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 طفيةل التقنيةجامعة ال  يف املاجس تري درجة منح تعلاميت

الطفيةل ( من نظام منح ادلرجات والشهادات يف جامعة 4( من املادة )أ  صادرة عن جملس العمداء مبقتىض الفقرة )

 1(9112( لس نة )32رمق ) التقنية

 

 (١ (املـادة

قرارها. من اعتبارا   هبا عملوي اجلامعة( يف املاجس تري درجة منح )تعلاميتالتعلاميت  هذه تسمى  23اترخي ا 

 

 (9) املـادة

زاء الواردة املعاين الآتية والعبارات لللكامت يكون  خالف ذكل: القرينة عىل تدل مل مهنا، ما كل  ا 

 اجلامعة: جامعة الطفيةل التقنية.

 رئيس اجلامعة. الرئيس:

 جملس العمداء يف اجلامعة. جملس العمداء:

 ات العليا.جملس ادلراس اجملـلس:

 : عامدة البحث العلمي وادلراسات العليا.العامدة

  العليا. معيد البحث العلمي وادلراسات :العميد

  املعنية اللكية: اللكية

ية معيد معيد اللكية:   املعنية اللكل

ية: ية يف العليا ادلراسات جلنة جلنة اللكل  املعنية اللكل

  املعين القسم :القسـم

 املعين. القسم يف العليا دلراساتا جلنة جلنة القسـم:

 .املعين القسم يف الشامل الامتحان جلنة جلنة الامتحان:

 عضو هيئة التدريس اذلي يرشد طلبة ادلراسات العليا يف القسم. املرشد ال اكدميي:

 : عضو هيئة التدريس اذلي يرشف عىل رساةل الطالب.املرشف

 : أ ي برانمج من برامج املاجس تري.الربانمج

 الفصل ال ول أ و الثاين من العام اجلامعي فصل ادلرايس:ال

 صالحيات العميد وواجباته

                                           
 ويُعمل هبا اعتبارا  من اترخيه. م31/7/9112املنعقدة بتارخي  9112لعمداء اخلامسة والعرشين للعام جلسة جملس ايف تعديل هذه التعلاميت مت  1
 م ويُعمل هبا اعتبارا  من اترخيه.11/11/9112( بتارخي 33/9112( من التعلاميت يف جلسة جملس العمداء رمق )12مت تعديل املادة ) 2
 من اترخيه. ويُعمل هبا اعتبارا   م1/5/9112بتارخي ( 13/9112)( من هذه التعلاميت يف جلسة جملس العمداء رمق 14املادة )مت تعديل  3
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 (3املادة )

 ناط ابلعميد الصالحيات والواجبات الآتية:ت 

دارة شؤون برامج املاجس تري يف اجلامعة. .أ    العميد مسؤول عن ا 

 رفع تقرير س نوي لرئيس اجلامعة حول وضع برامج املاجس تري يف اجلامعة. .ب

 فقة عىل القبول والتحويل والانتقال والتأ جيل واملواد الاس تدراكية.املوا .ج

 تعيني املرشف وجلان املناقشة وحتديد مواعيد املناقشة. .د

نذار والفص .ه يقاع عقوابت ال   ال اكدميي عىل طلبة املاجس تري. لا 

 معيد اللكية.تشكيل اللجان الفنية اليت تتعلق بعمل برامج املاجس تري من اللكيات املعنية ابلتنس يق مع  .و

 

 (4( املــادة

 جلاان رؤسااء وعضاوية جاامعي برئاساة العمياد عام كل  مطلع يف العليا لدلراسات جملسا   العمداء جملس يشكل  -أ  

يات وثالثة يف العليا ادلراسات  .خارهجا من أ و اجلامعة داخل من العمداء جملس ال ساتذة خيتارمه من اللكل

 :التالية ولياتواملسؤ  الصالحيات ابجمللس تناط -ب

لغائه أ و أ و جتميده اجلامعة يف برامج املاجس تري من برانمج أ ي بفتح العمداء جملس ا ىل التنسيب .1  .ا 

 .برامج املاجس تري يف س نوي   قبوهلم املقرتح الطلبة بأ عداد العمداء ا ىل جملس التنسيب .9

 اتعديله أ و ربامج املاجس ترياخلاصة ب ابلتعلاميت العمداء ا ىل جملس التنسيب .3

قرار .4  وتنسايب القسم جلنة توصية عىل بناء مسار كل  يف برامج املاجس تري يف املقبولني الطلبة كشوفات ا 

ية جلنة  اللكل

قرار العمداء ا ىل جملس التنسيب .5  .اخلرجيني نتاجئ اب 

 .العلمية الشهاداتادلرجات و  مبنح العمداء جملس ا ىل التنسيب .2

 .تعديلها أ و املقرتحة لربامج املاجس تري ادلراس ية ابخلطط اجلامعة يف ادلراس ية اخلطة ا ىل جلنة التنسيب .7

 .العليا ادلراسات لطلبة والقروض املساعدات مبنح اجلامعة ا ىل رئيس التنسيب .2

 .اجلامعة رئيس ا ىل التقيمي نتاجئ ورفع العليا لدلراسات التدريس ية العملية تقيمي .2
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ية القسم يف العليا ادلراسات جلان  واللكل

 (5املـادة )

 الهيئة من أ عضاء " القسم يف العليا ادلراسات جلنة " عليا دراسات برامج فيه يوجد اذلي القسم جملس يشكل - أ  

لهيا ويفوض ،عام ملدة القسم يف التدريس ية  تشاكيل ويكاون العلياا املتعلقة ابدلراساات القسم جملس صالحيات ا 

 :التايل النحو عىل اللجنة

 ا .رئيس/ القسم رئيس- ١

ل من حيمل درجاة ال سا تاذية ال رشاف رشوط علهيم تنطبق ممن القسم جملس خيتارمه أ عضاء أ ربعة- ٢ –، ويُفضل

ن توفروا ن أ مكن. مع مراعاة -ا   متثيل التخصصات ادلقيقة يف القسم ا 

يات -ب ياة معياد مان تشاكل  مشارتةة علياا دراسات برامج فهيا يوجد اليت يف اللكل  رؤسااءعضاوية رئيساا  و  اللكل

 .افهي ال قسام

 القسم الصالحيات الآتية: تُناط بلجنة– ج

 .4وتزويدمه ابخلطة ادلراس ية املطبقة علهيم القسم يف للطلبة ال اكدميي أ ول : ال رشاد

 .القسم يف العليا ابدلراسات العالقة ذات ال مور اكفة عىل اثنيا : ال رشاف

ية جلنة ا ىل توصيات اثلثا : تقدمي  التالية: ال مور يف اللكل

لغاهئا أ و يدهاجتم  أ و القسم يف عليا دراسات برامج فتح اقرتاح .1  .ا 

عداد .9  .تعديلها أ و اجلديدة ادلراس ية اخلطط ا 

 .قبوهلم املنوي الطلبة أ عداداقرتاح  .3

 .موعده وحتديد الشامل الامتحان جلان تشكيل .4

قرار (عند احلاجة)املشارك  واملرشف املرشف تسمية .5  .الرساةل عنوان وا 

قرار .2  .اجلامعية الرسائل مشاريع ا 

 .الاس تدراكية املواد حتديد .7

آخر ا ىل ختصص من وحتويلهم الطلبة نتقالا .2  .أ

راس يلة املواد معادةل .2  .ادلل

 .رضورية ومس تلزمات علمية مواد من الربامج حاجة حتديد .11

 .املناقشات مواعيد وحتديد املناقشة جلان تشكيل .11

 النظر يف املشاك اليت تعرتض طلبة املاجس تري واقرتاح احللول ملعاجلهتا. .19

                                           
 م31/7/9112املنعقدة بتارخي  9112لعمداء اخلامسة والعرشين للعام ( من هذه التعلاميت يف جلسة جملس ا5التعديل عىل البند أ ول من الفقرة ج من املادة )مت  4
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ية جملس يشكل  -د ياةا يف العلياا ادلراسات نةجل  " اللكل لهياا وتفاوض عاام ملادة " للكل ياة صاالحيات ا   جملاس اللكل

