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(أقرت من رللس األمناء بقرار رقم ( )2014 – 2013 / 6يف اجللتة رقم ( )2014 – 2013 / 2بياريخ  ،2014/3/6كعدلت الفقرة (أ) من ادلادة
( )18بقرار رللس األمناء رقم ( )2016 – 2015/12تاريخ )2016/2/18

المادة ( : )0تتمى ىذه اليعليمات (تعليمات منح درجة ادلاجتيًن يف جامعة عجلوف الوطنية لتنة  2014صادرة
مبوجب ادلادة  35من قانوف اجلامعات األردنية رقم  20لتنة  2009كيعمل هبا من بداية العاـ الدراسي

.)2015 – 2014
المادة ( :)4يكوف للكلمات كالعبارات اآلتية حيثما كردت يف ىذه اليعليمات ادلعاين ادلخصصة ذلا أدناه مامل تدؿ القرينة
على غًن ذلك .
اجلػام ػ ػ ػ ػ ػ ػعة:
ادلػجل ػ ػ ػ ػس:
الػعػ ػ ػ ػ ػمػ ػيد:
ال ػ ػ ػكلػ ػ ػ ػ ػية:

جامعة عجلوف الوطنية
رللس الدراسات العليا فيها
عميد الدراسات العليا كالبحث العلمي
أية كلية من كليات اجلامعة أك أم معهد أك مركز علمي فيها

ال ػقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتم:
ال ػربنػامػ ػ ػ ػج:
ادلػ ػ ػ ػ ػ ػشرؼ:
ال ػطالػ ػ ػ ػ ػب:

أم قتم أكادديي يف اجلامعة
برنامج الدراسات العليا
عضو ىيئة اليدريس الذم يشرؼ على رسالة الطالب
طالب ادلاجتيًن
مجلس ولجان الدراسات العليا ومهامها

المادة (:)3
أ -يؤلف رللس الدراسات العليا برئاسة العميد كعضوية كل من:
 .1شلثلي الكليات اليت تقدـ برامج دراسات عليا.
 .2اثنٌن من ذكم اخلربة يعينهم رللس العمداء دلدة سنة بينتيب من العميد.
ب -تكوف للمجلس ادلهاـ اآلتية:
.1
.2
.3
.4

الينتيب إىل رللس العمداء العيماد اخلطط الدراسية.
تقدًن مشركعات تعليمات قبوؿ الطلبة مبا ييفق كمعايًن اعيماد الدراسات العليػا.
اليوصية إىل رللس العمداء بأعداد الطلبة الذين يقبلوف سنويان.
إقرار قوائم القبوؿ يف برامج ادلاجتيًن.

 .5اقرتاح أية شركط إضافية لقبوؿ طلبة ادلاجتيًن.
 .6اإلشراؼ على تنظيم الدراسة كالينتيق بٌن األقتاـ ادلخيلفة.
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 .7إقرار نيائج االميحانات النهائية يف هناية كل فصل دراسي.
 .8الينتيب إىل رللس العمػداء مبنح درجة ادلاجتيًن.
 .9النظر يف ادلتائل اليت حييلها إليو العميد.
 .10إقرار تشكيل جلاف مناقشة رسائل ادلاجتيًن.
 .11ادلوافقة على تعيٌن ادلشرفٌن لرسائل ادلاجتيًن.
 .12اليوصية إىل رللس العمداء باسيحداث دراسات عليا يف اجلامعة بناء على تنتيب من رللس الكلية
كاقرتاح من رللس القتم.
المادة ( :)2

أ -تؤلف جلنة الكلية بقرار من رللس كلية اليخصص كيكوف تشكيل اللجنة على النحو اآليت:
 .1عميد الكلية رئيتان.

 .2رؤساء األقتاـ.
 .3عضوا ىيئة تدريس برتبة أسياذ أك برتبة أقل شلن تنطبق عليهم شركط اإلشراؼ.
ب -مهاـ جلنة الكلية:
.1
.2
.3
.4

اإلشراؼ على شؤكف الدراسات العليا يف الكلية.
دراسة اقرتاحات جلاف األقتاـ.
اخييار العضو اخلارجي للمناقشة من قائمة حتدد من جلنة القتم تيألف من ثالثة أعضاء يف األقل.
إقرار نيائج اميحانات ادلواد الدراسية.

