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فيالدلفياجامعة تعليمات منح درجة الماجستير في   

 (6/39/2016)بقراره رقم صادرة عن مجلس العمداء 
*************************************** 

ويعمل  "فيالدلفياجامعة مات منح درجة الماجستير في تعلي" تسمى هذه التعليمات  (:1المادة )

 . 2016/2017الجامعي  بداية الفصل األول للعاممن  ابها اعتبار  

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها، ما لم تدل القرينة على  (:2المادة )

 خالف ذلك:

 الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   
 المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 العميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 الكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 القسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 لجنةةةةةةةةةةةةة  الكليةةةةةةةةةةةةة  
 لجنةةةةةةةةةةةةة  القسةةةةةةةةةةةةة  
 المرش  األكا يمــــــي 

 المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  
 البرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  

 

 جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فيالدلفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 ات العليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الدرا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 عميةةةةةةةةةد الب ةةةةةةةةة  العلمةةةةةةةةةي والدرا ةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةا

 أي كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 أي قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 لجنةةةةةةةةةةةةة الدرا ةةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةةي الكليةةةةةةةةةةةةة

 لجنةةةةةةةةةةةةةة الدرا ةةةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةةةي القسةةةةةةةةةةةةةم

عضو هيئة التدري  الةذي يردةد بلبةة الدرا ةات العليةا 

 نه لجنة القسم. يأكاديمي ا وتعي

الطالة..  ةيئة التدري  الذي يشرف علةى ر ةالعضو ه

 ي برنةةةةةةةةةةةةةةاما مةةةةةةةةةةةةةةن بةةةةةةةةةةةةةةراما الماجسةةةةةةةةةةةةةةتير.أ

 
 خطة برنامج الماجستير

، حةد ا أدنةى (  ةاعة معتمةدة33جسةتير )تكون متطلبات ال صول على درجةة الما (:3المادة )

هةذه المتطلبةات علةى  وتةوز  .حس. الخطة الدرا ية التي يقرهةا مجلة  العمةداء

 :الن و التالي

 

 أوالَ: مسار الرسالة:

 .حد ا أدنى معتمدة (  اعة15) بواقع بنجاح جباريةإ درا ة مواد - أ

 .حد ا أقصى تمدة بنجاح من المواد االختياريةمع ات(  اع9درا ة ) - ب

 .     ات معتمدة، والنجاح في مناقشتها(  اع9إعداد ر الة جامعية يخصص لها ) -ج

 ثانياَ: مسار الشامل:

حةةداأ أدنةةى، مةةن مسةةتو   (  ةةاعة معتمةةدة24ا ةةة المةةواد ارجباريةةة بنجةةاح، وهةةي )رد - أ

 تتضمن مادة تتعلق بمنهجية الب   العلمي. على أن( 700)

معتمةةدة )حةةداأ أقصةةى( بنجةةاح مةةن المةةواد االختياريةةة مةةن مسةةتو   ات(  ةةاع9درا ةةة ) - ب

(700.) 

 .النجاح في االمت ان الشامل - ج

توصةية مةن لجنتةي بغير مطروحةة فيجةوز  جباريةتخرج الطال. على مادة ا اذا توقف - د

الكليةةة وقةةرار مةةن العميةةد درا ةةة مةةادة بديلةةة مكافئةةة للمةةادة المسةةتبدلة مةةن حيةة  القسةةم و

 المضمون وعدد الساعات المعتمدة.

ضةمن الخطةا الدرا ةية، ت تسة.  يشةابههاعند برح مواد )موضوعات خاصة( أو مةا  -هـ

 ن اختلفت الموضوعات.إالمادة للطال. مرة واحدة فقا حتى و
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المواد اال تدراكية الالزمة له من مواد ي دّد قسم التخصص لطال. عند قبول ا -أ   (:4المادة )

مستو  البكالوريوس التي يراها ضرورية لرفع المستو  العلمي للطال. على 

  .(  اعات معتمدة9ان ال تزيد على )

ال ت س.  اعات المواد اال تدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل  -ب

 .د في الكشف دون عالماتالدرجة، وتظهر هذه الموا

 السةةنةعلةةى الطالةة. أن ينهةةي المةةواد اال ةةتدراكية بنجةةاح فةةي موعةةد أقصةةاه نهايةةة  -ج

  .اللت اقه بالبرناما ىاألول

 

 ة الدراسة والعبء الدراسيمد  

 

( فصول درا ية، وال د 3لل صول على درجة الماجستير ) األدنىيكون ال د  -أ   (:5)المادة 

قابلة للتمديد لمدة فصلين درا يين، وذلك بموافقة   يةفصول درا  تة األعلى

 والعميد حس. األصول.عميد كلية التخصص، 

ويجوز في السير في إعداد الر الة الفصل الصيفي فصال  درا يا  لغايات  دّ عي   -ب

 برح مواد من ببيعة أخر . ت قدرها لجنتا القسم والكليةحاالت خاصة 

علةةى بعةةذر مةةن كافةةة مةةواد الفصةةل ل واالنسةة اب التأجيةةال يجةةوز أن تزيةةد مةةدة  -ج

لمةدة ال صةول علةى  األعلىوال ت س. هذه المدة ضمن ال د  ؛فصلين درا يين 

 الدرجة.

