تﺳﻂﻐمات ﻄﻈح درجﺋ الماجسﺎﻐر

تعليمات منح درجة الماجستير
في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (  ) 27/150تاريخ ( .)2020/8/24
املادة (:)1
تسمى هذه التعليامت «تعليامت منح درجة املاجستري يف جامعة العلوم التطبيقية الخاصة« لسنة ( )2013وتم التعديل عليها من وزارة التعليم العايل بتاريخ 2020/2/17
و 2020/7/19ويعمل بها اعتبارا ً من تاريخ صدورها.
املادة (:)2
يكون للكلامت والعبارات التالية حيثام وردت يف هذا النظام املعاين املخصصة لها أدناه ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك:
 الجامعة :جامعة العلوم التطبيقية الخاصة. املجلس :مجلس الدراسات العليا. العميد :عميد الدراسات العليا. الكلية :الكلية التي تطرح برامج الدراسات العليا. القسم :القسم األكادميي الذي يدرس برنامج دراسات عليا. لجنة الكلية :لجنة الدراسات العليا يف الكلية املعنية. لجنة القسم :لجنة الدراسات العليا يف القسم األكادميي. املرشف :عضو هيئة التدريس الذي يرشف عىل رسالة املاجستري. املرشد األكادميي :عضو هيئة التدريس الذي يرشد طلبة الدراسات العليا أكادميياً. -الربنامج :أي برنامج من برامج املاجستري يف الجامعة.
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متطلبات الحصول على درجة الماجستير
املادة (:)3
تكون متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري ( )33ساعة معتمدة كحد أدىن من مستوى ( ،)700حسب الخطة الدراسية التي يقرها مجلس العمداء ،وتوزع هذه
املتطلبات وفقاً ملساري «الشامل والرسالة» عىل النحو التايل:
أوالً -برنامج املاجستري باملسار الشامل ،وتكون متطلباته عىل النحو التايل:
• دراسة املواد اإلجبارية بنجاح ،وهي ال تقل عن ( )24ساعة معتمدة كحد أدىن من مستوى ( )700وفق الخطة الدراسية املعتمدة لربنامج املاجستري يف كل قسم أكادميي.
• دراسة املواد االختيارية بنجاح ،وهي ال تزيد عن ( )9ساعات معتمدة كحد أقىص من مستوى ( )700وفق الخطة الدراسية املعتمدة لربنامج املاجستري يف كل قسم
أكادميي.
• ال يسمح للطالب بالتقدم لإلمتحان الشامل إال إذا أنهى بنجاح جميع املواد املقررة يف خطته الدراسية ومبعدل تراكمي ال يقل عن .%76
• اجتياز االمتحان الشامل بعد إنهاء املواد املطلوبة بنجاح ومبعدل تراكمي ال يقل عن ( )%70عالمة.
ثانياً -برنامج املاجستري مبسار الرسالة :وتكون متطلباته عىل النحو التايل:
• دراسة املواد اإلجبارية بنجاح ،وهي ال تقل عن ( )15ساعة معتمدة وال تزيد عن ( )18ساعة معتمدة من مستوى ( )700وفق الخطة الدراسية املعتمدة لربنامج
املاجستري يف كل قسم أكادميي.
• دراسة املواد االختيارية بنجاح ،وهي ال تقل عن ( )6ساعات معتمدة وال تزيد عن ( )9ساعات معتمدة كحد أعىل من مستوى ( )700وفق الخطة الدراسية املعتمدة
لربنامج املاجستري يف كل قسم أكادميي.
• إعداد رسالة املاجستري يخصص لها ( )9ساعات معتمدة  ،والنجاح يف مناقشتها بعد إنهاء جميع املواد املقررة يف الخطة الدراسية ومبعدل تراكمي ال يقل
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عن (.)%80
• يحق للطالب تسجيل مرشوع خطة رسالته بعد إنهائه دراسة ( )15ساعة معتمدة بنجاح ووفق برنامجه مبعدل تراكمي ال يقل عن(.)%80
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المواد االستدراكية

املادة (:)4
أ -تحدد لجنة القسم ،عند قبول الطالب يف برنامج املاجستري ،ويف تخصص مغاير لتخصصه يف مرحلة البكالوريوس ،املواد االستدراكية الالزمة له من مواد مستوى
البكالوريوس ،والتي تراها رضورية لتأهيل الطالب لدراسة مواد املاجستري  ،عىل أن ال تزيد عن ( )9ساعات معتمدة .وتحدد هذه املواد عىل طلب االلتحاق ،وتعترب جزءا ً
ال يتجزء من خطة الطالب الدراسية.
ب -ال تحتسب ساعات املواد االستدراكية ضمن الساعات املعتمدة املطلوبة لنيل درجة املاجستري ،وتسجل نتيجتها يف سجل الطالب األكادميي (ناجحاً) أو (راسباً) ،وال
تدخل عالماتها ضمن املعدل الرتاكمي للطالب.
ج -عىل الطالب أن ينهي دراسة املواد االستدراكية بنجاح ومبعدل ال يقل عن  %70يف موعد أقصاه نهاية العام الجامعي األول اللتحاقه بالربنامج.
د -ال ت ُطلب أي مواد استدراكية من الطالب الذي يكون تخصصه يف درجة البكالوريوس هو نفس التخصص املقبول فيه يف برنامج املاجستري.

القبول والتسجيل

املادة (:)5
يُحدد مجلس العمداء عدد الطلبة الذين سيقبلون يف كل برنامج من برامج املاجستري ،وذلك بتوصية من املجلس بعد االستئناس برأي لجنتي الدراسات العليا يف الكلية
والقسم األكادميي املعنيني.