 .5القياـ مبهاـ جلنة القتم يف حاؿ عدـ كجودىا.
المادة (:)5

أ -تؤلف جلنة لكل قتم يطرح دراسات عليا بقرار من عميد كلية اليخصص بعد االسيئناس برأم رئيس القتم،
كييم تشكيل اللجنة على النحو اآليت:
 .1رئيس القتم رئيتان.
 .2ثالثة من أعضاء ىيئة اليدريس يف القتم من ذكم الرتب العليا كجيوز عند الضركرة أف تضم اللجنة

أعضاء ىيئة تدريس برتبة أسياذ متاعد شلن تنطبق عليهم شركط اإلشراؼ.
ب -يكوف رئيس اللجنة متؤكالن عن إدارة شؤكف اللجنة اليعليمية كاإلدارية كأمور البحث العلمي فيها ،كييوىل
تنفيذ قرارات رللس القتػم كرللس الدراسات العليا كتقدًن تقرير إىل عميد الكلية يف هناية كل عاـ دراسي
عن أداء اللجنة كأنشطيها ادلخيلفة.
ج -تكوف مهاـ جلنة القتم على النحو اآليت:
 .1اقرتاح تشكيل جلاف ادلناقشة بينتيب من ادلشرؼ.
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 .2اليوصية بيعيٌن مشرفٌن على رسائل ادلاجتيًن.
 .3اليوصية مبنح الدرجات كالشهادات.
 .4تنظيم شؤكف الدراسة كاالميحانات كاليأكد من حتن سًن اليدريس مبا ييفق مع األنظمة كاليعليمات
النافذة .
 .5النظر يف طلبات ادليقدمٌن للدراسات العليا كاليوصية بأعداد ادلقبولٌن.
الخطة الدراسية
المادة ( :)6ال تقل ميطلبات نيل درجة ادلاجتيًن عن ثالث كثالثٌن ( ) 33ساعة معيمدة حتب اخلطة الدراسية اليت
يقرىا رللس العمداء .كتوزع ميطلبات نيل درجة ادلاجتيًن كفقان دلتارم الربنامج (الرسالة أك الشامل) على
النحو اآليت :
أ -برنامج ادلاجتيًن  /متار الرسالة ،كييضمن:
 .1أربعان كعشرين ( )24ساعة معيمدة حدان أدىن.
 .2رسالة :تتع ( )9ساعات معيمدة كالنجاح يف مناقشيها.
ب -برنامج ادلاجتيًن  /متار الشامل ،كييضمن:
 .1ثالثان كثالثٌن ( )33ساعة معيمدة حدان أدىن.
 .2اجيياز اميحاف شامل بعد إهناء رتيع ادلواد بنجاح.
المادة (:)7
أ -توزع ساعات برنامج ادلاجتيًن  /متار الرسالة على النحو اآليت:
 .1المواد اإلجبارية :ذتاين عشرة ( )18ساعة معيمدة من متيول  ،700تيضمن ثالث ( )3ساعات
معيمدة كحد أدىن تيعلق مبنهجية البحث العلمي كطرائقو.

 .2المواد االختيارية :ست ( )6ساعات معيمدة من متيول .700
 .3الرسالة :تتع ( )9ساعات معيمدة.

ب -توزع ساعات برنامج ادلاجتيًن  /متار االميحاف الشامل على النحو اآليت:
 .1المواد اإلجبارية :أربعة كعشرين ( )24ساعة معيمدة من متيول  ،700تيضمن ثالث ()3
ساعات معيمدة كحد أدىن تيعلق مبنهجية البحث العلمي كطرائقو.

 .2المواد االختيارية :تتع ( )9ساعات معيمدة من متيول .700
المادة ( :)8ادلواد االسيدراكية:
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أ -جيوز للجنة بعد قبوؿ الطالب أف حتدد لو مواد اسيدراكية من متيول البكالوريوس مبا ال يزيد على
تتع ( )9ساعات معيمدة يشرتط اجييازىا بعالمة سيٌن ( )%60حدان أدىن ،كال حتتب عالمات
ىذه ادلواد يف ادلعدؿ الرتاكمي ،كال ضمن التاعات ادلعيمدة ادلطلوبة لنيل درجة ادلاجتيًن.
ب -يشرتط االنيهاء من دراسة ادلواد االسيدراكية بنجاح خالؿ العاـ الدراسي األكؿ من االليحاؽ
بالربنامج.
القبول
المادة ( :)9حيدد رللس العمداء يف كل عاـ جامعي عدد الطلبة الذين يقبلوف يف كل برنامج من برامج ادلاجتيًن بناء
على توصية اجمللس.
المادة ( :)01يشرتط لقبوؿ الطالب يف الربنامج ما يأيت:
أ -أف يكوف حاصالن على درجة البكالوريوس بيقدير ال يقل عن (جيد) من جامعة معرتؼ هبا.
ب -أف تكوف دراسة الطالب يف مرحلة البكالوريوس باالنيظاـ.
ج -أف تكوف درجة البكالوريوس يف موضوع يؤىل الطالب للدراسة ادليخصصة يف الربنامج الذم يرغب
يف االليحاؽ بو.
د -جيوز قبوؿ ما ال يزيد على ( )%20من إرتايل ادلقاعد للحاصلٌن على درجة البكالوريوس بيقدير
مقبوؿ أك ما يعادلو شريطة أف يدرس الطالب ثالث ) (3مواد من خطة برنامج ادلاجتيًن يف
الفصل الدراسي األكؿ الليحاقو بالربنامج ،حيددىا القتم ادلراد االليحاؽ بو ،حبيث تكوف موحدة
جلميع الطلبة ادلقبولٌن يف ذلك الربنامج ،كأف جيياز الطالب ادلواد الثالث بنجاح بعالمة ()%70
حدان أدىن لكل منها ،كمبعدؿ تراكمي ال يقل عن ( ،)%76كعندىا يصبح طالبان نظاميان كحتتب
لو ىذه ادلواد ضمن ادلواد ادلقرر ة يف خطيو ،فإف مل حيقق ىذا الشرط كامال يفصل من اجلامعة.
ق -حيدد اجمللس اليخصص أك اليخصصات ادلناسبة لالليحاؽ بالربنامج بناء على توصية من جلنة
القتم كتنتيب من جلنة الكلية.
ك -على الطالب ادليقدـ للربانامج إرفاؽ شهادة تبٌن اجييازه االميحاف الوطين أك اميحاف اليوفل أك ما
يعادلو كفقان لليعليمات التارية كالصادرة عن رللس اليعليم العايل.