 :الآيت النحو عىل اللجنة تشكيل ويكون العليا ابدلراسات املتعلقة

ية )أ و معيد .1  .ا  رئيس ينيبه( من اللكل

 .أ عضاء ال قسام يف العليا ادلراسات جلان رؤساء .9

يةايف  تدريس هيئة اثنان من أ عضاء .3 املشاارةني  ال ساتذة من يكوان أ ن وجيوز رتبة أ س تاذ حيملون ممن للكل

 .عند احلاجة

 :تُناط بلجنة اللكية الصالحيات الآتية -ها 

ية يف العليا ادلراسات أ مور عىل ال رشاف- ١  .اللكل

 القارار ابختااذ ا ىل العمياد والتنسايب املاادة هاذه مان الفقارة )ج( يف الاواردة ال قساام جلاان توصايات دراسة- ٢

 .بشأ هنا املناسب

 

جراءاهتا طلبات القبولتقدمي   وا 

 ( 2املـادة )

تقدم طلبات الالتحاق ا ىل العامدة عىل المنوذج املعد لهاذه الغاياة خاالل الفارتة الايت يعلان عهناا مان العاامدة، ول -أ  

ل بعد تقدمي مجيع الواثئق املطلوبة مصدقة وفق ال صول.  يعطى الطالب املقبول قرار القبول ا 

 ترسل الطلبات ا ىل جلنة القسم للنظر فهيا حسب ال صول.-ب

تويص جلنة القسم ا ىل جلنة اللكية بأ سامء الطلبة املناوي قباوهلم يف بداياة ك فصال درايس وفقاا  للشاوا ر ليا  -ج

قراراها من اجمللس.  ا 

 ل ينظر يف أ ي طلب غري مس توف للرشوط.-د 

 

 القبااااااااااااول

 ( 7املـادة )

ابدلراسة  أ و ما يُعادلها يشرتط لقبول الطالب يف برانمج املاجس تري أ ن يكون حاصال عىل درجة الباكلوريوس5 .أ  

 مية تعرتف هبا اجلامعة.املنتظمة بتقدير ل يقل عن جيد من جامعة أ و معهد علمي أ و لكيه عل 

يف حال عدم اةامتل املقاعد اخملصصة ل ي برانمج ماجس تري حس امب ورد يف البناد )ب( مان هاذه املاادة جياوز  .ب

احلاصلني عىل درجة الباكلوريوس بتقدير مقبول وفقا  لقرارات جملس التعلمي العاايل النافاذة أ ثنااء صادور  قبول

 قرار قبوهل.
                                           

 م31/7/9112املنعقدة بتارخي  9112لعمداء اخلامسة والعرشين للعام جلسة جملس امن هذ التعلاميت حبذف الفقرة )أ ( مهنا يف  7تعديل املادة مت  5
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  الفقرة )ب( من هذه املادة يف حاةل الطلبة الوافدين.جيوز للمجلس عدم التقيلد يف .ج

 .من اجلامعات اخلاصة يف الربانمج %11 ل جيوز قبول أ ةرث من .د

 ل يُقبل الطالب اذلي حصل عىل عقوبة تأ ديبية أ ثناء مرحليت ادلبلوم والباكلوريوس ابس تثناء عقوبة )التنبيه(. .ه

 

  (2املـادة )

وفقاا  ملتخارج مان جامعاة ل تسا تعمل التقادير املعااد يف اجلامعاة واملتقادم للقباول يعامل املعدل الرتامكي للطالب ا

 للربجميات املس تخدمة يف دارة القبول والتسجيل يف اجلامعة.

 

 (2املـادة )

آن   ل يقبل الطالب   .واحد   يف برانجمني دراس يني يف أ

 

 واخلطط ادلراس ية متطلبـات الربانمج

 ( 11املـادة )

 :الآتيني للمسارين وفقا   املتطلبات هذه معادة، وتوزع ( ساعة٣٣) املاجس تري درجة نيل باتمتطل  تكون - أ  

 ويشمل: الرساةل مبسار املاجس تري برانمج- 1 

 معادة.  ( ساعة15) بواقع بنجاح ال جبارية املواد دراسة -أ  

 الاختيارية. املواد من بنجاح معادة ( ساعات2دراسة ) -ب

عداد  -ج  والنجاح يف امتحان مناقش هتا معادة  اعاتس ) ٩ (لها خيصص جامعية رساةلا 

( سااعات 2و الربانمج التأ هييل يف اللغاة ال جنلزيياة بواقاع )يف الامتحان املاكئف للغة الاجنلزيية أ  النجاح  -د

 .العلمي النافذة أ ثناء قبوهلتثبت النتيجة أ و ما يعادلها وفق قرارات وزارة التعلمي العايل والبحث  معادة

 :ويشمل الشامل الامتحان مسار -9 

 معادة. ( ساعة94 (بواقع بنجاح ال جبارية املواد دراسة -أ  

 الاختيارية. املواد من بنجاح معادة ( ساعات2) دراسة -ب

 6. 898ساعة معادة( ويعطى الرمق  1النجاح يف الامتحان الشامل ) -ج

( سااعات 2و الربانمج التأ هييل يف اللغاة ال جنلزيياة بواقاع )يف الامتحان املاكئف للغة الاجنلزيية أ  النجاح  -د

 7.العلمي النافذة أ ثناء قبوهلتثبت النتيجة أ و ما يعادلها وفق قرارات وزارة التعلمي العايل والبحث  معادة

                                           
 ، ويُعمل هبا اعتبارا  من اترخيه95/4/9112بتارخي  9112يف جلسة جملس العمداء الرابعة عرشة للعام  222مت تعديل رمق الامتحان الشامل ليصبح  6
املنعقدة بتارخي  9112لعمداء اخلامسة والعرشين للعام جلسة جملس ايف من هذ التعلاميت  11املادة  الفقرة )أ ( من 9، 1د عىل البندين الفقرة  ا ضافة  تعديلمت  7

 م31/7/9112
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 ( 11)املـادة 

 تُعاد اخلطة ادلراس ية لربامج املاجس تري وفق اخلطوات الآتية:

عداد وحتديد مواد اخلطط لك برانمج ووصف املواد ابللغتني العربية وال جنلزيية والتوصية  -أ   تقوم جلنة القسم اب 

 ا ىل جلنة اللكية اليت تقوم بدورها بدراس هتا والتنسيب هبا ا ىل العميد.

