جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
مجلس العمداء
رقم القرار0220/481 :
تاريخ /07 :ذو الحجة4112 /هـ  ،الموافق 0220/40/41

تعليمات منح درجة الماجستير رقم ( )4لسنة 9002
في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح درجةة الماجسةتير فةي جامعةة العلةوم اإلسةالمية
العالمية) ،ويعمل بها من بداية الفصل الدراسي األول للعام الجامعي .0222 / 0220

المادة (:)9

يكون للكلمات التالية ،حيثما وردت في هذه التعليمات ،المعاني المخصصة لهاا ددنااه
ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـة :جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.
العميـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـد :عميد كلية الدراسات العليا.
الكليـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـة :أي كليةةة فةةي الجامعةةة ،وتعامةةد المعاهةةد التةةي في ةةا دراسةةات
عليا ،معاملة الكليات.
المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس :مجلس الدراسات العليا.
لجنةةةةةةةةةةةةة الكليةةةةةةةةةةةةة :لجنة الدراسات العليا في الكلية.
لجنةةةةةةةةةةةة القسةةةةةةةةةةةم  :لجنة الدراسات العليا في القسم.
القسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم :القسم األكاديمي.
البرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  :برنام الماجستير.
المةةادة ا سةةـتدراكية :أي مادة من مستوى أقد من ( )000تطلب ألغراض اإليفاء
بالقاعدة المعرفية المطلوبة لبرنام الماجستير.
المةةةةةةةادة اإل ةةةةةةةافية :أي مادة من مستوى ( )000فما دون تطلب إلثراء المعرفةة
العلمية في التخصص.

المادة (:)3

يكون برنامج الماجستير في مسارين :دحدهما برسالة والثاني بامتحان شاامل وبحا
تخرج ،ويحق للجامعة دن تقبل جميع الطلباة علاى دحاد المساارين ،وتكاون متطلباات
الحصول على درجة الماجستير دراسة ( )33ثال وثالثين ساعة معتمدة فاي األقال
موزعة كما يلي:
أ .برنام الماجستير مسار برسالة ،ويشمد:
 .2دراسة ما ال يقل عن ( )02دربع وعشرين ساعة معتمادة مان الماواد مان مساتو
( )022فما فوق من الخطة الدراساية المعتمادة فاي القسام ،والنجاا فيهاا بموجا
دحكام هذه التعليمات.
ف
ف
 .0تقااديم رسااالة تحااوم ًسااهاما دصاايال فااي المعرفااة تخصا لهااا ( )0تسااع ساااعات
معتمدة ،والنجا في مناقشتها.
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ب .برنام الماجستير بامتحان شامد ويشمد:
 .2دراسة ما ال يقل عن ( )33ثال وثالثاين سااعة معتمادة مان الماواد مان مساتو
( )022فما فوق من الخطة الدراساية المعتمادة فاي القسام ،والنجاا فيهاا بموجا
دحكام هذه التعليمات.
 .0اجتياز امتحان شاامل حسابما هاو منصاو علياي فاي الماواد ( )32-02مان هاذه
التعليمات.
 .3تقديم مادة بح التخرج والنجا فيها.
المادة (:)4

متطلب اللغة اإلنجليزية:
د .علاااى الطالااا دراساااة ماااادتي ل(اااة انجليزياااة (المساااتو األول والمساااتو الثااااني)
مخصصتين لطلبة الدراسات العلياا ،وذلاك قبال مناقشاة الرساالة ،دو التقادم لالمتحاان
الشامل.
 .بالرغم مما ورد في البند (د) دعاله يمكن للطال ت(طية هذا المتطلا بتقاديم امتحاان
التوفااااال ( ،)Toeflدو ماااااا يعادلاااااي مااااان االمتحاناااااات العالمياااااة لتحدياااااد المساااااتو
بالل(ةاإلنجليزية ،وفي هذه الحالة تكون دسس اعتماد نتائج هاذا االمتحاان علاى النحاو
التالي:
 .2يعفااى ماان دراسااة مااادتي الل(ااة اإلنجليزيااة (المسااتويين األول والثاااني) الطالاا
الحاصل في امتحان التوفل على عالمة ( )252دو دكثر ،دو ما يعادل ذلك.
 .0يدرس الطال الحاصل على عالمة بين ( )220 – 222في امتحان التوفل ،دو
ما يعادلها مادة الل(ة اإلنجليزية المستو الثاني فقط.

(**)

المادة (:)5

ج .للطال ا ماان غياار العاار دن يسااتبدل بمتطل ا الل(ااة اإلنجليزيااة متطلب اا ف فااي الل(ااة
العربية يحدده عميد كلية اآلدا والعلوم بالتنسيق مع عميد كلية الدراسات العليا.
يحدد مجلس العمداء عدد الطلبة الذين يقبلون في كل برناامج ،بناا فء علاى اقتارا مان
لجنتي القسم والكلية ،وتنسي العميد.

المادة ( :)0د .يجوز دن تشمل الخطة الدراسية شروطا ف خاصة مثل التقدم المتحان دساسي ،ودراسة
مواد استدراكية ،دو ًضافية يحددها القسم.
(*)  .ال تطلااا دم ماااواد اسااا تدراكية مااان الطالااا الاااذم يكاااون تخصصاااي فاااي درجاااة
البكالوريوس هو التخص نفسي في برنامج الماجستير الذم قبل فييً ,ال في حاالت
استثنائية تحددها لجنة الدراسات العليا في القسم ويوافق عليها مجلس كلية الدراسات
العليا على دن ال تزيد عن ( )0ساعات.
ج .على الطال دن ينهي المواد االستدراكية و/دو اإلضافية بنجا خالل السنة األولى من
التحاقي بالبرنامج ،ويجوز تجاوز المدة ،فاي حااالت يقبلهاا العمياد بناا فء علاى توصاية
من لجنة القسم وتنسي من لجنة الكلية ،وال تحس عالمات هاذه الماواد فاي المعادل
التراكمي للطال .

(**) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0241/02تاريخ

0241/4/12م.

(*) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0244/108تاريخ 0244/44/4م.
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د .يُمنح الطال فصالف دراسيا ف واحداف مقابل كل ( )0تسع سااعات اساتدراكية ،دو ًضاافية،
دو متطلبات ل(اة يكلاف بدراساتهاً ،ضاافة ًلاى الحاد األعلاى مان المادة المسامو بهاا
للحصول على درجة الماجستير المحددة في المادة ( )7من هذه التعليمات.
هـ .يجوز للمجلس ،بنا فء على توصية من لجناة القسام ،وتنساي مان لجناة الكلياة ،الساما
للطال  ،في حاالت استثنائية ،بدراسة الماواد االساتدراكية ،دو اإلضاافية المقاررة فاي
متطلبات خطتي الدراسية ،خارج الجامعة.
و .يجوز للمجلس ،بنا فء على توصية من لجنة القسم ،وتنسي من لجنـــة الكلية السما
للطال  ،في حاالت استثنائية ،بدراسة ما ال يزيد عن ( )3ساعات معتمدة من خطتي
خارج الجامعة ،بعد دخذ الموافقة المسبقة عليها.
**المادة ( :)7د .مع مراعااة ماا ورد فاي الفقارة (ج) مان الماادة ( )0مان هاذه التعليماات ،يكاون الحاد
األعلااى للحصااول علااى درجااة الماجسااتير سااتة فصااول دراسااية ،ماان بدايااة انتمااام
الطال في الدراسة.
 .يجااوز  ،فااي حاااالت اسااتثنائية ومسااوغة ،تمديااد الحااد األعلااى لماادة الدراسااة فصاالين
دراساايين بقاارار ماان العميااد ،بنااا فء علااى توصااية ماان لجنااة القساام وتنسااي ماان لجنااة
الكلية.
المةةادة ( :)8د .الحااد األدنااى للعا ء الدراسااي فااي الفصاال الواحااد ( )0ساات ساااعات معتماادة ،والحااد
األعلااى ( )20اثنتااا عشاارة ساااعة معتماادة ،بمااا فيااي المااواد االسااتدراكية واالضااافية،
ويجوز ،في حاالت مساوغة ،وبموافقاة رئايس القسام المعناي ،بناا فء علاى تنساي مان
مرشد الطالا  ،دن يقال العا ء الدراساي عان ( )0سات سااعات معتمادة دون الماواد
االسااتدراكية واالضااافية ،ودن يصاال الحااد األعلااى ًلااى ( )25خمااس عشاارة ساااعة
معتمدةً ،ذا اشتملت مواد استدراكية دو ًضافية.
*
 .الحد األعلى للع ء الدراسي للطال فاي الفصال الصايفي ( )6سات سااعات معتمادة
ويجوز دن تصل ًلى ( )9تساع سااعات معتمادة ًذا اشاتملت علاى ماواد اساتدراكية
من مستو البكالوريوس.