المادة ( :)00للقتم أف يضع شركطان خاصة لالليحاؽ بالربنامج الذم يطرحو ،كتقر ىذه الشركط مع اخلطة الدراسية
للربنامج ،على أف ال تيعارض مع ىذه اليعليمات.

المادة (:)04
أ -تقدـ طلبات االليحاؽ بربامج ادلاجتيًن كفق النموذج ادلعيمد إىل دائرة القبوؿ كاليتجيل يف خالؿ ادلدة
اليت حيددىا اجمللس ،كترفق بيلك الطلبات رتيع األكراؽ الثبوتية الالزمة.
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ب -يصدر اجمللس قوائم بأمساء ادلقبولٌن يف برامج الدراسات العليا بناءن على توصية من جلنة القتم كتنتيب
من جلنة الكلية.
المادة (:)03
أ -ال جيوز أف يقبل الطالب يف برنارلٌن دراسيٌن ليخصصٌن من برامج ادلاجتيًن يف آف كاحد ،يف أم مرحلة
من مراحل دراسيو.
ب -إذا فصل الطالب من أم برنامج ماجتيًن فانو ال جيوز أف يقبل يف الربنامج نفتو مرة أخرل.
المادة (:)02
أ -تيكوف التنة الدراسية من فصلٌن دراسيٌن ،مدة كل منهما سية عشر ( )16أسبوعان ،كجيوز للمجلس اعيماد
فصل صيفي ال تقل مدتو عن ذتانية أسابيع كفق الشركط اآلتية:
 .1أف يكوف الطالب قد انيظم يف الدراسة يف أحد الفصلٌن – األكؿ أك الثاين – يف برنامج الدراسات
العليا يف العاـ األكادديي الذم يرغب يف تتجيل الفصل الصيفي فيو.
 .2أف ال يزيد عدد التاعات اليت يتجلها الطالب على ( )6ساعات.
ب -ال يعد الفصل الصيفي فصالن دراسيان لغايات احيتاب مدة الدراسة.
مدة الدراسة والعبء الدراسي
المادة (:)05

أ -ال جيوز أف تقل ادلدة الدراسية اليت يقضيها الطالب متجالن للحصوؿ على درجة ادلاجتيًن عن ثالثة ()3

فصوؿ دراسية ،كال تزيد على ذتانية ( ،)8كجمللس العمداء أف يتمح للطالب الذم اسينفد ادلدة ادلتموح هبا
للحصوؿ على درجة ادلاجتيًن ككاف من ادلمكن أف ينهي ميطلبات اليخرج ،بدراسة فصل إضايف كاحد.
ب -ال جيوز أف تزيد مدة اليأجيل كاالنتحاب مبجموعهما على فصلٌن دراسيٌن ،كال حتتب ىذه ادلدة من احلد
األعلى دلدة احلصوؿ على الدرجة.
ج -جيب أف ال تقل ادلدة الزمنية الفاصلة بٌن قبوؿ مشركع الرسالة كمناقشيها عن فصل دراسي كاحد.
المادة (:)06

أ -يكوف احلد األعلى للعبء الدراسي اثنيت عشرة ( )12ساعة معيمدة يف الفصل الواحد (األكؿ أك الثاين).