 

  األدنةىيكون ال د  ،لمدة ال صول على درجة الماجستير األعلىمع مراعاة ال د  -أ   :(6المادة )

 األعلةىتمةدة، وال ةد (  اعات مع6) األول والثاني ينللع.ء الدرا ي في الفصل

 س.  اعات الر الة من ضمن الع.ء الدرا ي. ت(  اعة معتمدة، وت 12)

 وبقةرار مةن عميةد الكليةة، يجوز في حةاالت خاصةة تقةدرها لجنتةا القسةم والكليةة -ب

(  ةةاعات خةةالل الفصةةل األول أو الثةةاني، علةةى أن 3السةةماح للطالةة. بتسةةجيل )

  ته. يكون ذلك لمرة واحدة فقا خالل فترة درا

 

 القبـــول
 

 :دروب القبول (:7المادة )

 :وط عامةشر   أ.

على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقةل عةن "جيةد" أو  أن يكون المتقدم حاصال    .1

 ها.عترف بمما يعادله على األقل وذلك من جامعة 

في حال عدم اكتمال المقاعد المخصصة ألي برناما ماجستير حسةبما ورد فةي   .2

لل اصةلين %( مةن إجمةالي المقاعةد 10قبول ما ال يزيد على ) ( يجوز1البند )

 :على

 . ا  جيد جدبتقدير ال يقل عن  وم الدرا ات العليا أو ما يعادلهدبل أ.  

( 3البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادلةه دةريطة أن يةدرس الطالة. ) . ب

برناما الماجستير في الفصل األول ي ددها القسةم المةراد  خطة مواد من

لت ةةاه بةةه، ب يةة  تكةةون موحةةدة لجميةةع الطلبةةة المقبةةولين فةةي ذلةةك اال

 اأ حةةد( 70البرنةةاما وأن يجتةةاز الطالةة. المةةواد الةةثالع بنجةةاح وبعالمةةة )

يصةبح  عندها  (%75جيد تراكمي ال يقل عن ) وبمعدل ؛أدنى لكل منها

رة فةي وت س. له هةذه المةواد ضةمن المةواد المقةرّ  ،الطال. بالبا  نظاميا  

 يفصل من الجامعة. ةكامل الشروب  ههذن لم ي قق خطته، فإ

 .باالنتظامكانت  ج. أن يثبت المتقدم أن درا ته في مرحلة البكالوريوس
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للطلبةةة ال اصةةلين علةةى  درجةةة  يجةةوز ،( مةةن هةةذه الفقةةرة2. مةةع مراعةةاة البنةةد )3

برنةاما الماجسةتير بودبلوم عالي باالنتظةام االلت ةاه  ،البكالوريوس باالنتساب

 ة ما يلي:دريط

 تطابق مسمى تخصص الدبلوم العالي مع تخصص البكالوري . -أ

(  ةاعة معتمةدة وفةي حةال كانةت 30ان ال تقل  ةاعات الةدبلوم العةالي عةن ) -ب  

(  اعة معتمدة، يسةتكمل الطالة. عةدد السةاعات 30 اعات الدبلوم العالي اقل من )

 عة.(  ا30التي ي ددها القسم المراد االلت اه به التمام )

و ما يعادل أ (ن الوبنياالمت ا)و أ (التوفل)رفاه دهادة تبين اجتياز امت ان إ .4

 .وزارة التعليم العالي والب   العلميتقررها ي ت   الوفق األ ،ذلك

 

لهةةذا الغةةرى إلةةى  النمةةوذج المعةةدّ  وفةةقتقةةدم بلبةةات االلت ةةاه ببةةراما الماجسةةتير  -أ       :(8المااادة )

عمةةةادة الب ةةة  العلمةةةي الفتةةةرة التةةةي ت ةةةددها  خةةةالل ،القبةةةول والتسةةةجيل عمةةةادة

 الدرا ات العليا، وترفق بتلك الطلبات جميع األوراه الثبوتية الالزمة. و

القبول عمادة الدرا ات العليا بالتنسيق مع عمادة الب   العلمي وتقوم  -ب

قترح بفرز هذه الطلبات وتدقيقها وإعداد قائمة بأ ماء الطلبة الم ،والتسجيل

األصالء والبدالء( مع ) ةمتضمن قائمةال وتر ل، هم في البراما المختلفةقبول

 .قبولهم بخصوصجل  مل. لوالتنسي المعنية لدرا تهابلباتهم إلى الكلية 

على قوائم الطلبة المقترح قبولهم أو على أ   الكلية  في حال اعتراى -ج

 برراته.بذلك مع بيان  ب. االعتراى ومالعميد يتم مخاببة  ،المفاضلة

وعمةادة الب ة  العلمةي  الكليةةمعتمةدة بةين القائمةة ال عةدم التوافةق علةىفي حال  -د 

 وعميةةد الكليةةةعميةةد اليةةتم تشةةكيل لجنةةة مةةن نائةة. الةةرئي  و ،الدرا ةةات العليةةاو

لدرا ة أ باب عدم التوافق بين الجهتةين، وتكةون قةرارات اللجنةة بهةذا   المعنية

 الخصوص نهائية.

 

ال يجوز أن يقبل الطال. في برنامجين درا يين فةي الوقةت نفسةه، فةي أي مرحلةة  -أ       (:9المادة )

 من مراحل درا ته.

إذا فصةل الطالة. مةن البرنةاما الةذي الت ةق فيةه، فةال يجةوز أن يقبةل فيةه مةةرة  -ب 

 أخر .
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 لجان الدراسات العليا واختصاصاتها

 
عميةد الكليةة، بعةد اال ةتئناس بةرأي رئةي  القسةم، ل لجنة القسةم بقةرار مةن شكّ ت   - أ (:10المادة )

وتفةةوى إليهةةا اختصاصةةات مجلةة  القسةةم المتعلقةةة بالدرا ةةات العليةةا، ويكةةون 

 تشكيل اللجنة على الن و اآلتي:

رئي  القسم/ رئيسا ، وفي حال عدم توافر دروب التدري  واِردراف لديةه  .1 

 طبق عليه الشروبيد الكلية ممن تنيتولى عضو هيئة تدري  آخر يعينه عم

 رئا ة هذه اللجنة.

