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   .         . 2019/ 5/ 20  تاريخ  ( 2019/ 2018/ 366)  قرار مجلس العمداء رقم  
 في جامعة مؤتة  الماجستيرتعليمات منح درجة 

 (4)أ( من المادة ) الصادرة بموجب الفقرة 
 من نظام منح الدرجات والشهادات

 2003لسنة  ( 36)   في جامعة مؤتة رقم 
 

لتعليماتا  تعليماتال )  التعليمات هذه تسمى  ( 1) لمادة ا   ،ة(مؤت جامعة  في الماجستيرة  درج منح لمعدلة 
 .إقرارهاتاريخ من  اعتبارا   بها ويعمل

 على القرينة تدل لم ما منهاكلمة وعبارة   كل إزاء الواردة المعاني اآلتية والعبارات  للكلمات يكون  (2) المادة 

 :كذل غير
 

 مؤتة جامعة    : الجامعة 
 رئيس الجامعة      : الرئيس 

 الجامعة في  العمداء مجلس    :العمداء لسمج 
 كلية الدراسات العليا      : الكلية 
 كلية الدراسات العليا  عميد     : العميد 
 كلية الدراسات العليا  مجلس     :المجلس 
  الكلية  يف العليا الدراسات لجنة    : الكلية لجنة  

   ةفي الجامع من برامج الماجستير أي برنامج     البرنامج:  
 ببرنامج الماجستير  المعني قسمال     : القسم 

  القسم في العليا الدراسات لجنة      :القسم لجنة 
 القسم   لها الكلية التي يتبع     الكلية المعنية : 
 كاديميا   الذي يرشد طلبة الدراسات العليا أعضو هيئة التدريس    :  المرشد األكاديمي 

 يشرف على رسالة طالب الماجستير  الذي التدريس عضو هيئة     المشرف :
 لجنة امتحان الشامل في القسم              لجنة امتحان الشامل : 
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 المتطلبات 
 ، أدنىكحدددد    معتمدة ساعة( 33) بدددد فدددي جامعدددة مؤتدددة الماجستير درجة لني متطلبات تتحددددد -  ( 3الماااادة ) 

علدددى ، وذلدددك الماجسدددتير نامجبر وتدددوزذ هدددذه المتولبدددات وفقدددا  لمسدددار الشدددامل ومسدددار الرسدددالة فدددي
 : اآلتيالنحو  

 :  الشامل  بالمسار  الماجستير  برنامج -  1
 .  دنى أحد   كمعتمدة   ساعة  ( 24) المواد اإلجبارية:   -أ

   . قصىأ حد   ك( ساعات معتمدة  9) المواد االختيارية:    -ب
 :  برنامج الماجستير بمسار الرسالة –  2

   . دنى أحد   كمعتمدة   ساعة  (  15) المواد اإلجبارية:   -أ
   . قصى أحد   ك( ساعات معتمدة  9) المواد االختيارية:     -ب
 .معتمدة ساعات( 9) رسالة الماجستير:   -ج

ي  دنى فألتجاوز الحد ا عندقسام المعتمده في األ يعتمد توزيع المتولبات حسب الخوط الدراسية -3
 عاله.أ بنود المحددة في ال المعتمدة عدد الساعات التوزيع عن قل ي ن ال أعلى   ،بعض التخصصات

دراسة ما    لوالب الماجستير أن يحدد    ،الكلية   القسم, وتنسيب لجنة   للعميد بناء  على توصية لجنة   : (4المادة ) 
على  يزيد  معتمدة  9)   ال  ساعات  استدراكية،  ك(  ينجح مواد  أن  المواد  الوالب    على  هذه  في 

موع  االستدراكية األفي  الجامعي  العام  نهاية  أقصاه  التحاقهول  د   وذلك   من  الماجستير،    ببرنامج 
أن   احتسابهادون  التراكمي  في  يتم  هنا معدله  ويشترط  االستدراكية  ،  المواد  هذه  كمتولب    دراسة 

لمادة   ا  الماجستير أو مواد  سابق  قبول  ذلك في قرار    ويتم توثيق معها،    بالتزامنو  أ  ،لعالقةذات 
 .الوالب 

  :االستدراكية المواد (: 5المادة ) 
 %(.50)   : هي  الماجستير  للولبة في برامج لمواد االستدراكيةعالمة النجاح في ا -أ

تحديد   -ب يجوز  استدراكيةال  مادة  في  للوالب   أي  في    المقبول  الماجستير  برامج  من  برنامج  أي 
 .نفس تخصصه في مرحلة البكالوريوسهو الجامعة إذا كان البرنامج الذي تم قبوله فيه 

ضدددمن السددداعات المعتمددددة المولو دددة لنيدددل ماجسدددتير لوالدددب الالمدددواد االسدددتدراكية  ال يدددتم احتسددداب -ج
لوالدددب ضدددمن المعددددل التراكمدددي  ات هدددذه المدددواد االسدددتدراكيةوال تددددخل عالمددد ، درجدددة الماجسدددتير

 راسب(. في كشف عالماته بد)ناجح أو  ترصد  على أن   ، الماجستير
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الماجستيرال يجوز إعفاء   -د القبول   يتممادة استدراكية  أي  من    طالب  ، إال إذا  تحديدها في كتاب 
من حيث وصف المساق في  لها  أو درس مادة مشابهه    درس المادة االستدراكيةكان الوالب قد  

)البكالوريوس  م العالي أو  رحله دراسية سابقة  الماجستير  (،الدبلوم  في هذه    على أن يقدم طالب 
 ما يثبت ذلك إلى القسم المعني.الحالة 

 وإجراءاتها  الطلبات تقديم
   (6) المادة 

الطلبة    تُوصي -أ بأعداد  المعنية  الكلية  في  العليا  الدراسات  لجنة  إلى  المعني  القسم  في  العليا  الدراسات  لجنة 
طلبات   تقديم  عملية  بدء  قبل  دراسي  فصل  كل  في  والرسالة  الشامل  المسارين  من  كل  في  قبولهم  المنوي 

 االلتحاق، وذلك لغايات إقرارها من المجلس حسب األصول.
االل -ب تقديم طلبات  اإللكتروني يتم  الموقع  الغاية، أو من خالل  لهذه  النموذج المعد  باستخدام  الكلية  إلى  تحاق 

للجامعة، وذلك خالل الفترة التي يتم اإلعالن عنها مـن الكلية وال يُعطى الطالب المقبول قرار القبول إال بعد 
 قيامه بتقديم جميع الوثائـق المطلوبة مصدقة حسب األصول. 

لبات وتدقيقها وإعداد قائمة بأسماء الطلبة المرشحين للقبول، وتُرسل الطلبات بعد ذلك  تقوم الكلية بفرز الط -ج
 إلى القسم المعني للنظر فيها حسب األصول. 

تصدر الكلية القوائم التي تتضمن أسماء الطلبة المقبولين في كل من المسارين الشامل والرسالة في برامج  -د
من   توصية  على  بناًء  بالجامعة  المفاضلة  الماجستير  لمعايير  وفقاً  الكلية  لجنة  من  وتنسيب  القسم،  لجنة 

 المعتمدة من قبل المجلس والمصادق عليها من قبل مجلس العمداء. 
بيان   -ه الكلية بذلك مع  يتم مخاطبة  القسم،  لجنة  قبل  للقبول من  الطلبة المرشحين  قوائم  االعتراض على  عند 

 أسباب االعتراض ومسوغاته. 
االتفاق -و لم يتم  الرئيس، والعميد،    إذا  نائب  لجنة من  تُشكل  المعني،  الكلية والقسم  بين  المعتمدة  القائمة  على 

 ورئيس لجنة القسم المعني؛ لدراسة أسباب عدم االتفاق، وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية وقطعية. 
مداء رقم  ) تم تعديل نص المادة بموجب قرار مجلس الع  ال يتم النظر في أي طلب غير مستوٍف للشروط. -ز

 ( 8/8/2021 تاريخ (519/2020/2021)

 
 

 عامة  شروط
 القبول

   (: 7المادة ) 
حاصددال  الوالددب أن يكددون أي برنددامج مددن بددرامج الماجسددتير فددي جامعددة مؤتددة يشددترط لقبددول الوالددب فددي  . أ

أو  أو كليدة علميدة مدن جامعدة ( علدى األقدلهدذا التقددير )  لوريوس بتقددير جيدد أو مدا يعدادلعلى درجدة البكدا
 البكالوريوس. أن يكون الوالب منتظما  في دراسته في مرحلة مؤتة، و هد علمي تعترف به جامعة  مع

مددادة مددن  إذا لددم توددرح أي الجامعددةب الماجسددتيرسددمح بتعددديل حزمددة المقبددول للولبددة الملتحقددين فددي بددرامج ي   . ب
قبددول و كتدداب قددرار أوكددان ، الدراسددي الثدداني والفصددل الدراسددي الصدديفي علددى الفصددل مددواد حزمددة المقبددول
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الدراسدي  علدى الفصدل مادة مدن مدواد حزمدة المقبدول إذا لم تورح أيو األول، الدراسي الوالب على الفصل  
الدراسددي الثدداني، وذلددك قبددول الوالددب علددى الفصددل قددرار أو كتدداب وكددان الصدديفي والفصددل الدراسددي األول، 

 الدراسات العليا.  كلية  و قرار من عميد   ، المعنيةبناء  على توصية لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية 
وتعتمااد نتيجااة ؛ الدوطنيلمتعلقة بامتحان اللغة اإلنجليزية أو االمتحان اوبق قرارات مجلس التعليم العالي ت   . ج

)تاام تعاادصل نااد المااادة بموجااب قاارار مجلااس  االمتحان الوطني )ناجح( الصادرة من جامعااة مؤتااة فقاا . 
 ( 2020/ 10/ 21تاريخ   2021/ 2020/ 58العمداء رقم  

 :(8المادة ) 
ب المتقدم للقبول في أي برنامج من برامج الماجستير في جامعة  الوال لعالمات العام المتوسط عاملي  

 :اآلتي  النحو علىوذلك ، مؤتة جامعة في المعتمد التقدير تستخدم  ال جامعة في المتخرج مؤتة، 

في   و ما يعادله حسب نظام الرموز أ ،في جامعة مؤتة بتقدير جيد  ( 4من  2,5 )  يعادل معدل    -1
 جامعة مؤتة.

