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 تعميسات مشح درجة الساجدتيخ في جامعة إربج األىمية 
 
 .7870( لدشة 70صادرة استشادًا إلى قانػن الجامعات األردنية رقع ) 

 

تدسى ىحه التعميسات تعميسات مشح درجة الساجدتيخ في جامعة إربج األىمية، و يعسل بيا اعتبارًا  (:1السادة )
 .7870/7872مغ الفرل الجراسي األول 

 

يكووػن لمممسووات ا،تيووة، ويدسووا وردت فووي التعميسووات، السعوواني السخررووة ليووا  دنوواه، مووا لووع تووجل  (:2ادة )الس  
 القخيشة عمى خالف ذلظ: 

 

 الجامعة : جامعة إربج األىمية.
 الخئيذ : رئيذ جامعة إربج األىمية.

 العسيج : عسيج البحث العمسي والجراسات العميا .
 الممية : إوجى كميات الجامعة. 

 العسادة: عسادة البحث العمسي والجراسات العميا.
 السجمذ: مجمذ الجراسات العميا.

 القدع : القدع األكاديسي السختز .
 الصالب : شالب/ شالبة الساجدتيخ.

 البخنامج: بخنامج الساجدتيخ
السصمػبوة  ( تصموب ألروخاض افيفواا قالقاعوجة السعخ يوة688السادة االستجراكية:  ية مادة مغ مدتػى  قول موغ )

 لبخنامج الساجدتيخ.
 

 الخطط الجراسية   
 يكػن بخنامج الساجدتيخ في مداريغ :  وجىسا بخسالة ، والداني قامتحان شامل دون رسالة   (:3السادة )

لكتخوني إعتبارًا من العام الجامعي * عمى  2222/  2221) مع مخاعاة تطبيق تعميسات إدماج التعميم اال
 كهن كالتالي :مداقات الخطة بحيث ت

تهزع مهاد الخطة الجراسية لكل تخرز عمى ثالثة أنهاع ) التعمم الهجاىي الكامل ، التعمم  -1
 السجمج ، التعمم االلكتخوني الكامل عن بعج ( من حيث شكل التجريذ فييا .

 م .2/2/2222( تاريخ 26/12/2222بشاًء عمى قخار مجمذ العسجاء رقم )(  3*تم إضافة إلى السادة ) 
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لكتخوني الكامل عن بعج من تعمم الكتخوني  -2 يتكهن التجريذ في كل مادة من مهاد التعمم اال
 متدامن وتعمم الكتخوني غيخ متدامن وتشفح عمى السشرة االفتخاضية .

 

يتكهن التجريذ في كل مادة من مهاد التعمم السجمج من تعمم وجاىي وتعمم الكتخوني غيخ  -3
 اضية .متدامن وتشفح عمى السشرة االفتخ 

لكتخوني )  -4  1+1تكهن ندبة ساعات التعمم الستدامن األسبهعية أو الفرمية في مادة التعمم اال
 ( أي نرف إلى نرف ويجهز بقخار من مجمذ العسجاء تغييخ الشدب حدب التعميسات .

ترسم مكهنات التعمم االلكتخوني غيخ الستدامن في مادة التعمم االلكتخوني الكامل عن بعج  -5
 تعمم السجمج وتتاح لمطمبة عمى السشرة .ومادة ال

لكتخوني بأنهاعو الثالث في كل بخنامج أكاديسي عمى أن يخاعى  -6 تحجد ندب إدماج التعمم اال
تهزيع الشدب عمى مدتهيات السهاد السختمفة بحيث تذسل اإلجبارية واإلختيارية وتكهن الشدب 

 كالتالي :

ندانية واالجتساعية  - أ  % مجمج .62% الكتخوني كامل ، 22مل ، % وجاىي كا22البخامج اإل

      % مجمج .52% الكتخوني كامل ، 22% وجاىي كامل ، 32البخامج العمسية والرحية والطبية  - ب
كاديسي وتمتدم الكمية السخترة بطخح السداقات كسا اعتسجت  وتعتسج ىحه الشدب عمى البخنامج األ

 بشدبيا في الشقطة الدابقة .
 إعادة الشعخ بالشدب الهاردة في )أ( و )ب( .  يجهز لسجمذ العسجاء -ج

 

( ثالثوًا وثالثويغ سوواعة معتسوجة فوي األقوول  مػزعوة كسووا 33وتموػن متصمبوات الحرووػل عموى درجوة الساجدووتيخ )
 يأتي: 
 ، ويذسل: بخسالةبخنامج الساجدتيخ/  -  

ق ، وفو  ( فسوا فوػ 688(  ربع وعذخيغ سواعة معتسوجة موغ السوػاد موغ مدوتػى )72عغ ) لدراسة ماال يق (7)
( موغ ىوحه التعميسوات وبسعوجل 72الخصة الجراسوية السعتسوجة فوي القدوع ، و الشجواح بيوا قسػجوب  وكوام السوادة )

 %(. 26تخاكسي ال يقل عغ )
 

 

( 2( تقجيع رسالة تحػي إسياماً   صياًل في عالع السعخفة ، والشجاح في امتحان مشاقذتيا، ويخرز ليوا )7)
 تدع ساعات معتسجة. 