إثنين إلى ثالثة من األ اتذة واأل ةاتذة المشةاركين، ويجةوز عنةد الضةرورة  .2 

أن تضم اللجنة أعضاء هيئةة تةدري  برتبةة أ ةتاذ مسةاعد دةرب أن تنطبةق 

 عليهم دروب التدري  واِردراف في براما الدرا ات العليا. 

ر الدرا ةةات العليةةا فةةي القسةةم وتلتةةزم تتةةولى لجنةةة القسةةم اِردةةراف علةةى أمةةو - ب 

 بتعليماتها و يا اتها وبأخالقيات الب   العلمي، وتشمل اختصاصاتها اآلتي: 

تعيين مردد أكاديمي في بداية كل عةام درا ةي لطلبةة البرنةاما الواحةد فةي  .1 

 القسم ممن تنطبق عليهم دروب التدري  واردراف في البراما. 

 بما يأتي ورفعها للجنة الكلية: تقديم التوصيات المتعلقة  .2 

  .إنشاء براما جديدة 

  .متابعة الخطا الدرا ية للبراما وت ديثها 

  . أعداد الطلبة المقترح قبولهم  نويا 

   .نتائا امت انات المواد الدرا ية 

  .تعيين المشرفين والمشرفين المشاركين 

   .ارعالن عن الموضوعات الب ثية المقترحة في القسم 

  .مشروعات الر ائل الجامعية 

   .تشكيل لجان المناقشة 

  .ت ديد مواعيد المناقشة 

   رفع قوائم بأ ماء الطلبة المرد ين للمةنح الدرا ةية ومتابعةة دة ون

 تشغيلهم. 

   .تنسيق الندوات العلمية الخاصة بطلبة القسم 

  .إعالم الطلبة بالخطة الدرا ية المطبقة عليهم 

   مع بلبة الدرا ات العليا. عقد اجتماعات 

   .تشكيل لجان االمت ان الشامل 
 

فةوى إليهةا اختصاصةات مجلة  ل لجنة الكلية بقرار من مجل  الكليةة، وت  شكّ ت   - أ (:11المادة )

 الكلية المتعلقة بالدرا ات العليا، ويكون تشكيل اللجنة على الن و اآلتي:

ليه دةروب اردةراف  عميد الكلية رئيسا  ) أو من يفوضه ممن تنطبق ع .1 

 والتدري  في براما الدرا ات العليا (.

 رؤ اء لجان األقسام. .2 

عضةةو هيئةةة تةةدري  برتبةةة أ ةةتاذ، وإال فممةةن تنطبةةق علةةيهم دةةروب  .3 

 التدري  واردراف. 

تتةةولى لجنةةة الكليةةة اردةةراف علةةى أمةةور الدرا ةةات العليةةا وتلتةةزم بتعليمةةات  - ب 

يات الب ة  العلمةي، وتشةمل اختصاصةاتها الدرا ات العليا و يا اتها، وبأخالق

 اآلتي: 
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 اقتراحات لجان األقسام وتوصياتها.  النظر في .1 

بإنشاء براما جديدة في الكلية، أوتعديل  الكليةالتوصية لمجل   .2 

 البراما القائمة أو المواد الدرا ية التي تشملها. 

نهم إر ال قائمة تتضمن أ ةماء المناقشةين مةن خةارج الجامعةة وعنةاوي .3 

 وتخصصةةةةاتهم الدقيقةةةةة لكةةةةل برنةةةةاما، إلةةةةى عمةةةةادة الب ةةةة  العلمةةةةي

  .األكاديميةوالدرا ات العليا، بناء  على تنسيبات األقسام 

 تنظيم لقاءات دورية عامة مع بلبة الدرا ات العليا في الكلية.  .4 

 إعداد تقرير  نوي عن البراما في الكلية.  .5 

 للبراما.  إقرار نتائا امت انات المواد الدرا ية .6 

 تقوم لجنة  الكلية باختصاصات لجنة القسم في حال عدم وجودها.  -ج        

 

تشكل لجنة تسمى " لجنة أخالقيات الر ائل الجامعية" بقرار من المجل  في  - أ (:12المادة )

 مطلع كل عام جامعي، ويكون تشكيل اللجنة على الن و اآلتي: 

 عميد الدرا ات العليا/ مقررا .  .1 

 عضوا هيئة تدري  من الكليات ارنسانية برتبة أ تاذ. .2 

 عضوا هيئة تدري  من الكليات العلمية برتبة أ تاذ. .3 

 عضوا هيئة تدري  من الكليات الص ية برتبة أ تاذ.  .4 

 يجوز للجنة اال تعانة بمن تراه منا با  في حاالت خاصة تقدرها.  - ب 

لجوانة. األخالقيةة بمةا مةن االفيةة الخ همة هذه اللجنة النظر فةي القضةاياتكون م - ج 

بمةا ي قةق حمايةة وفي ذلك مد  ا تيفائها لمواصفات الب   العلمي ودروبه، 

حقةةوه أفةةراد الدرا ةةة والمجمتةةع بشةةكل عةةام، ومراعةةاة قةةوانين حمايةةة الملكيةةة 

 الفكرية. 

 

 اآلتية:  المس ولياتيتولى المردد األكاديمي  - أ (:13المادة )

لدرا ةات العليةا فةي الجامعةة و يا ةاتها ونظامهةا تعريةف الطالة. بفلسةفة ا .1 

 وتعليماتها.

التكيةةف واكتسةةاب المهةةارات الالزمةةة للنجةةاح فةةي  علةةىمسةةاعدة الطالةة.  .2 

 الدرا ات العليا. 