 في جامعة مؤتة. جيد ( بتقدير % 68) يعادل معدل   -2

 احتساب يتمفإنه   ؛ األرقام وال تستخدم التقدير تعتمد الوالب فيها  تخرج  التي الجامعة كانت إذا   -3

 هذه وفيعالمات الوالب،   كشف على  االطالذ  بعد  الكلية خالل من للوالب  التراكمي  معدلال

 .المادة هذه من البند األول والبند الثاني في الواردة الحاالت معاملةالوالب  يعامل الحالة

  . دراسته مراحل من مرحلة أي في ، وذلكواحد آن في  دراسيين برنامجين في الوالب قبلُ  ي ال   (9المادة ) 
 

 الدراسة  مدة
 :(10المادة ) 

 (3و: )ه الماجستيردرجة   الحصول متولبات الستكمال الجامعة في الوالب يقضيها التي للمدة األدنى الحد -أ
درجة   الحصول متولبات الستكمال الجامعة في الوالب يقضيها التي للمدة ىاألعل والحد ،دراسية فصول ثالثة

 و -الدراسة في انتظامه من  ابتداء    -الصيفي  الدراسي  ما عدا الفصل  ،ةدراسي ولفص ثمانية(  8و: ) ه الماجستير
 .مقبولة مسوغات على بناء   ، وذلكآخرين دراسيين فصلين (2)على يزيد ال بما األعلى الحد تمديد ميدللع

ت تصويب لغايا  ؛ وذلكالصيفي في فترة التمديد واالستثناء امتدادا  للفصل الدراسي الثاني  الدراسي  عد الفصل ي    -ب
 .في هذه الحالة  مديدلى ت، وال يحتاج الفصل الدراسي الصيفي إكاديمية أوضاذ الولبة األ 

 (11المادة ) 
 للعبء، والحد األعلى  معتمدة  ساعات ( 3)   :هوالواحد   الفصل فيللوالب     الدراسي للعبء األدنى الحد -أ               

معتمدة,  12)   هوالواحد   الفصل فيللوالب     الدراسي ساعة  )و (  التسجيل    ساعة (  صفراستمرارية 
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(  9)   عن   للطالب  األعلى حد  الفيه  يجوز أن يزيد    الذي ال   ،لصيفيا  الدراسي   لفصل ا  ، باستثناء معتمدة
معتمدة  )   . ساعات  رقم  العمداء  مجلس  قرار  بموجب  المادة  ند  تعدصل  تم   (272 /2019 /2020  )

 (.2020/ 11/3تاريخ 
 من العبء الدراسي للوالب. ( بديلة االمتحان الوطني )   نجليزيةال تعد مواد اللغة اإل-ب                 

واحدة  -ج                استدراكية  مادة  تسجيل  الوالب  ساعات (  3) بواقع    ،يستويع  خارج  أ كحد    ،معتمدة   ثالث  على 
  موافقة العميد. و  ، في جميع الفصول وذلك ، الدراسي العبء

 نتقالاال                                                   
 في الماجستير  برامج  إلى  األردنية اتجامعال في ماجستيرال  برامج من الوالب ينتقل أن يجوز -1  : (12)   المادة

لجنة  من  وتنسيب    ، مالقس لجنةمن    توصية على  ناء  و   ،العميد  من بقرار وذلك  ،جامعة مؤتة
 .مؤتة بجامعةماجستير ال برامجشريوة تحقيق شروط القبول في  ؛ الكلية

أن يعادل للوالب المنتقل أو    ، عنية الم  للعميد بناء على توصية لجنة القسم، وتنسيب لجنة الكلية -2
المفصول من الجامعات األردنية أو غير األردنية بعض المواد التي درسها بما يعادلها من مواد  

ساعات    (9، على أال تتجاوز المواد المعادلة ) في جامعة مؤتة   برامج ماجستير الدراسات العليا
أو ما يعادلها، وأال يكون قد مضى  ،  %( 76منها عن ) مادة  تقل عالمته في أي    وأالمعتمدة،  

دراسة   من  لعلى  أكثر  المادة  سنوات،  (  10) تلك  األكاديمي    وتثب تعشر  سجله  نتيجة  ب في 
 .وال تدخل في حساب معدله التراكمي (، ناجح) 

  و توصية   ،العليا  الدراسات  كلية  لعميدف  في الجامعة،  ماجستيرال  برامج   أحد  في  الوالب   قبل  إذا -3
(  9)   عن  يزيد  ال   ما  احتساب  أو  معادلة  ،المعنية  والكلية   القسم  في   لعليا ا  الدراسات   لجنة  من

البرنامجالوالب  درسها    معتمدة  ساعات  دراسة   على  مضى  قد  يكون   ال  أن  شريوة  نفسه؛   في 
على    التراكمي،  معدله  حساب   فيهذه المواد    وتدخل   ،سنوات  عشر   ( 10)   من  أكثر   المواد  هذه
 .قبوله من األول الدراسي امالع  خالل معادلتها  بولب يتقدمأن 

ا -4 الحد  من  واحد  دراسي  فصل  ) أل اوالحد    دنى أليحسب  كل  عن  تم 9على  معتمدة  ساعات   )  
 معادلتها(.)احتسابها أو 

  المساق   وصف   حيث  من  المتشابهة   المواد  احتساب   يجوز   ،العليا   الدراسات   كلية   عميد   من  بقرار  -5
  القديم   التخصص   خوتي  منمعتمدة    ساعات(  6) مقداره    أعلى  و حد   الجديدة،  المواد  هذه   بأرقام

  العليا   الدراسات  ولجنة  ، القسم  في  العليا  الدراسات   لجنة  من  بتوصية  وذلك  الجديد،   والتخصص
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الوالب  ،المعنية  الكلية  في   في   قبوله  من  األول   الدراسي   العام  خالل  احتسابها   بولب   ويتقدم 
 ادة.من هذه المالثالث ، مع مراعاة ما ورد في البند البرنامج

 

 .  الجامعة داخل آخر ماجستير برنامج إلى  ماجستير برنامج من الطالب ينتقل أن يجوز : (13المادة ) 
 ( التأجيل   ، وذلك المستجد  الوالب معاملة المنتقل الوالب يعامل   (: 14المادة  والفصل من    واإلنذار  لغايات 

 .التخصص
 

 لالتحوص
 : ( 15)  المادة

م وتنسيب لجنة الكلية المعنية تحويل الطالب من مسار الرســالة إلــى مســار للعميد بناًء على توصية لجنة القس . أ
 االمتحان الشامل ضمن البرنامج الواحد.

 ال يجوز تحويل الطالب من مسار االمتحان الشامل إلى مسار الرسالة. .ب
 

 ( 8/8/2021 تاريخ (519/2020/2021تم تعديل نص المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )
 

 العالمات
    .%( 70)  برامج الماجستير في الجامعة مواد من مادة كل في النجاح عالمة  تكون  -أ       :( 16المادة ) 

 .%( 76)  هو: التراكميللمعدل  األدنى الحد -ب
 دون،  فماا%( 80) عالماة علا  فيهاا حصل التي المادة دراسة إعادة  للطالب  يجوز  -ج

 األدن  العالمة وتلغ  األعل ،  ةالعالم له تحسب الحالة هذه وفي ، فقط  واحدة  ولمرة

 .األكاديمي سجله في  لكنها تبق  التراكمي،  معدله من
 المدادة باسدتثناء ، عالماتده سدجل فدي الوالدب درسدها التدي المواد عالمات جميع ت ثبت -د

 وتلغدى ، األعلدى العالمدة لده فتثبدت ، المدادة هدذه من( ج)  الفقرة أحكام بموجب  المعادة
 .األكاديمي سجله  في  لكنها تبقى  التراكمي،  لهمعد من األدنى  العالمة

 

 :اآلتي النحو على الماجستير في الدراسات العليا مواد المتحانات العالمات توزيع يكون : ( 17المادة ) 