شروط القبول والتسجيل

املادة (:)6
أ -رشوط عامة:
• يشرتط يف الطالب املتقدم لاللتحاق بربنامج املاجستري أن يكون حاصالً عىل درجة «البكالوريوس» بتقدير ال يقل عن «جيد» أو ما يعادله من جامعة أو
معهد أكادميي تعرتف بهام الجامعة يف حقل التخصص أو أحد الحقول املعرفية ذات العالقة  ،ويشرتط أن تكون الدراسة بانتظام ،ولديه شهادة معادلة من
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي إن كان ذلك مطلوباً.
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•يجوز قبول الطالب الحاصل عىل درجة البكالوريوس بتقدير «مقبول» أو ما يعادله يف برامج املاجستري ،رشيطة أن يدرس الطالب ( )3مواد من خطة برنامج املاجستري
( )700الذي قُبل فيه ،وذلك يف الفصل األول لاللتحاق ،تحددها لجنة الدراسات العليا يف القسم األكادميي املراد االلتحاق به ،وتكون موحدة لجميع الطلبة املتقدمني لذلك
التخصص ،ونجاحه كحد أدىن يف كل مادة مبعدل ال يقل عن ( )%70عالمة،ومبعدل تراكمي ال يقل عن  %75ليصبح طالباً نظامياً ،وتُحسب له يف حال نجاحه يف هذه املواد
ضمن املواد املقررة يف خطته الدراسية ،فإن مل يُحقق هذا الرشط كامالً يُعترب قبول الطالب يف الربنامج الغياً ويُفصل من الربنامج.
• يجوز قبول الطالب الحاصل عىل شهادة دبلوم عا ٍل بتقدير ال يقل عن «جيد جدا ً» يف برنامج املاجستري وبقرار صادر عن مجلس الدراسات العليا.
• يجوز قبول الطلبة املذكورين يف البندين ( )2و ( )3من نفس املادة يف حال عدم اكتامل املقاعد املخصصة ألي برنامج ماجستري حسبام ورد يف البند ( )1وبرشط قبول ما
ال يزيد عن ( )%25من إجاميل املقاعد املقررة للمقبولني يف كل برنامج وتوزع كالتايل:
 %10 -1حد أعىل للطلبة األردنيني.
 %15 -2حد أدىن للطلبة للوافدين.
• تتم املفاضلة بني املتقدمني للقبول  ،ضمن العدد املقرر يف املادة نفسها من هذه التعليامت بنا ًء عىل التقدير يف شهادة البكالوريوس وحقل التخصص.
• يُحدد لخريجي البكالوريوس من جامعة العلوم التطبيقية ( )%50عىل األقل من املقاعد ،وتُحدد باقي املقاعد بقرار من مجلس العمداء.
• يُشرتط عىل الطالب املتقدم بطلب التحاق بأحد برامج املاجستري (رشطاً للقبول) ،تقديم شهادة تثبت اجتيازه المتحان «التوفل» أو ما يعادله عىل النحو التايل:
أ .اجتياز امتحان اللغة االنجليزية ( )TOFELبعالمة ال تقل عن ( )500أو ما يعادلها للتخصصات العلمية ،وعالمة ( )400أو ما يعادلها للتخصصات اإلنسانية ،وعالمة
( )550لتخصصات اللغة االنجليزية كافة وتخصصات الربامج املشرتكة مع الجامعات االجنبية ،ويكون تقديم االمتحان يف أحد مراكز اللغات املعتمدة من وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي يف الجامعات األردنية ،والتي يرشف عىل تطبيقها مؤسسة ( )ETSيف األردن ،أو من مركز ( )AMIDEASTيف اململكة.
ب .اجتياز امتحان اللغة االنجليزية ( )TOFEL-IBTبعالمة ال تقل عن ( )90أو ما يعادلها للتخصصات العلمية (الصيدلة،دكتور صيدلة ،الطب ،طب األسنان  ،الطب
البيطري والهندسة ) وتخصصات اللغة اإلنجليزية من أدب وترجمة ومناهج وأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية...إلخ) وباقي التخصصات العلمية وتخصص
( )MBAبعالمة ال تقل عن ( )69وعالمة ( )59أو ما يعادلها للتخصصات اإلنسانية واالقتصادية واإلدارية ،من مركز ( )AMIDEASTفرع األردن فقط.
ت .امتحان ( )IELTSللتخصصات العلمية بعالمة ال تقل عن ( )6,5أو ما يعادلها للتخصصات العلمية (الصيدلة،دكتور صيدلة ،الطب ،طب األسنان  ،الطب
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( )MBAبعالمة ال تقل عن ( )5,5وعالمة ( )5أو ما يعادلها للتخصصات اإلنسانية واالقتصادية واإلدارية ،وذلك من مركز املجلس الثقايف الربيطاين ()British Council
فرع األردن فقط.
ج .االمتحان الوطني املوحد :اجتياز االمتحان املوحد بعالمة ال تقل عن ( )%75لطلبة تخصصات الصيدلة ودكتوراه الصيدلة وطلبة الهندسة بكافة فروعها ،وتخصصات
اللغة االنجليزية كافة ،وعالمة ( )%65لباقي التخصصات العلمية وتخصص(  ،)MBAوعالمة ( )%50لطلبة التخصصات اإلنسانية واالقتصادية واإلدارية باستثناء ( )MPA
وتخصصات اللغة االنجليزية كافة ،وتكون مدة صالحية نتائج االمتحان سنتني فقط اعتبارا ً من تاريخ ظهور نتائج االمتحان.
د .يُعترب امتحان التوفل أو االمتحان الوطني للطلبة غري األردنيني رشطاً إلزامياً للقبول ،ويف حال عدم تحقيقهم للحد األدىن للنجاح عند تقديم االمتحان (ملرة واحدة)،
يُسمح لهم بدراسة مادتني يف تخصص اللغة االنجليزية يف الجامعة ،عىل أن يخضع الطالب يف نهاية األمر لالمتحان املوحد الذي تعقده وزارة التعليم العايل .ويف جميع
األحوال عليهم اجتياز امتحان التوفل أو االمتحان املوحد خالل السنة األوىل لاللتحاق يف برنامج املاجستري ،وإال يُلغى تسجيلهم يف الجامعة.
يُعفى من البند (أ-ب-ت-ج-د):
• الطلبة غري الناطقني باللغة العربية الراغبني بااللتحاق يف برنامج الدراسات العليا يف تخصصات اللغة العربية وتخصصات كلية الرشيعة يف الجامعات األردنية من رشط
اللغة األجنبية يف حال إتقانهم للغة العربية.
• طلبة الدراسات العليا الذين حققوا رشط اللغة األجنبية يف حال التحاقهم يف برامج املاجستري سواء كان اجتياز امتحان اللغة األجنبية أو برنامج تأهييل بواقع ( )6ساعات
معتمدة.
• الطلبة الحاصلني عىل درجة علمية من الدول الناطقة باللغة االنجليزية.
• الطلبة املكفوفني وطلبة الصم والبكم من رشط الحصول عىل اللغة األجنبية كأساس للقبول يف برنامج الدراسات العليا يف الجامعات األردنية رشيطة إحضار تقريرطبي
من الجهة املختصة يف مستشفى الجامعة األردنية أو مستشفى امللك املؤسس عبد الله الجامعي بالحالة التي يعاين منها الطالب عىل أن ال تقل نسبة العجز
يف الحاالت املذكورة أعاله عن %70
ُ
•ينظر املجلس يف اعتامد «امتحانات كفاية» معتمدة دولياً للغات أجنبية أخرى.
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• التقيد باستمرار برشوط وتعليامت وزارة التعليم العايل بخصوص اعتامد الشهادات واملراكز األكادميية الصادرة عنها.
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ب -رشوط خاصة:
• يجوز للجنة الدراسات العليا يف القسم األكادميي ،التوصية بوضع رشوط خاصة إضافية لاللتحاق بالربنامج الذي يطرحه القسم ،عىل أن ال تتعارض هذه الرشوط مع
اإلطار العام لربامج الدراسات العليا (املاجستري).
ِ
• يجب أن تظهر هذه الرشوط بوضوح يف الخطة الدراسية املقدمة لالعتامد وتعترب جزءا ً منها ،وأن تُقر من قبل مجلس العمداء بنا ًء عىل توصية املجلس قبل تقدميها لالعتامد.
املادة (:)7
ِ
ت ُقدم طلبات االلتحاق بربامج املاجستري عىل النموذج الصادر عن عامدة الدراسات العليا من قبل الراغبني بالدراسة شخصياً إىل دائرة القبول والتسجيل خالل الفرتة التي
تحددها عامدة الدراسات العليا ،وترفق بتلك الطلبات جميع األوراق الثبوتية الالزمة املذكورة أسفل النموذج باإلضافة ملا تطلبه دائرة القبول والتسجيل.
املادة (:)8
ت ُحول طلبات االلتحاق بربامج الدراسات العليا إىل لجنة الدراسات العليا يف القسم املعني ،والتي لها الحق بالتنسيب إىل لجنة الدراسات العليا يف الكلية املعنية بالقبول أو
الرفض وتصنيفها إىل (أصالء وبدالء) ،والتي بدورها وبعد دراستها تويص بالقبول أو الرفض ملجلس الدراسات العليا ،الذي ،وبعد االطالع عليها والتأكد من صحتها يصادق
عليها ،ويصدر قوائم بأسامء مقبول يف الربنامج ،وت ُعلن مبساعدة دائرة القبول والتسجيل عىل موقع الجامعة أو ت ُنرش يف الصحف املحلية.
املادة (:)9
أ -ال يجوز أن يُقبل الطالب يف برنامجني دراسيني يف آن واحد يف أي مرحلة من مراحل دراسته.
ب -اذا فُصل الطالب من برنامج ماجستري فال يجوز أن يُقبل يف الربنامج نفسه مرة أخرى.
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املادة (:)10
يُعترب كل من مساري (الشامل والرسالة) يف التخصص نفسه برنامجاً واحدا ً ،وال يجوز للطالب الذي فُصل من أحد املسارين أن يُقبل يف املسار اآلخر..
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املادة (:)11
ال يجوز للطالب االنتقال من الربنامج الذي انتظم فيه إىل برنامج آخر يف الجامعة إال مبوافقة املجلس وبتنسيب من لجنتي الدراسات العليا يف الكلية والقسم املنقول
منهام ،ومبوافقة لجنتي الكلية والقسم األكادميي املنتقل إليه.

المرشد األكاديمي

املادة (:)12
يتوىل املرشد األكادميي الذي تعينه لجنة القسم املهام التالية:
• تعريف الطالب املستجد بفلسفة وسياسات وتعليامت الدراسات العليا يف الجامعة وبرنامج الدراسات العليا يف القسم املعني.
• مساعدة الطالب يف اكتساب املهارات الالزمة للنجاح يف الدراسات العليا.
• متابعة إرشاد الطالب وسري دراسته منذ التحاقه بالربنامج حتى تخرجه وذلك وفق خطة اسرتشادية يعدها القسم األكادميي املعني.