ب -احلد األدىن للعبء الدراسي يف الفصل الدراسي ست ( )6ساعات معيمدة.
ج -جيب أف ال يزيد العبء الدراسي للطالب على ( )6ساعات صفية غًن ميصلة يف اليوـ الواحد.
التسجيل
المادة ( :)07ال جيوز أف يقل احلد األدىن لعدد الطلبة ادلتجلٌن يف ادلادة الواحدة عن سمتة إال مبوافقة اجمللس.
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المادة (:)08

أ -ال جيوز تتجيل ساعات الرسالة قبل أف ينهي الطالب بنجاح دراسة ما ال يقل عن ذتاف عشرة ساعة
معيمدة من اخلطة الدراسية كمبعدؿ ال يقل عن  %76شريطة أف يكوف قد عٌن مشرؼ لو ،كأقر عنواف
1

رساليو كخطيها.
ب -يلغى تتجيل الطالب يف أم فصل إذا مل يتدد الرسوـ ادلقررة يف ادلواعيد احملددة .
المواظبة
المادة (:)09
أ -إذا جتاكز غياب الطالب دكف عذر يقبلو عميد الكلية ( )%15من رلموع التاعات ادلقررة ألم مادة حيرـ
من اليقدـ لالميحاف النهائي ،كيعد راسبان يف تلك ادلادة ،كذلك بقرار من الكلية ،بناء على توصية مدرس

ادلادة ،كعلى الطالب إعادة دراسيها إف كانت إجبارية كتدخل نييجة ذلك الرسوب يف حتاب ادلعدؿ
الفصلي كادلعدؿ الرتاكمي ألغراض اإلنذار كالفصل.
ب -إذا جتاكز غياب الطالب بعذر مرضي أك قهرم يقبلو عميد الكلية ( )%15من رلموع التاعات ادلقررة ألم
مادة ،فانو يعد منتحبان منها كتثبت يف سجلو األكادديي مالحظة (منتحب).
ج -يشرتط يف العذر ادلرضي أف يكوف بيقرير طيب صادر عن طبيب اجلامعة أك معيمد منو كأف يقدـ ىذا اليقرير
إىل عميد الكلية قبل الغياب ،أك خالؿ مدة ال تيجاكز أسبوعٌن من تاريخ انقطاع الطالب عن ادلواظبة .كيف
احلاالت القهرية يقدـ الطالب ما يثبت عذره إىل عميد الكلية خالؿ أسبوع من زكاؿ األسباب.
د -كل من ييغيب عن االميحاف النهائي ادلعلن عنو بعذر يقبلو عميد الكلية تتجل لو مالحظة (غًن مكيمل)،
على أف يبلغ مدير القبوؿ كاليتجيل رمسيان بذلك ،كيبلغ مدرس ادلادة بقرار قبوؿ العذر إلجراء اميحاف
تعويضي للطالب يف مدة أقصاىا أسبوعاف من بداية الفصل اليايل للفصل الذم يلي الفصل الذم مل ييقدـ
فيو لالميحاف.
االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي ومن الجامعة
المادة (:)41

أ -يتمح للطالب باالنتحاب من دراسة مادة أك أكثر خالؿ مدة أقصاىا ذتانية ( )8أسابيع من بدء الفصل
الدراسي ،كأربعة أسابيع ( ) 4من بدء الفصل الصيفي ،كتثبت يف سجلو األكادديي مالحظة (منتحب)
كييحمل الطالب رسوـ تلك التاعات ،كال جيوز – نييجة االنتحاب -أف يقل عدد التاعات ادلعيمدة
ادلتجلة عن احلد األدىن للعبء الدراسي ادلتموح بو كفق ىذه اليعليمات.

 1عدلت ىذه الفقزة بقزار مجلس األمناء رقم ( )3122 – 3122/23في جلستو الثالثة المنعقدة بتاريخ 3122/3/21
جامعة عجلوف الوطنية
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ب -جيوز للعميد ادلوافقة على انتحاب الطالب من رتيع ادلواد اليت سجلها يف أم فصل ،كيف ىذه احلالة تعد
دراسة الطالب يف ذلك الفصل مؤجلة حكمان مع مراعاة أحكاـ ادلادتٌن ( )15ك ( )24من ىذه
اليعليمات.
ج -حتتب ادلد ة يف الفقرة (ب) من ىذه ادلادة ضمن مدة اليأجيل ادلتموح هبا كفق أحكاـ ادلادة ( )15من
ىذه اليعليمات.
المادة (:)40
أ -إذا رغب الطالب يف االنتحاب من اجلامعة فعليو أف ييقدـ بطلب على النموذج ادلعيمد ،كيف ىذه احلالة
تثبت لو يف سجلو األكادديي مالحظة (منتحب من الربنامج) كيعد تتجيلو يف اجلامعة الغيان.
ب -ال جيوز للطالب ادلنتحب من الربنامج أف ييقدـ إىل عمادة الدراسات العليا للنظر يف إعادة تتجيلو.
تأجيل الدراسة
المادة ( :)44يشرتط فيمن يطلب تأجيل الدراسة أف يكوف قد درس فصالن دراسيان كاحدان يف األقل يف اليخصص الذم
اليحق بو.