  أو  ، موضوذا  لعرض  و أ   ،: االختبار والتقارير والبحوثوتشمل  ، الفصل ألعمال%(  60)  -أ
 .الوالب  به كلفُ  ي علمي نشاط أي

 .ات( ساع3-2من )تتراوح ويعقد في القاعة الصفية لمدة  ،النهائي نلالمتحا%( 40)  -ب

ب -ج الوالب  أوراق    ، ه عالماتي بلغ  له  آخر  وذلك    ، والبحوث   والتقارير  االختبارات وتعاد  قبل 
 المواد. لالنسحاب منموعد 

)ب( البن في ورد مما ستثنىُ  ي -د والبند  )أ(  ،  والبحوث الندوات مواد المادة هذه  من د 
التكاملية   ، والمختبرات   على موزعة  عالماتها تكون  أن يجوز إذ؛  شابهها  وما ، والمواد 
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بقرار من  ذلك و  ،الكليةلجنة القسم و  لجنةوفق معايير تحددها  والواجبات  والبحوث التقارير
 .العميد

 : (18المادة ) 
  لمدرس   عذره  يثبت   ما   تقديم  فعليه  ،مقبول  بعذر   عنه   معلن  اختبار   عن  يتغيب   من  كل-أ

 .له تعويضي  اختبار  عقد المادة لمدرس ليتسنى  ؛ العذر  زوال  تاريخ من أيام ثالثة اللخ المادة
  غير )   مالحظة  له   توضع   ما   لمادة   عنه   المعلن   النهائي   االمتحان   عن  يتغيب   منكل  -ب

  أسبوذ   أقصاها   مدة  خالل  المادة  بتلك  المعني   الكلية  عميد  إلى   بعذره  يتقدم  أن  وعليه  ، (مكتمل
المقدمة   األعذار  في  للبت   برئاسته لجنة تشكيل  المعني  العميد  وعلى  ،حاناالمت عقد  تاريخ  من

الولبة المعني  ، ةمجتمع  من  العميد  يقوم  ذلك    ووحدة   المعني  األكاديمي  القسم  تزويدب   و عد 
قبوله  أو   العذر   بقبول   والتسجيل   القبول    ذلك   في   بما   ،التالي   الدراسي   الفصل   بداية  قبل  عدم 
  في   صفر   عالمة  برصد   والتسجيل   القبول  وحدة   تقوم   خالفا  لذلك،و   الصيفي، الدراسي    الفصل 

 .ه الوالبعن تغيب   الذي االمتحان

  لغايات إجراء  العذر  قبول بقرار المادة مدرس تبليغ يتم  الوالب  به  تقدم الذي  العذر  بلق   إذا-ج
  الفصل   يلي  الذي  الدراسي  الفصل  من  األول   األسبوذ  نهاية  قبل   للوالب  اكتمال  امتحان

من  و   ،الصيفي الدراسي    الفصل   ذلك  في   بما   االمتحان،   عن  الوالب   فيه   تغيب   الذي  لدراسيا
  بداية  من الثاني  األسبوذ نهاية أقصاها  مدة خالل بالنتيجة والتسجيل  القبول  وحدة  تزويدثم يتم 
 :عليه ناء  و الدراسي،  الفصل 

 

 الوالدددب إندددذار مدددواد أحكدددام ليدددهع توبدددق المولدددوب الحدددد إلدددى التراكمدددي الوالدددب معددددل يرتفدددع لدددم إذا -1
 .التعليمات  هذه في الواردة  البرنامج  من وفصله

 علا  االكتماا  بامتحاان التقدم المؤجل أو الصيفي الدراسي الفصل عل  المسجل غير للطالب يجوز  -2

 .يليه الذي الدراسي  الفصل

 .عنه غيبت الذي النهائي االمتحان في صفرا   يعط  االكتما  المتحان يتقدم لم إذا -3

 

  تشبه   بظروف  التكميلية  االمتحانات  لعقد  المناسبة  اإلجراءات  المعني  الكلية  عميد  يضع  -د
وذلكالنهائية   االمتحانات   ظروف   من  النتائج   واعتماد  والمراقبة   األسئلة  وضع  حيث   من   ، 
 .الكلية  ومجلس القسم مجلس

 .بذلك  خويا   والتسجيل القبول  وحدة مدير  تبليغ   يجب الحاالت جميع في-ه
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 المواظبة
   (:19المادة ) 

في    يقبله  عذر  دون   من %(  20)   الوالب  غياب   تجاوز   إذا-أ العليا  الدراسات  لجنة  رئيس 
الوالب مادة   ألي   المقررة   الساعات   مجموذ  من  المعنية   الكلية فإن    لتلك   التقدم   من   يحرم  ، 
 قد  يكن   لم   ما   ،راسبا    أو   ،%(50)   :وهي   ،المادة  لعالمة   األدنى   الحد   له   ويوضع   ،المادة

  وتدخل ،  إجبارية   كانت  إذا  دراستها  إعادة  وعليه،  االنسحاب   فترة  خالل  المادة  تلك  من  انسحب
  اإلنذار   ألغراض  والتراكمي  الفصلي  الوالب   عالمات  معدل  حساب   في  الرسوب  ذلك  عالمة

 .والفصل 

  ادة %( من مجموذ الساعات المقررة لم20اذا تجاوز غياب الوالب بعذر يقبله العميد ) -ب
 المواد. وأ  نه يعد منسحبا  من المادةإف ،و اكثرأ

  تسجيلهم ب الغياب للولبة الجدد الذين قبلوا بعد بدء التدريس اعتبارا  من تاريخ احتس يبدأ ا-ج 
 . للمواد

الوالبالتعليمات  هذه  من(  10)   المادة  في  ورد  ما  مراعاة  مع-د فإنه على    دراسة   أتم  إذا  ، 
  لالمتحان   أو  للمناقشة  يتقدم  ولم  للرسالة،   المعتمدة  الساعات   واستوفى  بنجاح،   المواد  جميع

  حين ل  دراسي  فصل  كل  في  التسجيل   رسوم  بدفع  وذلك  ،تسجيله  استمرارية  يثبت  أن   ، الشامل 
 (.عنها المعلن  التسجيل فترة  خالل )   التخرج

 الشامل  االمتحان
س العمددددددددداء رقددددددددم تددددددددم تعددددددددديل نددددددددص الفقددددددددرة )ب( مددددددددن هددددددددذه المددددددددادة بموجددددددددب قددددددددرار مجلدددددددد (: 20الماااااااااادة ) 

 . 2020/ 8/ 18( تاريخ 2020/ 2019/ 487) 

الوالب   . أ بنجاح  الشامل  لالمتحانيتقدم  الدراسية  الخوة  متولبات  انهائه جميع  و معدل    ،بعد 
وترصد له  (،  %70)   الشامل   تكون عالمة النجاح في االمتحان%(، و 76تراكمي ال يقل عن ) 

 .(ناجح) بعالمة 

  ، أو أكثر بكل برنامج من برامج الماجستير  دراسي لجنةعام    للجنة القسم في بداية كل   تشكل   . ب
اللجان يقل عدد أعضاوال   اللجنة أو  عن ثالثة أعضاء يرأسها أعالهم رتبة أكاديمية،    ء هذه 

اآلتية  تسم  و  المهام  اللجنة  بهذه  وتناط  المعني،  التخصص  في  الشامل  االمتحان  لجنة  ى 
 بالتنسيق مع المدرسين المعنيين:
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  التقويم   وحسب  تخصص،   لكل   المعرفية   مجاالت لل  ا  وفق  الشامل  متحاناال  محاور  تحديد .1
 .بالجامعة الخاص

تحديد القراءات المولو ة لكل محور من محاور االمتحان الشامل في الشهر األول من   .2
 الفصل الدراسي.

 اختيار أسئلة االمتحان من التخصص الذي يدرسه الوالب. .3

مادتين لكل محور على األقل ويكون وزن    صتكون االمتحان الشامل من محورين بواقع .4
 ( المذكورين  المحورين  من  محور  كل  50كل  وزن  اللجنة  وتقدر  االمتحان،  من   )%

 ر بحسب أهميتها العلمية للطالب.و مادة داخل المح 
اإلجابات   .5 وضع  على  الشامل  النموذجيةاإلشراف  االمتحان  لجنة    ألسئلة  ِقبل  من 

 القسم. بالدراسات العليا 
عاان شاا  كالثاام  بااالرقمواالستعاضااة عنهااا  ، اء الطلبة من ِقبل رئاايس اللجنااةتغطية أسم .6

 . لجنة االمتحانأعضاء    عالمات بحضور جميعال
 ، االمتحاااان لجناااة قبااال مااان وتصاااحيح  ، االمتحدددان أسدددئلة بوضدددع االمتحاااان لجناااة التددزام .7

 .القسم  لجنة  إلى  النتيجة ورفع  العالمات،   ووضع
خارج القسدم، وذلدك بتنسديب مدن لجنتدي الدراسدات  يجوز االستعانة بعضو هيئة تدريس من .8

 . عميد كلية الدراسات العلياوموافقة   ، في القسم والكليةالعليا  
ة حسدب ر المواعيد المقدر وفق وذلك يعقد االمتحان الشامل مرة واحدة في كل فصل دراسي،  .9