 لبحهثا، والتوصية هبا ا ىل جلنة اخلطة ادلراس ية يف اجلامعة.تعرض اخلطة عىل اجمللس  -ب

 ترفع توصية جلنة اخلطة ادلراس ية يف اجلامعة ا ىل جملس العمداء لختاذ القرار املناسب خبصوصها. -ج

 املواد الاس تدراكية

  (19املـادة )

عطاء طالب املاجس تري مو  .1 اد اس تدراكية مبا ل للعميد بناء  عىل توصيه جملس القسم وتنسيب جلنة اللكية ا 

ذا الطالب دراس هتا يف الس نة ال وىل ( ساعات معادة، ويثبت ذكل يف ةتاب القبول وعىل2يتجاوز ) ، وا 

ضافيا  دلراس هتا ول يُعد الفصل الصيفي فصال  دراس يلا  لهذه الغاية. يُعطى مل تكن مطروحة  فصال  ا 

 (.%51تري يه )عالمة النجاح يف املواد الاس تدراكية يف برانمج املاجس   .9

 ترصد عالمات املواد الاس تدراكية يف كشف عالمات الطالب با )انحج / راسب(. .3

 ل جيوز حتديد مادة اس تدراكية س بق أ ن درسها أ و درس ما يعادلها يف مرحةل سابقة. .4

 ل حتسب املواد الاس تدراكية مضن الساعات املعادة املطلوبة لنيل درجة املاجس تري.  .5

 عبء ادلرايس وال مـدة ادلراسـة

  (13املـادة )

احلد ال دىن للمدة اليت يقضهيا الطالاب يف اجلامعاة لسا تكامل متطلباات نيال درجاة املاجسا تري هاو ثالثاة فصاول 

فصول دراس ية ابتداء من بدء انتظامه يف ادلراسة، وللعميد متديد احلاد ال عاىل مباا ل  س تةدراس ية، واحلد ال عىل 

آخرين ، ول يُعاد الفصال الصايفي جلناة القسام وتنسايب جلناة اللكلياة بناء عىل توصاية يزيد عن فصلني دراس يني أ

 .فصال  دراس يلا  لهذه الغاية
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 ( 14املـادة )

( سااعة 19( سااعات معاادة واحلاد ال عاىل )2احلد ال دىن للعبء ادلرايس للطالب يف الفصال الواحاد هاو ) .أ  

 ساعات معادة. 8(2عن ) يف الفصل الصيفي د ال عىلل جيوز أ ن يزيد احلو ،يف الفصلني ال ول والثاين معادة

 ساعات يف احلالت الآتية:( 2)جيوز أ ن يقل احلد ال دىن عن  .ب

ل ترامكاي ل يقال عان  .1 ذا أ مكل الطالب مجيع املساقات بنجاح ومبعادل ، ومل يُناه  الامتحاان الشاامل، %72ا 

 ويُسجل هل )صفر( ساعة لالمتحان الشامل.

ذا أ مكل الطالب مجياع ا .9 ، ومل يُناه  مناقشاة الرسااةل، %72ملسااقات بنجااح ومبعادل ترامكاي ل يقال عان ا 

 9ويُسجل هل الساعات املطلوبة ملناقش هتا وعىل النحو الآيت:

 الساعات املعادة رمق املادة

A899 3 ساعات 

B899 2 ساعات 

C899 صفر ساعة 

 ساعات 2 899

ذا ر ب الطالب ابلنسحاب من مادة أ و أ ةرث. 3  10.ا 

 الانتـقـال

  (15املـادة )

آخر جيوز أ ن ينتقل الطالب من برانمج  -أ   داخل اجلامعة، أ و من برانمج مماثل من جامعة للامجس تري ا ىل برانمج أ

ليه، بناء  عاىل بقرار من العميد  أ خرى، يف حال استيفائه رشوط القبول يف الربانمج اذلي ير ب يف الانتقال ا 

لهيا يةنة القسم وتنسيب جلنة اللك توصية جل   .املنتقل ا 

للعميد بناء  عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية أ ن يعادل للطالب املنتقل بعض املواد اليت درسها مباا  -ب

لياه يف اجلامعاةيعادلها من مواد   ة( سااع19، عاىل أ ن ل تتجااوز املاواد املعاادةل )بارانمج املاجسا تري املُنتقال ا 

ول ، ويثبت يف جسهل ال اكدميي نتيجة انحج، أ و ما يعادلها (%72هنا عن )معادة، وأ ن ل تقل عالمته يف أ ي م

( سااعات يا  2، وحُيسم فصل درايس من احلاد ال عاىل لدلراساة عان ك )تدخل يف حساب معدهل الرتامكي

 احتساهبا للطالب.

                                           
املنعقدة بتارخي  9112لعمداء اخلامسة والعرشين للعام جلسة جملس ايف  2بدل  من  2ا ىل  ال عىلبتغيري احلد من هذ التعلاميت  14من املادة  أ  الفقرة  تعديلمت  8

 م31/7/9112
 .ويُعمل هبا اعتبارا  من اترخيه ،95/4/9112بتارخي  9112يف جلسة جملس العمداء الرابعة عرشة للعام  أ رقام املواد للرساةل حسب النص أ عالهمت تعديل  9

 م1/5/9112بتارخي  13/9112( من هذه التعلاميت يف جلسة جملس العمداء رمق 14عىل الفقرة ب من املادة ) 3مت ا ضافة البند  10
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آخار يف -ج ذا قُبل الطالب يف برانمج املاجس تري يف اجلامعة واكن قد درس مواد يف جامعة أ خرى أ و يف برانمج أ  ا 

اجلامعة مل تُؤد ا ىل حصوهل عىل درجة املاجس تري واكنت تكل املواد مضن اخلطة ادلراس ية للتخصص اذلي قُبل 

( 19فيه، فيجوز لعميد اللكية املعين بناء عىل تنسيب جلنة القسم وجلناة اللكياة أ ن يُعاادل هل ماا ل يتجااوز )

، وتُثبات يف جساهل ال اكدمياي أ و ماا يعادلهاا (%72ساعة معادة، رشيطة أ ن ل تقل عالمته يف أ ي مهنا عان )

 نتيجة انحج، ول تدخل يف حساب معدهل الرتامكي.

نذار والفصل من التخصص. -د  يُعامل الطالب املنتقل معامةل الطالب املس تجد لغايت التأ جيل وال 

 التحاويـل

  (12املـادة )

مسار الامتحان الشامل ا ىل  للعميد بناء  عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية حتويل الطالب من جيوز  -أ

( سااعة معاادة بنجااح مان 12مسار الرساةل مضن الربانمج الواحد رشيطة أ ن يكون الطالاب قاد أ هنادى دراساة )

(، وأ ن يتوافر مرشف خمتص عىل %21خطته ادلراس ية يف التخصص اذلي قبل فيه ومبعدل ترامكي ل يقل عن )

 رسالته. 

ا ىل مساار  الرسااةللقسم وتنسيب جلنة اللكياة حتويال الطالاب مان مساار للعميد بناء  عىل توصية جلنة ا جيوز -ب

( ساعة معادة بنجاح من 12مضن الربانمج الواحد رشيطة أ ن يكون الطالب قد أ هندى دراسة ) الامتحان الشامل

عىل أ ن يس تمكل دراساة املاواد (، %21خطته ادلراس ية يف التخصص اذلي قبل فيه ومبعدل ترامكي ل يقل عن )

 جبارية للمسار اجلديد.ال  

ي  اختيار الطلبة من بني املتقدمني تنافس يا  حساب معادلهتم الرتامكياة بنااء عاىل كشاف مفاضاةل يعادل لهاذه   -ج

 11مضن الرشوط الآتية:الغاية 

 .( نقاط2( ساعة مبا ل يزيد عن )12حُتسب نقطة لك ساعة درسها الطالب بعد ) .1

 .%21مكي بعد حُتسب نقطة لك عالمة يف املعدل الرتا .9

 يف حال تساوي النقاط بني املتفاضلني تُعطى ال ولوية لقرار املرشف. .3

يرفع كشف املفاضةل ا ىل العامدة متضمنا  أ سامء الطلباة اذليان حققاوا رشوط التحويال يف فارتة زمنياة ل تتجااوز   -د

 من بداية الفصل ال ول أ و الثاين، ول يقبل حتويل أ ي طالب بعد هذه الفرتة. أ س بوعني

                                           
 تبارا  من اترخي ا قرارهام، ويُعمل هبا اع 11/11/9112( بتارخي 33/9112/ج( من هذه التعلاميت يف جلسة جملس العمداء رمق )12مت تعديل املادة ) 11
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صاات الايت   -ه للمجلس عدم التقليد برشط املعدل الرتامكي املنصوص عليه يف الفقرة )أ ( من هاذه املاادة يف التلخصل

 يتوافر فهيا مرشفون، أ و يف حاةل الطلبة الوافدين وحسب ما يتوافق مع مصلحة اجلامعة.