 متابعة  ير الطال. األكاديمي وفق خطة ا تردادية.  .3 

 يتولى المشرف األكاديمي االختصاصات اآلتية:   - ب 

 . في موضو  ر الته. اردراف على تقدم الطال .1 

 توجيه الطال. وضمان التواصل معه بشكل منتظم.  .2 

تقةةديم تقريةةر فصةةلي إلةةى لجنةةة القسةةم عةةن مسةةتو  تقةةدم الطالةة. فةةي  .3 

 موضو  ر الته. 

 

 لـــــــــال والتحويــــــاالنتق
ي تلج  عوو أ     وون مجقوو  ب تلط لووم  وون مجقوو  ب نلوو  مجقوو  ب   ووج  وويجوو ا تقالوو                         (:14المادة )   

   ث   ن ج  ع    جىأ  ي ح   تسايف ئه شج ط تللم    ي تلمجق  ب تلذي يجغم 
 ي تالقال   نليهأ  ا ت ج  لعد ش غج لهأ عل   ن ال يل   عدله تلاجتك ي عن )جيد( 

       يع دله .
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النمةوذج  وفةق العليةا لد  عمادة الب   العلمي والدرا اتتقدم بلبات االنتقال  - أ (:15المادة )

 لهذا الغرى. المعدّ 

 على االنتقال بناء  على توصية من لجنتي القسم والكلية.  المجل يوافق  - ب 

 

قل من خارج الجامعة أو المقبول فيها و ةبق لةه نتيجوز أن ي تس. للطال. الم - أ (:16المادة )

(  ةاعات معتمةدة مةن هةذه 9درا ة مواد في جامعةة أخةر  مةا ال يزيةد علةى )

 المواد.

لمدة ال صول على الدرجة فصال  درا ةيا  واحةدا  عةن كةل  األعلىيخفض ال د  - ب 

 (  اعات معتمدة ت تس. للطال..9)

يشترب في المواد التي در ها الطال. في جامعة أخر  ويرغ. فةي احتسةابها  - ج 

 ما يأتي: 

أن تكةةون منةةامرة مةةن حيةة  المسةةتو  والم تةةو  لمةةادة أو مةةواد فةةي  .1 

 ية المقررة.الخطة الدرا 

%( وأن ال يكةةون قةةد 75أن ال يقةةل تقةةدير الطالةة. فةةي كةةل منهةةا عةةن ) .2 

 مضى على درا تها أكثر من خم   نوات.

 ت تس. للطال. عند انتقاله أو قبوله في برناما آخر: - د 

المةةواد التةةي يختارهةةا مةةن المةةواد التةةي در ةةها فةةي البرنةةاما السةةابق،  .1 

 نتقال داخل الجامعة. وتدخل في معدله التراكمي إذا كان اال

المواد التي يختارها من المةواد التةي در ةها فةي البرنةاما السةابق، وال  .2 

 االنتقال من خارج الجامعة. كان تدخل في معدله التراكمي إذا 

ال يجوز احتساب أية مواد من خارج الخطة الدرا ية التي الت ق الطال. علةى   -هـ 

 أ ا ها. 

( كةةان قةةد در ةةها أو درس مةةا 700ادة مةةن مسةةتو  )سةة. للطالةة. أي مةةال ت ت -و 

 يعادلها  ابقا  وحصل بموج. ذلك على دهادة أو درجة علمية أخر . 

 المجل  احتساب المواد بناء  على توصية من لجنتي القسم والكلية.  يقرّ  -ز - ز 

 

 ( مةةن هةةذه التعليمةةات، للطالةة. الملت ةةق بالبرنةةاما فةةي3مةةع مراعةةاة المةةادة ) - أ (:17المادة )

(  اعات معتمدة في برناما منامر في 10الجامعة أن يدرس ما ال يزيد على )

جامعة أخر  درب ال صول على موافقة مسبقة من المجل  بناء  على توصية 

مةةن لجنتةةي القسةةم والكليةةة، وأن ال يكةةون قةةد احتسةة. لةةه أيةةة مةةواد مةةن جامعةةة 

 أخر . 

  ال تدخل عالمات هذه المواد في المعدل التراكمي.   - ب 

 

يجةةوز ت ويةةل الطالةة. مةةن مسةةار الر ةةالة إلةةى مسةةار الشةةامل بقةةرار مةةن  - أ :(18)المادة 

وبعةد إكمةةال الطالةة.  المجلة ، بنةةاء  علةى توصةةية مةةن لجنتةي القسةةم والكليةةة.

  معتمدة بتقدير جيد جد ا. ات(  اع15)
. يجةةةوز ت ويةةةل الطالةةة. مةةةن مسةةةار الشةةةامل إلةةةى مسةةةار الر ةةةالة ضةةةمن 1  - ب 

(  ةةاعة معتمةةدة مةةن خطتةةه 15ب أن يكةةون قةةد أنهةةى )البرنةةاما الواحةةد دةةر

الدرا ية، وأن يكةون معدلةه التراكمةي ) جيةد جةدا  ( علةى األقةل، وأن يتةوافر 

مشةةرف علةةى ر ةةالته، ويكةةون اختيةةار الطلبةةة مةةن بةةين المتقةةدمين للت ويةةل 

 تنافسيا  حس. معدالتهم التراكمية. 

امل إلةى مسةار الر ةالة . يجوز للطلبة الراغبين في الت ويل مةن مسةار الشة2 
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فةةي البرنةةاما   نفسةةه، التقةةدم للقسةةم المعنةةي، علةةى أن تةةزّود عمةةادة الب ةة  

العلمةةي والدرا ةةات العليةةا بأ ةةماء الطلبةةة الةةذين حققةةوا دةةروب الت ويةةل 

حسةة. النمةةوذج المعةةد لةةذلك، فةةي مةةدة أقصةةاها أ ةةبوعان مةةن بةةدء الفصةةل 

 التالي. 