ن بنداء  علدى قدرار مد ويجدوز عقدده فدي الفصدل الصديفي، الدراسدي في الفصل  الجامعةيم  و تق
 . عميد كلية الدراسات العليا

تحسددب عالمددة االمتحددان الشددامل النهائيددة بمتوسددط العالمددات التددي يضددعها أعضدداء لجنددة .10
%( مددن العالمدة الكل يددة، علددى أن ال تقددل عالمددة أي  70) هددي االمتحدان، وعالمددة النجدداح 

 %(. 65محور من محاور االمتحان عن ) 

 :اآلتي تحان الشامل على النحو يكون قرار النتيجة النهائية من لجنة االم   -ج 
%(    65)   في جميع محاور االمتحان بعالمة ال تقل عنالوالب  ناجح: إذا نجح   .1

 %( في جميع المحاور.70و معدل ) ،في كل  محور
 %(.70إذا كان معدله في جميع المحاور أقل من ) راسب:  .2
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بول،  وغاب عن أحد محاور االمتحان بعذر مق ،مؤجل: إذا تقدم لالمتحان الشامل  .3
خالل أسبوذ من تاريخ موعد االمتحان،   تقديم العذر إلى العميد  وعلى الوالب هنا 

وعلى  وإذا غاب عن جميع المحاور بعذر يقبله العميد، فإنه يعتبر مؤجال  حكما ،  
 تقديم االمتحان الشامل كامال . الوالب هنا

عالمات   .4 متوسط  على  الوالب  حصل  إذا  العالمة  70) مقداره  مكمل:  من   )%
( من  أقل  عالمة  وعلى  في  65الكل ية،  االمتحان أحد  %(  يتوجب    ؛ محاور  فإنه 

لمرة  ، وذلك  %(65ر الذي تقل فيه عالمته عن ) إعادة االمتحان في المحو   عليه
 واحدة فقط.

 ت رفع نتيجة االمتحان الشامل إلى العميد. . 1  -د
 فيها لالمتحان.. تثبت هذه النتيجة في سجل الوالب األكاديمي في كل  مرة يتقدم 2
 عند القسم المعني. . تحفظ أوراق األسئلة ودفاتر اإلجابات3

 خويا .للوالب بلغ العميد نتيجة االمتحان الشامل . ي  4

  ثانية   مرة  االمتحان   لهذا  التقدم  يمكنه  ، فإنهالشامل   االمتحان  في  الوالب   رسب   إذا  . 5
  ينجح   لم  فإذا  الماجستير،  درجة   على  الحصول   لمدة  األعلى  الحد  ضمن(  فقط) 

الشامل االمتحان  في  فإنه  الثانية   المرة  في  الوالب    ويجوز   البرنامج،   من  يفصل، 
الحالة    العليا  الدارسات  لمجلس هذه    الوالب   بمنح  العمداء  لمجلس  يوصي  أنفي 
  القسم،   لجنة   من  توصية  على  بناء    التخصص  في  العليا   الدارسات  في  دبلوم  شهادة

 طريق  عن  خويا    في ذلك  الوالب  رغب  إنوذلك    ، يةالمعن  الكلية  لجنة  من  وتنسيب 
 .العميد

 
 واالنقطاع واالنسحاب التأجيل

 (:21المادة ) 

  على   واحدا    دراسيا    فصال    أمضى   قد  يكون   أن  تأجيل   بولب   يتقدم  الذي   الوالب   في  يشترط .أ
  الدراسات   مجلس  يقدرها   خاصة  حاالت   في  ويجوز  به،   التحق  الذي   البرنامج  في  األقل
  خالل   وذلك  ، فيه  قبل  الذي  الدراسي  للفصل  دراسته  تأجيل  على  للوالب  يوافق  أن  العليا
  بالتسجيل   قام   قد  الوالب   يكون   أن  شريوة  ؛الفصل   ذلك   في  التدريس   بدء   من  أسابيع   أر عة
 .يليه  الذي  الدراسي  الفصل  على  دراسته تأجيل  له  يجوز  وال ، الفصل  ذلك مواد على
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  مقبول   كونه   فصله  نتيجة   الوالب   يتحمل ،  المادة هذه    من(  أ )   الفقرة  في  ورد  ما  مراعاة  مع .ب
  المدة   ضمن  الوطني   واالمتحان  الحزمة  هذه   اجتياز  من  تمكنه  وعدم  ، المقبول   حزم  على

 .العالي التعليم قرارات في  عليها المنصوص

كحد    نيمتصل   نيدراسي  نيفصل  (2)   مدة ل  دراسته  الوالب  يؤجل   أن  يجوز . ج منقوعين  أو 
  الثامن   األسبوذ  أقصاه  موعد  في  لذلك  المعد  النموذج  على  لعميدا  من  بقرار  وذلك   ، أقصى

  من   الحالة  هذه   في  التأجيل   مدة  تحسب   وال  والثاني،   األول  الدراسيين  الفصلين  بداية  من
  مراعاة   معوذلك    ،الدراسة  تمديد  مدة  أثناء   التأجيل  يجوز   وال  الدراسة،   لسنوات  األعلى  الحد

 ن هذه التعليمات.م ( أ ) الفقرة( 21)   المادة في ورد ما
 

  من   عشر  الثالث  األسبوذ  نهاية  حتى   أكثر  أو   مادة  دراسة  من  باالنسحاب  للوالب  يسمح . د
  الفصل بداية    من  السادس  األسبوذ  نهاية  وحتى  والثاني،   األول   الدراسيين  الفصلين  بداية

  المادة   إزاء  منسحب  مالحظة  الوالب  سجل   في  تثبت   الحالة  هذه  وفي  الصيفي،   الدراسي
 .منها  سحب ان التي

 : حالة في ةمؤجل الدراسة تعد . ه
 .التأجيل  طلب على العميد موافقة  -1 
)ب( من  الفقرة  مع مراعاة ما ورد في الفقرة )أ( و    ،الفصل  من الوالب انسحاب على الموافقة -2 

 .هذه المادة
وفقا  لنص المادة    ولم يؤجل دراسته   ،لم يسجل في أي فصل دراسي  إذا  لمقعده  فاقدا    الطالب  يعد:  (22المادة ) 

 .( من هذه التعليمات21) 

 ( وفقا  :  (23المادة  لمقعده  فاقد  الوالب  الماده  يعد  التع  ( 22) لنص  هذه  يقبله  إ  إال  ليماتمن  بعذر  تقدم    ذا 
ال  العميد فقد الوالب مقعده فيه،  خالل الفصل  الفصلو  أدراسي الذي  الذي يلي    الدراسي   في 
 .فيه هالذي فقد الوالب مقعد الدراسي  الفصل 

من هذه التعليمات، و عذر مقبول،   (23المادة ) حسب نص مدة فقدان المقعد  تجاوز الوالب  إذا  (:24المادة ) 
  ة مع مراعاة ما ورد في الماد ،  فقدان المقعد فترة تمديد  فترة  واعتبار  ، عادة مقعد الوالب إ فللعميد  

التعليمات21)  الحدأشريوة    ؛( من هذه  تجاوز  قد  الوالب  يكون  المسموحألا  ن ال    به   قصى 
ز الوالب لهذه المدة،  في حالة تجاو و   ،( من هذه التعليمات 10في المادة )   ةلمدة الدراسة الوارد

) تم تعدصل ند المادة بموجب قرار مجلس العمداء    .مقعد الوالب الذي فقدهعادة  إ   فللمجلس
 .(17/12/2019تاريخ  2020/ 2019/ 156رقم 
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  وقبل   تأجيل،   دون   العليا   الدارسات   برامج   من  برنامج  أي  في   التسجيل  عن  الوالب  انقوع  إذا   : (25المادة ) 
  عن   المقعد  إعادة   بدل   وغرامة  التسجيل  استمرارية   رسوم  دفع  فعليه   االنقواذ،   مدة   عن  عذره

  ما   مراعاة   معوذلك    الجامعي،  مقعده   ة إعاد  عند   الدراسة  عن  فيها   انقوع   التي  الدراسية   الفصول 
 .التعليمات  هذه  من ( 10)   المادة في ورد

 

 اإلنذار 

 : اآلتية الحاالت في إنذارا  أوليا   الوالب ينذر:    ( 26المادة )  

نهاية أي فصل دراسي بما في ذلك    مادتين فيإذا لم يحصل على الحد األدنى للنجاح في   -أ
 األول لقبول الوالب. الدراسي الفصل الدراسي الصيفي, باستثناء الفصل

  دراسي،  فصل  أي  نهاية  في%(    76)   التراكمي  للمعدل  األدنى  الحد  على  يحصل  لم  إذا -ب
 .البرنامجب اللتحاقه األول  الدراسي الفصل بعدوذلك 

المشرف -ج تقرير من  على  بناء   العميد  القسم   ،إذا رأى  لجنة  لجنة    ، وتوصية من  وتنسيب من 
 .أن الوالب قد أهمل في إنجاز رسالته الجامعية  ، الكلية

 : (27المادة ) 
 ي عوى إنذارا  نهائيا .فإنه زل الوالب اإلنذار خالل الفصل الدراسي التالي لإلنذار، إذا لم ي    أ.  