قبود الطلبة
المادة ( :)2دُ .تقدم طلبات االلتحاق بالدراسات العليا ًلى كلية الدراساات العلياا حسا نماوذج خاا
بذلك ،مرفقاا ف بالوثاائق المطلوباة بالل(اة العربياة ،علاى دن يكاون الطالا حاصاالف علاى
درجااة البكااالوريوس ،دو مااا يعادلهااا ماان جامعااة دو كليااة دو معهااد علمااي ،معتمااد ماان
وزارة التعليم العالي والبحا العلماي فاي المملكاة األردنياة الهاشامية ،وبتقادير ال يقال
عن "جيد" ،دو ما يعادلي ،ودن تكون الدراسة باالنتمام.
 .يجوزقبول الطلبة الحاصلين علاى تقادير دقال مان جياد فاي درجاة البكاالوريوس ،وفاق
شروط يضعها مجلس العمداء.
** عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0241/470تاريخ 0241/6/01م.
يجةوز فةةي حةةا ت اسةتثنارية مبةةررة تمديةةد الحةةد األعلةة لمةةدة الدراسةةة لطلبةةة الماجسةتير والةةدكتوراة فصةةال دراسةةيا
واحدا فقط ،ويكون رسم التمديد للفصد المذكور ( )500خمسمارة دينار.
* عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0240/477تاريخ 0240/1/41م.
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ج .ال يجوز قبول الطال في برنامجين دراسيين في آن معا ف في دم مرحلة من مراحل
دراستي ًال باستثناء خا من مجلس العمداء.
المادة (:)10د .تتم المفاضلة بين الطلبة المتقدمين لبرناامج الماجساتير تنافسايا ف وفاق تسلسال معادالتهم
التراكمية في درجة البكالوريوس.
 .يجوز باقترا مان مجلاس القسام ،وتنساي مان المجلاس ،وقارار مان مجلاس العماداء،
ًضااافة دسااس دخاار للمفاضاالة ،كاارجراء امتحااان تنافسااي للطلبااة المتقاادمين ،بحيا ال
تزيد نسبتها في المفاضلة على (.)%02
ج .يجوز ،باقترا من مجلس القسم ،وتنسي من المجلس ،وقرار من مجلس العمداء ،دن
تتضمن الخطة الدراسية شروطا ف خاصة لاللتحاق ببرنامج الماجستير ،كاجتياز امتحان
بل(ة معينة ،دو دراسة مواد معينة.
د .يعتمااد تقاادير الطال ا عنااد تخرجااي ل(ايااات حسااا المعاادل ،وًذا كااان الطال ا حاص االف
على تقدير من جامعة دخر  ،ومهر معدلي رقما ف ،تحس نسابة معدلاي التراكماي وفاق
معيار جامعتي ،ويعادل معدلي بما ينامره في الجامعة.
1المادة (:)11د .يقبل الطلبة في برامج الماجستير بامتحان شامل ،بقرار من العميد ،بنا فء على توصية
من لجنة القسـم ،وتنسي من لجنة الكلية ،ويبلغ القرار ًلى الطال  ،والمساجل العاام،
والقساـم ،والكلياة ،ويتضامن القارار تحدياد الماواد االساتدراكية ،واإلضاافية المقاررة،
والتي على الطال اجتيازها بنجا .
 .ال يقباال الطال ا المفصااول ماان برنااامج ماجسااتير فااي جامعااة دخاار ً ،ذا كااان فصاالي
ألسبا سلوكية.
ج .ال يجوز قبول الطال المفصول من برنامج ماجستير في البرنامج نفسي مرة دخر .

* د .يعقد امتحان مستو الل(ة العربية لطلبة الماجستير عند التحاقهم بالجامعة،
ويكلف قسم الل(ة العربية في كلية اآلدا والعلوم بعقد االمتحان برشراف
عميد كلية الدراسات العليا.
* هـ .تكون عالمة النجا في مستو الل(ة العربية  ،%07وًذا لم ينجح الطال
في االمتحان يدرس مواد استدراكية في النحو الوميفي تحدد حس
مستواه.
انتقاد الطلبة
المادة (:)19د .يجوز دن ينتقل الطال من برنامج ماجستير ًلى برنامج ماجساتير آخار فاي الجامعاة،
بقرار من العميد ،بنا فء علاى توصاية مان لجناة القسام المنتقال ًلياي ،وتنساي مان لجناة
الكلية المنتقل ًليهاً ،ذا استوفى شروط القبول فاي البرناامج الاذم يرغا فاي االنتقاال
ًليي ،من حي المعدل ،والتخص  ،وتوافر الشاغر ،على دن ال يقل المعدل التراكمي
للطال عن "جيد جداف".
 .يجااوز للعميااد ،بنااا فء علااى توصااية ماان لجنااة القساام وتنسااي ماان لجنااة الكليااة دن يقااوم
باحتسا ما ال يزياد عان ( )25خماس عشارة سااعة معتمادة مان الماواد التاي درساها
الطال ا فااي البرنااامج المنتقاال منااي ،فااي مسااار الشااامل ،و( )20اثنتااي عشاارة ساااعة
1

عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0241/46تاريخ 0241/4/07م*
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معتماادة فااي مسااار الرسااالة ،شااريطة دن تكااون المااواد معادلااة لمااواد الخطااة الدراسااية
للبرنامج المنتقل ًليي ،وتدخل جمياع الماواد المحتسابة مان البرناامج الساابق فاي معدلاي
التراكمي الجديد ،ويبلغ رئيس القسم المنتقل ًليي الطال  ،والمسجل العام خطياا ف باذلك،
وتطبق عليي الخطة الدراسية للبرنامج المنتقل ًليي فور انتقالي.
()2ج .ال يجوز انتقال الطال قبل دن يجتاز ما ال يقل عن (  ) 9تسع ساعـات معتمدة.
( )3د .يجوز دن ينتقل الطال من برنامج ماجستير في جامعة دخر ً ،لى برناامج ماجساتير
فااي الجامعااة  ،بقاارار ماان العميااد ،بنااا فء علااى توصااية ماان لجنااة القساام الااذم يرغا فااي
االنتقااال ًليااي ،و تنسااي ماان لجنااة الكليااة  ،شااريطة دن تتااوافر فيااي شااروط القبااول فااي
برنااامج الماجسااتير الااذم يرغ ا فااي االنتقااال ًليااي ،ماان حي ا المعاادل ،والتخص ا ،
وتوافر الشاغر ،ودن يكون قد درس بنجا ما ال يقل عان (  ) 6سات سااعات معتمادة،
مقبولة ألغراض المعادلة  ،على دن ال يقل معدلي التراكمي ،وعالمتي ،في كل مان هاذه
المواد عن ( ) %07دو ( )  ،دو ما يعادلهما.
هـ .مع مراعاة ما ورد في (د) ،يجوز للعميد ،بنا فء على توصية من لجنة القسم وتنسي من
لجنة الكلية  ،معادلة ما ال يزيد عن ( )20اثنتي عشرة ساعة معتمدة ،من المواد التاي
درسها الطال ضمن خطتي الدراسية في البرنامج المنتقل ًليي ،على دن ال تقل عالمتي
في هذه المواد عن ( ،)%22دو( ) ،دو ما يعادلهما.
و .مع مراعاة ما ورد دعاله ُُ ،يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلاى للحصاول علاى
درجااة الماجسااتير ،مقاباال كاال ( )0تسااع ساااعات معتماادة فمااا فااوق ُُ ،عودلاات للطالا
المنتقل ًلى دم برنامج ماجستير في الجامعة.
(*)ز .يجااوز بموافقااة العميااد ،بنااا فء علااى توصااية ماان لجنااة القساام و تنسااي ماان لجن اة الكليااة
احتسا ما ال يزيد عن (  ) 9تسع ساعات معتمدة من المواد اإلجبارية  ،دو االختيارية
فااي الخطااة الدراسااية للطال ا  ،الااذم فصاال ماان برنااامج  ،وقباال فااي برنااامج آخاار فااي
الجامعااة  ،شااريطة دن تكااون هااذه المااواد ضاامن خطتااي الدراسااية الجدياادة  ،ودن ال تقاال
عالمتي في كل منها عن (  ، ) % 06دو ( )  ،دو ما يعادلهما.
المادة (:)13د .يجوز بموافقة العميد ،بنا فء على توصية من لجنة القسم وتنسي مان لجناة الكلياة  ،دن
يعادل للطال الذم حصل علاى درجاة الماجساتير فاي الجامعاة ،دو شاهادة الادبلوم
العالي ،ما ال يزيد عن ( )20اثنتي عشرة ساعة معتمدة مان الماواد اإلجبارياة ،دو
االختيارية الواردة في الخطة الدراسية للبرنامج الملتحاق باي ،ألغاراض الحصاول
على درجة الماجستير في برنامج آخر ،شريطة ما يأتي:
(**) .1دن ال يقل معدلي في المواد المعادلة عن ( ،)%70دو ( ) ،دو ما يعادلهما.
 .0دن ال تزيد المادة الزمنياة بعاد حصاولي علاى درجاة الماجساتير ،دو شاهادة الادبلوم
العالي عن ست سنوات.