المادة ( :)43يقدـ طلب اليأجيل قبل بدء الدراسة ،كتصدر ادلوافقة عن اجمللس بناء على تنتيب اللجنة إذا كاف
اليأجيل لفصل كاحد كعن رللس العمداء إذا كاف لفصلٌن ميياليٌن.
االنقطاع عن الدراسة والفصل من البرنامج
المادة (:)42
أ -إذا بدأ اليدريس يف أم فصل من الفصوؿ الدراسية كمل يكن الطالب متجالن لذلك الفصل يعد الطالب
منقطعان عن الدراسة كيلغى تتجيلو يف اجلامعة ،إال إذا تقدـ بعذر قهرم تقبلو اجلهة ادلعنية يف اجلامعة على
النحو اآليت:
 .1اجمللس إذا تقدـ الطالب بالعذر خالؿ أربعة أسابيع من بداية اليدريس يف الفصل الذم انقطع فيو.
 .2رللس العمداء إذا تقدـ الطالب بالعذر بعد أربعة أسابيع قبل هناية الفصل الذم انقطع فيو.
ب -إذا قبل العذر حتبما كرد أعاله يعد االنقطاع تأجيالن.
ج -ال جيوز أف ينقطع الطالب عن الدراسة بعذر مقبوؿ حتبما كرد أعاله أكثر من فصلٌن دراسيٌن.
االنتقال والتحويل
المادة (:)45
أ -جيوز انيقاؿ طالب من برنامج ماجتيًن من خارج اجلامعة إىل برنامج ادلاجتيًن ادلماثل فيها يف حاؿ
اسييفائو لشركط القبوؿ كأف ال يقل معدلو الرتاكمي عن جيد جدان.
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ب -ال تعادؿ للطالب ادلنيقل أم من ادلواد اليت درسها سابقان ،إذا حصل مبوجبها على شهادة أك درجة علمية
أخرل.
ج -ال تعادؿ للطالب ادلنيقل من خارج اجلامعة أك ادلقبوؿ فيها كسبق لو دراسة مواد يف برنامج شلاثل يف جامعة
أخرل أكثر من تتع ( )9ساعات معيمدة.
د -حيتم فصل دراسي كاحد من احلد األعلى دلدة الدراسة ادلتموح هبا مقابل كل تتع ( )9ساعات معيمدة.
ق -ال تعادؿ ادلواد اليت درسها الطالب إذا مضى على دراسيو ذلا أكثر من سمس سنوات.
ك -يشرتط يف ادلواد اليت درسها الطالب يف جامعة أخرل معرتؼ هبا كيرغب يف معادليها أف تكوف مكافئة من
حيث ادلتيول كاحمليول دلادة يف اخلطة الدراسية ادلقرة كأف ال يقل تقديره يف كل منها عن (جيد جدان) أك ما
يعادلو.
ز -ال جيوز احيتاب مادة درسها الطالب من متيول برنامج أقل يف متيول برنامج أعلى.
ح -تدخل ادلواد اليت درسها الطالب كعودلت لو يف احيتاب معدلو الرتاكمي إذا كاف االنيقاؿ داخل اجلامعة،
كال حتيتب يف معدلو الرتاكمي إذا كاف االنيقاؿ من جامعة أخرل.
ط -تيم ادلوافقة على احيتاب ادلواد بقرار من اجمللس بناء على توصية من اللجنة.
المادة (:)46
أ -جيوز اليحويل من متار الرسالة إىل متار االميحاف الشامل أك العكس بقرار من اجمللس بناء على توصية
اللجنة ،شريطة أف يكوف قد أهنى الطالب سمس عشرة ( )15ساعة معيمدة من خطيو الدراسية ،كأف ال
يقل معدلو الرتاكمي عن (.)%76
ب -عند حتويل الطالب من متار إىل آخر حتتب لو رتيع ادلواد اليت درسها ضمن اخلطة الدراسية ادلقرة لو،
كتدخل عالمات تلك ادلواد يف معدلو الرتاكمي.
التقويم
المادة ( :)47عالمة النجاح يف كل مادة من مواد برنامج ادلاجتيًن (.)%70
المادة (:)48

أ -احلد األدىن للنجاح يف ادلعدؿ الرتاكمي للمواد يف برنامج ادلاجتيًن (.)%76

ب -ال جيوز إعادة دراسة مادة حصل فيها الطالب على ( )%76فأكثر.
ج -جيوز للطالب ألغراض رفع معدلو الرتاكمي إعادة دراسة مادتٌن يف األكثر كاف قد صلح فيهما طواؿ مدة
دراسيو للماجتيًن.
د -إذا أعاد الطالب دراسة مادة ،سواء لرسوبو فيها أك لرفع معدلو الرتاكمي حتتب لو العالمة األعلى.
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المادة ( :)49مع مراعاة ما كرد يف ادلادة ( ) 28من ىذه اليعليمات حتتب عالمات رتيع ادلواد اليت يدرسها الطالب يف
الربنامج يف معدلو الرتاكمي.