الفصل  .ب يعد  اإلنذار   الدراسي  ال  لغايات  دراسيا   فصال   الوالب  يدرسه  إذا    الذي  الفصل  أو 
 المسجلة فيه مواد استدراكية. كانت جميع المواد

 من الدراسة  الفصل

 : اآلتية الحاالت في الجامعة من الوالب يفصل:  (28المادة ) 
الفصليين لم  إذا  -1 نهاية  في  للمواد  التراكمي  للمعدل  األدنى  الحد  على  التاليي  يحصل  ن  الدراسيين 

 .لإلنذار

إجبارية   لفةمخت دراسية مواد ثالث في رسب إذا  -2 مادة  في  مرات   واحدة  أو    المواد  غير من  ثالث 
الوالب  األولالدراسي    الفصل  باستثناء ، االستدراكية إعواء  لقبول  الحالة  في هذه  للعميد  ، ويجوز 

فرصة د  دراسة   الوالب  األكاديمي؛ فصل  لتصويب وضعه  واحد  معدله    راسي  يقل  ال  أن  شريوة 
 %(.75التراكمي عن ) 

 .مرتين الشاملمتحان الا في رسب إذا -3

 . الرسالة مناقشةرسب في  إذا -4
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المدة الزمنية المسموح بها   ضمنالمولو ة   العلمية جةالدر  على الحصول متولبات بنجاح يكمل لم إذا  -5
 .في هذه التعليمات

 .مرتين دون عذر  الشاملمتحان االإذا تغيب عن  -6
 ألي شرط من شروط القبول في أي مرحلة من مراحل دراسته.إذا تبين أنه فاقد  -7

أحد    -8 من  المفصول  للوالب  العليايجوز  الدراسات  إل  برامج  جديد  من  وفق  التقدم  آخر  برنامج  ى 
( تسع ساعات معتمدة من التخصص الذي  9)   عناحتساب ما ال يزيد  ويخير الوالب باألصول،  

فيه ف   ق بل  الذي  التخصص  في  منه  الدراسية    ؛صل  الخوة  ضمن  المواد  هذه  تكون  أن  شريوة 
من  %(، وذلك بموافقة العميد، و توصية  70، و عالمة ال تقل عن ) المنتقل إليهللتخصص الجديد  

المنتقل إليه، و تنسيب من لجنة الكلية وفي حال تدني المعدل التراكمي للوالب عن   .لجنة القسم 
التعليمات. 76)  هذه  في  بها  المعمول  والفصل  اإلنذار  تعليمات  عليه  ت وبق  تعديل نص    %(  )تم 

 ( رقم  العمداء  مجلس  قرار  بموجب  المادة  هذه  من  )ب(  تاريخ  2019/2020/ 487الفقرة   )
18 /8 /2020. 

 
  

يجوز للطالب المفصول أو الذي ترك البرنامج التقدم بطلب جديد والقبول في نفس التخصص  )أ(:    -9

( احتساب  يجوز  الحالة  هذه  وفي  مضاعفة،  وبرسوم  تركه  أو  منه  فصل  ساعات  9الذي  تسع   )
 %(. 75معتمدة وبحد أعلى من المواد التي اجتازها بنجاح وبعالمة ال تقل عن )

%(  75)   إلى أقل منكلية الدراسات العليا منح الوالب الذي تدنى معدله التراكمي    لعميد  زيجو   ب.
مواد ثالث  في  في    فرصة  أو رسب  حتى    تخصصهاالستمرار  إنهاء برسوم مضاعفة  من    تمكنه 

الدرجة على  الحصول  تخصصه  متولبات  في  المولو ة  ويحتفظ  العلمية  هنا  ،  بسجله  الوالب 
وي عوى   كامال ،  )   فصل  مدة األكاديمي  لدراسة  واحد  ساعات  6دراسي  ست  خوته،معتمدة  (    من 
 ( 2) ي عتبر مفصوال  من التخصص والبرنامج. وخالفا  لذلك، فإن الوالب  

( تااااااريخ 2021/ 2020/ 513تاااام تعاااادصل نااااد المااااادة بموجاااااب قاااارار مجلااااس العمااااداء رقاااام ) 
8 /8 /2021 ) 

 
 راسته.ول من دالدراسي األكاديميا  خالل الفصل أال يفصل الوالب  -10
الوالب  إ  -11 البرنامجألذا فصل  تأديبية من  أي    فإنه ال  ،سباب  في  قبوله  في    تخصصيجوز  آخر 

 الجامعة.
 :  (29المادة ) 
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(  6)   بدراسة  معتمدة   ساعة(  15)   وأنهى  التراكمي،  معدله  تدنى  بسبب  فصل   الذي   للوالب   السماح  للعميد .أ 
  وإذا  التراكمي،  معدله  رفع   ألغراض  ك وذل  ،البرنامج  في   التخصص   خوة   من  أعلى   كحد   معتمدة   ساعات 

 .  البرنامج من مفصوال يعد ، فإنهالساعات  هذه  دراسة بعد  التراكمي معدله  رفع يستوع لم

تمكنه    حتى   المضاعفة   الرسوم  نظام  على  ا  استثنائي  فصال    الوالب   أن يمنح  العليا   الدراسات   كلية   لمجلس . ب
) تم تعدصل ند المادة بموجب    : اآلتية   لحاالتا   في  درجة الماجستير  على  الحصول  متولبات   من إنهاء

 .(2019/ 17/12تاريخ  2019/2020/ 156قرار مجلس العمداء رقم 
 رفت  متن يتتمكن ولم من هذه التعليمات،  (28) المادة إلى استنادا   الفصل االستثنائي منحه تم  الذي  الطالب -1

 .التراكمي معدله

 ستاعة( 15) دون النجتا  ستاعات عتدد  شترط  حققي  ولم  ، التراكمي  معدله  تدنى  بسبب  المفصول  الطالب -2

 .خطته من  معتمدة

غيدر المدواد  مدن ثدالث مدراتواحددة أو فدي مدادة إجباريدة  مختلفدة دراسدية مدواد ثدالثرسب في  الذي الطالب -3
 %(.75)  المعدل شرط  يحقق ولم  ، االستدراكية

 متن( 24)المتادة و( 10) ادةالمت فتي والتواردة ، بها المسمو  المدة تجاوزت  لفترة  مقعده  فقد  الذي  الطالب -4

 .التعليمات  هذه

 
 

 التدريس
- ، ويسمحمشارك أستاذأو  أستاذ برتبة يكون  أن العليا الدراسات مواديقوم بتدريس  بمن يشترط -أ (30) المادة 

شريوة أن تكون المادة في تخصصه    ؛ريسدبالتلمن هو برتبة أستاذ مساعد    - لحاجةا  عند
وذلكالدقيق القسممن  ة  توصي على  بناء    ،  لجنة    ، المعني   لجنة  في  وتنسيب  العليا  الدراسات 

 .ذلك قبل تاريخ بدء التدريس في الفصل الدراسي  على أن يتم الكلية المعنية، 
 حاالت وفيطالب،    عشرة عن  الواحدة  لشعبةا في الولبة لعدد  األدنى الحد يقل أن  يجوز ال  -ب

 .والعميد لدراسي بموافقة لجنة الجدول ا ذلك عن يقل أن يجوز مبررة
 

 
 اإلشراف

 (31المادة ) 
 أو ذ  أستا رتبةب متفرغا    محاضرا   أو ، ُ  مشاركا أستاذا   أو  أستاذا   يكون  أن  المشرف  في شترطُ  ي:    أ 

 .مشارك أستاذ
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 أعضاء من مشرف تعيين وتنسيب من لجنة الكلية،   ، من لجنة القسم   توصية للعميد و ناء  على:  ب

 .لتدريس في برامج الدراسات العلياتنوبق عليهم شروط ا ممن اعدمس أستاذ رتبةب التدريس هيئة
  رسالته   مناقشة  الوالب   يستويع و   ،دراسيان  فصالن  الماجستير  طلبة   على   األدنى لإلشراف   الحد ج:  

  من  بتوصية ، وذلك  العليا   الدراسات  كلية  لدى   المخوط  اعتماد  من  الثاني  الدراسي   الفصل   خالل
 .العليا  الدراسات  كلية عميد من و قرار، المشرف  من وتقريرالمعنية  والكلية  القسم لجنة

  إلى   الشامل   مسار  من  الوالب   تحويل   فيه  يتم  الذي  الدراسي  الفصل  بداية  مع   اإلشراف   عملية  تبدأ د:  
  ذلك   بداية  من  شهرين  خالل   خوته   بمشروذ  الكلية   إلى   الوالب   يتقدم  أن   شريوة  ؛الرسالة  مسار 

  بدء  احتساب  تأجيل  فإنه يتم عتمد،ي   ولم  المدة هذه  خالل بالمخوط  الوالب يتقدم لم وإذا ،الفصل 
 .المناقشة لغايات  يليه  الذي  للفصل  اإلشراف عملية