 والتقادير العـالمـات

  (17املـادة )

وتكااون عالمااة الصاافر اجلااامعي (، %71) امج املاجساا تريباار تكااون عالمااة النجاااح يف ك مااادة ماان مااواد  -أ  

(51%.) 

ج احلد ال دىن للمعدل للرتامكي -ب  (.%72) لغايت التخرل

عادة دراسة املادة اليت حصل فهيا عىل عالمة ) -ج وحتساب  ( مفاا دون مارة واحادة فقاط،%75جيوز للطالب ا 

زاهئا. (دةمعا)مالحظة يوضع املعدل الرتامكي همام اكنت و العالمة ال خرية يف   ا 

 .يف جسل عالماته رمسيا   )مبا يف ذكل املواد املعادة( تثبت مجيع عالمات املواد اليت درسها الطالب -د

 تُعطى التقديرات الآتية للنسب املئوية للمعدل الرتامكي: -ه

 التقدير النس بة املئوية للمعدل

 ممتاز ( 111% – 24)

 جيد جدا   ( 83.99% – 72)

 ( 12املـادة)

 يع العالمات لمتحاانت مواد برامج املاجس تري عىل النحو الآيت:يكون توز -أ

اد هل عامل الفصل وتشامل اختباارا  ل   عالمة( 21) .1 عالماة، واختباارات نظرياة أ و معلياة  31 واحادا  يُرصل

 أ خرى وتقارير وحبواث  يلُكلف هبا الطالب.

 ( لالمتحان الهنايئ. عالمة 41) .9

آخر موعد لالنسحاب من املواد.يبلغ الطالب بعالماته وتعاد هل أ و  -ب  راق الامتحاانت الفصلية قبل أ

 

 ( 12املـادة)

عقد امتحان غري املكال يف ال س بوع ال ول من بدء دوام الطلبة وفق التقومي اجلامعي املقرل من جملس العمداء يُ  .أ  

اد هل يف الفصل ادلرايس اذلي ييل الفصل اذلي تغيلب فيه الطالب عن الامتحان الهناايئ، وخاالف ذ كل تُرصل

 .عالمة الصفر اجلامعي يف الامتحان ويُعاد مجموع عالماته السابقة
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ل الفصايل والرتامكاي للطالاب بعاد اةاامتل  .ب ج من اجلامعة، جيري احتسااب املعادل نذار والفصل والتخرل لغايت ال 

حصاول  مان اترخي عالمة املادة أ و املواد اليت حتمل مالحظة )غري مكال(، وتُعترب املعدلت ذات أ ثار رجعاي

 الطالب عىل نتيجة غري مكال.

 

 املاواظبـة

 (91املـادة)

ذا أ مت الطالب دراسة مجيع املواد بنجاح واس توىف الساعات املعادة للرساةل ومل يتقدم للمناقشاة أ و الامتحاان  .أ   ا 

خالل  جالشامل، فعليه أ ن يثبت اس ارارية تسجيهل وذكل بدفع رسوم التسجيل يف كل فصل ا ىل حني التخر 

 ، وعىل أ ن ل يتجاوز احلد ال عىل املسموح به لدلراسة.فرتة التسجيل املعلن عهنا

 تُطبلق تعلاميت املواظبة املعمول هبا لطلبة الباكلوريوس عىل طالب برامج املاجس تري. .ب

 التأ جيل والانسحاب والانقطاع

 (91املـادة)

فصال  دراس يا  واحدا  عىل ال قل يف الربانمج  يشرتط يف الطالب اذلي يتقدم بطلب تأ جيل أ ن يكون قد أ مىض .أ  

اذلي التحق به، وجيوز يف حالت خاصة يقدرها العميد أ ن يوافق للطالب عىل تأ جيل دراس ته للفصل اذلي قُبال 

 دفع رسوم التسجيل يف ذكل الفصل.الب بفيه، عىل أ ن يلزم الط

ن يؤجل دراس ته مدة أ قصااها فصاالن دراسا يان مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )أ ( من هذه املادة جيوز للطالب أ   .ب

متصالن أ و منقطعان وذكل بقرار من العميد عىل المنوذج املعدل ذلكل، ول حتسب مدة التأ جيل يف هذه احلاةل من 

 احلد ال عىل لس نوات ادلراسة، ول جيوز التأ جيل أ ثناء مدة متديد ادلراسة.

 التاليتني:تعدل دراسة الطالب مؤجةل يف أ ي من احلالتني  .ج

 موافقة العميد عىل طلب التأ جيل.-1

 املوافقة عىل انسحاب الطالب من الفصل مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )أ ( من هذه املادة.-9

وفاق التقاومي  يسمح للطالب ابلنسحاب من مادة أ و أ ةرث يف أ ي وقت قبل بدء الامتحااانت الهنائياة للجامعاة .د

 .اءمعي املُقرل من جملس العمدااجل

عىل الطالب ان يتقدم بطلب تأ جيل دراس ته اىل معياد لكيتاه يف مادة ل تتجااوز الاسا بوع الراباع مان بادء  .ه

التدريس يف الفصل ادلرايس الاول أ و الثاين ويرفع للعميد لختاذ القرار املناسب هبا، ويف حالت الرضورة القاهرة 

ن ينظر يف طلب التأ جيال لختااذ القارار املناساب، اليت تطرأ  بعد املدة املنصوص علهيا يف هذه الفقرة فالعميد ا

بالغ اجلهات املعنية  .وا 
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اذا بدأ  التدريس يف أ ي فصل من الفصول ادلراس ية ومل يكن الطالب مسجال  ذلكل الفصل أ و مل حيصل عىل    .و

دم بعذر موافقة خطية من العميد بتأ جيل دراس ته يعد منقطعا  عن ادلراسة، ويفقد مقعده يف اجلامعة، الا اذا تق

 12الانقطاع. ني بعديفصلني دراس  ميكن اعادته اذا اكن ذكل خالل ف قهري يقبهل العميد 

هجم  املواد البديةل للمتوقع خترل

 (99املـادة)

عطاء الطالب مادة بديةل واحدة يف حاةل عدم طرح املادة ال صلية يف الفصل اذلي يتوقع خترج الطالب فيه،  جيوز ا 

 وبتنسيب من جلنيت القسم واللكية وموافقة العميد، وذكل وفق ال سس الآتية:

ذا اكن القسم يطرح أ ةارث مان أ ن تكون املادة البديةل ماكفئة من .1 حيث احملتوى للامدة ال صلية من القسم نفسه ا 

آخار هل ارتبااط  ر ذكل ميكن أ ن تكون املادة من ختصاص أ ذا تعذل برانمج أ و من اللكية اليت يتبع لها ذكل القسم، وا 

 مبارش مبوضوع املادة ال صلية.