المادة ( :)31يكوف توزيع العالمات دلواد ادلاجتيًن على النحو اآليت:
أ )%50( -ألعماؿ الفصل.
ب )%50( -لالميحاف النهائي.
كيتيثىن شلا كرد يف ىاتٌن الفقرتٌن :مواد الندكات ،كالبحوث ،كادلخيربات ،كاليصميم ،كاالخيبارات العلمية،
كاليدريب العملي الذم لو ساعات معيمدة ،إذ تكوف ذلا عالمة كاحدة تشكل كامل عالمة ادلادة.
المادة ( :)30خيصص للمعدؿ الفصلي كالرتاكمي اليقديرات اآلتية:
أ 100 – 85 -شلياز.

ب 84 – 76 -جيد جدان.
ج -أقل من  76راسب.
اإلنذار والفصل من البرنامج
المادة ( :)34ينذر الطالب يف احلاالت اآلتية:

أ -إذا مل حيصل يف هناية أم فصل دراسي على احلد األدىن للمعدؿ الرتاكمي.
ب -يتيثىن من (أ) أعاله الطلبة ادلقبولوف ككاف تقديرىم يف درجة البكالوريوس مقبوالن ،كيف ىذه احلالة
تطبق أحكاـ الفقرة (د) من ادلادة ( )10من ىذه اليعليمات.
ج -إذا رأل رللس الكلية اليت ييبعها اليخصص بناءن على تقرير ادلشرؼ كتوصية من جلنيت القتم
كالكلية تؤكد أف الطالب قد أمهل يف العمل على رساليو.

المادة ( :)33يعد الطالب مفصوالن فصالن مؤقيان من الدراسة بتبب تدين معدلو الرتاكمي عن ( )%76على أف ال يقل
عن ( ،)%70كيف ىذه احلالة تطبق على الطالب تعليمات الدراسة االسيدراكية.

المادة (:)32

أ -يفصل الطالب من برنامج ادلاج تيًن بقرار من اجمللس بناء على تنتيب من اللجنة ادلخيصة يف احلاالت
اآلتية:
 .1إذا مل حيصل على احلد األدىن يف ادلعدؿ الرتاكمي ( )%76يف هناية الفصل االسيدراكي ادلمنوح
للطالب كفقا ذلذه اليعليمات.
 .2إذا رسب يف مناقشة الرسالة (متار الرسالة).
 .3إذا رسب مرتٌن يف االميحاف الشامل لدرجة ادلاجتيًن (متار الشامل).
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 .4إذا مل ييمكن من اسيكماؿ ميطلبات احلصوؿ على ادلاجتيًن بنجاح ضمن ادلدة الزمنية ادلتموح هبا
كفقان للمادة (.)15
ب -يصدر مدير القبوؿ كاليتجيل قرارات اإلنذارات األكادديية كالفصل ادلؤقت للدراسة االسيدراكية ،أما قرارات
الفصل النهائي فيصدرىا رللس العمداء بناءن على تنتيب مدير القبوؿ كاليتجيل.
الدراسة االستدراكية

المادة ( :)35جيوز أف يقبل يف الدراسة االسيدراكية الطالب ادلفصوؿ مؤقيان من الدراسة ادلنيظمة .كيف ىذه احلالة دينح
فصالن دراسيان اسيدراكيان كاحدان لرفع معدلو الرتاكمي إىل ( )%76فأكثر ،فإذا أخفق يفصل هنائيان من
الربنامج ادلليحق بو.

المادة ( :)36إذا دتكن الطالب من رفع معدلو إىل ( )%76فأكثر يف فصل الدراسة االسيدراكية حيوؿ حكمان إىل
الدراسة ادلنيظمة.

اإلشراف
المادة ( :)37يصدر اجمللس بيوصية من جلنة القتم كتنتيب جلنة الكلية كموافقة ادلشرؼ قراران ييضمن :تعيٌن ادلشرؼ،
كحتديد عنواف الرسالة كمشركع خطيها ،يف موعد ال ييجاكز هناية الفصل الرابع الليحاؽ الطالب بالربنامج.

المادة (:)38

أ -يشرتط يف ادلشرؼ أف يكوف أسياذان أك أسياذان مشاركان ،أك زلاضران ميفرغان بإحدل ىاتٌن الرتبيٌن.