ت تسة. لةه جميةع  ،البرناما نفسه عند ت ويل الطال. من مسار إلى  آخر في - ج 

المةةواد التةةي در ةةها ضةةمن الخطةةة الدرا ةةية المقةةرة لةةه وتةةدخل عالمةةات تلةةك 

  وبما ال يتعارى مع خطة المسار المنتقل إليه. ،المواد في معدله التراكمي

 

 المواد والعالمات واالمتحانات

 
%، 70اد برناما الماجسةتير لعالمة النجاح في كل مادة من مو األدنىيكون ال د  - أ (:19المادة )

 %.60وفي المواد اال تدراكية 

 

 يخصص للمواد عالمات مئوية وتقديرات كاآلتي:  - ب 

 ممتاز 100  - 90

 جيد جدا    90 الى اقل من  80

 جيد   80 الى اقل من  70 

 ( را . 70أقل من )

 

 

 يكون المعدل التراكمي بالعالمات والتقديرات كاآلتي:  - ج

  ممتاز 100   - 88

 جيد جدا    88 الى اقل من  80

 جيد  80 الى اقل من  75
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 لـــــــــــان الشامـــــــــــــاالمتح
يكون االمت ان الشامل ذا ببيعةة تكامليةة يهةدف إلةى قيةاس قةدرة الطالة. علةى الةربا   (:23المــادة )

بةةين المفةةاهيم المختلفةةة األ ا ةةية والمتقدمةةة التةةي اكتسةةبها مةةن مختلةةف المعةةارف، 

 مية والتطبيقية في ميدان تخصصه.وتوميفها في حل المشكالت العل
 

 

 (: تتولى لجنة القسم:24المــادة )

تنظيم د ون االمت ان وت ديد المجاالت التي يشملها على أن تتضمن مجاالت   - أ

التخصص وأن ال يقل عددها عن ثالثة وال يزيد على خمسة، واقتراح المراجع 

اءات للطلبة قبل والقراءات الالزمة لذلك، وتعلن المجاالت والمراجع والقر

 موعد االمت ان بفصل درا ي واحد على األقل.

التوصية إلى لجنة الكلية بتشكيل لجنة االمت ان، ب ي  تتكون من ثالثة أعضاء   - ب

إلى خمسة بمن فيهم رئيسها، ويختارون من أعضاء هيئة التدري  المختصين 

تشكيل بموضو  االمت ان بوضع األ ئلة وتص يح ارجابات، ويصدر القرار ب

 اللجنة من المجل .

تنسي. نتائا االمت ان الشامل للجنة الكلية لدرا تها والتوصية في دأنها إلى  - ج

 المجل  رقرارها.

 

(  اعات، ويعقد مرتين في العام 4يتكون االمت ان من ورقة واحدة، وتكون مدته ) (:25لمـادة )ا

ثالثة خالل  المخصصة حس. التقويم الجامعي، ويجوز عقده مره في المواعيد

 % .75للنجاح في المعدل التراكمي للمواد في البرناما  األدنىال د  - أ (:   20المادة )

(  اعات 6% إعادة درا ة )75يجوز للطال. إذا قل معدلة التراكمي عن  - ب 

على األكثر من خطته الدرا ية بةوال مةدة درا ةته للماجسةتير، دةرب أن 

 .جيد جد اقل من أتكون عالمته في كل مادة 

  (:   21المادة )

أعةاد الطالة. درا ةة مةادة  ا( من هذه التعليمةات، إذ23مع مراعاة المادة ) - أ

فةي  األعلةى. ر وبه أو لرفع معدله التراكمي، ت تس. له العالمة ما بسب

 المعدل الفصلي والتراكمي وتبقى األخر  في  جله األكاديمي.

إذا كانةةةت المةةةادة المةةةراد إعادتهةةةا اختياريةةةة، يجةةةوز للطالةةة. درا ةةةة مةةةادة  -ب 

منهمةةا فةةي المعةةدل الفصةةلي  األعلةةىاختياريةةة غيرهةةا، وت تسةة. العالمةةة 

 تبقى األخر  في  جله األكاديمي.والتراكمي و

  (:   22المادة )

 يكون توزيع عالمة كل مادة على الن و اآلتي: - أ

%(، وتشمل امت انا  ت ريريا  واحدا  على األقل يرصةد 60أعمال الفصل ) .1

(% 40-30يرصةد لهةا ) علميةة وأب ةاعوتقارير (%، 30-20له عالمة )

 من العالمة.

 (.%40االمت ان النهائي ويرصد له ) .2

يستثنى مما ورد في الفقرة )أ( المواد ذات الطبيعة الخاصة مثل: الندوات،  - ب 

والمشروعات، والمختبرات، والتصاميم، والر وم، واالختبارات العلمية، 

والتدري. العملةي، والتةدري. السةريري التةي لهةا  ةاعات معتمةدة، ب ية  

من لجنتي  بتنسي.المجل   ددها يتوز  عالمات هذه المواد وفق معايير 

 .القسم والكلية
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الفصل الصيفي، وذلك في ضوء توافر ارمكانات واال تعدادات الالزمة في 

األقسام المختلفة، وعلى الطال. أن يتقدم بطل. لدخول هذا االمت ان، حس. 

 النموذج المعد لهذا الغرى.