ر وجود مادة ماكفئة مان حياث احملتاوى وخصوصاا  يف ماو 9 ذا تعذل اد التخصاص ادلقياقو يُعطاى الطالاب ماادة .ا 

م الطالب حبثا  ُمتخصصا  يف موضوع املادة ال صلية.  حمتواها قريب من حمتوى املادة ال صلية، رشيطة أ ن يُقدل

.يُمكن للطالب دراسة املادة ال صلية وغاري املطروحاة يف الفصال اذلي يهُنادي يف الطالاب اجلاهزياة للمناقشاة أ و 3

اجلامعات ال ردنية الرمسية، رشيطة تقدمي وثيقاة مبحتاوى املاادة املطروحاة يف اجلامعاة املاراد  الامتحان الشامل يف

دراسة املادة فهيا وبتنسيب من جلنيت القسم واللكية وموافقة العميد املس بقة، عىل أ ن يس توىف من الطالب رساوم 

 اس ارارية التسجيل حسب ال صول.

 

 الانقطاع عن ادلراسة

 (93املـادة)

ر عن التسجيل ملدة أ س بوعني مان بداياةيعد  -أ   ذا تأ خل ادلرايس  الفصال التادريس يف الطالب منقطعا  عن ادلراسة ا 

 وفق التقومي اجلامعي املقرل من جملس العمداء.

ذا جتاوز انقطاع الطالاب فصالني دراسا يني، يعاد فاقادا ملقعاده يف اجلامعاة، ول يعاد الفصال الصايفي فصااُل  -ب ا 

 دراس يا  لهذا الغرض.

ذا اعترب الطالب منقطعا   -ج ذا تقادم  عن ادلراسة ا  ل ا  ل ي سبب من ال س باب، فيعترب فاقادا  ملقعاده يف اجلامعاة ا 

ذا تقادم ابلعاذر يف الفصال اذلي يايل  ،بعذر يقبهل العميد خالل الفصل ادلرايس اذلي انقطاع فياه أ و اجمللاس ا 

 فصل الانقطاع.

                                           
 م31/7/9112املنعقدة بتارخي  9112لعمداء اخلامسة والعرشين للعام جلسة جملس ايف من هذ التعلاميت  91املادة عىل تني )ه، و( الفقر  ا ضافة  تعديلمت  12
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، أ و انساحب مان ادلراساة يف اجلامعاة أ و قاام بعمال ن فصالنيانقطع عن ادلراسة أ ةرث ما طوى قيد الطالب  ذااي   -د

 براءة ذمة.

آخار ير اب يف الالتحااق باه، حساب رشوط  -ه جيوز للطالب اذلي طوي قيده التقادم مان جدياد ل ي بارانمج أ

 القبول املعمول هبا يف اجلامعة كطالب جديد.

 حتسب مدة الانقطاع من احلد ال عىل لدلراسة. -و

ذا انقطع الطالب عن الت  -ز سجيل يف أ ي برانمج من برامج املاجس تري ملدة فصل أ و أ ةرث دون تأ جيل وقبال عاذره ا 

عادتاه  عن مدة الانقطاع، فعليه دفع رسوم اس ارارية التسجيل عن الفصول اليت انقطع فهيا عن ادلراسة عند ا 

 ا ىل مقعده اجلامعي.

نـذار  ال 

 (94املـادة)

نذارا  أ وليا  يف احلالت الآتي   ة: ينذر الطالب ا 

ذا مل حيصل عىل احلد ال دىن للنجاح يف مادتني يف هناية أ ي فصل درايس مبا يف ذكل الفصل ادلرايس الصيفي، -1 ا 

 ابس تثناء الفصل ال ول لقبول الطالب.

ذا مل حيصل عىل احلد ال دىن للمعدل الرتامكي )-9 ( يف هناية أ ي فصل درايس ابس تثناء الفصل ال ول لقباول %72ا 

 الطالب.

ذا -3 رأ ى العميد بناء  عىل تقرير من املرشف وتوصية من جلنة القسم وتنسايب مان جلناة اللكياة أ ن الطالاب قاد ا 

 أ مهل يف اجناز رسالته اجلامعية.

 ( 95املـادة )

ذا مل يُلغي الطالب -أ نذار خالل الفصل ادلرايس التاايل لال   مفعول ا  ناذارا  هنائياا  ال  ، ول يُعتارب ناذار ال ول يعطاى ا 

 ي فصال  دراس يا  لهذا الغرض.الفصل الصيف

ذا اكنت مجيع املواد املساجةل فياه  -ب نذار أ و الفصل ا  ل يعد الفصل اذلي يدرسه الطالب فصال  دراس يا  لغايت ال 

 مواد اس تدراكية.
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 الفصل من الربانمج

 ( 92املـادة )

 يفصل الطالب من الربانمج يف احلالت الآتية: -أ  

جبارية مرتني. -1 ذا رسب يف مادة ا   ا 

ذا -9 مل حيصل عىل احلد ال دىن للمعادل الرتامكاي للماواد يف هناياة الفصال اذلي يايل الفصال اذلي حصال فياه  ا 

نذار الهنايئ.  الطالب عىل ال 

ذا رسب يف الامتحان الشامل مرتني.  -3  ا 

ذا رسب يف مناقشة الرساةل. -4  ا 

ذا مل يُ  -5 منية املسموح هباا يف هاذه ل بنجاح متطلبات احلصول عىل درجة املاجس تري املطلوبة مضن املدة الز مكا 

 التعلاميت.

ذا تغيب عن الامتحان الشامل مرتني دون عذر بعد استيفاء رشوط التقدم هل. -2  ا 

ذا تبني انه فاقد ل ي رشط من رشوط القبول يف ا ي مرحةل من مراحل دراس ته. -7  ا 

ذا فصل -ب  قبل يف التخصص نفسه مرة اثنية. ل جيوز أ ن يُ  املاجس تريالطالب من برانمج  ا 

 فصل الطالب أ اكدمييا خالل الفصل ال ول من دراس ته.يُ  ل -ج

آخر يف اجلامعة. -د ذا فصل الطالب ل س باب تأ ديبية من الربانماج فال جيوز قبوهل يف أ ي برانمج أ  ا 

آخاار وفااق  باارامج املاجساا تريمان أ حااد  أ اكدمييااا   جياوز للطالااب املفصااول  -ه التقاادم مان جديااد ا ىل باارانمج أ

اص اذلي قُبال فياه برشاط أ ن 2د عىل )ال صول، وجيوز احتساب ما ل يزي ( ساعات معادة مان التلخصل

لهيا وبعالمة ل تقل عن ) ( وذكل مبوافقة العميد %71تكون هذه املواد من مضن اخلطة ادلراس ية املنتقل ا 

، وخُيصم فصل درايس مان احلاد ال عاىل ملادة ادلراساة عان ك ة جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكيةوتوصي

 عادل للطالب.( ست ساعات تُ 2)

 التـدريـس

  (97املـادة )

ُ  -أ   أ ن يكون برتبة أ س تاذ أ و أ س تاذ مشارك، ويسمح عند احلاجة ملن هو  املاجس تريشرتط فمين يدرس مواد ي

ودليه  ،برتبة أ س تاذ مساعد ابلتدريس، رشيطة أ ن يكون قد مىض عىل تعيينه يف اجلامعة عامان عىل ال قل

 جمةل حممكة تعرتف هبا اجلامعاة، وذكل بقااارار مان العمياد بنااء عاىل حبثان منشوران أ و مقبولن للنرش يف

 توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية.