 و يذسل :  الساجدتيخ بامتحان شامل دون رسالة،  بخنامج -ب
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( فسوا فوػق، وفو  688( ثالٍث و ثالثيغ سواعة معتسوجة موغ السوػاد موغ مدوتػى )33دراسة ماال يقل عغ ) (7)
( مغ ىحه التعميسات وبسعجل 70الخصة الجراسية السعتسجة في القدع ، والشجاح بيا قسػجب  وكام السادة )

 %(. 26تخاكسي ال يقل عغ )

 ( مغ ىحه التعميسات.38-72تياز امتحان شامل كسا ىػ مشرػص عميو في السػاد )اج (7)
 

 -: متصمبات المغة:(4السادة )
 اجتياز متصمب المغة السصمػب لاللتحاق قالبخنامج وف  قخارات مجمذ التعميع العالي. -

 

في الممية بشاا عمى تػصوية يحجد مجمذ العسجاا استشادًا إلى تشديب مغ لجشة الجراسات العميا    (:5السادة )
مغ لجشة الجراسات العميا في القدع عجد الصمبة الحيغ يقبمػن في كول بخنوامج وفقوًا لتعميسوات ومعواييخ االعتسواد 

 العام لبخامج الجراسات العميا، ويحجد تخررات البكالػريػس التي تؤىل الصالب لمقبػل في ذلظ البخنامج.
 

ورل عمى درجة البكالػريػس ) في تخرروو( موغ جامعوة إربوج األىميوة يعفى الصالب الحي  -  (:6السادة )
 مغ السػاد االستجراكية إذا قبل في بخنامج ماجدتيخ في التخرز نفدو. 

( سواعات معتسوجة ققوخار 2يجػز  ن تذسل الخصة الجراسية لمصالب دراسة موػاد اسوتجراكية، ال تديوج عموى ) -ب
 اسات العميا في الممية وتػصية مغ لجشة الجراسات العميا في القدع.مغ العسيج بشاا عمى تشديب مغ لجشة الجر 

عمووى الصالووب  ن يشيووي دراسووة السووػاد االسووتجراكية فووي الدووشة األولووى مووغ التحاقووو قالبخنووامج، وال يدووسح  - ج
لمصالوووب بتدوووجيل موووػاد موووغ خصتوووو الجراسوووية قعوووج الدوووشة األولوووى إذا لوووع يشوووو دراسوووة السوووػاد االسوووتجراكية 

 بشجاح.
اف فروول دراسووي واوووج إلووى الحووج األعمووى مووغ السووجة السدووسػح بيووا لمحرووػل عمووى درجووة الساجدووتيخ يزوو  -د

 ( ساعات استجراكية يكمف الصالب بجراستيا.2( في ىحه التعميسات لمل )2السحجدة في السادة )
ن يعفووي ال تعوج  يووة موادة درسوويا الصالوب بشجوواح فوي مخومووة البكوالػريػس مووادة اسوتجراكية. ويجووػز لمعسيوج   -ىوو

الصالب مغ السػاد االستجراكية وموػاد المغوة افنجميديوة بتشدويب موغ لجشوة الجراسوات العميوا قالمميوة وتػصوية موغ 
لجشة الجراسات العميا في القدع خالل الفرل األول مغ قبػلو قالبخنامج إذا ثبت قأنو درس موػاد مكافةوة لمسوػاد 

 السكمف بجراستيا.
البخنوامج التوأىيمي لمغوة افنجميديوة إذا اجتوواز بشجواح متصموب المغوة الوػارد فووي يعوج الصالوب ناجحوًا فوي مووػاد  -و

 (  ثشاا تدجيمو لسػاد ىحا البخنامج.2السادة )
يجووػز لمصالووب سووحب السووادة االسووتجراكية السعفووى مشيووا خووالل الفروول األول مووغ قبػلووو، وتخصووج الخسوووػم  -ز

 الجراسية لتمظ السادة.
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   مجة الجراسة و العبء الجراسي 
( يكووػن الحووج األعمووى لمحرووػل عمووى درجوووة 6مووع مخاعوواة مووا ورد فووي الفقووخة )د( موووغ السووادة ) -:  (7الس  ادة)

 فرػل. ثالثةفرػل دراسية بجاًا مغ انتطام الصالب في الجراسة، و الحج األدنى ال يقل عغ  ستةالساجدتيخ 
راسوييغ بشواًا عموى يجػز لمعسيج في وواالت اسوتدشائية ومدوػرة، تسجيوج الحوج األعموى فروميغ د - ب

تشدوويب لجشووة الجراسووات العميووا فووي المميووة وتػصووية مووغ لجشووة الجراسووات العميووا فووي القدووع وشمووب مووغ 
 الصالب.