 

 (: 26المــادة )

درب  يتقدم الطال. لالمت ان بعد إنهائه جميع متطلبات الخطة الدرا ية بنجاح؛ - أ

 %(.75أن ال يقل معدله التراكمي عن )

إذا ر . الطال. في االمت ان للمرة األولى يمكنه التقدم لهذا االمت ان مرة ثانية   - ب

 لمدة ال صول على درجة الماجستير. األعلىال د  مع مراعاة ،فقا

 إذا ر . الطال. في المرة الثانية(. و%75تكون عالمة النجاح في االمت ان ) - ج

 لبرناما.يفصل من ا

تسجل نتيجة الطال. في االمت ان في كشف عالماته بعبارة )ناجح( أو )را .( في  -د

 كل مرة يتقدم فيها لالمت ان.

 

عليها في هذه ينص : تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس على ال االت التي لم (27المــادة )

 التعليمات فيما يتعلق باالمت انات والعالمات والمعدالت.

 

 مواظبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةال
 (: 28المــادة )
من دون عذر يقبله عميد الكلية ألي مادة، ي رم من  %(20)إذا تجاوز غياب الطال.  - أ

( في تلك المادة. وعليه إعادة درا تها إذا 60التقدم لالمت ان النهائي وتكون عالمته )

خل نتيجة ذلك الر وب في حساب معدل عالمات كانت إجبارية. وفي جميع األحوال تد

 الطال. الفصلي والتراكمي ألغراى ارنذار والفصل.

%( من مجمو  الساعات المقررة 20يقبله عميد الكلية )بعذر إذا تجاوز غياب الطال.  - ب

 لمادة أو أكثر، فإنه يعد منس با  من المادة.

 

تسجل له مالحظة )غير  ،ذر يقبله عميد الكليةكل من يتغي. عن االمت ان النهائي بع (:29المــادة )

مكتمل(، ويبلغ القرار بقبول العذر لمدرس المادة رجراء امت ان تعويضي للطال. في 

مدة أقصاها نهاية الفصل التالي للفصل الذي لم يتقدم فيه؛ إال إذا كان الفصل التالي 

الة يعقد االمت ان في م جال  ر ميا  أو كان الطال. منقطعا  عنه بعذر؛ وفي تلك ال 

 الفصل التالي للفصل الم جل.

 

 ابــــــــــــــــــــــــــــــاالنسح
 (: 30المــادة )

( أ بوعا  من 14يسمح للطال. باالنس اب من درا ة مادة أو أكثر خالل مدة أقصاها ). 1 - أ

 الصيفي، وتثبت في  جلهالدرا ي ( أ ابيع من بدء الفصل 6و ) الدرا ي بدء الفصل

عن ال د  بسب. هذا االنس اب ، وال يجوز أن يقل ع.ء الطال.مالحظة )منس .(

 .من المجل  من الساعات المعتمدة إال بقرار األدنى

الدرا ات عمادة عده االنس اب في هذه ال الة إلكترونيا  أو وفق نموذج خاص ت   يجري.2

القبول عميد يتضمن تنسي. مدرس المادة ورئي  القسم المختص واعتماد العليا، 

 والتسجيل.  
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د التي  جلها في الفصل، عميد الموافقة على انس اب الطال. من جميع المواليجوز ل - ب

قدم بل. االنس اب قبل موعد االمت انات النهائية بأ بوعين على األقل، درب أن ي  

 عد درا ته لذلك الفصل م جله.وتثبت في  جله مالحظة )منس .(، وت  

 

 

 ــــــــــــــــلالتأجيـــــــــــــ
 

يشترب في الطال. الذي يتقدم بطل. تأجيل أن يكون قد أمضى فصال  درا يا  واحدا  على (: 31المــاد )

 .ألقل في البرناما الذي الت ق بها

يقدم بل. التأجيل وفق النموذج الصادر عن عمادة الب   العلمي والدرا ات العليا  (:32المــادة )

وعن المجل  إذا كان لفصلين  ،ميد إذا كان التأجيل لفصل واحدوتصدر الموافقة عن الع

 متتالين.

 

إذا انتهى الفصل الدرا ي، ولم يكن الطال. مسجال  أو م جال  لذلك الفصل، يعد تسجيله (: 33المــادة )

 في الجامعة ملغى، إال إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة، وذلك وفقا  لما يأتي:

إذا لم يتجاوز االنقطا  عن الدرا ة فصال  درا يا  واحدا ، : ـــــــــــــــــدعميـــــــال .1

 المسموح به للتأجيل. األعلىويعد هذا االنقطا  تأجيال ، وي تس. ضمن ال د 

إذا تجاوز االنقطا  عن الدرا ة أكثر من فصل درا ي : المجلــــــــــــــــــــــــــــس .2

 المسموح به للتأجيل. األعلىيال ، وي تس. ضمن ال د واحد ويعد هذا االنقطا  تأج

 

 اإلنــــــــذار والفصــــــل
 

 في ال االت التالية: أكاديمي ا ينذر الطال. (: 34) ةالمــاد

التي در ها  للمعدل التراكمي في المواد األدنىإذا لم ي صل في نهاية الفصل على ال د  - أ

 .حتى نهاية ذلك الفصل

 

 من البرناما في ال االت التالية:أكاديمي ا يفصل الطال.  -أ(: 35) ةالمــاد

للمعدل التراكمي في المواد في نهاية الفصليين  األدنىإذا لم ي صل على ال د  .1

 التاليين لإلنذار.

 إذا كانت النتيجة في مناقشة الر الة )را .(. .2

 للمدة المسموح بها. األعلىإذا لم ي قق متطلبات التخرج ضمن ال د  .3

  . في االمت ان الشامل مرتين.إذا ر .4

يصدر قرارات ارنذار األكاديمية العميد، ويصدر قرارات الفصل النهائي من  -ب

 الجامعة مجل  العمداء بناء على تنسي. من العميد.