المشرف األكاديمي

املادة (:)13
يتوىل املرشف األكادميي املهام التالية:
• اإلرشاف عىل توجيه الطالب باختيار عنوان رسالته وكيفية كتابة خطة البحث وتقدميها ،واقرتاح املوافقة عليها للجنة القسم ،وضامن التواصل مع الطالب بشكل منتظم
وذلك وفق تعليامت الدراسات العليا يف الجامعة.
• متابعة تقدم الطالب يف موضوع رسالته.
• تقديم تقرير دوري إىل لجنة القسم املختص عن مستوى تقدم الطالب يف موضوع رسالته.
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• املشاركة يف اقرتاح أعضاء لجنة املناقشة وتحديد موعد مناقشتها إىل لجنة الدراسات العليا يف القسم.
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مدة الدراسة
املادة (:)14
يكون الحد األدىن والحد األعىل للمدة الزمنية الالزمة للحصول عىل درجة املاجستري كام ييل:
• يكون الحد األدىن ملدة الدراسة للحصول عىل درجة املاجستري ( )4أربعة فصول دراسية.
• يكون الحد األعىل ملدة الدراسة للحصول عىل درجة املاجستري ( )6ستة فصول دراسية قابلة للتمديد ملدة فصلني دراسيني كحد أقىص ،وذلك مبوافقة املجلس.
• يُعترب الفصل الصيفي فصالً دراسياً يف حال تسجيل الطالب فيه ،ويحتسب من الحد األعىل للحصول عىل الدرجة ،رشيطة أن يكون الطالب قد انتظم بالدراسة يف أحد
الفصلني األول أو الثاين الذي يسبق الفصل الصيفي.
• ال يجوز أن تزيد مدة التأجيل واالنسحاب بعذر مبجموعها عن فصلني دراسيني ،وال تُحسب هذه املدة ضمن الحد األعىل ملدة الحصول عىل الدرجة.
• تحتسب مدة االنقطاع من الحد األعىل للحصول عىل درجة املاجستري
• اذا مل يتمكن الطالب من إنهاء متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري (شامل أو رسالة) خالل ستة فصول دراسية ،يجوز ملجلس الدراسات العليا بنا ًء عىل توصية من
لجنة الكلية وتنسيب من لجنة القسم األكادميي ،أن ُيدد للطالب فصالن دراسيان متتاليان كحد أقىص ،ويُشرتط موافقة املرشف يف حال مسار الرسالة.
• إذا مل يتمكن الطالب من استكامل متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري (شامل أو رسالة) ،بعد متديد فصلني دراسيني متتاليني ،يُعترب الطالب مفصوالً من الربنامج
وينح درجة الدبلوم العايل يف التخصص ،رشيطة أن ال يقل معدله الرتاكمي عن (.)%70
ُ
املادة ()15
• مع مراعاة الحد األعىل ملدة الحصول عىل الدرجة ،يكون العبء الدرايس للطالب يف الفصلني الدراسيني األول والثاين ( )12-6ساعة معتمدة ،و ( )6-3ساعات معتمدة
يف الفصل الصيفي.
•مع مراعاة ما ورد يف البند (أ) من نفس املادة ،يكون الحد األدىن للعبء الدرايس للفصل الدرايس العادي ( )6ست ساعات معتمدة ،ويجوز ملجلس
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الدراسات العليا يف حاالت خاصة السامح بأن يكون العبء الدرايس ( )3ثالث ساعات معتمدة وملرة واحدة فقط خالل مدة الدراسة ،ويُستثنى من ذلك
التسجيل لغايات إمتام الرسالة.

تﺳﻂﻐمات ﻄﻈح درجﺋ الماجسﺎﻐر
• يجب أن ال تقل املدة الفاصلة بني تسجيل ساعات الرسالة ومناقشتها عن فصل درايس واحد ،وال يعترب الفصل الصيفي ضمن املدة.
• يُسمح بتسجيل مرشوع خطة الرسالة عىل الفصل الصيفي رشيطة أال يزيد عدد الساعات املسجلة عن ( )3ثالث ساعات وتوافر املرشف.