ال يوووجخل فرووول/ فروووػل التأجيووول و الفرووول الرووويفي صوووسغ الحوووج األعموووى لمحروووػل عموووى درجوووة  -ج      
 الساجدتيخ.

 

( سووت سوواعات معتسووجة، و الحووج األعمووى 6لػاوووج )الحووجا األدنووى لمعووبا الجراسووي فووي الفروول ا -أ (:8الس  ادة )
( اثشتووا عذووخة سوواعة معتسووجة، قسووا فييووا السووػاد االسووتجراكية، و يجووػز فووي ووواالت مدووػارة  وبسػافقووة مخشووج 77)

 ( ست ساعات معتسجة.6الصالب و رئيذ القدع السعشي،  ن يقل العبا الجراسي عغ )
في ألرووخاض البحووث العمسووي  والتووجريب، و يجووػز لمجامعووة  ن تصووخح مووػاد دراسووية فووي الفروول الرووي - ب

 ( ست ساعات معتسجة. 6التخخيج، عمى  ال يتجاوز العبا الجراسي لمصالب )
 قبهل الطمبة 

    (:9السادة )
 تقجم شمبات االلتحاق قالجراسات العميا إلى دائخة القبػل والتدجيل عمى نسػذج خاص بحلظ. - 

 خوط القبػل وف  قخارات مجمذ التعميع العالي ذات العالقة .يذتخط في الستقجم  ن يكػن مدتػ يًا لذ -ب
التيع  -  (:12الس  ادة ) تووتع السفاصوومة بوويغ الصمبووة الستقووجميغ فووي بخنووامج الساجدووتيخ تشافدوويًا وفوو  تدمدوول معووج 

 التخاكسية في درجة البكالػريػس.
جراسوات العميوا فوي المميوة، يجػز لسجمذ العسجاا قاقتخاح مغ مجمذ القدوع، وتػصوية موغ لجشوة ال -ب        

وتشديب مغ مجمذ الجراسات العميا إصافة  سذ  خخى لمسفاصمة، كإجخاا امتحان تشافدوي لمصمبوة الستقوجميغ، 
   %(. 38شخط  ن ال تديج ندبتيا في السفاصمة عمى )

عميووا فووي يجووػز لسجمووذ العسووجاا قوواقتخاح مووغ لجشووة الجراسووات العميووا فووي  القدووع ولجشووة الجراسووات ال -ج       
المميووة، و تشدوويب مووغ مجمووذ الجراسووات العميووا  ن يازووساغ الخصووة الجراسووية شووخوشًا خاصووة لاللتحوواق ببخنووامج 

 الساجدتيخ كاجتياز امتحان بمغة معيشة ،  و دراسة السػاد معيشة .
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لوو رقسوًا ، تحدوب ندوبة معج   -د       لوو إذا كان الصالب واصاًل عمى تقجيخ مغ جامعة  خخى ، و ضيوخ معجا
قسا يشاضخه في جامعة إربج األىمية ، و إذا لوع يطيوخ معجلوو رقسوًا يحدوب لوو متػسوت عالموة تقوجيخه فوي جامعوة 

 إربج األىمية .
 

يقبووول الصمبوووة فوووي بوووخامج الجراسوووات العميوووا موووع تحجيوووج السدوووار )رسوووالة  و شوووامل( ققوووخار موووغ  -  (:11الس   ادة )
ي القدوووع ، ويبموووا القوووخار إلوووى الصالوووب، و موووجيخ القبوووػل العسيوووج، بشووواًا عموووى تشدووويب لجشوووة الجراسوووات العميوووا فووو

 والتدجيل، و القدع، و الممية .
 ال يقبل الصالب السفرػل مغ بخنامج في جامعة  خخى إذا كان فرمو ألسباب سمػكية. -ب

 انتقال الطمبة
معة  ققخار يجػز  ن يشتقل الصالب مغ بخنامج ماجدتيخ إلى بخنامج ماجدتيخ آخخ في الجا -  (:12السادة )

موغ العسيووج،  بشوواًا عمووى تػصووية موغ لجشووة الجراسووات العميووا فووي المميوة السشتقوول إلييووا ، وتشدوويب لجشووة الجراسووات 
العميا في الممية السشتقل مشيا ، إذا استػفى شخوط القبػل في البخنامج الحي يخرب في االنتقال إليو، مغ ويث 

ل، والتخرز و توػافخ الذوػارخ، و يجوػز بتش دويب موغ لجشوة الجراسوات العميوا فوي المميوة اوتدواب موا ال السعج 
( خسذ عذخة ساعة معتسجة مغ السػاد التي درسيا صسغ خصتو الجراسية في البخنامج السشتقل 15يديج عمى )

إليو، شخيصة  ن تمػن مغ السػاد السصمػبة في خصة التخرز الحي يخرب الصالب االنتقال إليو، وان تتذاقو 
لوو التخاكسوي الججيوج ، و يبموا  تجخلىا  ، وقأرقاميا ومحتػا  جسيع السػاد السحتدبة مغ البخنامج الداب  في معج 

رئيذ القدع السشتقل مشو الصالب، و مجيخ دائخة القبػل والتدوجيل خصايوًا بوحلظ ، و تصبو  عموى الصالوب الخصوة 
 الجراسية لمبخنامج السشتقل إليو سشة انتقالو. 