 .بغض النظر معلن يقوم بتدريسها يُعاد وصف املادة املعاد رمسيا  يف اجلامعة -ب
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 الامتحان الشامل

  (92املـادة )

عادد  يكاون املاجسا تري بارامج مان بارانمج لاكل  رثأ ةا أ و جلناة درايس عاام كل  بداياة يف القسام تشكل جلنة .أ  

ص املعين، الشامل الامتحان جلنة وتسمى أ اكدميية، رتبة أ عالمه يرأ سها أ عضاء ثالثة أ عضاهئا  وتناط يف التلخصل

 :املعنيني املدرسني مع ابلتنس يق الآتية املهام اللجنة هبذه

( 5-3حبيث يرتاوح عدد احملااور باني ) ختصص لكل  املعرفية اجملالت وفق الشامل الامتحان حماور حتديد .1

 .حماور

 .الشامل الامتحان حماور من حمور لكل  املطلوبة القراءات حتديد .9

ص يف الشامل الامتحان أ س ئةل اختيار .3  .الطالب يدرسه اذلي اللتخصل

 .الشامل الامتحان ل س ئةل المنوذجية ال جاابت وضع عىل ال رشاف .4

 .جلنة القسم ا ىل النتيجة ورفع العالمات عووض ال جاابت تصحيح عىل ال رشاف .5

ل ترامكي ل يقل عن  هناء املواد ال جبارية بنجاح ومبعدل م لالمتحان الشامل. %72ب. جيوز للطلبة بعد ا   التقدل

 عقاده التقومي اجلاامعي، وجياوز يف املعلن املوعد وفق درايس فصل كل  يف واحدة مرة الشامل الامتحان يعقد ج.

 .العميد من قرار عىل بناء   يالصيف الفصل يف

ذا اكن متوساط عالماات حمااور املاواد،  متوساطيه  الهنائياة الشاامل الامتحاان عالمة .د الاب انًاا  ا  ويُعادل الطل

 ( عىل ال قل%72عالماته )

ا ىل  اللكياة لرفعهاا تُرفع نتاجئ الامتحان الشامل بشكل مكتوم ا ىل جلنة القسم ل قرارها، والتوصاية هباا ا ىل جلناة .ها

العميد يف مدة ل تتجاوز أ س بوع من اترخي عقاد الامتحاان، ويرسالها العمياد ا ىل دااارة القباول والتساجيل خاالل 

 أ س بوع.

 :الآيتجلنة الامتحان الشامل عىل النحو  اذلي تضعهكون قرار النتيجة الهنائية و. ي

ذا جنح .1 ل )متوسط( ل يقل الطالب انحج: ا  م  ،(%72عن ) مبعدل  مجليع حماور الامتحان.رشيطة التقدل

ذا اكن  .9  (.%72الطالب يف مجيع احملاور اقل من ) متوسط عالماتراسب: ا 

  (92املـادة )

 يف جسل الطالب ال اكدميي يف ك مرة يتقدم فهيا لالمتحان. نتيجة الامتحان الشاملتثبت أ .

 ة ملدة عامني.عند معيد اللكيالمنوذجية ف  أ وراق ال س ئةل ودفاتر ال جاابت وال جاابت ب.حتُ 

ذا مل ينجح يف املارة ج. للطالب اذلي رسب يف الامتحان الشامل للمرة ال وىل التقدم لهذا الامتحان مرة اثنية، فا 

 .ثانية يطوى جسهل ال اكدمييال 
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 ال شاراف

  (31املـادة )

أ و أ سا تاذ مشاارك، يُشرتط يف املرشف أ ن يكاون أ سا تاذا  أ و أ سا تاذا  مشااراك  أ و حماارضا  متفرغاا  برتباة أ سا تاذ  -أ  

وجيوز للعميد وبناء  عىل توصية من جلنة القسم وتنسيب من جلنة اللكية تعيني مرشف من أ عضاء هيئة التادريس 

 من رتبة أ س تاذ مساعد ممن نرش هل أ و قبل للنرش حبثان يف دورية علمية حممكة تعرتف هبا اجلامعة.

 .ب الواحدللطالثالثة فصول دراس ية  لعبء املرشف ال عىل احلـد -ب

 د املرشف وتبدأ  معلية ال رشاف مع بداية الفصل ادلرايس.حيدل  -ج

جيوز يف حالت يقبلها العميد بناء  عىل توصية جلناة القسام وتنسايب جلناة اللكياة تعياني مرشاف مشاارك مان  -د

ذا اكن موضوع الرساةل يتعلق بتخصصه.  داخل أ و خارج اجلامعة، ا 

 

  (31املـادة)

قرارهاا عاىل أ ن يتقدم الطالب ومبو  -أ   افقة املرشف ا ىل رئيس جلنة القسام مبرشاوع خطاة رساالته ملناقشا هتا وا 

 يُصاغ املرشوع وفق ال عراف ال اكدميية املرعية.

 يعاد العميد خطة رساةل الطالب بناء  عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية.  -ب

ة قرارا  يتضمن تعيني املرشاف بعاد أ ن يهنادي يصدر العميد بناء  عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكي -ج

قرار عنوان الرساةل وخطهتا. 12الطالب دراسة ما ل يقل عن   ساعة معادة بنجاح وا 

 

  (39املـادة )

جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية وبقرار من اجمللس أ ن يكون املرشف من خارج القسم املعين أ و بتوصية من جيوز 

ات ذات العالقة برساةل الطالب.من خارج اجلامعة من ذوي ا  لتخصصل

 

 ( 33املـادة )

احملاال  للعميد وبناء  عىل توصية جلنة القسم وتنسايب جلناة اللكلياة املوافقاة عاىل أ ن يسا ار عضاو هيئاة التادريس

، عاىل أ ن يكاون اجسا تريف عاىل رساائل طلباة املداخال ال ردن يف ال رشا أ و املنتدب اجملاز أ و املعار للتقاعد أ و

 بدء ال رشاف يف الفصل اذلي يس بق الفصل اذلي يتقدم فيه عضو هيئة التدريس بطلب ال جازة أ و ال عارة اترخي

، ول جيوز أ ن يزيد عدد الطلبة اذلين يس ار يف ال رشاف عىل رسائلهم عن ثالثة الانتداب أ و حُيال فيه للتقاعدأ و 

 .أ و ال عارة أ و الانتداب جديدة أ ثناء ال جازةطالب، ول يلكلف عضو هيئة التدريس ابل رشاف عىل أ ي رسائل 
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  (34املادة )

ذا اقتضت ظروف البحث ذكل، وي  التعديل ابلطريقة نفسها اليت متت هباا  جيوز تعديل موضوع الرساةل وخطهتا ا 

قارار املوافقة علهيا، وجيوز تعديل عنوان الرساةل بتنسيب من املرشف، وتوصية من جلنة القسم أ و جلنة املناقشة و 

 من العميد.