 2عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0240/414تاريخ 0240/1/0م.
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(*) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0240/414تاريخ 0240/1/0م.
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 .3دن ال تااادخل عالماااات الماااواد المعادلاااة لبرناااامج الماجساااتير الجدياااد فاااي المعااادل
التراكمي للطال .
ُ .يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى للحصول على درجة الماجستير ،مقابل كل
( )0ساعات معتمدة فما فوق ُُ ،عودلت للطال في برنامج الماجستير المقبول فيي.
ج .يجاوز بموافقااة العمياد ،بنااا فء علاى توصااية مان لجنااة القسام وتنسااي مان لجنااة الكليااة،
معادلاة مااا ال يزيااد عان ( )20اثنتااي عشاارة ساااعة معتماادة ،ماان المااواد اإلجباريااة ،دو
االختيارية الواردة في الخطة الدراسية للبرنامج الملتحق بي الطال  ،بما ينامرها (من
حي عدد الساعات المعتمدة ،والمحتو ) من الماواد التاي درساها فاي جامعاة دخار ،
قبل التحاقي بالجامعة ،وفق الشروط الواردة في الفقرة (د) دعاله.
المادة (:)14د .يجوز للطال  ،دن يحول من مسار الرسالة ًلى مسار الشامل ،بقرار من المجلس ،بنا فء
على توصية من لجنة القسم ،وتنسي من لجنة الكلية.
(*)  .يج اوز للمجلااس ،الموافقااة للطال ا علااى دن يحااول ماان مسااار الشااامل ًلااى مسااار
الرسااالة ،ضاامن البرنااامج الواحااد ،شااريطة دن يكااون قااد دنهااى ( )02دربعاا ف وعشاارين
ساعة معتمدة من خطتاي الدراساية ,ودن يكاون معدلاي التراكماي ( )22فاي األقال ,ودن
يبرز ما يثبت وجود مشرف على رسالتي.
(**)ج .يقدم الطال للتحويل من مسار ًلى آخر قبل بداية فترة السح واإلضافة ,وال تقبل
طلبات التحويل دو ينمر فيها بأم حال بعد ذلك.

المواظبة والتأجيد وا نسحاب
المةةادة (:)15د .تشااترط موامبااة الطالاا فااي جميااع المااواد ،وال يساامح لااي بالت(ياا عاان دكثاار ماان
( )%20.5من الساعات المقررة لكل مادة.
ً .ذا تجاااوز غيااا الطالاا ( )%20.5ماان الساااعات المقااررة لمااادة مااا ،دون عااذر
مرضي معتمد ،دو قهرم يقبلي عميد الكلياة التاي ينتماي ًليهاا الطالا  ،يُعاد راسابا ف فاي
تلك المادة ،ويُعطى عالمة الحد األدنى (.)%52
جً .ذا تجاوزغياا الطالا ( )%05مان السااعات المقااررة لماادة ماا ،بعاذر مرضااي ،دو
قهرمُ ،يعد منسحبا ف من تلك المادة.
د .يشااترط فااي العااذر المرضااي المقبااول ،دن يكااون بشااهادة صااادرة عاان المرجااع الطبااي
المعتمد لد الجامعاة ،وُ يعتماد العاذر مان قبال عمياد الكلياة التاي ينتماي ًليهاا الطالا ،
وعلى الطالا دن يقادم التقريار الطباي المعتمادً ،لاى مادرس الماادة خاالل دسابوم مان
تاريخ زوال العذر.
ف
هـً.ذا ُع َّد الطال منسحبا من جميع المواد التاي ساجل لهاا فاي فصال ماا ،بمقتضاى الفقارة
(ج) ماان هااذه المااادة ،تكااون دراسااتي لااذلك الفصاال م جلااة ،ويث ّباات ذلااك فااي سجلــااـي
األكاديمي ،ويدخل هذا التأجيل ضمن مدة التأجيل المنصو عليها في الماادة(/20د)
من هذه التعليمات.
و .يجوز للطال  ،دن يتقادم بطلا انساحا بشاكل نهاائي مان برنامجاي ،بشارط دن يطلا
يتضامن
ذلك قبل موعد االمتحانات النهائية بأسبوعين في األقل ،وفق نموذج خا
موافقة العميد ،الذم يقوم بدوره بتبليغ عميد الكلية ،والمسجل العام بذلك.

(*) عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0244/127تاريخ 0244/42/01م.
(**)
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ز .مادرس المااادة مسا ول عاان تطبيااق ماا ورد فااي الفقاارات (د ، ،ج ) مان هااذه المااادة،
وتبيلغ رئيس القسم ،لتبليغ لجنة الكلية والعميد ،والمسجل العام خطيا ف بذلك.
المةادة (:)10د .يجاوز للطالا  ،دن ُي جال دراساتي لمادة ال تزياد فاي مجموعهاا عان فصالين دراسايين
متصاالين ،دو منفصاالين طااوال ماادة دراسااتي فااي البرنااامج الااذم قُباال فيااي ،بقاارار ماان
العميد ،بنا فء على توصية من لجنة القسم وتنساي مان لجناة الكلياة ،ويبلاغ القارار ًلاى
المسجل العام ،وال تحس مدة التأجيل من الحد األعلى لمدة الدراسة.
 .ال ت جل الدراسة للطال ً ،ال بعد ُمضي فصل دراساي واحاد فاي األقال علاى دراساتي
في الجامعة ،وينطبق ذلك على الطال الذم ينتقل من برنامج ًلى آخر ،دو من جامعة
دخر .
ج .يُعااد الطال ا الااذم لاام يسااجل فااي دم فصاال ،دو الااذم لاام ياادفع الرسااوم المقااررة فااي
المواعيد المحددة ،دو الذم لم ي جل  ،منقطعاا عان الدراساة ،ويُعاد قبولاي فاي الجامعاة
مل(ىف ً ،ذا لم يتقدم قبل نهاية الفصل المعني ،بعذر يقبلي المجلس.
(*)المادة ( :)17ماع مراعااة الحاد األدناى المقارر للعا ء الدراساي ،وفقاا ف لان الماادة (/2د) مان هاذه
التعليمات ،يُسمح للطال باالنسحا من مادة دو دكثار ،فاي مادة دقصااها ( )22دربعاة
عشاار دساابوعاف ،ماان باادء الفصاال األول والثاااني ،و( )7ساابعة دسااابيع ماان باادء الفصاال
الصيفي ،وتثبت فاي ساجلي مالحماة "منساح " ،ويفقاد حقاي فاي ترصايد ،دو اساترداد
الرسوم المالية لهذه المادة ،دو المواد ،ويتم االنسحا في هذه الحالة ،وفق نموذج تعده
دائرة القبول والتسجيل ،ويتضمن موافقة المرشد ،ورئايس القسام ،وترسال نساخة مناي
بعد الموافقةً ،لى دائرة القبول والتسجيل.

فقدان المقعد واإلنذار والفصد من الجامعة
المادة ( :)18يفقد الطال مقعده في الدراسة في برنامج الماجستير الملتحق بي ،في الحاالت التالية:
دً .ذا لاام يسااجل لفصاال مااا ،ولاام ي جاال ذلااك الفصاال ،وفقاا ُ لان المااادة (/20د) ماان هااذه
التعليمات.
ً.ذا لم يسجل لفصل ما ،بعد استنفاده مادة التأجيال المنصاو عليهاا فاي الماادة (/20د)
من هذه التعليمات.
المةةادة ( :)12يجااوز للطالاا ً ،ذا انسااح ماان الجامعااة بموجاا ناا المااادة ( /25و) ماان هااذه
التعليمااات ،دو فقااد مقعااده فااي الدراسااة ،دن يتقاادم بطل ا جديااد للقبااول ،وًذا قباال فااي
تخصصي السابق ،يحاتفم بساجلي األكااديمي كاامالف ،ويساتكمل متطلباات التخارج وفاق
الخطة الدراسية الجديدة المعمول بها عند عودتي ،وتحس مدة الدراسة السابقة ضامن
الحد األعلى للحصول علاى درجاة الماجساتير ،ويشاترط الحتساا الساجل األكااديمي
للطال  ،دال تزيد مدة انقطاعي عن الدراسة عن ( )2دربع سنوات.