بخنامج ماجدتيخ في جامعة  خخى إلى بخنامج ماجدتيخ فوي الجامعوة، ققوخار  يجػز  ن يشتقل الصالب مغ -ب
مغ العسيج، بشاا عموى تػصوية موغ لجشوة الجراسوات العميوا فوي القدوع الوحي يخروب فوي االنتقوال إليوو ، و تشدويب 

يخروب مغ لجشة الجراسات العميا في الممية ، شخيصة  ن تتػافخ  يو شخوط القبػل فوي بخنوامج الساجدوتيخ الوحي 
ل و التخروز و توػافخ الذوارخ. و فوي ىوحه الحالوة لمجشوة الجراسوات العميوا  في االنتقال إليو ، مغ ويث السعج 
ل  يوو  في القدع  ن تعادل لو قعس السػاد التي درسيا قسا يشاضخىا مغ مدتػى مػاد بخنامج الساجدوتيخ السدوج 

توووجخل عالموووة السوووػاد  والسووواعات معتسوووجة ، ( تدوووع 9،  و تعفيوووو موووغ دراسوووتيا ، عموووى  ال  يتجووواوز افعفووواا )
ل التخاكسي .  السعادلة  و السعفاة صسغ السعج 
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( سووواعات 2يجوووػز معادلوووة موووػاد درسووويا الصالوووب فوووي بوووخامج دبموووػم الجراسوووات العميوووا قسوووا ال يديوووج عموووى ) –ج 
،  معتسوجة، شوخيصة  ن تموػن السوػاد السعادلوة موغ مدووتػى الساجدوتيخ، و ن ال تموػن موغ دبموػم ميشويا   و تووأىيميا

 و ن يكػن الجبمػم مغ إوجى الجامعات األردنية .
 

 (:13السادة )
ال تحتدوب لصالوب الجراسوات العميووا  يوة موادة كووان قوج درسويا،  و درس موا يعادليووا، و ورول قسػجوب ذلووظ  - 

 عمى شيادة  و درجة عمسية  خخى مذابية.
 

موى تػصوية لجشوة الجراسووات العميوا فوي القدووع ، و يجوػز لمصالوب ققووخار موغ العسيوج وبشوواًا ع -    (:14الس ادة )
تشديب لجشوة الجراسوات العميوا فوي المميوة  ن يحوػل موغ مدوار االمتحوان الذوامل إلوى مدوار الخسوالة  و العكوذ 

 فقت، شخيصة تػافخ الذارخ. واحجةمخة 
ب لجشة يجػز لمصالب التحػيل مغ مدار الذامل إلى مدار الخسالة ققخار مغ العسيج بشاا عمى تشد -ب

الجراسات العميا في الممية السدتشج إلى تػصية لجشة الجراسات العميا في القدع، في صػا السعجل التخاكسي 
 -لمصالب في خصتو الجراسية ) مدار الذامل ( وذلظ قعج تحقي  الذخوط ا،تية:

ال تحتدب ( ساعة معتسجة بشجاح مغ خصتو الجراسية ) مدار الذامل(، و 70اجتياز ما ال يقل عغ ) -7
 السػاد االستجراكية ليحا الغخض.

 %(.26 ن ال يقل معجلو التخاكسي في خصتو الجراسية ) مدار الذامل( عغ ) -7
 وجػد مػافقة خصية ممدمة مغ مذخف مقتخح لإلشخاف شخط  ن يدسح عبؤه افشخافي بحلظ . -3
كانت صسغ الخصة الجراسية تحدب جسيع السػاد التي درسيا الصالب السحػل مغ مدار إلى آخخ إذا  -ج

 لمسدار السحػل إليو.
ندحاب.   السهاظبة والتأجيل واال
تذووتخط السػاضبووة لجسيووع الصمبووة فووي وزووػر السحاصووخات والسشاقذووات وال يدووسح لمصالووب  -  (:15الس  ادة ) 

 %( مغ الداعات السقخرة لمل مادة.76قالتغيب  كدخ مغ )
لدوواعات السقووخرة لسووادة مووا دون عووحر مخصووي  و قيووخي %( مووغ ا76إذا روواب الصالووب عووغ  كدووخ مووغ ) -ب  