المواظبة

املادة (:)16
• تشرتط املواظبة لجميع الطلبة حسب الساعات املعتمدة املقررة لكل مادة يف الخطة الدراسية.
• ال يُسمح للطالب بالتغيب بعذر أو بدون عذر أكرث من ( )%15من مجموع الساعات املقررة ألي مادة.
• إذا تجاوز غياب الطالب دون عذر يقبله عميد الدراسات العليا عن ( )%15من مجموع الساعات املقررة ألي مادة ،يُحرم من التقدم لالمتحان النهايئ وتُعترب عالمته يف
تلك املادة (صفر جامعي) ،وعليه إعادة دراسة نفس تلك املادة إن كانت إجبارية ،ويف جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب يف حساب معدل عالمات الطالب الفصيل
والرتاكمي ألغراض اإلنذار والفصل.
• إذا تجاوز غياب الطالب بعذر مريض أو قهري يقبله عميد الدراسات العليا عن ( )%15من مجموع الساعات املقررة ملادة أو أكرث ،فإنه يُعترب منسحباً من تلك املادة أو
املواد املسجلة له ،وت ُطبق عليه أحكام االنسحاب وت ًثبت مالحظة (منسحب) يف سجله األكادميي..
• ُشرتط يف العذر املريض املقبول أن يكون صادرا ً بشهادة عن املرجع الطبي املعتمد لدى الجامعة أو معتمدا ً منه ،وعىل الطالب أن يقدم التقرير الطبي ومتطلباته إىل
عميد الدراسات العليا خالل مدة أسبوع من تاريخ زوال األسباب.
• يف جميع الحاالت ،يبلغ القرار لعميد الكلية املعني ومدير القبول والتسجيل.
• يتم احتساب الغياب اعتبارا ً من املحارضة األوىل لبدء التدريس.
املادة (:)17
كل من يتغيب عن االمتحان النهايئ املعلن عنه بعذر يقبله العميد بنا ًء عىل توصية من لجنتي الكلية والقسم املعنيتني ،يُسجل له مالحظة «غري مكتمل»،
ويُبلغ القرار بقبول العذر ملدرس املادة إلجراء امتحان تكمييل للطالب يف مدة أقصاها نهاية الفصل التايل للفصل الذي مل يتقدم فيه ،إال اذا كان الفصل التايل
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مؤجالً رسمياً أو كان الطالب منقطعاً عنه بعذر ،ويف تلك الحالة يعقد االمتحان يف الفصل التايل للفصل املؤجل.
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االنسحــــــــــاب
املادة (:)18
أ -يُسمح للطالب باالنسحاب من مواد سجلها وإضافة مواد جديدة خالل األسبوع األول من الفصلني الدراسيني األول والثاين ،خالل األيام الثالثة األوىل من الفصل الصيفي،
وذلك حسب التقويم الجامعي والساعات املقررة املسموح للطالب التسجيل بها ،دون أن تثبت املواد التي انسحب منها يف سجله األكادميي.
ب -يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكرث خالل مدة أقصاها ( )14أسبوع من بدء الفصل األول والثاين ،و(ستة) أسابيع من بدء الفصل الصيفي ،وتثبت يف
سجله مالحظة (منسحب).
ج -يتم االنسحاب حسب منوذج خاص معتمد من مجلس الدراسات العليا ويتضمن هذا النموذج بيان مدير القبول والتسجيل ورأي مدرس املادة وتنسيب رئيس لجنة
القسم املعني وتوصية لجنة الكلية املختصة وموافقة العميد.
د -ال يجوز-نتيجة االنسحاب -أن يقل عدد الساعات التي يسجلها الطالب لدراستها عن الحد األدىن للعبء الدرايس املسموح به وفق هذه التعليامت ،ومبا ال يقل عن
( )3ثالث ساعات يف حاالت خاصة واضطرارية يوافق عليها العميد وملرة واحدة فقط.
هـ -يُعترب الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر مريض أو قهري يقبله العميد عن ( )%15يف الساعات املقررة ملواد الفصل منسحباً يف ذلك الفصل ،ويُثبت يف سجله
مالحظة (منسحب) ،وتعترب دراسته لذلك الفصل مؤجلة وتُحسب من الحد األعىل املسموح به للتأجيل.
و -يجوز للعميد املوافقة عىل انسحاب الطالب من جميع املواد التي سجلها يف الفصل ،رشيطة أن يتم تقديم طلب االنسحاب قبل موعد االمتحانات النهائية بأسبوعني
عىل األقل ،وت ُثبت يف سجله مالحظة (منسحب) ،وتعد دراسته لذلك الفصل مؤجلة ،عىل أن ال يكون محروماً يف املواد املسجلة.
ز -يجوز للعميد ان يوافق عىل انسحاب الطالب بشكل نهايئ يف الربنامج الذي قُبل فيه ،رشيطة أن يتم تقديم طلب االنسحاب النهايئ قبل موعد االمتحانات
النهائية بأسبوعني عىل األقل ،وذلك بالتنسيب من لجنة القسم وتوصية من لجنة الكلية املعنية ،وال يجوز للطالب املنسحب نهائياً والذي يقل معدله
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الرتاكمي وقت االنسحاب عن ( )%70عالمة أن يُقبل يف الربنامج نفسه مرة أخرى.
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التأجيـــــــــــــــــل
املادة (:)19
أ -يشرتط يف الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمىض فصالً دراسياً واحدا ً عىل األقل يف الربنامج الذي التحق به .ويجوز يف حاالت خاصة يقدرها املجلس
أن يوافق للطالب عىل تأجيل دراسته للفصل الذي قُبل فيه ،وذلك خالل أسبوعني من بدء التدريس يف الفصل ،ويف هذه الحالة ال يحق للطالب تأجيل دراسته يف الفصل
الذي يليه.
ب -يقدم طلب التأجيل عىل النموذج الصادر عن عامدة الدراسات العليا موضحاً األسباب املوجبة لذلك ،وذلك قبل بدء الدراسة ،وتصدر املوافقة عن العميد إذا كان
التأجيل لفصل درايس واحد منفرد ،وعن املجلس إذا كان التأجيل لفصلني متتاليني .وذلك بنا ًء عىل تنسيب من لجنة القسم األكادميي وتوصية من لجنة الكلية املعنية،
ويُبلغ القرار إىل مدير القبول والتسجيل .ويف كلتا الحالتني ال ت ُحسب مدة التأجيل من الحد األعىل لسنوات الدراسة وفق نص (م/14ب).
ج -إذا انقطع الطالب عن الدراسة فصالً دراسياً دون عذر ،وتقدم بعذر قبل بدء الدراسة يف الفصل التايل لالنقطاع وقَبل به العميد ،تُحسب مدة االنقطاع من مدة التأجيل
املسموح بها للطالب ووفق هذه التعليامت نص (م/14د).
د -تعترب دراسة الطالب مؤجلة يف حالة-:
 .1املوافقة عىل طلب التأجيل وحسب األصول.
 .2املوافقة عىل انسحابه من الفصل وحسب األصول.
هـ -يسجل الطالب للدراسة كاملعتاد للفصل الذي ييل فصل التأجيل.
املادة (:)20
يعترب تسجيل الطالب ملغياً يف الحاالت التالية:
أ -إذا مل يداوم يف الفصل الدرايس األول اللتحاقه بالربنامج.
ب -إذا تجاوز فرتات التأجيل وفق الحد القىص املسموح به حسب التعليامت (م/14د).
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االنقطــــــــــــــاع
املادة (:)21
يعترب الطالب منقطعاً عن الدراسة يف الحاالت التالية:
• إذا انسحب من جميع املساقات التي سجل فيها يف الفصل الدرايس األول.
• إذا ابتدأ التدريس ومل يكن الطالب مسجالً أو مؤجالً لذلك الفصل.
املادة (:)22
إذا تجاوزت مدة االنقطاع فصلني دراسيني منفصلني أو متصلني يعترب مفصوالً من الربنامج ،إال إذا كان انقطاعه بعذر مريض أو قهري يقبله املجلس.
املادة (:)23
يسمح للطالب العائد للدراسة بعد انقطاعه بالتسجيل عىل املواد أو الرسالة الجامعية يف بداية الفصل الذي ييل الفصل الذي انقطع عنه.
املادة (:)24
يعترب انقطاع الطالب عن الدراسة بعذر إذا تقدم الطالب بنموذج انقطاع خالل الفصل الذي انقطع فيه وحصل عىل موافقة العميد.
املادة (:)25
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إذا انتهى الفصل الدرايس ومل يكن الطالب مسجالً أو مؤجالً أو منقطعاً بعذر ،يعترب تسجيله يف الجامعة ملغياً ،إال إذا تقدم بعذر مريض أو قهري يقبله
املجلس ،ويف حال قبول العذر يعترب مؤجالً لذلك الفصل ويحسب من الحد األعىل املسموح به للتأجيل.
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اإلنــــــــذار والفصـــــل
املادة (:)26
أ -اإلنذار  :ينذر الطالب يف الحاالت التالية :
 -1إذا مل يحصل يف نهاية أي فصل درايس عىل الحد األدىن للمعدل الرتاكمي ( )%76عالمة ,يف املواد التي درسها حتى نهاية الفصل ,مبا يف ذلك الفصل الصيفي إن سجل به,
باستثناء الفصل الدرايس األول لاللتحاق يف الجامعة أو بعد تغيري تخصصه.
 -2إذا رأى املجلس بناء عىل تقرير من املرشف األكادميي وتوصية من لجنة الكلية املعنية وتنسيب من لجنة القسم األكادميي بأن الطالب قد أهمل يف العمل عىل رسالته.
 -3تثبت مالحظة «الطالب تحت املراقبة» يف السجل األكادميي للفصل الذي أنذر فيه الطالب.
ب -الفصل  :يعترب الطالب مفصوالً من برنامج املاجستري املسجل فيه يف الحاالت التالية :
 -1إذا تدىن معدل الطالب الرتاكمي يف برنامج املاجستري املسجل فيه عن تقدير جيد جدا ً ( %76عالمة) يف أي فصلني دراسيني متتاليني باستثناء الفصل األول من التحاقه
بالربنامج.
 -2إذا مل يتمكن الطالب من إزالة الوضع «تحت املراقبة» يف حالة حصوله عىل اإلنذار ,أي مل يحصل الطالب عىل الحد األدىن من املعدل الرتاكمي للمواد يف نهاية الفصل
الثاين لإلنذار.
 -3إذا رسب يف «االمتحان الشامل» مرتني ,يفصل ومينح شهادة «الدبلوم العايل» يف الدراسات العليا .
 -4إذا رسب يف مناقشة «الرسالة» ,يفصل ومينح شهادة الدبلوم العايل يف الدراسات العليا.
 -5إذا مل يحقق متطلبات التخرج بنجاح ضمن الحد األعىل للمدة املسموح بها.
 -6إذا ارتكب مخالفة توجب فصله من الربنامج حسب األنظمة والتعليامت املعمول بها يف الجامعة.
 -7ال يحق للطالب الذي فصل من برنامج ماجستري يف الجامعة العودة للدراسة يف نفس الربنامج.
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املادة (: )27
أ -يصدر املجلس قرارات اإلنذارات األكادميية بنا ًء عىل تنسيب مدير القبول والتسجيل يف الجامعة ,أما قرارات الفصل النهايئ من الجامعة فيصدرها مجلس العمداء بنا ًء
عىل تنسيب مجلس الدراسات العليا.
ب -يبلغ الطالب بقرارات اإلنذار والفصل النهايئ من الجامعة وأية أمور أخرى تخصه باستخدام الربيد االلكرتوين للطالب أو الربيد املسجل أو أي طريقة أخرى مناسبة
وإبالغ مدير القبول والتسجيل بهذه القرارات.