يعد إعالن قرارات ارنذار والفصل النهائي من الجامعة، وأية أمور أكاديمية أخر   -ج

ت في كلية الطال. المعني، تبليغا  له بالمعنى تخص الطلبة، على لوحة ارعالنا

 القانوني.

  

 رافــــــــــــاإلش
 

رك لغايات دري  من رتبة أ تاذ أو أ تاذ مشايشترب العتماد عضو هيئة ت - أ (:   36المادة )

التدري  واردراف على الر ائل الجامعية وحساب الطاقة اال تيعابية لبراما 

 ديه في آخر خم   نوات أيًّا مما يلي:الدرا ات العليا، أن يتوافر ل
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مجالت في ما ال يقل عن ب ثين منشورين أو مقبولين للنشر في تخصصه  -

ا أو مقبوال  للنشر في  علمية م كمة على أن يكون أحد الب ثين منشور 

 مجلة مصنفة عالمي ا.

 كتابان م كمان لغايات الترقية أو التدري  الجامعي. -

تدري  من رتبة أ تاذ مساعد لغايات التدري  يشترب العتماد عضو هيئة ال - ب

واردراف على الر ائل الجامعية وحساب الطاقة اال تيعابية لبراما 

الدرا ات العليا، أن يتوافر لديه في آخر ثالع  نوات ما ال يقل عن ب ثين 

منشورين أو مقبولين للنشر في مجالت علمية م كمة وفي مجال تخصصه 

أ لنشر في مجلة مصنفة أو مقبول لمنشور أحدهما   .دوليا

 دروب اعتماد المجلة العلمية الم كمة: - ج

 أن يكون لها هيئة ت رير ورئي  ت رير. -

 أن يكون لها هيئة ا تشارية. -

 أن يكون مضى على إصدارها ثالع  نوات. -

 المجلة. أن يكون هنالك ا تمرارية في إصدار هذه -

 أن تكون مفهر ة ومصنفة. -

 هيئة علمية معتمدة.أن تكون صادرة عن م  سة أو  -

يشترب في عضو هيئة التدري  الذي بلغ  ن السبعين أن يكون برتبة أ تاذ  - د

(  نة وأن يكون قد 12وعمل في التدري  الجامعي متفرغ ا لمدة ال تقل عن )

نشر أو قبل له للنشر ب ثان في مجال تخصصه في مجالت علمية م كمة 

ر في مجلة مصنّفة أو مقبول للنشمنشور أحدهما  ،وفي مجال تخصصه

 عالمي ا. في السنوات الخم  األخيرة من تعيينه أو من تاريخ تجديد عقده.

 (:   37المادة )

 

  يتولى التدري  واردراف في براما الدرا ات العليا أعضاء هيئة تدري  من  -أ

 رتبة أ تاذ أو أ تاذ مشارك، درب اال تمرار في ارنتاج العلمي.

ز لعضو هيئة التدري  برتبة أ تاذ مساعد التدري  واردراف في البراما يجو -ب             

 درب:

أن يكةةون قةةد نشةةر ب ثةةين )أو قبةةل لةةه للنشةةر ب ثةةان( علةةى األقةةل فةةي مجةةالت  .1

 علمية م كمة ومعتمدة في أخر ثالع  نوات.

أن يكون باحثةا  منفةردا  أو رئيسةيا  فةي أحةداهما علةى األقةل بعةد حصةوله علةى  .2

 ه.درجة الدكتورا

 أن ال يكون ب ثه مستال  من ر الته في الماجستير أو أبروحته في الدكتوراه. .3

(  اعات 6) -األعلىفي حده  –يكون ع.ء اردراف على الر ائل الجامعية  -ج 

(  اعات معتمدة لأل تاذ المساعد؛ على 3معتمدة لأل تاذ واأل تاذ المشارك و )

(. أما األ تاذ المساعد 6المشارك على )أن ال يزيد عدد الر ائل لأل تاذ واأل تاذ 

 (، وذلك في الفصل الواحد.3فيشترب أن ال يزيد عدد الر ائل على )

مع مراعاة الفقرة )ج( من هذه المادة، يجوز بتوصية من لجنتي القسم والكلية  -د 

واقتراح من المشرف وبقرار من المجل  تعيين مشرف مشارك من داخل 

أن يكون معينا  أو م هال  للتعيين برتبة أ تاذ مساعد  الجامعة أو خارجها، درب

 على األقل وتنطبق عليه دروب اردراف.

يجوز في حاالت خاصة تعيين مشرف من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة،  -هـ 

تتوافر فيه دروب اردراف، وذلك بتوصية من لجنتي القسم والكلية، وبقرار من 

 المجل .

 يجوز تغيير المشرف لظروف تقدرها لجنتا القسم والكلية ويوافق عليها المجل .  -أ (:   38المادة )

يجوز تعديل عنوان الر الة و/أو موضوعها و/أو خطتها إذا اقتضت مروف  -ب 
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 الب   ذلك، ويجري التعديل بالطريقة نفسها التي جرت بها الموافقة عليها.

على توصية من لجنتي القسم والكلية أن يشرف  ء  يجوز بقرار من المجل  بنا  - أ (:   39المادة )

 أو أنعضو هيئة التدري  المجاز على ر الة الطال.، أو أن يستمر في اردراف 

 يشارك فيه درب أن يقضي إجازته داخل األردن.

ي تس. للمشرف عن كل أبروحة/ ر الة ادرف عليها  اعة معتمدة في الفصل  - أ (: 40المادة )

ك اعتباراٍ من بدء الفصل الذي عين فيه مشرفا  وبما ال يزيد الدرا ي الواحد، وذل

 على ثالثة فصول.