 %(.68يقبمو مجرس السادة يعج راسبًا في تمظ السادة، ويعصى عالمة الحج األدنى )
%(، 38%( مغ الداعات السقوخرة لسوادة موا، وبسوا ال يتجواوز عوغ )76إذا راب الصالب عغ  كدخ مغ ) -ج 

يدسح لمصالب قاالستسخار في السادة، وفي وال تجاوز  وكان ىحا الغياب قعحر مخصي  و قيخي يقبمو السجرس
 ىحه الشدبة يعج الصالب مشدحبًا مغ تمظ السادة.
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يذتخط فوي العوحر السخصوي السقبوػل  ن يكوػن قذويادة مروادق عمييوا موغ السخجوع الصبوي السعتسوج لوجى  -د   
مووغ توواريا زوال  أس  بهع خووالل م  جرس الس  ادةالجامعووة، وعمووى الصالووب  ن يقووجم التقخيووخ الصبووي السصمووػب إلووى 

 العحر.
ل ليووا فووي فروول مووا، قسقتزووى الفقووخة)ج( مووغ ىووحه  -ىووو   ووجا الصالووب مشدووحبًا مووغ جسيووع السووػاد التووي سووجا إذا عا

السادة، تمػن دراستو لحلظ الفرل مؤجموة، ويدبوت ذلوظ فوي سوجماو األكواديسي، ويوجخل ىوحا التأجيول صوسغ موجة 
 غ ىحه التعميسات. ( م-76التأجيل السشرػص عمييا في السادة )

يجووػز لمصالووب  ن يتقووجم قصمووب اندووحاب مووغ الجامعووة إلووى العسيووج، و فووي وووال السػافقووة تدبووت فووي سووجل  -و 
 الصالب مالوطة "مشدحب"، ويبماا رئيذ القدع ومجرسػ السػاد ومجيخ القبػل والتدجيل بحلظ.

بماا العسيج ومجيخ القبػل مجرس السادة مدؤول عغ تصبي  ما ورد في الفقخات ) ( و)ب( و)ج(، وي -ز 
 والتدجيل خصايًا بحلظ.

 

  (:16السادة)  
يجووووػز لمصالووووب  ن يؤجوووول دراسووووتو لسووووجة ال تديووووج فووووي مجسػعيووووا عمووووى فرووووميغ دراسووووييغ مترووووميغ  و  -  

مشفرميغ شػال مجة دراستو في البخنامج الحي قبل  يو ققخار موغ العسيوج بشواا عموى شموب موغ الصالوب 
ا في القدع عمى  ن يتع ذلظ خالل األسوابيع الدسانيوة األولوى موغ الفرول وتشديب لجشة الجراسات العمي

الحي يخرب في تأجيل دراستو  يو، ويبما القخار إلى مجيخ القبػل والتدجيل ورئيذ القدوع، وال تحدوب 
 مجة التأجيل في ىحه الحالة مغ الحج األعمى لدشػات الجراسة.

ل دراسوي واووج عموى دراسوتو فوي الجامعوة، ويشصبو  ذلوظ ال تؤجل الجراسة لمصالوب إال قعوج مزوي فرو -ب   
 عمى الصالب الحي يشتقل مغ بخنامج إلى آخخ.

يجوػز لسجمووذ العسووجاا السػافقوة عمووى تأجيوول دراسوة الصالووب لفرووميغ دراسوييغ إصووافييغ إذا تقووجم الصالووب  -ج 
 قأسباب يقتشع بيا مجمذ العسجاا ليحا التأجيل.

 يا الصالب خالل فتخة التأجيل.ال يجػز اوتداب  ية مادة درس -د
 

  (:17السادة )
يدوووسح لمصالوووب قاالندوووحاب موووغ السوووػاد التوووي سوووجل فييوووا، وبصوووافة موووػاد ججيوووجة خوووالل األسوووبػ  األول موووغ  - 

 الفرل الجراسي، وذلظ ودب التقػيع الجامعي، دون  ن تدبت السػاد التي اندحب مشيا في سجماو األكاديسي.
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، عمووى األقوول قب  ل ب  جء االمتحان  ات الشياسي  ة بأس  بهعين مووغ مووادة  و  كدووخ يدووسح لمصالووب قاالندووحاب  -ب 
قسػافقة رئيذ القدع األكواديسي الوحي يتبوع إليوو الصالوب، ويبموا العسيوج وموجيخ القبوػل والتدوجيل وموجرس السوادة 

 بحلظ، وتدبت في سجمو مالوطة " مشدحب".
ب االندووحاب مووغ االمتحووان الذووامل قعووج بووجا عمووى الووخرع مسووا ورد فووي الفقووخة "ب"  عوواله ال يجووػز لمصالوو -ج

 االمتحانات الشيائية.
 يعج االمتحان ونتيجتو ممدمان لمصالب في وال تقجمو ألي جمدة مغ جمدات االمتحان. -د

إذا لووع يتقوجم الصالووب لالمتحوان الذووامل لعوحر قيووخي تقبموو لجشتووي الجراسوات العميووا فوي القدووع والمميوة ويقووخه  -ىوووو
ػ  مغ تاريا عقج االمتحان، يعج الصالب مشدحبًا مغ االمتحوان وعميوو التقوجم لوو فوي الوجورات العسيج خالل  سب

 القادمة.
 