(*)

عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0244/11تاريخ 0244/0/41م.
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(**)المةةادة (:)90د .الحااد األدنااى للنجااا فااي كاال مااادة ماان المااواد االسااتدراكية ،واإلضااافية (،)%05
وترصاااد النتيجاااة (نااااجح) ،دو (راسااا ) ،والحاااد األدناااى للنجاااا فاااي ماااواد برناااامج
الماجستير ( ،)%72وددنى عالمة تسجل للطال ( ،)%52والحد األدنى للنجاا فاي
المعدل التراكمي (.)%75
 .تحس عالمات جميع المواد التي درسها الطالا فاي الجامعاة ،وفاق خطتاي الدراساية
نجاحا ف ،دو رسوبا ف في معدلي التراكمي.
جُ .ينذر الطال ً ،ذا قل معدلي التراكمي عن ( )%75في دم فصال دراساي ،وُ يصادر لاي
المساجل العاام ًنااذاراف باذلك ،وعلاى الطالا دن يزيال مفعاول اإلنااذار فاي مادة دقصاااها
فصالن دراسيان ،وال ُيعد الفصل الصيفي فصالف لهذا ال(رض.
المادة (ُ :)91يفصل الطال من برنامج الماجستير في الحاالت التالية:
دً .ذا رس ا فااي دم ماان المااواد ماارتين ،باسااتثناء المااواد االسااتدراكية ،دو اإلضااافية ،دو
متطلبات الل(ة اإلنجليزية.
ً .ذا رس في ثال مواد من خطتي الدراسية ،طيلة فترة التحاقي بالبرنامج.
(***)جً .ذا رس في االمتحان الشامل مرتين.
دً .ذا دخفق في رفع معدلي التراكميً ،لى الحد األدنى المطلو قبل انتهااء مادة اإلناذار،
بمقتضى ن المادة (  /02ج ) من هذه التعليمات.
هـً .ذا رس في مناقشة الرسالة.
وً .ذا لم يُتم بنجا متطلبات الحصول على درجة الماجستير ،ضمن الحد األعلى المحدد
في المادة ( )7من هذه التعليمات.
زً .ذا ارتكاا مخالفااة ،توج ا فصاالي بمقتضااى األنممااة والتعليمااات المعمااول بهااا فااي
الجامعة.
 .يصدر قرار الفصل عن مجلس العمداء ،بنا فء على توصية من المسجل العاام وتنساي
من المجلس.
المةةةادة ( :)99يُعاااد ًعاااالن قااارارات اإلناااذار ،والفصااال ،وغيرهاااا مااان األماااور األكاديمياااة ،علاااى
لوحة ًعالناات كلياة التخصا و/دو دائارة القباول والتساجيل تبلي(اا ف للطالا باالمعنى
القانوني.

ا متحانات والعالمات
المادة (:)93د .تتكون عالمة الطال النهائية في المادة الواحدة من:
ف
ف
 .2عالمتي في دعمال الفصال ،وتشامل امتحاناا ف كتابياا واحادا فاي األقال ،وعادة دنشاطة
علميااة ،كااالبحو  ،والتقااارير ،وعاارض الكتا  ،والموضااوعات ،وغياار ذلااك ممااا
يوافق عليي القسم ،وُ يخص ألعمال الفصل ( )%02من ًجمالي العالمة.

(**)

عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0244/012تاريخ 0244/7/07م
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بدراسة مادتين إضافيتين من مواد خطته الدراسية لم يدرسهما من قبل ولمرة واحدة فقط والنجاح فيهما ،ودفع
مبلغ()422دينار مقابل التقدم لالمتحان للمرة الثالثة"
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 .0عالمتي في االمتحان النهائي ،ويخص

لي ( )%22من ًجمالي العالمة.

 ُُ .يسااتثنى ممااا ورد فااي البنااد (د) ،مااواد الناادوات ،والحلقااات ،والبحااو  ،والمختباارات
والتصاميم الهندسية ،واالختبارات العملية ،التي تخص لها ساعات معتمادة ،وتقارر
لجنة القسم ،متطلبات النجا  ،وطرق تقويم مستو تحصيل الطال في كل منها.
ج ُُ .ترصد العالمة النهائية للمادة الدراسية رقما ف صحيحا ف دون كسور.
المادة (:)94دً .ذا غا الطال عن االمتحان النهائي ،دو لم يستوف التقارير ،والبحو  ،دو األعمال
لعذر طبي كما ورد في الفقارة (د) مان الماادة ( )25مان هاذه
التطبيقية المطلوبة مني،
ٍ
التعليمات ،دو لعذر قهرم يقبلي عميد الكلية التي تدرس المادة ،تسجل لاي نتيجاة "غيار
مكتمل" في تلك المادة ،وعليي ًزالة هذه النتيجة في مدة دقصاها ( )2دربعة دسابيع من
بداية الفصل التالي ،الذم ينتمم فيي باستثناء الفصل الصيفي.
ً .ذا لم يتمكن الطال  ،من ًزالة نتيجاة "غيار مكتمال" وفاق ماا ورد فاي الفقارة (د) مان
هذه المادة ،ترصد لي العالمة التي يستحقها.

المادة (:)95دُ .يخص

لعالمات المواد التقادير المبينة ددناه:
العالمة
 - 07دقل من 07
 - 07دقل من 97
 97فما فوق

ُ .يخص

للمعدل التراكمي التقادير المبينة ددناه:
المعدد التراكمي
 – 04دقل من 06
 – 06اقل من 04
 04فما فوق

المادة (:)90

التقدير
جيد
جيد جداف
ممتاز

التقدير
جيد
جيد جداف
ممتاز

يجوز النمر في تصوي الخطأ المادم في العالمة النهائية ،بنا فء علاى طلا خطاي،
ُيقدمااي الطال ا ًلااى عميااد الكليااة التااي تاادرس المااادة ،دو بمبااادرة خطيااة ماان ماادرس
الماادة ،فاي مادة دقصاااها اسابوعان بعاد ًعاالن النتااائج ،ويعارض العمياد األمار علااى
المجلس ،ويبلغ المسجل العام ،بقرار المجلس خالل دسبوعين من صدوره.

(*)المادة ( :)97د .يجوز للطال ً ،ذا قل معدلي التراكمي عن الحد األدناى المطلاو ً ،عاادة دراساة
ثااال مااواد علااى األكثاار ماان المااواد التااي نجااح فيهااا ،وحصاال علااى عالمااة دقاال ماان
( )%75مرة واحدة لكل مادة ،وتحس العالمة األخيرة فقط في المعدل التراكمي.

(*)
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ً .ذا درس الطال مادة اختيارية جديدة ،بساب رساوبي فاي ماادة اختيارياة دخار  ،دو
لرفع معدلي التراكماي ًلاى الحاد األدناى المقارر ،تحسا عالماة الماادة الجديادة فقاط
في المعدل التراكمي.

ا متحان الشامد
المادة (:)98

يهاادف االمتحااان الشااامل ًلااى قياااس قاادرة الطالا علااى اسااتيعا المفاااهيم األساسااية
والمتقدماة ،التاي اكتساابها فاي دراسااتي ،والاربط بينهااا ،وتوميفهاا فااي حال المشااكالت
التعليميااة ،والتطبيقيااة فااي مجااال تخصص اي ،ويشاامل ذلااك اإللمااام العااام بالمنمومااة
المعرفية في موضوم تخصصي.