 في حالة وجود إدراف مشترك على الر الة يوز  ع.ء اردراف بالتساوي. - ب 

 

 ةــــــــة المناقشــــــــــلجن
 

 تتكون لجنة المناقشة من: (:41المادة )

 المشرف/ رئيسا . - أ

 المشرف المشارك )إن وجد(. - ب

 ي هيئة تدري  من الجامعة تنطبق عليهما دروب اردراف.عضو - ج

 عضو من خارج الجامعة تنطبق عليه دروب اردراف. - د

 (:    42المادة )

 

 

تعين لجنة المناقشة وي دد موعدها بقرار من المجل  بناء على توصية من لجنتي  - أ

 القسم والكلية، وفق الترتي. اآلتي:

علميةا  ولغويةا  وااللتةزام باألمانةة العلميةة  يعد المشرف تقريرا  بجاهزية الر الة .1

للمناقشةةة، وذلةةك حسةة. الخطةةة المعتمةةدة للر ةةالة، ووفةةق النمةةوذج المعةةد لهةةذه 

 الغاية.

قائمة بأ ماء أربعة أعضاء هيئة تدري  من داخل الجامعة  مجل  القسميقترح  .2

وثالثة أعضاء من خارجها ممن تنطبق عليهم دروب اردراف والتةدري  فةي 

 ما، وفق النموذج المعد لهذه الغاية.البرا

يسلم الطال. نسخا  من الر الة بشكلها النهةائي ألعضةاء اللجنةة بعةد صةدور قةرار  -ب 

من المجل  بتشكيلها، وقبل ثالثة أ ةابيع علةى األقةل مةن موعةد المناقشةة. ويرفةق 

فةي  الطال. إقرارا خطيا  ينص علةى التزامةه بالمعةايير األخالقيةة واألمانةة العلميةة

 إعداد ر الته أو أية إقرارات أو نماذج أخر  تقرها الجامعة.

 .إذا تبين للجنة وجود  رقة علمية في إعداد الر الة فال تقدم للمناقشة -ج 
 

 ةــــــــــة الرسالـــــــمناقش

ت يتقدم الطال. بطل. لمناقشة ر الته الجامعية بعد اجتياز جميع الشروب واالمت انا (:43المادة )

المقررة في الخطة الدرا ية وإنهائه لجميع متطلبات الخطة الدرا ية بنجاح، وبمعدل 

 %.75تراكمي ال يقل عن 
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 تجري مناقشة الر الة على الن و اآلتي: - أ (:  44المادة )

( دقيقةةة تتبعهةةا 30يعةةرى الطالةة. ملخصةةا لر ةةالته فةةي مةةدة زمنيةةة ال تتجةةاوز ) .1

 المناقشة.

لبة الدرا ات العليا وأعضةاء هيئةة التةدري  فةي يقتصر حضور المناقشة على ب .2

القسم والمعنيين بموضو  الر الة، ويجوز في حاالت خاصة تقدرها لجنة القسم 

 أن تجري المناقشة في جلسة مغلقة.

يتةةولى رئةةي  اللجنةةة إدارة المناقشةةة. وبعةةد انتهائهةةا تتةةداول اللجنةةة وتقةةرر إحةةد   .3

 النتائا اآلتية:

لةةى الطالةة. تسةةليم ر ةةالته خةةالل أ ةةبو  مةةن نةةاجح، وفةةي هةةذه ال الةةة ع - أ

 تاريخ المناقشة.

ناجح مع تعديالت بفيفة، وفي هذه ال الة على الطال. إجراء التعديالت  - ب

المطلوبةة وتسةةليم ر ةالته خةةالل أربعةة أ ةةابيع مةن تةةاريخ المناقشةة، مةةع 

 إرفاه تقرير من المشرف يفيد بإجراء التعديالت المطلوبة.

وفةي هةذه ال الةة علةى الطالة. تعةديل ر ةالته ناجح مع تعديل جوهري،  - ج

فةةي مةةدة ال تقةةل عةةن دةةهرين وال تزيةةد علةةى أربعةةة أدةةهر مةةن تةةاريخ 

المناقشةةة، ويسةةجل الطالةة. )صةةفر(  ةةاعة فةةي الفصةةل التةةالي وإال فيعةةد 

 را با .

 را ..   - د

 

 المادةيمكن تمديد فترة تسليم الر الة بصورتها النهائية والم ددة في  - ب 

 مادة في حاالت اضطرارية يقبلها المجل .( من هذه ال/ب42)

 يعتمد قرار لجنة المناقشة من المجل   - أ (:   45المادة )

  
 

 منح الدرجات
تمنح درجة الماجستير بقرار من مجل  العمداء، بناء على تنسي. من  - أ (:   46المادة )

 المجل .

 تمنح الشهادات والدرجات في المواعيد المقررة. - ب 

 أحكام عامة
  

يتخذ مجل  العمداء قرارا  بس . الدرجة العلمية إذا تبين في أي وقت من األوقات أن  (:47المادة )

الر الة المقدمة لنيل  أو أنهذه الدرجة قد تم ال صول عليها بطره غير قانونية، 

الدرجة العلمية ال تتفق في مضمونها ومعايير األمانة العلمية؛ على أن تبلغ الجهات 

 داخل الجامعة وخارجها بهذا القرار.ذات العالقة 

يفوى الطال. الجامعة خطيا  حق تصوير الر الة كليا  أو جزئيا  وبأدكال مختلفة  (:48المادة )

وذلك لغايات الب   العلمي والنشر االلكتروني والتبادل مع الم  سات التعليمية 

 والب ثية والجامعات.

الصادرة عن منح درجة الماجستير في جامعة فيالدلفيا  تلغي هذه التعليمات تعليمات (:49المادة )

   ,   2007/2008مجل  العمداء والمعمول بها اعتبارا  من بداية العام الجامعي 

 يبت مجل  العمداء في ال االت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات. (:50المادة )
 