االنتقال والتحويل
املادة (: )28
أ -يجوز انتقال الطالب من برنامج ماجستري اىل آخر يف الجامعة إذا كان محققاً لرشوط القبول يف الربنامج الذي يرغب االنتقال إليه ,وتوافر مقعد شاغر له ,وأن ال يقل
معدله الرتاكمي عن (.)%76
ب -يجوز انتقال الطالب من برنامج ماجستري يف جامعة أخرى معرتف بها إىل نفس الربنامج أو برنامج آخر يف الجامعة ,رشيطة استيفائه رشوط القبول يف الربنامج الذي
يرغب االنتقال اليه وتوفر مقعد شاغر له يف هذا الربنامج ,وأن ال يقل معدله الرتاكمي عن (.)%70
ج -تقدم طلبات االنتقال والتحويل لدائرة القبول والتسجيل عىل النموذج املعتمد لهذا الغرض من عامدة الدراسات العليا.
د -تتم املوافقة عىل االنتقال ,من برنامج إىل آخر يف الجامعة أو من جامعة أخرى معرتف بها إىل برنامج مامثل أو برنامج آخر ,بقرار من املجلس ,بناء عىل توصية من
لجنة الكلية املعنية وبتنسيب مع لجنة القسم املختص بناء عىل االستئناس برأي مدير القبول والتسجيل ,وتطبق عليه الخطة الدراسية للربنامج املنتقل إليه العام الجامعي
النتقاله.
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املادة (: )29
مع مراعاة نص املادة السابقة الـ (م  )28من هذه التعليامت ,عند انتقال الطالب من برنامج إىل برنامج آخر ,أو قبوله يف برنامج آخر :
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أ -تحتسب له املواد التي يختارها من املواد التي درسها يف الربنامج املنتقل منه وتدخل يف معدله الرتاكمي إذا كان االنتقال داخل الجامعة.
ب -تعادل له املواد التي يختارها من املواد التي درسها يف الربنامج املنتقل منه ,وال تدخل يف معدله الرتاكمي ,وذلك إذا كان االنتقال من جامعة أخرى ,رشيطة ما ييل:
• أن تكون املواد مناظرة من حيث املستوى واملحتوى وعدد الساعات املعتمدة للامدة أو مواد يف الخطة الدراسية املقررة وعىل أن ال تقل نسبة محتواها العلمي عن
( )%70من املادة املناظرة.
 -2أن ال يقل تقدير الطالب كحد أدىن يف كل منها عن (.)%70
 -3أن ال يكون قد مىض عىل دراستها يف جامعة أخرى أكرث من خمس سنوات.
 -4ال يحسب لطالب الدراسات العليا أي مادة كان قد درسها أو درس ما يعادلها وحصل مبوجب ذلك عىل شهادة أو درجة علمية أخرى.
 -5ال يجوز احتساب أي مادة كان قد درسها الطالب من مستوى برنامج أقل يف برنامج أعىل.
ج -ال يجوز أن يزيد عدد الساعات املعادلة عن ( )9تسع ساعات معتمدة للطالب املنتقل من جامعة أخرى و( )12اثنى عرش ساعة معتمدة للطالب املحول من برنامج
إىل برنامج آخر داخل الجامعة.
د -يحسم فصل درايس واحد من الحد األعىل ملدة الدراسة للحصول عىل الدرجة مقابل ( )9-6ساعات معتمدة تم احتسابها.
هـ -ويف جميع األحوال ,تتم املوافقة عىل احتساب املواد بقرار من املجلس ,بناء عىل توصية من لجنة الكلية املعنية ,وتنسيب من لجنة القسم املختص ,واستئناس برأي
مدير القبول والتسجيل.
املادة (: )30
ال يقبل الطالب املفصول من جامعة أخرى يف أي برنامج ماجستري يف الجامعة ,إذا كان فصله ألسباب سلوكية (غري أكادميية) .
املادة (: )31
يجوز تحويل الطالب من مسار «االمتحان الشامل» إىل مسار «الرسالة» ,بقرار من املجلس بناء عىل توصية من لجنة الكلية املعنية وتنسيب من لجنة
القسم املختص رشيطة ماييل:
أ -أن يكون الطالب قد أنهى ( )18مثاين عرشة ساعة معتمدة من خطته الدراسية.
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ب -أن ال يقل معدله الرتاكمي عن ( )%80عالمة عىل األقل أو ما يعادلها.
ج -توافر املرشف يف حقل التخصص إذا كان االنتقال إىل مسار الرسالة.