ب -يشرتط العيماد عضو ى يئة اليدريس من رتبة أسياذ  /أسياذ مشارؾ لغايات اليدريس كاإلشراؼ على
الرسائل اجلامعية أف يكوف قد اسيمر يف اإلنياج العلمي بعد احلصوؿ على آخر ترقية بعامٌن.
ج -جيوز عند احلاجة أف ييوىل اإلشراؼ األسياذ ادلتاعد أك احملاضر ادليفرغ ادلؤىل لليعيٌن يف رتبة أسياذ
متاعد ،شريطة أف يكوف قد نشر حبثٌن يف األقل غًن متيلٌن من أطركحة الدكيوراه اخلاصة بو يف
رلالت علمية زلكمة يف آخر ثالث سنوات.
المادة ( :)39احلد األعلى لعدد رسائل ادلاجتيًن اليت يشرؼ عليها عضو ىيئة اليدريس يف آف كاحد يكوف حتب
الرتبة األكادديية كفق اآليت:

أ -ست ( )6رسائل لألسياذ.
ب -أربع ( )4رسائل لألسياذ ادلشارؾ.
ج -رسالياف ( )2لألسياذ ادلتاعد.
المادة ( :)21يقرر اجمللس  ،باقرتاح من ادلشرؼ ،كتوصية من اللجنة ،تتمية عضو ىيئة تدريس آخر للمشاركة يف
اإلشراؼ على رسالة الطالب ،كيتمى يف ىذه احلالة مشرفان مشاركان.
المادة ( :)20مع مراعاة ما كرد يف ادلادتٌن ( )33ك ( )34جيوز تغيًن ادلشرؼ لظركؼ متوغة ،يوافق عليها اجمللس.
جامعة عجلوف الوطنية
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المادة ( :)24جيوز بقرار من اجمللس كبناء على توصية اللجنة:

أ -أف يتيمر عضو ىيئة اليدريس احلاصل على إجازة تفرغ علمي أك إجازة دكف راتب داخل األردف
اإلشراؼ على رسالة الطالب أك ادلشاركة فيو.

ب -أف يشارؾ يف اإلشراؼ على الرسالة من حيمل درجة الدكيوراه كال حيمل رتبة أكادديية كلو خربة
ميدانية يف رلاؿ البحث ادلعين ال تقل عن عشر سنوات ( )10على أف يكوف قد نشر حبثٌن
زلكمٌن يف األقل.
المادة ( :)23حتتب للمشرؼ ساعة معيمدة يف الفصل الدراسي الواحد عن كل رسالة يشرؼ عليها ،اعيباران من بدء
الفصل الدراسي الذم عٌن فيو مشرفان ،مبا ال يزيد على ثالثة فصوؿ دراسية كيف حالة كجود مشرؼ مشارؾ
حتتب لكل منهما نصف ساعة معيمدة.

المادة ( :)22مع مراعاة ما كرد يف ادلادة ( )37من ىذه اليعليمات جيوز تعديل عنواف الرسالة كخطيها إذا اقيضت
ظركؼ البحث ذلك.

المادة (:)25
أ -يرسل رئيس اجلامعة بينتيب من العميد الرسالة إىل زلكم خارجي إلبداء الرأم بادلتيول العلمي ذلا
كفق النموذج ادلعد ذلذه الغاية.
ب -يؤلف ،يف ضوء تقرير احملكم اخلارجي كبعد اإلسيئناس برأم ادلشرؼ دلالحظات احملكم إف كجدت،
اجمللس جلنة ادلناقشة بيوصية من اللجنة حبيث تيكوف من:
 .1ادلشرؼ على رسالة الطالب رئيتان.
 .2عضو ىيئة تدريس من داخل اجلامعة.
 .3عضو ىيئة تدريس من خارج اجلامعة.
 .4ادلشرؼ ادلشارؾ إف كجد.
المادة(:)26
أ -يعيمد اجمللس الرسالة يف ضوء موافقيها للمعايًن اليت حيددىا اجمللس كتعلن اجلهة ادلعنية عن موعد ادلناقشة.
ب -جترم مناقشة الرسالة على النحو اآليت:
 .1يعرض الطالب ملخصان لرساليو.
 .2ييوىل رئيس جلنة ادلناقشة إدارة ادلناقشة ،كبعد ادلداكلة تقرر اللجنة بأغلبية أعضائها إحدل النيائج اآلتية:
 ناجحان دكف تعديالت.

 ناجحان مع تعديالت طفيفة جترم خالؿ شهر من تارخيو  ،كتعرض على جلنة ادلناقشة
العيمادىا.
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 تعديالت جوىرية تنجز يف مدة ال تيجاكز أربعة أشهر  ،كتعرض على اللجنة العيمادىا كإال
يعد الطالب راسبان.
 راسبان.