 :الكلية  لجنة  من وتنسيب القسم لجنة من  توصية على بناء   العميد من  بقرار  يجوز: ده
 علتى األختر،،  ردنيتةاأل الجامعتات فتي العامل التدريس هيئة  عضو  المناقشة  أو  اإلشراف  في  يشارك  أن .1

 .المناقشة  إجراء بعدله   المالية  المخصصات  صرف يتم أن

 كتان إذا بهتا معتترف جامعتة فتي جامعيتة رتبتة شتلل لته ستبق متن والمناقشتة  اإلشتراف  فتي  يشارك  أن .2

 إجتراء بعد له المالية المخصصات صرف ويتم األردن،   داخل  مقيما  هنا    المشارك في اإلشراف والمناقشة

 .  المناقشة

المشارك فتي اإلشتراف   يكون  أن  شريطة  ؛ الجامعات  في  العاملين  غير  والمناقشة  شرافاإل  في  يشارك  أن .3

 ستنوات،  (5) عتن تقتل ال عمليتة خبترة ولديته ، تخصصه في الدكتوراه شهادة على حاصل  والمناقشة هنا  

 ة على األقل.محكم علمية مجلت في  نيمنشور  نيبحث  (2باإلضافة إلى )
 

 :(32المادة ) 
الناتجة    االختالفات _ مع األخذ بعين االعتبار  تقدم الوالب إلى رئيس لجنة القسم بمشروذ خوة رسالتهي .أ

     : على أن يتضمن ذلك ما يلي عن طبيعة التخصصات في الكليات العلمية _
 عنوان الرسالة  -1
 مشكلة الدراسة وأهميتها  -2

 الدراسات السابقة  -3

 منهجية الدراسة  -4

من  عضاء هيئة تدريس مأ   ( 3) عن    بما ال يقلالقسم    فيالمختصين    ل لجنة القسم لجنة منشك  : ت  ب
 شراف و التدريس في البرنامج لمناقشة مشروذ خوة الوالب.تنوبق عليهم شروط اإل

  ،قرارا  يتضمن تعيين المشرف  ، وتنسيب لجنة الكلية   ، صدر العميد بناء  على توصية لجنة القسم ي  :  جد
 وخوة الرسالة. ،وإقرار العنوان
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داء  لأل  ما  يو يتضمن تق  ةفي نهاية كل فصل دراسي الى الكلي  ا  ن يرسل تقرير عين أعلى المشرف الم  د:  
وا للوالب  الرسالة،  الدراسي  لجاهزية  المتوقع  عدم  لتاريخ  حالة  قبل  إوفي  من  التقرير  رسال 

 .( بدل االشراف على الوالب )   ، يتم وقف مستحقاته الماليةالمشرف
 منالمشرف   يكون  أن  ، العميدو قرار من    ،وتنسيب لجنة الكلية  من لجنة القسمبتوصية    يجوز :  (33المادة ) 

 التخصصات ذوي  منهنا  على أن يكون المشرف    ، أو من خارج الجامعة  المعني القسم خارج

 .من هذه التعليمات ( 31)   المادة ما ورد في ة مراعامع وذلك ، الوالب برسالة العالقة ذات

  يستمر   أن  على  الموافقة  ، المعنية   الكلية  لجنة  وتنسيب  القسم،   لجنة  توصية  لىع  بناء    للعميد  : ( 34)   المادة
  علدى   العليدا،  الدراسدات   طلبدة   رسدائل   علدى  اإلشراف   في   المعار   أو   المجاز   التدريس  هيئة   عضو

  هيئددة   عضدو  فيده  يتقددم  الدذي  الفصدل  يسدبق   الدذي   الفصدل   فدي   اإلشراف  بددء  تداريخ  يكدون   أن
عضو هيئة    يسدتمر   الدذين  الولبدة  عددد  يزيدد   أن  يجدوز   وال   اإلعارة،   أو  اإلجازة   بولدب  التددريس
  التدريس  هيئة  عضو  تكليف  ويجوز  ، طلبة  ثالثة  علىهنا    رسائلهم  على  اإلشراف  فدي  التدريس

 .باإلشراف على رسائل طلبة الدراسات العليا  األردن داخل  ا  متفرغ أو  ا  معار  أو  ا  مجاز  كان إذا
 

 :  (35دة ) الما
  التي   نفسها   بالوريقة  التعديل   ويتم  ذلك،   البحث  ظروف  اقتضت   إذا  وخوتها   الرسالة   موضوذ   تعديل  يجوز .أ

  القسم،   لجنة  من  وتوصية  المشرف،   من  بتنسيب   الرسالة  عنوان  تعديل  ويجوز  عليها،   الموافقة  بها  تمت
 .العميد من وقرار

  مدة   احتساب  لغايات  جديد  إشراف  بدءك  ذل  يعتبر  المخوط  جوهر  على  يؤثر  التعديل  كان  حال  في .ب
 .المناقشة

  لغايات  إشراف   استمرارية   ذلك   يعتبر  والمخوط  العنوان  نفس  على   الوالب   و قي  المشرف   تغيير  تم  إذا ج.  
 .للمناقشة الالزمة الزمنية  المدة احتساب 
 :(36المادة ) 

، واحد وقت في ئل الجامعيةى الرساعل اإلشرافب لعضو هيئة التدريس  ي للعبء التدريس األعلى الحد    -أ
 كان إذا معتمدة  ساعات (  4) ، و أو أستاذ مشارك  أستاذ برتبة المشرف كان إذا معتمدة  ساعات  ( 6) هو:  

 .مساعد  أستاذ برتبة المشرف
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للعميد بناء على تنسيب من لجنة القسم ولجنة الكلية إضافة ثالثة طالب لكل مشرف، ويجوز في     -ب
  ة ثالثة طالب آخرين لكل مشرف، على أن يعتبر ذلك اإلشراف مجانا  العميد إضاف يقدرهاحاالت خاصة 

 (3)   . به  المسموح األعلى  الحد عن اإلشرافي  العبء  ھفي كل فصل يزيد في
 

 :(37المادة ) 

رسالة الماجستير في كل فصل دراسي،  واحدة بدل اإلشراف على  معتمدة  ساعة  (  1)  للمشرف  تحسب  -أ
 ثالث ساعات معتمدة لكل رسالة.( 3) د أعلى و ح ،باستثناء الفصل الدراسي الصيفي 

 .عضو هيئة التدريسل التدريسي النصاب ضمنالجامعية يكون اإلشراف على الرسائل - ب

في حالة قيام الوالب بتسجيل ساعات    الصيفي فصال  دراسيا  لغايات المناقشةالدراسي  يعد الفصل    -ج
التعليمات   ( 31)ج( من المادة) الفقرة    ةمع مراعا   ، وذلكفيه ساعات الرسالة  الرسالة ، وال يترتب  من هذه 

 بأستثناء مكافأة المناقشة. ،الصيفي أي التزامات مالية للمشرفالدراسي لفصل افي 
لكل  نصف ساعة معتمدة  (  0.5) وللمشرف الرئيسي    يحسب لهفإنه    ،في حالة وجود مشرف مساعد  -د

 .من هذه التعليمات  ( 31الفقرة )ج( من المادة) مع مراعاة  ، وذلكفي الفصل الدراسي الواحدواحد منهما 
 
 

 :(38المادة ) 
  معاملة راتب   دون  إجازة أو  العلمي التفرغ إجازة على الحاصل المشرف  أن يعاملالعميد   من بقرار يجوز -أ

 .المشرف الداخلي فيما يتعلق بمكافأة اإلشراف

 تم التي نفسها بالوريقة ، وذلكالمناقشة ولجنة فالمشر  الموافقة على تغييربقرار من العميد  يجوز    -ب

 .بها تعيينهم
المناقش    الرسالةأو مناقشة    ال يجوز اإلشراف  -ج القرابة من  ألحد أقارب المشرف أو  إذا كانت درجة 

 الدرجة األولى.
 

 

 المناقشة 
 ( :39المادة ) 
داخل  تقترح لجنة القسم أسماء مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المختصين بموضوذ الرسالة من   -أ

  ( 6)   أو خارجه ليكونوا أعضاء في لجنة المناقشة، على أن ال يقل عدد األسماء المقترحة عن القسم
 .أسماء  ستة
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، وال يجوز  يقوم العميد باختيار لجنة المناقشة من األسماء المقترحة في الفقرة )أ( من هذه المادة   -ب 
 تشكيل اللجنة.   عضاء اللجنة إال بعد صدور قرار أ تسليم الرسائل ألي عضو من 

ثالثة أسابيع على  (  3)يقوم الوالب بتسليم نسخ من الرسالة بشكلها النهائي ألعضاء اللجنة قبل    -ج
 األقل من موعد المناقشة.

،  وتوصية من لجنة القسم  ،يحدد موعد المناقشة بقرار من العميد بناء  على تنسيب من لجنة الكلية -د
 بعد االستئناس برأي المشرف. وذلك

 تتكون لجنة المناقشة من :  -ده
 رئيسا   المشرف/  -1
 عضوا   المشرف المساعد )إن وجد(/ -2

، على أن يكونا  الجامعة  فيعضوي هيئة تدريس ممن تنوبق عليهم شروط اإلشراف   -3
 على صلة وثيقة بتخصص الوالب.