المواد والعالمات واالمتحانات
أوالً -املواد:
املادة (:)32
أ -تحدد املواد يف الخطة الدراسية وتحمل أرقاماً من مستوى (. )700
ب -يوضع وصف واضح ملفردات املواد التي تتضمنها الخطة الدراسية باللغتني العربية واالنجليزية.
ج -يخصص الرقم ( )798لالمتحان الشامل.
د -يخصص الرقم ( )799لرسالة املاجستري.
املادة (:)33
الحد األدىن لعالمة النجاح يف أي مادة من مواد املاجستري هي ( )%70عالمة ,ويف املواد االستدراكية يشرتط أن ال تقل عالمة الطالب يف أي منها عن ( )%70وترصد نتيجة
املواد االستدراكية يف سجل الطالب األكادميي بـ « ناجح» أو «راسب».
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املادة (:)34
 -1يجب أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطالب يف أي فصل من الفصول الدراسية عن ( )%76عالمة أو ما يعادلها .ما عدا الفصل األول من الدراسة.
 -2يجوز للطالب إذا قل معدله الرتاكمي عن ( )%76عالمة ,إعادة دراسة أربع مواد عىل األكرث من خطته يف أي فصل من فصول الدراسة ,وذلك لرفع معدله
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الرتاكمي رشيطة أن تكون عالماته يف كل منها أكرث من ( %70عالمة) ,ويف هذه الحالة تحذف العالمة السابقة من املعدل الرتاكمي وتحتسب العالمة بعد اإلعادة ألغراض
احتساب املعدل الرتاكمي.
 -3ال يجوز إعادة دراسة املادة ألكرث من مرة واحدة ,ويف حال رسوب الطالب يف املادة مرتني يفصل من التخصص.
 -4إذا كانت املادة املعادة إجبارية يجب أن تكون هي نفسها ,أما إذا كانت املادة املعادة اختيارية ,فيجوز للطالب دراسة مادة اختيارية أخرى غريها.
ثانياً -العالمات:
املادة (:)35
أ -تحسب عالمات جميع املواد التي يدرسها الطالب يف الجامعة وفق خطته الدراسية يف معدله الرتاكمي ويستثنى من ذلك املواد االستدراكية ,أو املواد التي متت معادلتها
له إن كان منتقالً من جامعة أخرى (وفق م.)29/
ب -تسجل العالمة التي يحصل عليها الطالب ( )%70كحد أدىن .
ج -إذا رسب الطالب يف أحد املساقات ثم أعاد دراسة املساق (إذا كان إجبارياً) أو غريه إذا كان اختيارياً ,تحذف العالمة السابقة من املعدل
الرتاكمي وتحتسب العالمة الجديدة بعد اإلعادة ألغراض املعدل الرتاكمي (وفق م)34/
املادة (:)36
يكون توزيع العالمات المتحانات املاجستري مبختلف التخصصات عىل النحو اآليت-:
• ( )%60عالمة ألعامل الفصل :وتشمل هذه األعامل امتحاناً تحريرياً واحدا ًُ ،يرصد له نصف عالمة أعامل الفصل وهي ( )%30عالمة وأعامالً أخرى تتضمن (تقارير أو
أبحاث أو دراسات وعرضها ومناقشتها وتعديلها وتسليمها ملدرس املادة بشكلها النهايئ بناء عىل مالحظات زمالئه ومدرس املادة)ُ ،ويرصد لها ( )%30عالمة.
•( )%40عالمة لالمتحان النهايئ.
• يستثنى مام ورد يف البندين (أ و ب) مواد (الندوات واملشاريع واملختربات والتصاميم والرسومات واالختبارات العلمية واملخربية والتدريب العميل) ،والتي
تخصص لها ساعات معتمدة ،حيث تقرر لجنة الدراسات العليا يف القسم متطلبات النجاح وطرق تقويم مستوى تحصيل الطالب يف كل منها ،مبوافقة لجنة
17
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املادة (:)37
• تصنف عالمات املواد باألرقام (لدرجة املاجستري) تقديرا ً كام يف الجدول التايل-:
تقديرا ً-:
العالمة
التقدير
100-90
ممتاز
جيد جدا ً
 -80أقل من 90
 -70أقل من 79
جيد
أقل من 70
راسب
• يحدد تقدير الطالب (لدرجة املاجستري) عند تخرجه بعد احتساب املعدل الرتاكمي للمواد املطلوبة يف خطته الدراسية وفق الجدول التايل-:
املعدل الرتاكمي
التقدير
100-84
ممتاز
جيد جدا ً
-76أقل من 84
املادة (:)38
تخصص لوحة رشف لخريجي طلبة الدراسات العليا عىل أن تضم األوائل يف برامج املاجستري.
املادة (:)39
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• يجوز للطالب أن يطلب مراجعة عالمة االمتحان النهايئ يف أي مادة خالل مدة أقصاها ( )30يوماً من تاريخ إعالن النتائج ،وللعميد يف هذه الحالة أن يقوم
بالتحقق من عدم وجود خطأ مادي يف جمع العالمات أو نقلها ومن عدم وجود أسئلة غري مصححة ،وذلك من خالل لجنة مكونة من العميد أو من ينيبه
ورئيس لجنة الدراسات العليا يف القسم املختص ومدرس املادة أو أحد مدرسيها ،ويبلغ مدير القبول والتسجيل بها.
• يدفع الطالب الرسم املخصص عن كل طلب يتقدم به ملراجعة أي عالمة من عالماته.
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اإلمتحان الشامل
املادة (:)40
يكون االمتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكميلية وليس امتحاناً آخر يف املواد التي درسها الطالب ،ويهدف هذا االمتحان إىل قياس قدرة الطالب عىل الربط بني املفاهيم
املختلفة األساسية واملتقدمة التي اكتسبها الطالب يف مختلف املعارف خالل دراسته وتوظيفها يف حل املشكالت العلمية والتطبيقية يف ميدان تخصصه ،ومن رشوط
االمتحان الشامل ما ييل-:
• يكون االمتحان الشامل يف ( )4أربعة مجاالت معرفية تحددها لجنة القسم األكادميي ويطلع العميد عليها.
• يتقدم الطالب لالمتحان الشامل (حسب النموذج املعد لهذا الغرض) بعد أن يكون قد أنهى بنجاح جميع املواد املقررة (إجبارية واختيارية) يف خطته الدراسية ،رشيطة
أن ال يقل معدله الرتاكمي عن (.)%70
• ال يجوز للطالب أن يتقدم لالمتحان الشامل أكرث من مرتني وضمن الحد الزمني األعىل للحصول عىل الدرجة.
• يعقد االمتحان الشامل مرة واحدة يف كل فصل درايس ،ويجوز يف حاالت استثنائية ومربرة أن يعقد مرة يف الفصل الصيفي بقرار من العميد بنا ًء عىل توصية من لجنة
الدراسات العليا يف الكلية املعنية وتنسيب من لجنة القسم.
•تكون عالمة النجاح يف االمتحان الشامل ( )%70عالمة عىل األقل ،وإذا رسب الطالب للمرة الثانية يعترب مفصوالً من برنامج املاجستري ومينح شهادة «الدبلوم العايل» يف
الدراسات العليا.
• تسجل نتيجة الطالب يف االمتحان الشامل يف كشف عالماته بعبارة «ناجح» أو «راسب» ،يف كل مرة يتقدم فيها لالمتحان.
• يتم اعتامد نتيجة الطالب يف االمتحان الشامل ،وكذلك تخرج الطالب ،من قبل مجلس العمداء بناء عىل توصية لجنتي القسم والكلية املعنيتني وتنسيب من مجلس
الدراسات العليا و االستئناس برأي مدير القبول والتسجيل.
املادة (:)41
• تتوىل لجنة الدراسات العليا يف القسم املختص املسؤولية الكاملة عن إعداد تنظيم االمتحان الشامل وتصحيحه.
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• تشكل لجنة االمتحان الشامل بقرار من املجلس بناء عىل تنسيب من لجنة القسم املختص وتوصية من لجنة الكلية املعنية ،بحيث ال تقل عن ثالثة أعضاء وال تزيد
عن خمسة أعضاء مبن فيهم رئيسها ،ويتم اختيارهم من أعضاء الهيئة التدريسية املختصة مبواضيع االمتحان ،والذين تنطبق عليهم رشوط التدريس واإلرشاف عىل رسائل
املاجستري.
• تعلن لجنة القسم بناء عىل توصية لجنة االمتحان املشكلة مجاالت التخصص التي يشملها االمتحان الشامل واملراجع والقراءات الالزمة للطلبة ،قبل موعد االمتحان
بثالثة شهور عىل األقل ،وبعد موافقة املجلس ،بنا ًء عىل توصية لجنة الكلية املعنية.
• يتكون االمتحان الشامل من ورقتني عىل األقل ،ويخصص لكل ورقة جلسة مبعدل ساعتني ،وعىل الطالب أن يتقدم بطلب لدخول هذا االمتحان حسب النموذج املعد
لهذا الغرض.
• تقوم لجنة االمتحان بوضع األسئلة ومراقبة االمتحان وتصحيح اإلجابات وتقدير العالمات ،وترفعها للجنة القسم املعني لدراستها.
• ترفع لجنة القسم نتائج االمتحان بعد دراستها واملصادقة عليها اىل لجنة الكلية املعنية لدراستها والتوصية باعتامدها إىل العميد ،والذي عليه اعتامدها خالل مدة ال
تتجاوز أسبوعني من انتهاء االمتحان.
• ال يسمح للطلبة مبراجعة نتائج االمتحان الشامل.
• ترفع جميع أوراق االمتحان ومرفقاته من مناذج خاصة باإلمتحان لكل مادة ،مع مفتاح اإلجابة (إن تطلب ذلك) يف مغلف مختوم مرفق بالنتائج اىل عميد الدراسات
العليا ،الذي-وبعد مراجعتها واعتامدها -يرفع النتائج إىل مدير القبول والتسجيل ويحتفظ بباقي الوثائق يف مكان مغلق وأمني يف العامدة وملدة عام درايس واحد يتم
بعدها إتالفها حسب األصول.
• كل من يتغيب عن «االمتحان الشامل» دون عذر قهري أو مريض يقبله العميد يعترب «راسباً» وتحسب له ضمن الحد األعىل للحصول عىل الدرجة.
• كل من يتغيب عن «االمتحان الشامل» بعذر قهري أو مريض يقبله العميد يعترب مؤجالً ويتقدم للدورة القادمة لالمتحان دون أن تحسب له ضمن الحد األعىل للحصول
عىل الدرجة.
• تطبق تعليامت منح درجة «البكالوريوس» عىل الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت فيام يتعلق باالمتحانات والعالمات واملعدالت والحرمان
والغياب وتقديم األعذار القهرية واملرضية ،ويؤخذ برأي مدير القبول والتسجيل فيها.
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الرسالــــــــة
أوالً :املرشف
املادة (:)42
• يشرتط العتامد عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك لغايات التدريس واإلرشاف عىل الرسائل الجامعية وحساب الطاقة االستيعابية لربامج الدراسات
العليا ،أن يتوافر لديه يف آخر خمس سنوات أياً مام ييل:
• ما ال يقل عن بحثني منشورين أو مقبولني للنرش يف مجاالت علمية محكمة.
• كتابان محكامن لغايات الرتقية أو التدريس الجامعي.
• بحث منشور أو مقبول للنرش يف مجلة علمية محكمة والبحث اآلخر منشور يف وقائع مؤمتر علمي عاملي محكم.
• يشرتط العتامد عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد لغايات التدريس واإلرشاف عىل الرسائل الجامعية وحساب الطاقة االستيعابية لربامج الدراسات العليا ،أن
يتوافر لديه يف آخر ثالث سنوات ما ال يقل عن بحثني منشورين أو مقبولني للنرش يف مجالت علمية محكمة.
املادة (:)43
يكون الحد األعىل لعدد الطالب الذين يحق للمرشف اإلرشاف عليهم  ،سواء أكان مرشفاً منفردا ً أو مشاركاً ،يف وقت واحد عىل النحو اآليت:
• ( )6ستة طالب إذا كان املرشف أستاذا ً أو أستاذا ً مشاركاً.
• ( )3ثالثة طالب إذا كان املرشف أستاذا ً مساعدا ً مع مراعاة ما ورد يف املادة (/42ب).
املادة (:)44
يشرتط أن يكون املرشف الرئييس عىل الرسالة عضو هيئة تدريس متفرغاً يف الجامعة ،كام يشرتط يف اختيار املرشف أن يقع موضوع الرسالة يف مجال
تخصصه أو اهتاممه البحثي.
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املادة (:)45
يجوز يف حاالت استثنائية تعيني مرشف من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة ،تتوافر فيه رشوط اإلرشاف والتدريس يف الدراسات العليا ،وذلك بتوصية من لجنة الكلية
وتنسيب لجنة القسم املعني وقرار من مجلس الدراسات العليا.
املادة (:)46
يجوز للمجلس أن يقرر بناء عىل توصية من لجنة الكلية وتنسيب من لجنة القسم واقرتاح من املرشف ،تسمية عضو هيئة تدريس آخر ملشاركته يف اإلرشاف عىل رسالة
الطالب ،سواء من الجامعة أو عضو هيئة تدريس يف جامعة أخرى تعرتف بها الجامعة ،برشط أن ينطبق عليه رشوط اإلرشاف املطلوب من أعضاء هيئة التدريس يف
الجامعة ممن هم يف رتبته.
املادة (:)47
يجوز لعضو هيئة تدريس حاصل عىل إجازة تفرغ علمي من جامعة أخرى ويعمل خالل هذه الفرتة بهذه الصفة يف الجامعة ،اإلرشاف عىل رسائل املاجستري وحسب
رتبته ،برشط أن يكلف بها يف الفصل الدرايس األول للعام الجامعي الذي التحق به يف الجامعة ويجوز له أن يستمر باإلرشاف عىل الرسائل التي أوكلت اليه ومل تناقش
(كحاالت استثنائية) خالل العام الدرايس ،وذلك بقرار من املجلس بناء عىل توصية من العميد.
املادة (:)48
يجوز ملجلس الدراسات العليا تغيري املرشف لظروف خاصة استثنائية باألسلوب الذي تم به تعيينه ،ويوثق هذا التغيري بالنموذج الخاص الصادر عن الدراسات العليا.
املادة (:)49
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 -1يحسب للمرشف عن كل رسالة ماجستري أرشف عليها ساعة معتمدة يف الفصل الدرايس الواحد ،وذلك اعتبارا ً من بدء الفصل الذي ُع ّ َي فيه مرشفاً ،ومبا
ال يزيد عن ثالثة فصول دراسية ،ويف حال وجود مرشف مشارك يُحسب لكل منهام نصف ساعة معتمدة عن كل فصل.
 -2لغايات احتساب املكافأة للمرشفني عىل رسائل املاجستري ،يُحسب للمرشف أو املرشف املشارك (إن وجد) فقط ثالث رسائل فوق العبء التدرييس
واإلضايف املسموح به ( 3ساعات معتمدة فقط) وبحد أقىص وبالشكل التايل:
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الرسائل
 3رسائل
 3رسائل
 3رسائل