(**)المادة ( :)92أ .مع مراعاة ما ورد في المادة (/2د) ال يتقدم الطال لالمتحان الشاملً ،ال بعد دن
يكون قد دنهى بنجا جميع المواد المقررة فاي خطتاي الدراساية ،وبمعادل تراكماي ال
يقل عن (.)%75
ُ .تسجل نتيجة الطالا فاي االمتحاان الشاامل ،فاي كال مارة يتقادم فيهاا ًلاى االمتحاان
وُ تثبت في سجلي األكاديمي (ناجح) دو (راس ).
جُ .يعقد االمتحان الشامل لجميع طلبة الماجستير ،مرة واحدة في كل فصل دراسي ،ويحدد
العميد ،موعد االمتحان حس التقويم الجاامعي ،وعلاى الطالا التقادم بطلا لادخول
االمتحان بتعبئة النموذج الـُمعد لذلك ،ويجوز عقده في الفصال الصايفيً ،ذا اقتضات
الضرورة ذلك.
المادة (:)30

تكون لجنة القسم مس ولة عن تنميم االمتحان الشامل ،ويشمل ذلك:

د .تحديد المحاور التي يشاملها االمتحاان الشاامل ،علاى دن تشامل مجااالت التخصا ،
ودن تعلاان المحاااور والقااراءات المقترحااة للطلبااة ،قباال االمتحااان بشااهر ونصااف فااي
األقل ،وتوزيع العالمات حس دهمية كل محور ،بالنسبة للتخص الدقيق.
 .يجااوز للجنااة ،بموافقااة عميااد الكليااة ،تشااكيل لجنااة ماان دعضاااء هيئااة التاادريس ،ماان
المتخصصااين بموضااوم االمتحااان ،لوضااع األساائلة ،وتصااحيح اإلجابااات ،ووضااع
النتائج النهائية ،مع مراعاة ًعطاء الطلبة درقاما ف سرية.
(***)ج .يُعقد االمتحان الشامل على جلستين مدة كل منهما ( )3ثال ساعات.
د .يجوز للجنة ،بموافقة عميد الكلية ،تقسيم االمتحاان ًلاى كتاابي ،وشافوم ،علاى دن ال
تزيد عالمة الجزء الشفوم على ( )%05من ًجمالي العالمة.
هـ .يجوز للجنة ،وبموافقة عميد الكلية ،اقترا ًضافة مكون كتاابي ،دو شافوم لالمتحاان
الشامل ،وذلك لقياس تحقق دهداف البرنامج لد الطلبة غير العر .
و .يقوم رئيس القسم بتبلياغ لجناة الكلياة ،وعمياد الكلياة ،لتبلياغ العمياد ،والمساجل العاام
بنتيجة الطال في االمتحان.

(**)عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0244/012تاريخ 0244/7/07م.
(***)عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0241/82تاريخ 0241/1/1م.

(*)صدر قرار من رئيس الجامعة تاريخ( ":) 0241/1/0يقوم الطالب الذي رسب في االمتحان الشامل مرتين ،بدراسة مادتين إضافيتين من
مواد خطته الدراسية لم يدرسهما من قبل ولمرة واحدة فقط والنجاح فيهما ،ودفع مبلغ()422دينار مقابل التقدم لالمتحان للمرة الثالثة"
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المادة ( )*()31دً .ذا رس الطال في االمتحان الشامل ،يمكني التقدم لاي مارة ثانياة فقاط ،وذلاك فاي
الدورة التالية لالمتحان ،وًذا لم ينجح في المرة الثانية ،يُفصل من البرنامج.
ُ .يسمح للطال  ،باالنسحا مان التقادم لالمتحاان الشاامل ،علاى دن يتقادم ًلاى العمياد
بطل ذلك خطياا ف قبال انعقااد االمتحاان باـ ( )02سااعة فاي األقال ،دون دن يترتا
على ذلك دم شيء.

اإلرشاد واإلشراف
المادة (:)39

ُتعين لجنة القسم مرشداف ،دو دكثار مان دعضااء هيئاة التادريس ،لطلباة الماجساتير فاي
القسم ،وذلك لمساعدة الطلبة في تحديد برنامجهم الدراسي.

المادة (:)33

ُيعااد المرشااد ،باالشااتراك مااع الطال ا  ،البرنااامج الدراسااي لااي علااى نمااوذج خااا ،
ويشاامل البرنااامج المااواد اإلجباريااة ،واالختياريااة ،واالسااتدراكية ،واإلضااافية ،وفق اا ف
للخطة الدراسية المقاررة فاي القسام ،ويقدماي ًلاى لجناة القسام إلقاراره ،وُ يبلاغ رئايس
القسم ،القرار ًلى العميد ،ورئايس لجناة الكلياة ،والمساجل العاام ،ويجاوز تعاديل هاذا
البرنامج وفق الحاجة ،بالطريقة السابقة نفسها.
المااادة ( ) /22ماان هااذه

المةةادة ( )34أُ .يسااجل الطالاا للرسااالةً ،ذا اسااتوفى مااا ورد فااي ناا
التعليمات.
ُ .يعين للطال  ،مشرف على رسالتي ،ومشرف مشارك (ًذا لزم) ،من بين دعضاء هيئة
التدريس في القسم ،وفق دحكام المادة ( )35من هاذه التعليماات ،ماع مراعااة البارامج
المتداخلاااة ،دو المشاااتركة ،واألخاااذ برغباااة الطالااا ماااا دمكااان ،وذلاااك بقااارار مااان
العميد ،بنا فء على توصية من لجنة القسم ،وتنسي من لجنة الكلية.
جُ .يسجل الطال للرسالة ،وفق الخطوات التالية:
 .2يتقادم الطالا بطلا ًلاى رئايس القساام ،يتضامن عناوان رساالتي ،وخطتهاا ،وماان
يرغ في دن يشرف عليي من دعضاء هيئة التدريس.
ُ .0تقاار لجنااة القساام ،عنااوان الرسااالة ،وخطتهااا مباادئيا ف ،وُ توصااي بتحدي اد المشاارف
والمشرف المشارك (ًذا لازم) ،وفاق دحكاام الماادة ( )35مان هاذه التعليماات ،ماع
األخذ برغبة الطال ما دمكن.
ُ .3يقدم الطال مشروم رسالتي ،في مناقشة علنية مفتوحة ،تحضرها لجنة القسـم،
والمشرف ،والمشرف المشارك (ًن وجد) ،وعضوان من دعضااء هيئاة التادريس
من ذوم االختصا  ُُ ،تعينهما لجنة القسم ،وغيرهم من دعضاء هيئاة التادريس
وطلبة الدراسات العليا.
ُ .2يقر العميد مشروم الرسالة ،وعنوانها بصورة نهائية ،بنا فء على توصية من لجنة
القساام ،وتنسااي ماان لجنااة الكليااة ،بعااد دن يكااون الطالاا قااد دجاار التعااديالت
النهائية ،وُ يبلغ العميد القرار ًلى المشرف ،ورئيس القسام ،وعمياد الكلياة المعنياة،
والمسجل العام.
المادة (:)35د .يجوز تعيين مشرف مشارك للطال على رساالتي ،فاي حااالت مساوغة ،وخصوصاا ف
في البرامج المتداخلة ،دو المشتركة ،بقرار مان العمياد ،بناا فء علاى توصاية مان لجناة
القسم ،وتنسي من لجنة الكلية.
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ُ .يشااترط فااي كاال ماان المشاارف ،والمشاارف المشااارك (ًن وجااد) ،دن يكااون ماان بااين
دعضاء هيئة التدريس في القسم ،وبرتبة دستاذ ،دو دستاذ مشارك ،دو محاضر متفرغ
م هل للتعيين في ًحد هاتين الرتبتين.
(*)ج .يجااوز ،فااي حاااالت مسااوغة ،بموافقااة المجلااس تعيااين دم ماان المشاارف والمشاارف
المشارك من خارج القسم في الجامعة ،وفي حالة عدم توافر مشرفين فاي الجامعاة
يجوز بتوصية من لجنة القسم ,وتنساي مان لجناة الكلياة ,تعياين دم مان المشارف
والمشرف المشارك من خارج الجامعة على دن ال تقل رتبتي األكاديمية عن (دستاذ
مشاااارك) ويكاااون الحاااد األعلاااى لعااادد الطلباااة الاااذين يشااارف علااايهم المشااارف
الخارجي( )3ثالثة طال .
دُ .يراعى في اختيار المشرف ،دو المشرف المشاارك (ًن وجاد) ،تخصصاي الادقيق ،دو
ًنتاجي العلمي ،في موضوم رسالة الطال .
المادة ( :)30د .للمجلس ،بنا فء على توصية من لجنة القسم ،وتنسي من لجناة الكلياة ،الموافقاة علاى
دن يتولى اإلشراف ،عضو هيئة تدريس من رتبة دستاذ مسااعد ،دو محاضار متفارغ
م هل للتعيين ،برتباة دساتاذ مسااعد ،علاى دن يكاون قاد دمضاى سانتين ،دو دكثار فاي
العمل الجامعي ،وقُبل لي بحثان في األقل في مجالت محكمة دحدهما منشور.
 .للمجلس ،بنا فء على توصية من لجنة القسم ،وتنسي مان لجناة الكلياة ،الموافقاة علاى
دن يستمر عضاو هيئاة التادريس ،الحاصال علاى ًجاازة تفارغ علماي ،دو انتادا  ،دو
ًجازة بدون راتا داخال األردن ،دو الاذم انتهات خدمتاي فاي الجامعاة ،لبلاوغ السان
القااانوني ،فااي اإلشااراف علااى رسااالة الطالا  ،دو المشاااركة فااي اإلشااراف ،علااى دن
يكااون قااد مضااى فصاال دراسااي واحااد فااي األقاال علااى تعيينااي مشاارفا ف ،ودن تراعااى
مصلحة الطال في هذه الحالة.
المادة (:)37

يجوز ت(يير المشرف لمروف خاصة استثنائية ،باألسلو الذم ُعين بي.