نقطاع عن الجراسة: فقجان مقعج الجراسة والفرل    اال
 

 يفقج الصالب مقعجه في الجراسة في بخنامج الساجدتيخ السمح  قو في الحاالت ا،تية:  (:18السادة )
ل فييا في الفرل األول مغ دراستو.إذا اندحب  و عجا مشد (  )  حبًا مغ جسيع السػاد التي سج 
  (.-76إذا لع يدجال لفرل ما، ولع يؤجل ذلظ الفرل وف  السادة ) ( ب)

  (.-76)ج( إذا لع يدجل لفرل ما قعج استشفاده مجة التأجيل السشرػص عمييا في السادة )
 )د( إذا رسب الصالب في البخنامج التأىيمي .

 

 :(19السادة )
/و(،  و فقووج مقعووجه فووي الجراسووة  ن يتقووجم 76يجووػز لمصالووب إذا اندووحب مووغ الجامعووة قسػجووب السووادة ) -  

قصمب ججيج لمعسيج لمقبػل، وبذا قبل في تخررو الدواب  نفدوو يحوتفس قدوجمو األكواديسي كواماًل قذوخط 
مبات ورػلو ( سشػات، وفي والة قبػلو يدتمسل الصالب متص3 ال تديج مجة انقصاعو عغ الجراسة عغ )

عمى درجة الساجدتيخ وف  الخصة السعسػل بيا عشج عػدتو إلوى الجراسوة، وتحدوب موجة الجراسوة الدواققة 
 والتأجيل صسغ الحج األعمى لدشػات التخخج.

يجػز  ن يحتدب لمصالب إذا اندحب مغ الجامعة  و فقج مقعجه في الجراسة وقبل فوي بخنوامج آخوخ موا   - ب
جة مغ السػاد التي درسيا في البخنامج الداب  عمى  ن تموػن موغ خصتوو ( ساعات معتس2ال يديج عمى )

الجراسووية الججيووجة، و ن ال يكووػن قووج مزووى عمووى دراسووتيا  كدووخ مووغ  ربووع سووشػات. وتووجخل جسيووع السووػاد 
( سواعات فوأكدخ موغ الحوج األعموى 2السحتدبة في معجلوو التخاكسوي. ويحدوع فرول دراسوي واووج مقابول )

 لمجراسة. 
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 لساجدتيخالفرل من ا
 يفرل الصالب مغ بخنامج الساجدتيخ في الحاالت ا،تية:  (:22السادة) 

قاستدشاا السػاد االستجراكية  و افصا ية،  و متصمبات المغة  ثالث مخاتإذا رسب في  ي مغ السػاد  -  
 افنجميدية.

شاا  ول فرل مػاد مختمفة مغ خصتو الجراسية شيمة فتخة التحاقو قالبخنامج قاستد ثالثإذا رسب في  - ب
 اللتحاقو قالجامعة.

 مختين.إذا رسب في االمتحان الذامل  -ج
 ج(-72إذا لع يتسكغ مغ إزالة وصع )تحت السخاقبة( قسقتزى السادة ) -د
 إذا رسب في مشاقذة الخسالة. -ىو
 إذا لع يتع بشجاح متصمبات الحرػل عمى الساجدتيخ صسغ الحج األعمى مغ السجة الدمشية السحجدة في -و

 (.2السادة )
 

 ال يح  لمصالب الحي فرل مغ بخنامج ماجدتيخ في الجامعة العػدة إلى البخنامج نفدو.  (:21السادة)
 

 االمتحانات:
 

 تتمػن عالمة الصالب في السادة الػاوجة مغ:  -(: أ22السادة)
عخصوًا لسػصوػ ،  و  عالمتو في  عسال الفرل، وتذسل اختبارًا واوجًا عمى األقول، وتقواريخ  و قحػثوًا،  و -7

 %( مغ العالمة الشيائية.62ما شاقو ذلظ مغ نذاط. ويخرز ألعسال الفرل )
 %( مغ العالمة.42عالمتو في االمتحان الشيائي و يخرز لو ) -7
إذا تغيووب الصالووب عووغ امتحووان مووغ  عسووال الفروول لعووحر شبووي  و عووحر قيووخي يقبمووو مووجرس السووادة، عمووى  -3

ل ثالثة  يام مغ تاريا انتياا العحر وعموى موجرس السوادة  عقوج امتحوان تعػيزوي الصالب  ن يتقجم قالعحر خال
 لمصالب في مجة ال تتجاوز  سبػعيغ مغ تاريا قبػل العحر.