العبء االضايف
3
3
3

العبء التدرييس
9
12
12

الرتبة
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد

ثانياً – اإلرشاف ومرشوع خطة الرسالة:
املادة (:)50
مع األخذ باالعتبار ما ورد يف نص (م  15البندين «ج» و «د») و(م ،)31/وبعد اكتامل الرشوط الواجبة للتحويل من مسار الشامل إىل مسار الرسالة ،وبعد استكامل الطالب
لدراسة ( )18ساعة معتمدة ومبعدل تراكمي ال يقل عن ( )%80عالمة ،يخضع الطالب للرشوط التالية:
أ -تعلن األقسام األكادميية يف الكليات املعنية بداية كل فصل درايس املوضوعات البحثية املقرتحة من أعضاء الهيئة التدريسية يف برنامج املاجستري ،ليتمكن طلبة الدراسات
العيا من االستفادة منها يف اختيار مواضيع رسائلهم ،عىل أنه يحق للطالب التقدم بفكرة موضوع بحث من خارج املوضوعات املعلنة برشط أن يحظى بقبول املرشف.
ب -يتقدم الطالب إىل القسم املعني ،وفق النموذج الصادر عن عامدة الدراسات العليا ،بطلب املوافقة عىل التحويل من «مسار الشامل» إىل» مسار الرسالة» ،إنه استكمل
الرشوط املوجبة لذلك ،وفق ما ورد يف مقدمة هذه املادة ( )50ومرفقاً جميع األوراق الثبوتية الداعمة للطلبة.
ج -يف حالة املوافقة ،يصدر املجلس بناء عىل توصية لجنة الكلية املعنية وتنسيب لجنة القسم املعني ،قرارا ً يتضمن تعيني املرشف وإقرار عنوان الرسالة  -مع األخذ ما
أمكن برغبة الطالب -إذا استوفيت الرشوط يف املرشف امل ُقرتح  ،مع األخذ باالعتبار التخصص الدقيق للمرشف أو املرشف املشارك (إن وجد) ،وكذلك الحد األعىل لعدد
الطلبة الذين يحق للمرشف اإلرشاف عليهم يف وقت واحد ،والتوزيع العادل لإلرشاف من أعضاء هيئة التدريس والنموذج الصادر عن عامدة الدراسات العليا.
د -يتقدم الطالب عن طريق املرشف إىل رئيس القسم املختص مبرشوع خطة الرسالة وبعد موافقة املرشف عليها يرفع إىل لجنة الدراسات العليا يف القسم
يف فرتة ال تقل عن أربعة أسابيع من تاريخ موافقة املجلس عىل تحديد عنوان الرسالة وتعيني املرشف.
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هـ -يجب تقيد الطالب عند تحضري «مرشوع خطة الرسالة» بالدليل االسرتشادي الصادر عن عامدة الدراسات العليا.
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و -ت ُسمى لجنة من املختصني بالقسم األكادميي ال تقل عن ثالثة أعضاء هيئة تدريس ممن تنطبق عليهم رشوط التدريس واإلرشاف يف برنامج املاجستري ملناقشة مرشوع
خطة الرسالة للطالب.
ز -يناقش الطالب «مرشوع خطة الرسالة» من خالل ندوة يعقدها القسم املعني وبحضور لجنة مناقشة املرشوع وبحضور املرشف إن مل يكن عضوا ً يف اللجنة ،وأعضاء
هيئة التدريس املهتمني وطلبة الدراسات العليا يف القسم.
ح -إذا أقرت لجنة املناقشة خطة الرسالة ،يتم رفعها إىل لجنة الدراسات العليا يف الكلية للتوصية باعتامدها إىل مجلس الدراسات العليا ،وفق اإلجراءات املتبعة يف الدليل
االسرتشادي وحسب النموذج امل ُ َعد لذلك.
ط -يجوز للجنة املناقشة للخطة طلب تعديل عنوان الرسالة وخطتها أو رفضها إذا اقتضت الرضورة ذلك ،ويتم التعديل بالطريقة نفسها التي متت بها املوافقة.
ك -يبلغ املجلس قراره لرئيس لجنة الدراسات العليا يف القسم واملرشف األكادميي ومدير القبول والتسجيل.
ثالثاً :الرسالة ومناقشتها:
املادة (:)51
أ -يلتزم الطالب باملواصفات املحددة ورشوط اإلجراءات امل ُتبعة لكتابة الرسالة الجامعية الصادرة عن عامدة الدراسات العليا ومبراجعة مستمرة للمرشف مع التقيد
مبالحظاته وباملدة الزمنية وفق التعليامت.
ب -إذا مل يحقق الطالب قبل نهاية الفصل الدرايس األول إلقرار خطة الرسالة ،إنجازا ً ملموساً حسب تقرير املرشف ،ينذر من قبل املجلس ،وإذا مل يناقش رسالته يف الفصل
الذي يليه للمجلس وبنا ًء عىل توصية من لجنتي الكلية والقسم املعني اتخاذ قرار بتحويله من مسار الرسالة اىل مسار الشامل وجوباً.
• tمبجرد إنجاز الطالب للرسالة واعتامدها من قبل املرشف ،يتوىل املرشف إشعار رئيس لجنة الدراسات العليا يف القسم املعني بجاهزية الرسالة للمناقشة
عىل النموذج الخاص بذلك والصادر عن عامدة الدراسات العليا.
د -يقوم رئيس لجنة الدراسات العليا يف القسم بدعوة اللجنة الجتامع يحرضه املرشف (إن مل يكن عضوا ً يف اللجنة) ،حيث يتم التحقق من استيفاء الرشوط
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الشكلية واملوضوعية للرسالة وفق تعليامت الدليل االسرتشادي واعتامدها من اللجنة ورفعها للجنة الدراسات العليا يف الكلية املعنية ،الذي يدعو لجنة
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الكلية لتبدي رأيها يف الرسالة ،ويف حال إقراراها يتم تحويلها إىل عميد الدراسات العليا.
هـ -يجوز للعميد أن يستعني «مبحكم» من خارج الجامعة يتم اختياره من بني األسامء املرفوعة له من عميد الكلية املعنية واملنسب بها من لجنة القسم املعني ،برشط
أن يكون عضو هيئة تدريسية ال تقل مرتبته عن أستاذ مشارك ويكون تخصصه الدقيق ذا عالقة برسالة الطالب ،حيث ترسل له نسخة من الرسالة والنموذج الخاص إلبداء
مالحظاته عليها ،وعليه إرجاعها يف مدة زمنية ال تتجاوز أسبوعني وال يشرتط حضوره مناقشة الطالب.
• مبجرد استالم تقرير «املحكم الخارجي» تقوم عامدة الدراسات العليا بإعادة الرسالة مرفقة بتقرير املحكم إىل عميد الكلية املعنية ليقوم بدوره بتحويلها إىل رئيس لجنة
القسم املعني الذي سيطلب من املرشف االطالع عىل املالحظات وتوجيه الطالب إلجراء التعديالت املناسبة ،وبعد إجراء التعديالت يرفع املرشف خطاباً لرئيس لجنة القسم
املعني يؤكد فيه أن الطالب قد أجرى التعديالت املطلوبة وأنه جاهز للمناقشة.