المادة ( :)38د ُُ .تحس للمشرف ساعة معتمدة واحدة ،ضمن الع ء التدريسي لي عن ًشارافي علاى
كل طال  ،ابتدا فء من تاريخ تعييني مشرفا ف ،على دال يزياد عادد الفصاول التاي ُتحسا
للمشارف عان ثالثاة ،وفاي حالاة وجااود مشارف مشااركُ ،تحسا نصاف سااعة لكاال
منهما ،ويحس الفصل الصيفي نصف فصل دراسي لهذا ال(رض.
( ُُ . )2تصرف للمشرف عن ًشرافي بعد اكتمال نصابي التدريسي مكافأة مالية تحس
على دساس ساعة معتمدة واحدة عن ًشرافي على كل طال وذلك حس رتبة
المشرف األكاديمية ,وبحد دعلى ثالثة فصول دراسية ,وفي حال وجود مشرف
مشارك توزم المكافأة مناصفة بينهما ,ويحس الفصل الصيفي ل(ايات هذه المكافأة
فصالف عاديا ف ًذا سجل الطال لذلك الفصل.
()4
ج  .يوقااف اإلشااراف دثناااء فتاارة تأجياال الطال ا دراسااتي دو انقطاعااي عنهااا  ،وال يحااق
للمشرف في هذه الحالة دخذ مكافأة على اإلشراف خالل فترة التأجيل دو االنقطاام ،
ويمكني اإلشراف على طال آخر.

(*)
()4

()4

عدلت بقرار من مجلس العمداء رقم ( )1712/191تاريخ 1712/11/4م.
عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0241/004تاريخ 0241/44/1م.

عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0240/411تاريخ 0240/1/0م.
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المادة (:)32

يجوز تعديل عنوان الرسالةً ،ذا اقترحت لجنة المناقشة ذلك ،ويتم التعاديل بالطريقاة
نفسها التي تمت بها الموافقة عليي.

()0المادة ( :)40د .يكون الحد األعلاى لعادد الرساائل ،التاي يحاق للمشارف اإلشاراف عليهاا فاي وقات
واحد ،كما يأتي:
 .2ثماني رسائل ًذا كان دستاذاف.
 .0ست رسائل ًذا كان دستاذاف مشاركا ف.
( .3)3ثال رسائل ًذا كان دستاذاف مساعداف.
ب .ينطبق الحد األعلى لعدد الرسائل التي يحق للمشرف اإلشراف عليها في وقت واحاد،
على رسائل الماجستير ،دو دطروحات الادكتوراه ،دو الجماع بينهماا بالنسابة لألساتاذ،
واألستاذ المشرك.

()5ج .للعميد بنا فء علاى توصاية مان لجناة القسام ،وتنساي مان لجناة الكلياة زياادة
الحد األعلى لعدد الرسائل التاي يحاق للمشارف اإلشاراف عليهاا فاي وقات
واحدً ،ذا اقتضت الحاجة ذلك.

مناقشة الرسالة
()4المادة (:)41د .يُوقع الطال ًقراراف ,بعدم وجاود دم مان الممااهر االحتفالياة فاي مكاان المناقشاة,
وفي حال ثبوت المخالفة ,ت خر ًجراءات التخرج ,مدة زمنية تتناسا ماع المخالفاة,
يُحددها العميد ,على دن ال تقل عن شهر ,وال تزيد عن دربعة دشهر.
 .تقتصر المناقشة على الطال واللجنة فقط ,وال يجوز ألم شخ

آخر حضورها.

ج .يجوز تصوير المناقشة ونقلها مباشرة ًلى قاعة مناسبة لتمكين طلبة الدراسات العليا
وغيرهم من مشاهدتها.
المادة ( :)49د .يُعد الطال رسالتي بل(ة سليمة ومنهجية علمياة ،علاى دن تتاوافر فيهاا األصاالة ،ودن
تحوم ًنجازاف علميا ف جديداف ،وًسهاما ف في تعميق المعرفة في ميادان تخصصاي ،ودن ال
تكون مخالفة لألمانة العلمية.
(**) .عند انتهاء الطال من ًعداد رساالتي ،وطباعتهاا حسا المواصافات المنصاو
عليها في هذه التعليمات ،وفي دليل كتابة الرسائل الجامعية ُُ ،يقادم نساخة الكترونياة
للمشرف والمشرف المشارك (ًن وجد) ،ويقوم المشرف باربالغ رئايس القسام خطياا ف
بذلك للسير في ًجراءات تأليف لجنة المناقشة ،عن طريق تعبئاة نماوذج تعياين لجناة
المناقشة ،وفي جميع األحوال ،يجوز االستعانة بممتحن خارجي ُُ ،ترسال لاي نساخة
من الرسالة لتحكيمها قبل تحديد لجنة المناقشة.

()ج .يُعااين العميااد ،بناااء علااى اقتاارا ماان المشاارف ،وتوصااية ماان لجنااة القساام،
وتنسااي ماان لجنااة الكليااة ،لجنااة لمناقشااة الرسااالة ،م لفااة ماان مشاارف الطال ا

()0
()1

عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0244/110تاريخ 0244/44/04م.
عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0240/042تاريخ 0240/6/04م.

( )4عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0244/401تاريخ 0244/6/00م.

( )1عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0241/47تاريخ 0241/4/12م.
(**)عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0241/88تاريخ 0241/1/42
()

عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( ،)0242/047تاريخ 0242/0/46م.
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رئيسا ف وعضوين في األقل على دن يكون دحدهما مان خاارج القسام دو الجامعاة،
وعلى دن تتوافر فيهما الشروط المطلوباة للمشارف وفاق نا الماادة ( )23مان
هذه التعليمات ،ويتولى رئيس اللجنة ًدارة النقاش وتنميماي باين األعضااء دون
المشاركة فيي.
د .يجوز ،في حاالت مسوغة ،دن يكاون دحاد دعضااء لجناة المناقشاة مان خاارج الهيئاة
التدريسية من ذوم الخبرة المميزة في ميدان التخص .
المادة ( :)43دُ .يحدد العميد موعداف للمناقشة العلنية للرسالة ،بنا فء على اقترا من المشرف ،وتوصية
ماان لجنااة القساام ،وتنسااي ماان لجنااة الكليااة ،بعااد دن يكااون الطال ا قااد دنهااى جميااع
المتطلبات األخر للحصول على درجة الماجستير ،ومضى على تسجيلي للرسالة ما
ال يقل عن دربعة دشهر من تاريخ صدور الموافقة على تعياين المشارف ،شاريطة دن
ال يناقش في الفصل الذم سجل فيي الرسالة.
 .يج دن ال تقل المدة بين تعيين لجنة المناقشة ،وموعد المناقشاة عان ثالثاة دساابيع،
ودن ال تقاال الماادة بااين تسااليم الرسااالة ألعضاااء اللجنااة ،وموعااد المناقشااة عاان ثالثااة
دسابيع.
المادة (: )44د .يعرض الطال ملخصا ف للرسالة دمام اللجنة ،ويقوم رئيس اللجنة بردارة المناقشة دون
المشاركة فيها.
ُ .تخلاااى القاعاااة مااان الحضاااور بعاااد انتهااااء المناقشاااة ،وتتخاااذ لجناااة المناقشاااة قرارهاااا
ف
مراعية ما ورد في المادة (/20د)
باألغلبية ،عن طريق التداول بين األعضاء فقط،
من هذه التعليمات ،ثم يعلن رئيس اللجنة قرارها في قاعة المناقشة بحضورالطال
ودعضاء اللجنة.
ج .يتضمن قرار لجنة المناقشة ًحد النتائج اآلتية:
" .2ناجح" ،فيما لو تضمنت الرسالة تعديالت شكلية.
" .0ناجح بعد ًجراء التعديالت" ،فيما لو تضمنت الرسالة تعديالت طفيفة.
" .3تعديل" ،فيما لو تضمنت الرسالة تعديالت جوهرية.
" .2راسـ ".
د .في حالة التعديالت الطفيفة والجوهرية على اللجنة كتابة التعديالت في ن القرار
بشكل محدد وواضح ،وال ُيعتمد قرار اللجنة خالفا ف لذلك ،وعلى الطال ًجراء دم
تعديالت تراها اللجنة ضرورية على الرسالة ،في مدة دقصاها نهاية الفصل الدراسي
التالي بعد فصل المناقشة ،وًال فرن الطال ُُ يعد راسبا ف .وال يحس الفصل الممنو
لتعديل الرسالة من ضمن الحد األعلى للمدة المسمو بها للحصول على الدرجة
العلمية ،وال ُيحس الفصل الصيفي فصالف لهذه ال(اية.
(**)هااـ .فااي حالااة التعااديالت الجوهريااةُ ،تحاادد لجنااة المناقشااة الحااد األدنااى إلجااراء هااذه
التعديالت على دن ال يقل عن ثالثة دشهر من تااريخ المناقشاة ،و ُتعارض األطروحاة
بعااد تعااديلها فااي اجتمااام يُحاادد موعااده العميااد ،وتعقااد لجنااة المناقشااة بحضااور كاماال
دعضائها ،ويُعد الطال ناجحافً ،ذا وافقت اللجنة على األطروحاة المعدلاة ،وًال يُعاد
الطال راسباف.
و .يُعتمد قرار لجنة المناقشة من قبل المجلس ،بنا فء على توصية من لجنة القسم ،وتنسي
من لجنة الكلية.