 

 (35املـادة )

 جيوز ال رشاف علهيم يف وقت واحد هو: احلد ال عىل لعدد الطالب اذلين -أ   

ذا اكن املرشف برتبة أ س تاذ.4) -   ( أ ربعة طالب ا 

ذا اكن املرشف برتبة أ س تاذ مشارك.3) -   ( ثالثة طالب ا 

ذا اكن املرشف برتبة أ س تاذ مساعد. طالبني( 9) -   ا 

ضافة طالب واحدللعميد ب  -ب دة  ناء عىل تنسيب من جلنة ادلراسات العليا يف القسم واللكية ا  )فوق ال رقام احملادل

 لك مرشف عىل ان ل يرتتب عىل اجلامعة أ ي عبء مايل. يف البند أ  من هذه املادة(

 

 (32املـادة)

الب يرُشف عليه، يف الفصل ال ول والثاين عن ك طللمرشف ساعة معادة واحدة يكون العبء ادلرايس  -أ  

 .وحُيسب العبء مناصفة  يف حال وجود ُمرشف ُمشارك

 حُيتسب ال رشاف عىل الرسائل من مضن النصاب التدرييس لعضو هيئة التدريس. -ب

ذا اكن الطالاب مساجال  فياه سااعات الرساـاةل،  -ج يعد الفصل الصيفي فصال  دراس يا  لغايت املناقشة فقط، ا 

 الزتامات ماليـة للمرشف ابس تثناء ماكفأ ة املناقشة.ول يرتتب يف الفصـل الصيفي أ ي 

 (37املـادة )

جازة احملال للتقاعد أ و جيوز بقرار من العميد أ ن يعامل املرشف   -أ   عاارة أ و انتاداب داخال احلاصل عىل ا  أ و ا 

 فامي يتعلق مباكفأ ة ال رشاف واملناقشة. اذلي عىل رأ س معهلمعامةل املرشف  ال ردن

د املوافقاة عاىل تغياري املرشاف وجلناة املناقشاة، وذكل ابلطريقاة نفساها الايت مت هباا جيوز وبقرار مان العميا -ب

قرارمه.  ا 

ذا اكنت درجة القرابة من  عضو جلنة املناقشةل جيوز ال رشاف أ و مناقشة رساةل ل حد أ قارب املرشف أ و  -ج ا 

 ادلرجة ال وىل.
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 املنـاقشـة

 (32املـادة )

من جلنة اللكية وتوصية من جلنة القسم بعد دراسة الطالاب مجياع مسااقات  يُعنيل اجمللس جلنة مناقشة بتنسيب -أ  

ل ترامكي ل يقل عن   ، وعىل النحو الآيت:%72اخلطة ادلراس ية بنجاح ومبعدل

 املرشف/ رئيسا   -

ن وجد(/ عضوا   -  املرشف املشارك )ا 

عاىل صاةل وثيقاة بتخصاص اثنان من أ عضاء هيئة التادريس ممان تنطباق علاهيم رشوط ال رشاف مان اجلامعاة و  -

 الطالب.

 عضو من خارج اجلامعة -

يقوم الطالب بتسلمي نسخ الرساةل بشلكها الهنايئ ا ىل أ عضاء اللجنة قبل ثالثاة أ ساابيع عاىل ال قال مان موعاد  -ب

 املناقشة.

حياادد موعااد املناقشااة بقاارار ماان العميااد بناااء  عااىل تنساايب ماان جلنااة اللكيااة وتوصااية ماان جلنااة القساام بعااد  -ج

 س تاناس برأ ي املرشف.الا

آخر موعد للمناقشات يف أ ي من الفصول ادلراس ية حبيث يكون قبل أ س بوعني من الامتحااانت الهنائياة  -د حيدد أ

 يف ك فصل.

 

 ا جراءات املناقشة

 (32املـادة )

بعاد تعباتاه مان املساجل يف دااارة القباول  ،يرفع املرشف منوذج جاهزية الرساةل للمناقشة ا ىل جلناة القسام -أ  

 والتسجيل.

لمناقشاة ل  الرسااةل خبصاوص جاهزياة ك جلنة توصياهتا منفردة تطلع جلنتا القسم واللكية عىل الرساةل وترفع -ب

 ا ىل العميد.

 يرسل منوذج جاهزية الرساةل للمناقشة ا ىل ك عضو من أ عضاء جلنة املناقشة. -ج

 يعرض الطالب ملخصا  لرسالته أ مام جلنة املناقشة. -د

 عىل مالحظات املناقشني واس تفساراهتم يف هناية مناقشة ك مهنم. جيوز للمرشف أ ن يُعقب -ه

بداء يف املناقشة أ و املداخالت أ وابلتدخلل لحضور لل يسمح  -و  املالحظات. ا 

 مندوب من العامدة حلضور املناقشة، وتقدمي تقرير مبجريهتا للعميد. يقوم العميد بتحديد -ز
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 ( 41املـادة )

 ية أ صوات أ عضاهئا ا حدى النتاجئ الآتية:تقرر جلنة املناقشة بأ غلب  -أ  

جازة الرساةل  انحج -1 جراء التعديالت الطفيفة خالل مدة ل تزيد عن شهر ا   اترخي املناقشة.من بعد ا 

( شاهور مان اترخي 4عان ) تزيادتعديل الرساةل، ويف هذه احلاةل عىل الطالب تعاديل رساالته يف مادة ل  -9

 .املناقشة

 راسب )رفض الرساةل(. -3

 .عد توقيعهااليت تعدها العامدة لغرض املناقشة بب ادلراسات العليا جبمع الامنذج مندو  يقوم -ب 

جاراء  -ج يعلق السري يف اعامتد نتيجة الطالب حلني اس تكامل توقيع مجيع الاامنذج وفاق ال صاول وخاصاة أ مناوذج وا 

 التعديالتو وال خراج الفين للرساةل.

 اعامتد نتيجة املناقشة

 ( 41املـادة)

تف  رئيس جلنة املناقشة )املرشف( بأ منوذج التعديالت املتضمن مالحظات مجيع أ عضااء املناقشاة املطلاوب حي  -أ  

 تعديلها.

ذا اكنت النتيجة تعديل الرساةل وفق البناد ) -ب جتااع جلناة املناقشاة مان هاذه التعلااميت ( 41/أ ( مان املاادة )9ا 

جراهئا للتأ ةدبوجود الطالب  متاهما، ويقـدم رئيس اللجنة )املرشف( تقريرا  ابلنتيجاة  للنظر يف التعديالت بعد ا  من ا 

جاازة الرسااةل أ و عادم  )متضمنا  قرار ك عضو فامي طلبه من التعديالت( موقعا  من مجيع ال عضاء، ويكاون قارار ا 

جازهتا  ابل غلبية. ا 

جراءها -ج  جراء التعديالت ومل يس تطع ا  ا يف فصال املناقشاة، جيب عىل الطالب اذلي انقش رسالته واكن عليه ا 

 دفع الرسوم اجلامعية املطلوبة يف الفصل اذلي يليه حسب ال صول.

جراء التعديالت املطلوبة مضن املدة املسموح هبا، أ و رسب يف املناقشة -د ذا مل ياكن الطالب من ا   .يطوى قيده ا 

 

 ( 49املـادة)

ذا تغيلب الطالب عن موعد مناقشة الرساةل، دون عذر قهري تقابهل جلنتاا القسام واللكياة يُرفاع ال مار ا ىل العمياد  ا 

 لختاذ القرار املناسب، بناء  عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية.

 

 مواصفات الرساةل اجلامعية

 (43املـادة )

 اللكيات وال قسام اليت تس تعمل فهيا اللغة ال جنلزيية للتدريس ويف، الرساةل اجلامعية ابللغة العربيةتكتب   -أ  

 كتب الرساةل بتكل اللغة.ت 
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يكتب الطالب عىل الصفحة ال وىل من رساالته: والآراء الاواردة يف الرسااةل اجلامعياة ل تعارب عان وهجاة   -ب

 نظر اجلامعة و.