الجامعة  -4 خارج  من  مراعاوذلك  ،  عضو  في  ة مع  ورد  هذه    ( 31)   المادة  ما  من 
 .التعليمات

موذج خاص )صالحية الرسالة للمناقشة( قبل موعد المناقشة  أنأعضاء لجنة المناقشة ب  زودي    -و
 .نموذج بشكل سري بأسبوعين، ويقوم عضو المناقشة الخارجي بتزويد العميد باأل

  من أسبوعين (2)   قبل الدراسية  الفصول  من فصل دراسي  أي في  للمناقشات  موعد آخر   حددي   -ز
صادر    تقرير  تقديم  هنا  الوالب  وعلى  ،الجامعة  تقويم  حسب  ذلك، و النهائية  االمتحانات  بدء

 . لاالستال نسبة  يتضمن عن عمادة البحث العلمي 
 

 :المناقشة إجراءات
      (: 40المادة ) 
مسجل في  المن    األنموذجبعد تعبئة    لجنة القسم إلى  للمناقشة الرسالة  جاهزية أنموذج  المشرف  يرفع  -1

 .وحدة القبول والتسجيل

 .إلى العميد المناقشة جاهزية بخصوص توصيتها وترفع ، الرسالة علىوالكلية  القسم تا لجن لعتو   -2

  .أنموذج جاهزية الرسالة للمناقشة إلى كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة رسلي   -3

 .أمام لجنة المناقشة لرسالته  ملخصا   الوالب يعرض -4 
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 المناقشة األعلى الرتبة صاحب يبدأ بحيث،  كاديميةاأل الرتبة وفق المناقشة أعضاء المشرف قدمي    -5

 .) الروب الجامعي( ، ويجب على أعضاء لجنة المناقشة ارتداء الزي الرسمي الخاص بذلكأوال  

 . منهم كل مناقشة نهاية في المناقشين واستفسارات مالحظات على ي عق ب أن للمشرف يجوز -6
 أو المالحظات. داخالت ال يسمح بتدخل الحضور في المناقشة أو الم -7 

 :(41المادة ) 
 :   اآلتية  النتائج إحدى  أعضائها  أصوات  بأغلبية  المناقشة لجنة  تقرر -أ

 علدى  خريجدا   لي عدد ؛ أسدبوذ مددة خدالل رسدالته تسدليمهندا  الوالدب ىوعلد، هدي كمدا الرسالة إجازة (   ناجح)  .1
 . الذي ناقش رسالته فيه  الفصل

 رسدالته تسدليم ، وعلى الوالب هنداالمولو ة التعديالت إجراء دبع الرسالة  إجازة  ( طفيفة  بتعديالت  ناجح)  .2
سددالته فيدده، وغيددر الددذي ندداقش ر  الفصددل علددى  خريجددا   ي عدددل ؛ المناقشددة تدداريخ مددن مدددة أسددبوعين خددالل

 . يليه  الذي  الفصل على  ريجا  ذلك، فإنه ي عد خ
 مددن تقريددرب مرفقددة مندده ةالمولو دد التعددديالت إجراءقيددام الوالددب بدد بعدددأي  ، ( جوهريددة بتعدددديالت ندداجح)   .3

وعلدددى  ، ( المناقشددة لجندددة مددن العندددوان تعددديل ذلدددك فددي بمدددا)  التعددديالت إجدددراءات مددن  للتأكدددد  المشددرف
 المناقشدة،  تداريخ مدن أشدهر سدتة عن تزيد وال أشهر ةأر ع عن تقل ال مدة في رسالته تسليمالوالب هنا  

 بحضددور الغدرض لهدذا المناقشدة لجندةمددن  موعدده يدتم تحديدد اجتمدداذ فدددي تعددديلها بعدد الرسدالة وتعدرض
 باألغلبيددة اللجنددة وافقددت إذا ناجحددا   الوالددب ويعتبددر، العليددا الدراسددات كليددة عددن وممثددل أعضددائها كامددل
 ا . راسب  يعتبر وغير ذلك، فإنه  الرسالة،   تعديالت  على

 . راسب .4

 . نموذج التعديالتباستثناء أ  ، يقوم مندوب الدراسات العليا بجمع النماذج بعد توقيعها وفق األصول -ب

خاصددة ب ، ق السددير فددي اعتمدداد نتيجددة الوالددب لحددين اسددتكمال توقيددع جميددع النمدداذج وفددق األصددولعلدد  ي   -ج
سدددمح ألي شدددخص بمراجعدددة اإلخدددراج الفندددي وال ي   ، اإلخدددراج الفندددي للرسدددالةو ، جدددراء التعدددديالتإ أنمدددوذج
 . نفسه  من قبل الوالبإال للرسالة  

 
 

 

  المناقشة نتيجة اعتماد
 :  (42)  المادة
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والمتضمن مالحظات جميع    ،بأنموذج التعديالت  )المشرف(  يحتفظ رئيس لجنة المناقشة -أ
 أعضاء المناقشة المولوب تعديلها.

من هذه التعليمات،    (41من المادة )   الثالث إذا كانت النتيجة تعديل الرسالة وفق البند     -ب
 ويقدم  ،إتمامها من للتأكد اإجرائه بعد التعديالت في للنظر أن تجتمع المناقشة لجنة  فعلى
ما عضو كل قرار  متضمنا  )  بالنتيجة  تقريرا   )المشرف(   اللجنة رئيس  من طلبه حول 

 .باألغلبية قرار إجازة الرسالة ويكون ، ( األعضاء جميع من ُ  موقعاتعديالت، و 

يجب على الوالب الذي ناقش رسالته وكان عليه إجراء التعديالت ولم يستوع إجراءها    -ج
فصل   حسب  ي  أن   المناقشة،في  يليه  الذي  الفصل  في  المولو ة  الجامعية  الرسوم  دفع 

 األصول.

 .قيده يووى  بها المسموح ةلمدا ضمن  المولو ة التعديالت إجراء من الوالب يتمكن لم إذا  -د

القسم يقبله قهري  عذر دون   الرسالة مناقشة  موعد عن الوالب تغيب إذا:  (43المادة )  الكلية  مجلس    يرفع   أو 
 بهذا الشأن. مر للعميد التخاذ القرار المناسباأل

 
 الجامعية الرسالة مواصفات

 (:44المادة ) 
فيها   تستعمل التي واألقسام الكليات في العر ية، ويجوز باللغة الجامعية ت كتب الرسالة-1

 .اللغة بتلك الرسالة تكتب أن  للتدريس أخرى  لغة
رسالته  -2 من  األولى  الصفحة  على  الوالب  الرسالة  بارة ع  يكتب  في  الواردة  "اآلراء   :

 ." الجامعية ال تعبر عن وجهة نظر جامعة مؤتة
على    -3 الوالب  بااللتزا أيوقع  الخاص  التعهد  الخاصة    باألنظمة   منموذج  والتعليمات 

 بكتابة الرسائل الجامعية.
اعتماد    -4 على  بااللتزا أ الموافقة  الخاص  التعهد  والتعليمات    منموذج  الخاصة  باألنظمة 

 نموذج تحديد عنوان الرسالة.  أ، ويرفع مع بكتابة رسالة الماجستير 
 .الكلية من المعتمد الجامعية الرسائل كتابة دليل وفق الرسالة تكتب  (: 45المادة ) 

 (  لديها المعتمد الفني اإلخراج   شروط وفق  فنيا   الرسالة من  النهائية النسخة بمراجعة الكلية تقوم  (:46المادة 
 .والتاريخ( ة في بعض التخصصات )مثل اللغة العر ي الخاصة  وثيق وتراعى طرق الت

   : (47المادة ) 
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،  ( من الرسالةنهائية ومعتمدة )يقوم الوالب بتزويد كلية الدراسات العليا بنسخة مجلدة   .أ
من موعد إقرار النتائج    واحد  شهر  (1عن )في مدة ال تزيد  وأخرى إلكترونية، وذلك  

 من مجلس العمداء.
 ( من الرسالة.نهائية ومعتمدة) ب بتزويد القسم المعني بنسخة مجلدة  يقوم الوال  .ب

 (4) )نهائية ومعتمدة( من الرسالة.يزود الوالب أعضاء لجنة المناقشة بنسخ مجلدة  ج. 