(**)عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( ،)0241/01تاريخ0242/1/47م.
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المادة ( :)45يعد الطال راسابا ف ًذا تباين مان خاالل المناقشاة ،دو مان خاالل لجناة التحقياق ،اإلخاالل
بمقتضيات األمانة العلمية.
أ .يُعد الطال راسبا ف ًذا تبين من خالل المناقشة ،دو مان خاالل لجناة التحقياق ،اإلخاالل
بمقتضيات األمانة العلمية (السرقة العلمية).
ً .ذا اكتشفت السرقة العلمية بعد منح الدرجة تسح الدرجاة مان الطالا ب(اض النمار
عن سنة التخرج.

مواصفات الرسالة
المادة ( :)40د .على الطال االلتزام بأصول المنهج العلمي ،ودسس التوثيق الواردة في دليل كتابة
األطروحات المعتمدة في الجامعة.
 .يُشكل مشروم الرسالة الفصل األول منها.
ج .تكت رسالة الماجستير بالل(ة العربية ،وُ يرفق بها ملخصان دحدهما بالل(اة العربيـاـة
واآلخر بالل(ة اإلنجليزية ،بحي ال يزيد دم من الملخصين على ( )352ثالثمائـة
وخمسين كلمة .دما في الكليات والمعاهاد التاي تساتعمل فيهاا ل(اة دخار للتادريس،
فتكتا الرسااالة ،وملخا لهااا ال يزيااد عاان ( )352ثالثمائااة وخمسااين كلماة بتلااك
الل(ة ،ويرفق معها ملخ واضح بالل(ة العربية ال يزيد على ( )352ثالثمائاة
وخمسااين كلمااة ،وُ يراعااى دن يشاامل الملخا مااا ال يزيااد عاان ( )5خمااس كلمااات
مفتاحية في األقل ( ،)KEY WORDSألغراض فهرسة الرسالة.
المادة ( :)47دُ .تعد صفحة العنوان وفق نموذج ُتعده كلية الدراسات العليا ،ويشمل ما يأتي:
 .2عنوان الرسالة ،واسم مقدمها كما هو مسجل رسميا ف في الجامعة.
 .0اسم المشرف ،والمشرف المشارك (ًن وجد).
 .3العبارة التالية" :قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات درجة الماجساتير فاي
تخص  ................في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.
 .2تاريخ المناقشة.
 .وضع دسماء دعضاء لجنة المناقشة ،ورتبهم األكاديمية ،على الصفحة التالية.
جُ .ت ّعد صفحة مماثلة ،لما ورد في الفقرة (د) دعاله بالل(ة اإلنجليزية ،تذكر فيها العبارة
التالية:
“Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Degree of Master of Arts in …… at the World Islamic Sciences and
Education University”.

1

المادة ( :)48أ .تقدم الرسالة مطبوعة على ورق قياس ).(A4
 ُُ .يتاارك بااين السااطرين مسااافة ونصاافً ،ذا كاناات الرسااالة مكتوبااة بالل(ااة العربيااة
يسااتخدم خااط ( ،)Arabic Transparentوبحجاام ( ،)14ومسااافتان ،وًذا كاناات
بالل(ة اإلنجليزيـة يستخدم خط (  ،) Times New Romanوبحجم (.)20
جُ .يترك هامش ( )3.5سم ،على يمين الصفحة في النسخ العربية ،وعلى يسارها في
النسخ األجنبية ،وتكون كل من الهوامش األخر ( )2.5سم.
د .يتبااع القساام دساالوبا ف موحااداف ،لتنماايم دجاازاء الرسااالة ،وفااق دسااالي البح ا العلمااي،
ووضع الحواشي ،وتثبت المراجع والفهارس ،حس نمااذج ،يعادها ويوزعهاا علاى
طلبة الدراسات العليا فيي.
المادة ( :)42في حالة تضمين الطال الرسالة ،خرائط ،دو صوراف ،دو جداول ،دو دم بيانات ،دو
ناوم يكفال لهاا البقااء بحالاة
رسومات دخر  ،ينب(اي دن تكاون الماواد المساتعملة مان
ٍ
جيدة ،ودن تكون متماثلة في جميع نسخ الرسالة.
المادة ( :)50دُ .يودم الطال خمس نسخ من الرسالة ،في كلية الدراسات العليــا ،موقعة من دعضاء
لجنااة المناقشااة ،بعااد ًجااراء التعااديالت التااي طلبتهااا ،وتكااون مجلاادة وفااق مواصاافات
مكتبة الجامعة.
ُ .ترساال ًحااد النسااخ ًلااى القساام ،ونسااختان ًلااى المكتبااة مااع نسااخة ماان الرسااالة علااى
قر  ،ونسخة ًلى مركــز ًيدام الرسائل الجامعية ،وتحفم نسخة واحدة ،في عماادة
البح العلمي والدراسات العليا.
جُ .تودم في كلية الدراسات العليا ،نسخة من الرسالة على قر حاساو بالمواصافات
التي تطلبها ،ويوثق اإليدام حس األصول.

منح الدرجة العلمية
المادة (:)51

ُتمنح درجة الماجستير ،بقرار من مجلس العمداء ،بنا فء على توصية من لجناة القسام
وتنسي من لجنة الكلية ،ومصادقة المجلس ،بعد استيفاء الشروط التالية:

دً .تمام جميع المتطلبات المذكورة في األنممة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ً .يدام خمس نسخ معتمدة من الرسالة ،في كلية الدراسات العليا.
جً .تمام ًجراءات التخرج العامة في الجامعة.

اللجان وصالحيات ا
المادة ( :)59عند تأليف لجنة الكلية ولجنة القسمُ ،تراعى الرتبة األعلى فاي اختياار دعضااء هااتين
اللجنتين ،وتكاف الفر بين من هم برتبة دستاذ.
المادة ( :)53دُ .ت شااكل لجنااة القساام ماان رئاايس القساام (رئيسااا) وعضااوية ثالثااة دعضاااء ماان هيئااة
التدريس في القسم لمدة سنة واحدة ،ممن تنطبق علايهم شاروط اإلشاراف ،و ُتفاوض
ًلى لجنة القسم صالحيات مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العليا.
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 .تتولى لجنة القسم الصالحيات التالية:
 .2النمر في طلبات المتقدمين لاللتحاق بالدراسات العليا في القسم.
 .0تعيااين المرشاادين إلعااداد الباارامج الدراسااية للطااال وًقرارهااا ،وتقااديم تقرياار
فصلي للعميد عن سير العملية اإلرشادية.
 .3تنميم االمتحان الشامل ،واإلشراف على ًجرائي ،وًقرار النتيجة.
 .2اإلقرار المبدئي لعنوان الرسالة ،ومشروم خطتها.
ً .5قاارار متطلبااات النجااا  ،وطاارق التقااويم ،ومسااتو تحصاايل الطال ا فااي مااواد
الندوات ،والحلقات ،والمختبرات ،والتصاميم الهندسية ،واالختبارات العملية التي
تخص لها ساعات معتمدة.
جُ .توصي لجنة القسم ًلى لجنة الكلية بما يلي:
 .2تحديد دعضاء لجنة مناقشة ،ومواعيد المناقشة ،واعتماد قرار لجنة المناقشة.
 .0األعااداد المقتاار قبولهااا ،وقبااول الطلبااة ،ضاامن األعااداد المقااررة ،وفقاا ف لناـ
المادة ( )22من هذه التعليمات.
 .3منح درجة الماجستير ،دو شهادة الدبلوم ،وفقا ف لماا هاو منصاو علياي فاي هاذه
التعليمات.
 .2تحديد المواد االستدراكية ،واإلضافية المقررة للطلبة المقبولين.
 .5تعياااين المشااارف ،والمشااارف المشاااارك (ًن وجاااد) ،ماااع مراعااااة ماااا ورد فاااي
المادتين ( )30 ،35من هذه التعليمات.
 .0عنوان الرسالة ،ومشروم خطتها.
 .7تحويل دراسة الطال من مسار االمتحان الشامل لمسار الرسالة.
 .2السما للطال  ،في حاالت استثنائية ،بدراسة المواد االساتدراكية ،دو اإلضاافية
المقررة في متطلبات خطتي الدراسية ،خارج الجامعة.
 .0السااما للطال ا  ،فااي حاااالت اسااتثنائية ،بدراسااة مااا ال يزيااد ع ان ( )3ساااعات
معتمدة ،من خارج الجامعة ،بعد دخذ الموافقة المسبقة عليها.
 .22انتقال الطال من برنامج ًلى آخر في الجامعة ،ومن برنامج في جامعـة دخار
ًلى التخص نفسي في الجامعة.
ً .22شراف عضو هيئة تدريس من رتبة دساتاذ مسااعد ،دو محاضار متفارغ ،م هال
للتعين برتبة دستاذ مساعد ،على دن يكون قد دمضى سنتين ،دو دكثار فاي العمال
الجامعي ،وقُبل لي بحثان في األقل ،في مجالت محكمة دحدهما منشور.
 .20مع مراعاة ما ورد فاي الماادة ( )30مان هاذه التعليماات ،اساتمرار عضاو هيئاة
التدريس ،في اإلشراف على رسالة الطال  ،دو المشاركة في اإلشراف.
 .23تمديد الحد األعلى لمدة الدراسة للطال .