مناقشــــــــة الرسالـــــة
املادة (:)52
أ -بنا ًء عىل ما سبق يف نص املادة ( ،)51تويص لجنة الدراسات العليا يف الكلية املعنية بنا ًء عىل تنسيب من لجنة القسم املختص وبالتنسيق مع مرشف الطالب إىل
املجلس ،بأسامء مجموعة من املختصني أو املهنيني ذوي الكفاءة مبوضوع الرسالة ،والذين تنطبق عليهم رشوط التدريس واإلرشاف من داخل القسم أو خارجه ،باستثناء
املرشف واملرشف املشارك (إن ُوجد) ،عىل أن ال يقل عدد األسامء املقرتحة عن ( )6ستة أشخاص ،بحيث تحتوي قامئة األسامء املقرتحة عىل ( )3ثالثة أسامء من الجامعة
و ( )3ثالثة أسامء من خارج الجامعة.
ب -يقوم املجلس بتعيني رئيس وأعضاء لجنة املناقشة من الالئحة املرفوعة إليه ،استنادا ً لنص البند السابق (أ) ،وتحدد موعد املناقشة عىل أن ال يقل مجموع عدد أعضاء
لجنة مناقشة الرسالة عن ( )4أربعة أعضاء وال يزيد عن ( )5خمسة أعضاء يف حال وجود «مرشف مشارك» مبن فيهم عضو اللجنة من خارج الجامعة ،والذي
يجب أن تتوفر فيه رشوط اإلرشاف.
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املادة (:)53
يتوىل رئاسة لجنة املناقشة عضو هيئة التدريس األعىل رتبة وأقدمية من بني أعضائها من داخل الجامعة ،وإذا كان رئيس اللجنة املرشف عىل الرسالة ،فيدير الجلسة وال
يشرتك يف النقاش.
املادة (:)54
تتوىل عامدة الدراسات العليا مسئولية التأكد واملتابعة إلجراءات املناقشة كاملة ،وتقدم تقريرا ً عنها للعميد وفق النموذج املعتمد من الدراسات العليا ،الذي يرفعها بدوره
للجنة الدامئة يف املجلس للتحقق من سالمة اإلجراءات.
املادة (:)55
يقوم الطالب بالتنسيق مع رئيس القسم املعني بتسليم نسخ من الرسالة بشكلها النهايئ للمناقشة ألعضاء لجنة املناقشة املعينة من ِقبل املجلس ،وذلك قبل أسبوعني
عىل األقل من موعد املناقشة.
املادة (:)56
تتم مناقشة الرسالة عىل النحو التايل:
• يعرض الطالب ملخصاً لرسالته يف مدة زمنية مقبولة يحددها رئيس اللجنة بنا ًء عىل موضوع الرسالة.
• يتوىل رئيس اللجنة إدارة املناقشة وتوزيع األدوار بشكل متوازن بني األعضاء ،ويف الحالة التي يكون بها هو املرشف فال يشرتك يف املناقشة .كام ال يشرتك املرشف املشارك
يف املناقشة ( إن وجد ).
• بعد انتهاء املناقشة تتداول اللجنة يف نتيجة املناقشة وتقرر بأغلبية أعضائها باستثناء املرشف أو املرشف املشارك ( إن وجد ) ،إحدى النتائج التالية-:
• ناجح :ويف هذه الحالة عىل الطالب تسليم رسالته معدلة ومدققة لغوياً خالل اسبوع من تاريخ املناقشة.
• ناجح مع تعديالت طفيفة :ويف هذه الحالة عىل الطالب إجراء التعديالت املطلوبة وتسليم رسالته معدلة ومدققة لغوياً خالل شهر من تاريخ املناقشة.
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• ناجح مع تعديالت جوهرية :ويف هذه الحالة عىل الطالب إجراء التعديالت الالزمة يف مدة ال تقل عن ثالثة شهور .
• راسب :ويف هذه الحالة مينح الطالب شهادة دبلوم عالٍ.
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املادة (:)57
يتم اعتامد قرار لجنة املناقشة من املجلس بنا ًء عىل توصية لجنة الكلية وتنسيب لجنة القسم األكادميي حسب النموذج املعد لذلك.
املادة (:)58
يثبت عنوان رسالة املاجستري يف كشف عالمات الطالب باللغتني العربية واالنجليزية.
املادة (:)59
يبلغ مدير القبول والتسجيل بالنتيجة النهائية ملناقشة الرسالة التي أقرتها لجنة املناقشة بعد اعتامدها من قبل مجلس الدراسات العليا.
املادة (:)60
أ -يودع الطالب يف عامدة الدراسات العليا نسختني ورقيتني من الرسالة بشكلها النهايئ بعد موافقة لجنة املناقشة عىل التعديل وتوقيعهم عليها ،باإلضافة إىل نسخة واحدة
من الرسالة عىل «قرص مدمج عىل شكل ملف» وذلك وفقاً للمواصفات املحددة يف الدليل االسرتشادي.
ب -كام عىل الطالب أن يضمن الرسالة تعهدا ً خطياً يف عامدة الدراسات العليا بأن الرسالة من إنتاجه شخصياً ،ويفوض الجامعة بحق تصوير الرسالة كلياً أو جزئياً وبأشكال
مختلفة (ورقياً أو الكرتونياً) وذلك لغايات البحث العلمي والنرش اإللكرتوين والتبادل مع املؤسسات العلمية والبحثية والجامعات األخرى.

منــح الدرجــــــــــــات

املادة(:)61
أ -متنح درجة املاجستري مبساريها الشامل والرسالة وشهادة دبلوم الدراسات العليا بقرار من مجلس العمداء بنا ًء عىل تنسيب من املجلس.
ب -متنح الشهادات والدرجات يف املواعيد املقررة.
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أحكــــام ختاميــــــــــــــــة
املادة (:)62
يتوىل العميد أي صالحيات تتعلق بشؤون الدراسات العليا غري منصوص عليها يف هذه التعليامت ،أو ما يكلفه بها مجلس الدراسات العليا.
املادة (:)63
يبت مجلس العمداء يف الحاالت التي مل يرد فيها نص يف هذه التعليامت واملرفوعة له من املجلس.
املادة (:)64
تلغي هذه التعليامت جميع التعليامت السابقة وتعديالتها ملنح درجة املاجستري يف الجامعة ،وتطبق عىل الطلبة الذين يلتحقون بالجامعة اعتبارا ً من الفصل الدرايس
األول .2014/2013
املادة (:)65
مجلس الدراسات العليا والعميد وعمداء الكليات املعنية ورؤساء األقسام األكادميية ولجان الدراسات العليا يف الكلية واألقسام األكادميية ومدير القبول والتسجيل
كل وفق اختصاصه.
مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليامت ٌ

28