ج -يرسل قرار جلنة ادلناقشة بعد اعيماده من اللجنة إىل عمادة الدراسات العليا كالبحث العلمي يف موعد أقصاه
أسبوعاف من تاريخ ادلناقشة.
االمتحان الشامل لبرنامج الماجستير  /مسار الشامل
المادة ( : )27يكوف االميحاف الشامل ذا طبيعة شاملة تكاملية ،يهدؼ إىل قياس قدرة الطالب على الربط بٌن ادلفاىيم
ادلخيلفة األساسية كادليقدمة اليت اكيتبها يف سليلف ادلعارؼ ،كتوظيفها يف حل ادلشكالت العلمية

كاليطبيقية يف ميداف ختصصو.
المادة ( :)28يعقد االميحاف الشامل مرتٌن كل عاـ دراسي كفقان لليقوًن اجلامعي ادلعيمد.

المادة ( :)29تع ٌن جلنة ميخصصة إلعداد أسئلة االميحاف الشامل كتصحيحو بقرار من اجمللس بناء على توصية اللجنة،
كتكوف مهامها على النحو اآليت:
أ -تنظيم االميحاف الشامل كإدارة شؤكنو.
ب -حتديد اجملاالت اليت يشملها االميحاف الشامل كاقرتاح ادلراجع كالقراءات الالزمة لذلك.
ج -اخييار أعضاء ىيئة تدريس من ادلخيصٌن مبوضوع االميحاف للقياـ بوضع األسئلة
كتصحيح اإلجابات.
د -تنتيب نيائج االميحاف الشامل للجنة لدراسيها كاليوصية بشأهنا.
ق -يرسل قرار اللجنة بعد اعيماده إىل عمادة الدراسات العليا كالبحث العلمي يف موعد
أقصاه أسبوعاف من تاريخ االميحاف العيماده من اجمللس.

المادة (:)51

أ -ييقدـ الطالب لالميحاف الشامل بعد إهنائو ادلواد ادلقررة بنجاح شريطة أف ال يقل معدلو الرتاكمي فيها
عن .%76

ب -إذا رسب الطالب يف االميحاف الشامل ديكنو أف ييقدـ ذلذا االميحاف مرة ثانية فقط ،كذلك يف ادلوعد
اليايل الذم يعقد فيو االميحاف  ،كيف حاؿ رسوبو يعد مفصوالن من الربنامج كجيوز للمجلس يف حاالت
خاصة يقدرىا بناء على توصية اللجنيٌن ادلخيصيٌن أف يوافق على دتديد ادلدة القصول للحصوؿ على
درجة ادلاجتيًن فصالن دراسيان كاحدان كذلك ألغراض تقدًن االميحاف الشامل.
ج -تتجل نييجة الطالب "ناجح" أك "راسب" يف االميحاف الشامل يف كشف عالماتو.
جامعة عجلوف الوطنية
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منح درجة الماجستير
المادة (:)50
أ -ييعهد الطالب بيتليم اجمللس سمس ( )5نتخ كرقية ك سمتة ( )5أقراص مدرلة من رساليو بعد إجراء
اليعديالت اليت أقرهتا جلنة ادلناقشة كذلك قبل التماح لو بأخذ الشهادة.
ب -دتنح درجة ادلاجتيًن بقرار من رللس العمداء بناء على تنتيب اللجنة كتوصية اجمللس.
ج -دتنح الشهادات كالدرجات يف ادلواعيد ادلقررة.
أحكام عامة
المادة ( : )54تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس ادلعموؿ هبا يف اجلامعة ،حيثما ينطبق ذلك على احلاالت اليت مل
يرد هبا نص يف ىذه اليعليمات.

المادة ( :)53يفوض الطالب اجلامعة (خطيان) حق تصوير الرسالة كليان أك جزئيان لغايات البحث العلمي كاحلفظ يف
ادلكيبة كرقيان كإلكرتكنيان كاليبادؿ مع اجلامعات كادلؤستات اليعليمية األخرل.

المادة ( :)52ال جيوز ألم طالب أف حييج بعدـ علمو هبذه اليعليمات أك بعدـ اطالعو على النشرات الصادرة عن
اجلامعة ،أك ما ينشر على لوحات إعالناهتا ك موقعها اإلليكرتكين بشأف ىذه اليعليمات.
المادة ( :)55حتمل درجة ادلاجتيًن تاريخ اسيحقاقها.
المادة ( :)56يبت اجمللس يف احلاالت اليت مل يرد بشأهنا نص يف ىذه اليعليمات كيف اإلشكاالت اليت قد تنشأ عن
تطبيق ىذه اليعليمات.
المادة ( :)57تعد قرارات رللس اليعليم العايل هبذا الشأف معدلة حكمان ذلذه اليعليمات.

المادة ( :)58الرئيس كالعميد كمدير القبوؿ كاليتجيل مكلفوف بينفيذ أحكاـ ىذه اليعليمات.
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