1

 .22تأجيل دراسة الطال  ،ضمن المدة المنصو

عليها في هذه التعليمات.

 .25معادلة المواد واحتسابها للطال  ،وفقاا ف لان
هذه التعليمات.

الماواد ( )20و ( )23و ( )22مان

.20تجاوز المدة المحددة للطال باجتياز المواد االستدراكية.
د  .تقوم لجنة القسام باأم دماور دخار تتصال بالدراساات العلياا ،يفوضاها مجلاس القسام
ًليها.
المادة ( :)54د ُُ .تشكل لجنة الكلية مان عمياد الكلياة (رئيساا) ،دو مان يفوضاي ،وعضاوية ر سااء
األقسام األكاديمية فيها ،بقرار من مجلس الكلية ،وتفوض ًليها صاالحيات مجلاس
الكلية ذات العالقة بالدراسات العليا.
 .تتولى لجنة الكلية مهمة التنسيق باين األقساام المختلفاة فاي الكلياة ،بشاأن الدراساات
العليا.
جُ .تنس لجنة الكلية ًلى العميد بما يلي:
 .2تعياين المشارف ،والمشارف المشاارك (ًن وجاد) ،ماع مراعااة ماا ورد فاي
المادة ( /35د) من هذه التعليمات.
 .0تحديد دعضاء لجنة مناقشة ،ومواعيد المناقشة.
 .3األعداد المقتر قبولهاا ،وقباول الطلباة ،ضامن األعاداد المقاررة ،وفقاا لان
المادة ( )22من هذه التعليمات.
 .2تحديد المواد االستدراكية ،واإلضافية المقررة للطلبة المقبولين.
 .5عنوان الرسالة ،ومشروم خطتها.
 .0انتقال الطال من برنامج ًلى آخر فاي الجامعاة ،ومان برناامج فاي جامعاـة
دخر ًلى التخص نفسي في الجامعة.
دُ .تنس
.2
.0
.3
.2
.5
.0

لجنة الكلية ًلى المجلس بما يلي:
اعتماد قرار لجنة المناقشة.
منح درجة الماجستير ،دو شهادة الدبلوم ،وفقا ف لما هو منصو عليي في هذه
التعليمات.
تعيااين المشاارف ،والمشاارف المشااارك (ًن وجااد) ،مااع مراعاااة مااا ورد فااي
المادة ( /35ج) من هذه التعليمات.
تحويل دراسة الطال من مسار االمتحان الشامل ًلى مسار الرسالة.
الساااما للطالااا  ،فاااي حااااالت اساااتثنائية ،بدراساااة الماااواد االساااتدراكية ،دو
اإلضافية المقررة في متطلبات خطتي الدراسية ،خارج الجامعة.
السما للطال  ،في حااالت اساتثنائية ،بدراساة ماا ال يزياد عان ( )3سااعات
معتمدة ،من خارج الجامعة ،بعد دخذ الموافقة المسبقة عليها.

ً .7شاراف عضااو هيئااة تاادريس ،ماان رتبااة دسااتاذ مساااعد ،دو محاضاار متفاارغ،
برتبااة دسااتاذ مساااعد ،علااى دن يكااون قااد دمضااى ساانتين دو دكثاار فااي العم ال
الجامعي ،وقُبل لي بحثان في األقل في مجالت محكمة دحدهما منشور.
 .2مع مراعاة ما ورد في المادة ( )30من هذه التعليمات ،استمرار عضو هيئاة
التدريس في اإلشراف على رسالة الطال  ،دو المشاركة في اإلشراف.
هـ .دم دمور دخر تتعلق بالدراسات العليا ،مما لم يارد علياي نا فاي هاذه التعليماات
يفوضها مجلس الكلية ًليها.
و .تقوم لجنة الكلية بمهام لجنة القسم ،في حال عدم وجودها.
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منح طالب الماجستير ش ادة "الدبلوم العالي"
(*)المادة ( :)55د ُُ .تمنح شهادة الدبلوم العالي للطال
الرسالة ،في ًحد الحالتين اآلتيتين:
 .2مع مراعاة ما ورد في المادة ( )7من هذه التعليماتً ،ذا انقضى علاى تساجيلي
فااي البرنااامج ثمانيااة فصااول دراسااية ماان باادء انتمامااي فااي الدراسااة  ،ودنهااى
بنجا دراسة جمياع المتطلباات فاي خطتاي الدراساية ،وبمعادل تراكماي ال يقال
عن ( ،)%75ولم يستطع ًنجاز الرسالة ومناقشتها ،وال ُيعد الفصل الصايفي
فصال لهذا ال(رض.
ً .0ذا رس في مناقشة الرسالة.
ُ .تمنح شهادة " الدبلوم العالي " للطال المسجل في دحد بارامج الماجساتير /مساار
االمتحان الشامل ،في ًحد الحالتين اآلتيتين:
 .2مع مراعاة ما ورد في المادة ( )7من هذه التعليماتً ،ذا انقضى على تسجيلي
فااي برنااامج الماجسااتير ثمانيااة فصااول دراسااية ،ودنهااى بنجااا دراسااة جميااع
المتطلبات في خطتي الدراساية ،وبمعادل تراكماي ال يقال عان ( ،)%75ولام
يتمكن من التقدم لالمتحان الشامل والنجا فيي ،وال ُيعد الفصل الصيفي فصال
لهذا ال(رض.
(**) ً .0ذا رس في االمتحان الشامل مرتين.
ف
جُ .تمنح شهادة "الدبلوم العاالي" ،بقارار مان مجلاس العماداء ،بنااء علاى تنساي مان
مجلاس الدراساات العلياا ،واقتارا مان مجلاس الكلياة ،دو المعهاد ،بعاد دن يتقادم
الطال خطيا ف بطل  ،وفق نموذج خا يُعد لهذا ال(رضً ،لى عميد الكلياة التاي
ينتمي ًليها ،ويتضمن رغبة الطال بالحصول على شهادة الدبلوم.
المسجل في دحد برامج الماجستير /مسار

أحكام عامة
المادة (:)50
المادة (:)57

تأكيداف على ما ورد في المادة ( )00من هذه التعليمات ال يجوز للطال دن يعتذر في
دم حال من األحوال بعدم االطالم على هذه التعليمات.
ُيفوض الطال خطيا ف ًلى الجامعة ،حق تصوير الرسالة جزئيا ف ،دو كلياا ف ،وباأم شاكل
(ورقي دو غير ذلك) ،وذلك ل(ايات البح العلمي ،والنشر اإللكتروني ،والتبادل ماع
الم سسات التعليمية ،والبحثية ،وغيرها.

المادة (:)58

يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها ن

المادة (:)52

العمداء ،والمسجل العام مس ولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

(*)

في هذه التعليمات.

عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0244/012تاريخ 0244/7/07م.

(**)صدر قرار من رئيس الجامعة تاريخ( ":)0241/1/0يقوم الطالب الذي رسب في االمتحان الشامل مرتين،
بد ارسة مادتين إضافيتين من مواد خطته الدراسية لم يدرسهما من قبل ولمرة واحدة فقط والنجاح فيهما ،ودفع
مبلغ()422دينار مقابل التقدم لالمتحان للمرة الثالثة"
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اسراء
0222/2/07م.
يسرا وروال بعد 0222/2/07
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