 ،يوقع الطالب عىل منوذج التعهد اخلاص ابللازتام ابل نظماة والتعلااميت اخلاصاة بكتاباة الرساائل اجلامعياة  -ج

 ن الرساةل.ويرفع مع منوذج حتديد عنوا

 

 (44املـادة )

 تكتب الرساةل وفق دليل ةتابة الرسائل اجلامعية املعاد من العامدة. 

 

 ( 45املـادة )

تقوم العامدة مبراجعة النسخة الهنائية من الرساةل فنيا  وفق رشوط ال خراج الفين املعاد دلهيا وتراعى طرق التوثياق 

 اخلاصة يف بعض التخصصات مبوافقة العميد. 

 

 ( 42) املـادة

لكرتونية من ونسخة بنسختني هنائيتني العامدة بزتويد الطالب يقوم - أ    بعد اعامتدها حسب ال صول. الرساةل، ا 

 .املكتبة ا ىل وأ خرى املعين، القسم ا ىل اجملدلة النسخ ا حدى ترسل - ب

 

 13معيةااجلالرسوم رد 

  (47 (املـادة

 وال ضافة. السحب فرتة خالل انسحاهبم مت اذا للطلبة املعادة الساعات رسوم ترصد-أ  

 :يتالآ  النحو عىل للطلبة اجلامعية الرسوم ترد -ب

 :الآتية تاحلال من أ ي يف ذويه أ و للطالب اكمةل اجلامعية الرسوم ترد : ل   وأ  
 

 .)اجلامعة من اذلمة براءة معلية امتام بعد وذكل (الفصل، ذكل خالل الطالب وفاة .1

 طبية جلنة من تقرير مبوجب وذكل اجلامعة يف دراس ته مبتابعة هل تسمح ل للطالب الصحية احلاةل أ صبحت اذا .9

 من اجلامعة. ةمعاد

                                           
عادة ترقمي املواد الالحقةوموضوعها )رد الرسوم اجل 42املادة  ا ضافةمت  13  9112لعمداء اخلامسة والعرشين للعام جلسة جملس ايف التعلاميت  ههذ يف امعية( وا 

 م31/7/9112املنعقدة بتارخي 
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 فرتد اذلمة براءة بعمل اخطي   بذكل اجلامعة أ بلغو ( الفصول أ حد خالل ( اجلامعة يف املسجل الطالب ترك اذااثنيا : 

 :الآتية الآلية وفق جسلها اليت املعادة الساعات رسوم

 .ادلرايس الفصل يف وال ضافة السحب فرتة هناية حىت انسحب اذا  )%111) نس بة .1

وحىت هناية الاس بوع الرابع من الفصل  وال ضافة السحب فرتة بعد انهتاء انسحب اذا  )%51) نس بة .9

 ادلرايس.

 .ادلرايس الفصل يف التدريس بدء من الرابع بوعال س   انهتاء بعد رسوم أ ي للطالب ترد ل .3

اترخي تسجيل الطالب يف اجلامعة هو التارخي يعترب فامي يتعلق يف رد الرسوم للطالب املس تجد )قبول جديد(  .4

 احملدد لتصنيف رد الرسوم

 درجة املاجس تري وشهادة ادلبلوم العايل منح جراءاتا  

  (47 (املـادة

ية جلنيت من ، وتوصيةاجمللس تنسيب عىل بناء العمداء جملس من بقرار ة املاجس تريدرج متنحأ .   بعد والقسم اللكل

 : الآتية الرشوط استيفاء

متام .1  معدل اجلامعة، واحلصول عىل يف هبا املعمول العلمية ادلرجة منح تعلاميت يف املذكورة املتطلبات مجيع ا 

 (.%72 ( عن يقل ل ترامكي

متام .9  .اجلامعة يف العامة التخرج ا جراءات ا 

 .لها ال عىل احلد جتاوز وعدم للتخرج، املطلوبة للمدة ال دىن احلد قضاء .3

من جلنيت اللكية والقسم منح شهادة ادلبلوم العايل يف جيوز جمللس العمداء وبناء  عىل تنسيب اجمللس، وتوصية  .ب

 التخصص يف احلالت الآتية:

جراء التعد .1 ذا مل ياكن الطالب من ا  يالت املطلوباة عاىل الرسااةل مضان املادة املساموح هباا، أ و رساب يف ا 

 املناقشة.

ذا رسب الطالب يف الامتحان الشامل مرتني. .9  ا 

ذا أ هندى مجيع مساقات اخلطة ادلراس ية بنجاح ومبعدل ل يقل عن  .3 م املرشف تقريرا  بعد فصلني  %72ا  وقدل

 الرساةل.دراس يني من ال رشاف يُفيد بأ ن الطالب غري مؤهل ل ةامل 

ذا أ هندى الطالب مجيع مساقات اخلطة ادلراس ية بنجاح ومبعادل ل يقال عان  .4 م بطلاب خطاي  %72ا  وتقادل

 للحصول عىل شهادة ادلبلوم العايل يف التخصص.
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 عامة أ حاكم

  (42املـادة )

 س،الباكلورياو  مانح درجاة تعلااميت وفاق املاجسا تري بارامج يف الهناايئ الامتحاان أ وراق مراجعاة للطالاب جياوز

 تراه مبا والتوصية ودقهتا، من العالمات والتحقق ال وراق ملراجعة خاصة جلنة تشكيل خاصة حالت يف وللرئيس

 .ال صول حسب الالزمة ال جراءات لختاذ الشأ ن هبذا ا  مناس ب

 

  )42) املـادة

 املؤسساات الثقاايف ماع والتبادل العلمي البحث لغايت وذكل ،جزئيا   أ و لكيلا   الرساةل تصوير يف احلق للجامعة .أ  

 .ومؤسسات مصادر املعلومات ودور النرش واجلامعات التعلميية

 حقوق امللكية للرسائل للجامعة .ب

 

  (51) املـادة

قرارها بعد لعملها الالزمة الامنذج العامدة تعاد   .اجمللس من ا 

 

 ( 51) املـادة

املنبثقة عنه عىل طلباة بارانمج ترسي أ حاكم نظام تأ ديب الطلبة يف اجلامعة والتعلاميت التنفيذية  .أ  

 املاجس تري.

ذا تباني يف أ ي وقات مان ال وقاات أ ن هاذه  .ب يتخذ جملس العمداء قرارا  بسحب ادلرجة العلمياة ا 

ادلرجة قد مت احلصول علهيا بطارق غاري قانونياة، أ و أ ن الرسااةل املقدماة لنيال ادلرجاة العلمياة ل 

أ ن تُبللاغ اجلهاات ذات العالقاة داخال اجلامعاة تتفاق يف مضاموهنا ومعاايري ال ماناة العلمياة  عاىل 

 .وخارهجا هبذا القرار

 ( 59(املـادة 

ا القسم يعني  .القسم ذكل يف املاجس تري لطلبة أ اكدميي ا مرشد 

 

  (53املـادة )

 يبت جملس العمداء يف احلالت اليت مل يرد فهيا نص يف هذه التعلاميت ويف أ ي ا شاكل ينشأ  عن تطبيقها.
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 ( 54املـادة )

ياة القسام يف بارامج املاجسا تري جلاان ورؤسااء ومعاداء اللكياات العمياد  القباول والتساجيل دااارة ومادير واللكل

 .التعلاميت هذه تنفيذ عن مسؤولون

 

 ( 55املـادة )

تُلغى تعلاميت منح درجة املاجس تري املعمول هبا يف اجلامعة قبل نفاذ هاذه التعلااميت وأ ي قارارات صاادرة مبقتضااها 

 الف أ حاكم هذه التعلاميت.ختُ 