تاخدا جسيع التقاريخ والبحػث وجسيع األعسال الفرمية إلى الصالب قعج تروحيحيا وتدوجيل عالماتيوا،  موا  -2
ىا  و اشال   الصمبة عمييا قاستدشاا االمتحان الشيائي ويحتفس السوجرس قجسيوع  وراق  وراق االمتحانات فيتع ردا

 االمتحانات التي لع تخد لمصمبة لسجة ال تقل عغ فرل دراسي واوج.

يدووووتدشى مسووووا ورد فووووي البشووووج ) ( الدوووواب  السووووػاد  والشووووجوات والحمقووووات والبحووووػث والسختبووووخات والتروووواميع -ب
خرووز ليووا سوواعات معتسووجةل وتقووخر لجشووة الجراسووات العميووا فووي القدووع اليشجسووية واالختبووارات العسميووة التووي ت

 متصمبات الشجاح ،وشخق تقػيع مدتػى تحريل الصالب في كل مشيا .
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 -(:23السادة)
إذا تغيووب الصالووب عووغ االمتحووان الشيووائي يػصووع لووو )صووفخ( فووي ذلووظ االمتحووان، ويحدووب لووو فووي العالمووة  - 

 الشيائية.
تغيبو عغ االمتحان الشيائي تقبمو لجشة الجراسات العميا فوي المميوة قعوج االسوتةشاس إذا تقجم الصالب قعحر ل -ب

بخ ي السجرس، يبما عسيج الممية قخاره ققبوػل العوحر إلوى دائوخة القبوػل والتدوجيل وموجرس السوادة ليدوجل لمصالوب 
 عالمة " ريخ مكتسل".

 ن يتقوجم لالمتحوان الشيوائي فوي السوادة إذا ورل الصالب عمى عالمة " ريخ مكتسل" فوي موادة موا، فعميوو  -ج
السحكػرة في مجة  قراىا  ربعة  سابيع موغ بجايوة الفرول التوالي لمفرول الوحي ورول  يوو عموى عالموة " ريوخ 

 مكتسل" ويعتبخ الفرل الريفي فرال دراسيًا ليحا الغخض إذا سجل  يو الصالب.
ا ورد فوي الفقوخة ) ( موغ ىوحه السوادة، تخصوج لوو إذا لع يتسكغ الصالب مغ إزالة نتيجة " ريخ مكتسل" وفو  مو -د

 عالمة )صفخ( في االمتحان الشيائي.
 يدتدشى مسا ورد  عاله مػاد الخسالة ويث تبقى الشتيجة ريخ مكتسل لحيغ الشجاح في الخسالة. -ىووو

 

)راسب(  %(، وتخصج الشتيجة )ناجح(  و65الحج األدنى لمشجاح في السػاد االستجراكية ) -  (:24السادة ) 
 %(.52%(، و دنى عالمة تدجل لمصالب )72والحج األدنى لمشجاح في مػاد بخنامج الساجدتيخ )

 %( .75يػصع الصالب تحت السخاقبة إذا نقز معجلو التخاكسي عغ ) -ب
عمى الصالب الحي وصع تحت السخاقبة  ن يديل مفعػل ذلظ في مجة  قراىا فرالن دراسيان قعج  -ج

 و تحت السخاقبة.الفرل الحي وصع  ي
يجػز الشطخ في ترػيب العالمة الشيائية ألي شالب في مادة ما بشاًا عموى شموب خصاوي مشوو،  (:52المادة)  

موغ إعوالن الشتوائج، ويعوخض األموخ  أس بهعان و قسبادرة خصية مغ مجرس السادة إلى العسيج فوي موجة  قرواىا 
 مغ صجوره . أسبهعينققخار السجمذ خالل  عمى السجمذ، ويبما العسيج مجيخ دائخة القبػل والتدجيل

 

 إعادة دراسة السهاد  
 %(. 75دراسة السادة التي ورل فييا عمى عالمة  قل مغ ) ةيجػز لمصالب إعاد -  (:26السادة) 

، وتحدوب العالموة األعموى فقوت م خة واح جةدراسة السوادة الػاووجة  كدوخ موغ  ةال يجػز إعاد -ب 
ل التخاكسي .  في السعج 

لووو    إذ -ج ا درس الصالووب مووادة اختياريووة قدووبب رسووػبو فووي مووادة اختياريووة  خووخى،  و لخفووع معجا
 التخاكسي، تحدب عالمة السادة األعمى في السعجل التخاكسي.
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 االمتحان الذامل 
ييووووجف االمتحووووان الذووووامل إلووووى قيوووواس قووووجرة الصالووووب عمووووى اسووووتيعاب السفوووواليع األساسووووية  -  (:27الس    ادة)  