 العلمية  الدرجة منح إجراءات

 ( لجنة   من وتوصية،  مجلسال تنسيب على بناء   العمداء مجلس من بقرار العلمية الدرجات تمنح  (:48المادة 
 :اآلتية الشروط استيفاء بعد والقسم  الدراسات العليا في الكلية

 يقل ال  تراكمي معدل على والحصول،  هذه التعليمات  في المذكورة المتولبات جميع إتمام  -أ

 .%( 76عن ) 

 .الجامعة في العامة التخرج إجراءات إتمام -ب           

 لها. األعلى الحد تجاوز وعدم، للتخرج المولو ة للمدة األدنى الحد قضاء -ج
 
 

 الخط  الدراسية 
 : اآلتيةوفق الخووات    الماجستير: ت عتمد الخوة الدراسية لبرنامج  ( 49المادة ) 

إلدى بخصوصدها والتوصدية  ، واإلنجليزيدة تقوم لجنة القسم بإعداد وصف المواد بداللغتين العر يدة -أ
 بشأنها.  العميدلجنة الكلية التي تقوم بدورها بدراستها والتنسيب إلى  

 . الدراسية بشأنهالبحثها والتوصية إلى لجنة الخوة   المجلستعرض على   -ب

 في الجامعة.   دراسيةإلى لجنة الخوة ال المجلسترفع توصية   -ج

التخدداذ القددرار المناسددب  فددي الجامعددة إلددى مجلددس العمددداء دراسدديةترفددع توصددية لجنددة الخوددة ال -د
 . بخصوصها

 
 عامة أحكام

 مع الثقافي والتبادل يالعلم البحث لغايات وذلك ، جزئيا   أو  كليا   الرسالة تصوير في  الحق للجامعة  (:50المادة ) 

 .والجامعات التعليمية المؤسسات

 .الوالب موافقة على بناء   الرسالة نشر حق امتالك للجامعة يجوز  (: 51المادة ) 
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 ( القسم   :  ( 52المادة  لجنتي  من  بتوصية  ش  يجوز  منح  المجلس  بموافقة  العليا  والكلية  الدراسات  دبلوم  هادة 
( ساعة معتمدة بنجاح من خوته الدراسية في  24لوالب الماجستير بعد انهائه ما ال يقل عن ) 

 تية:حدى الحاالت اآلإفي  %(76بمعدل تراكمي ال يقل عن)  الجامعة

 .نجاز رسالته إ ولم يستوع  ،تسجيل الوالب في البرنامجلعلى ذا انقضى الحد األإ -أ
 بعدم قدرة الوالب على البحث في مستوى رسالته. شرف تقريرا  م المذا قد  إ  -ب

 رغبته في الحصول على شهادة الدبلوم. الى القسم مبديا   ذا تقدم الوالب خويا  إ  -ج
 .المجلسالالزمة لعملها بعد إقرارها من  النماذج الكلية تعتمد  (: 53المادة ) 
   (: 54المادة ) 

الذي  دة في حالة عدم طرح المادة األصلية في الفصل  مادة بديلة واح(  1)يجوز إعواء الوالب   أ.
التخرج  فصل  و يسبق  القسمذلك  ،  لجنتي  من  العميد،   و   ،والكلية  بتنسيب  األسس  و موافقة  وفق 

 :  اآلتية
من   .1 تكون  أن  ويفضل  األصلية،  للمادة  المحتوى  حيث  من  مكافئة  البديلة  المادة  تكون  أن 

أو من الكلية التي يتبع لها ذلك القسم،    ، نامجالقسم نفسه إذا كان القسم يطرح أكثر من بر

ذلك تعذر  الممكنوإذا  من  فإنه  تخصص   ،  من  المادة  تكون  مباشر    آخر   أن  ارتباط  له 

 بموضوع المادة األصلية. 

المحتوى  .2 الدقيقإذا تعذر وجود مادة مكافئة من حيث  التخصص  فإن ،  ، بخاصة في مواد 

مادة  الطالب   قريبيكون  يُعطى  من  محتواها  األصلية؛ اً  المادة  يقدم   محتوى  أن  شريطة 

 الطالب بحثاً متخصصاً في موضوع المادة األصلية. 

األصلية  .3 المادة  دراسة  للطالب  تطرح  ،يمكن  لم  الطالب    التي  فيه  ينهي  الذي  الفصل  في 

للمناقشة الرسمية؛ في    ، الجاهزية  األردنية  الجامعات  من  أخرى  جامعة  تقديم    أي  شريطة 

بتنسيب من  فيها، وذلك    المطروحة في الجامعة المراد دراسة المادة   وثيقة بمحتوى المادة

والكلية القسم  رسوم بو  ،لجنتي  الطالب  من  يستوفى  أن  على  المسبقة،  العميد  موافقة 

 استمرارية التسجيل حسب األصول. 

  حاالت لديهم  سابقاً، ممنفي برامج الدراسات العليا  المقبولينيبت المجلس في حاالت الطلبة  . ب

  أو يفوض العميد بذلك. ، ديمية معلقة بسبب هذا التعديل أكا

عوى صفرا  في  ي    ، فإنهالغش أو شارعا  فيه ب متلبسا     الشاملالمتحان  لبط الوالب المتقدم  ذا ض  إ:    (55المادة ) 
 بط فيه، ويوبق عليه نظام تأديب الولبة المدنيين في الجامعة.ض    الذياالمتحان ا محور
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 . التعليمات  هذه في نص عليها يرد لم التي الحاالت في  البكالوريوس درجة منح يمات تعل تطبق  (: 56المادة ) 
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   (: 57المادة ) 

  الولبة توجيه  بويقوم المرشد    ،يعين القسم مرشدا  أكاديميا  لولبة الدراسات العليا في ذلك القسم -أ
 طيلة مدة الدراسة. مفي سير دراسته

  ،البرنامج الدراسي للوالب  بإعداد  -خاص   جوذعلى نم  -المرشد باالشتراك مع الوالب    يقوم -ب
ويقدمواالستدراكية  ةيواالختيار   اإلجبارية المساقات    البرنامج  ويشمل الدراسات  نلج  إلى   ه،  ة 

قصاه  ووحدة القبول و التسجيل في موعد أ  يبلغ رئيس اللجنة القرار الى العميد ، و العليا ألقراره 
الفصل ا ويجوز تعديل هذا البرنامج وفق    ، في الجامعة  اللتحاق الوالب   األول دراسي  لنهاية 

 .بالوريقة نفسهاالحاجة 

) ال برامج    : (58مادة  جميع  على  التعليمات  هذه  خاصة العسكرية الماجستير  توبق  شروط  وضع  ويجوز   ،  
واألتر  العسكرية  البرامج  خصوصية  أمنيةاعي  على  الد راسية،  الخوة  مع  تقر  البرامج  أ  ن  و 

 و خارجية.أ التي عقدت مع جهات داخليةالمشتركة ضمن االتفاقيات 

بناء  (  59المادة)  القسم  للعميد  لجنة  توصية  الكلية   ،على  لجنة  مع    ، وتنسيب  مادة  دراسة  للوالب  السماح 
 متولبها السابق قبل فصل التخرج.

يجوز للعميد في حاالت خاصة تكليف أحد أعضاء الهيئة التدريسية المجاز أو المعار داخل  (:  60المادة ) 
( طلبة دراسات عليا كحد  3( ساعات معتمدة كحد أقصى، واإلشراف على ) 3ألردن بتدريس ) ا

 أقصى.
بحيث يتم وضع    ،جراء تعديل في خوة البرنامج كاديمي يورح برنامج ماجستير إأعلى كل قسم  ( 61المادة) 

  من الفصل   اعتبارا    ، وذلكو إضافتهاأ  جباريةمن مادة إ  بدال  لولبة المسار الشامل  المادة البحثية  
 .2016/ 2015 من العام األول  الدراسي

وقات أن هذه الدرجة  المن ا تيتخذ مجلس العمداء قرارا  بسحب الدرجة العلمية إذا تبين في أي وق  ( 62المادة) 
في    تتفق  قانونية، أو أن الرسالة المقدمة لنيل الدرجة العلمية ال  غيرقد تم الحصول عليها بورق  

داخل الجامعة وخارجها    العالقةعلى أن تبلغ الجهات ذات    ،مانة العلميةألامعايير  مع  مضمونها  
 .بهذا القرار

 لته األول الفصل الصيفي الدراسي الفصل على  المقبول  يعتبر الفصل الدراسي الصيفي للطالب  :( 63المادة) 

 .طالب  أي  لقبول  األولالدراسي    بالفصل  المتعلقة األحكام  تطبيق  للايات، وذلك البرنامج في
 

 .البكالوريوس  وتعليمات التعليمات  هذه عن تنشأ  التي اإلشكاليات  في العمداء مجلس يبت   (: 64المادة ) 
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 وحدة ومدير،  والكلية   ،في القسم  ورؤساء لجان الدراسات العليا   ،المعني  الكلية وعميد    ،العميد  (:65المادة ) 

 هذه تنفيذ عن  مسؤولون  معةجهة أخرى حسب اإلتفاقيات الموقعة مع الجا  وأية  ، والتسجيل  القبول

 .التعليمات
 .بها المتعلقة العمداء مجلس قراراتجميع و  ةالسابق التعليمات جميع هذه التعليمات لغي ُ  ت  (: 66المادة ) 

 
 
 
 

 ( 16/10/2018( تاريخ 2018/2019-55) تم تعدصل ند المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )(: 1)
 ( 2018/ 16/10( تاريخ 2018/2019-55ار مجلس العمداء رقم )(:  تم تعدصل ند المادة بموجب قر 2)
 ( 12/11/2018( تاريخ 2018/2019-98) تم تعدصل ند المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (:3)
 ( 29/6/2016( تاريخ 2016/ 269) تم تعدصل ند المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (:4)

 