اكتدبيا في دراستو، والخبت بيشيوا وتػضيفيوا فوي وولا السذوكالت التعميسيوة  يوالسعتسجة، الت
والتصبيكيوووة فووووي مجوووال تخررووووو. ويذوووسل ذلووووظ افلسوووام العووووام قالسشطػموووة السعخ يووووة فووووي 

 مػصػ  تخررو.
 االمتحان الذامل ليذ امتحانًا آخخ في السػاد التي درسيا الصالب. -ب   

 

تحان الذامل إال  قعج  ن يكػن قج  نيى بشجواح جسيوع السوػاد السقوخرة ال يدجل الصالب لالم -  (:28السادة)
 %( .75في خصتو الجراسية، وبسعجال تخاكسي ال يقل عغ )

يعقوج االمتحوان الذووامل موخة واوووجة فوي كوول فرول دراسوي، ققووخار موغ العسيووج، واقتوخاح مووغ  -ب
 لجشة الجراسات العميا في القدع .

ل نتيجة الصالب في االمت -ج  حان الذامل في كل مخة يتقجم فييوا إلوى االمتحوان، وتموػن تدجا
 %(، وتدبت في سجماو األكاديسي "ناجح"  و "راسب". 72عالمة الشجاح  يو )

 

 لجشة الجراسات العميا في القدع مدؤولة عغ تشطيع االمتحان الذامل ، قحيث يذسل ذلظ:  (:29) المادة
وتػزيووع العالمووات ودووب  ىسيووة كوول محووػر  تحجيووج السحوواور التووي يذووسميا االمتحووان الذووامل، -  

 قالشدبة لمتخرز الجقي .
اختيار  عزاا ىيةة التجريذ مغ الستخرريغ قسػصوػ  االمتحوان لػصوع األسوةمة وتروحيح افجاقوات   - ب

مسغ يحسمػن درجات  كاديسية ال تقول عوغ رتبوة  سوتاذ مذوارك، موع مخاعواة إعصواا الصمبوة  رقاموًا سوخيًة، وقيوام 
 ة تجريذ متخرز بترحيح كل سؤال مغ  سةمة االمتحان. كدخ مغ عزػ ىية

 عمى األقل، ويخرز لمل ورقة جمدة ال تقل عغ ساعتيغ. ورقتينيتمػن االمتحان الذامل مغ  -ج
يبمووا رئوويذ القدووع العسيووج وعسيووج المميووة ومووجيخ دائووخة القبووػل والتدووجيل بشتيجووة الصالووب فووي االمتحووان وفوو   -د

 الشساذج السخررة لحلظ.
 

فقوت، فوي مػعوج يحوجده القدوع،  ثاني ةإذا رسب الصالب في االمتحان الذامل يسكشو التقجم لو مخة  (:32دة)السا
شخيصة  ال يتجاوز نياية الفرل الالو  لمفرل الحي تقجم  يو لالمتحان األول، وال يجخل ىحا الفرول صوسغ 

 الحج األعمى لمجراسة.
 

 جدتيخ وف  الججول ا،تي:ترشف عالمات السادة لجرجة السا -  (:31السادة )
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 التقجيخ العالمة
 جيج %08 قل مغ -28
 جيج ججاً  %28 قل مغ  -08

 مستاز 788% -28
 

يحجد تقجيخ الصالب لجرجة الساجدتيخ عشج تخخجو قعج اوتداب السعجل التخاكسي قالسػاد السصمػبة في  -ب
 خصتو الجراسية وف  الججول ا،تي: 

 

 التقجيخ السعجل التخاكسي 
%08 قل مغ  -26  جيج  
 جيج ججاً  %00 قل مغ  -08

 مستاز 00-788%
 *:واإلشخاف والسشاقذة التدجيل لمخسالة

 

 (: 32السادة)
ُيعمن القدم في بجاي ة ك ل فر ل دراس ي االىتسام ات البحثي ة ألعز اء ىير ة الت جريذ ف ي القد م يخت ار -أ  

م  ن غي  خ السهاض  يع السعمش  ة م  ن قب  ل القد  م  مشي  ا الطال  ب مهض  هعًا لخس  التو ولمطال  ب أن يخت  ار مهض  هعاً 
  .شخيطة مهافقة القدم عميو

   .يحجد القدم مذخفًا عمى رسالة الطالب خالل الفرل األول من التحاقو بالبخنامج-ب 
يق  جم الطال  ب لمقد  م السعش  ي مذ  خوع بح  ث مهض  هع رس  التو لمساجد  تيخ قب  ل نياي  ة الفر  ل الث  اني م  ن -ج 

  .التحاقو في البخنامج
عم ى لجش ة الجراس ات العمي ا ، ويد سح لطمب ة    proposalيقهم الطالب بسشاقذ ة وع خم مذ خوع بحث و-د 

الجراس  ات العمي  ا بحز  هر السشاقذ  ة ، وُيخف  ع بع  ج السهافق  ة عمي  و واعتس  اده بر  يغتو الشياسي  ة إل  ى عس  ادة 
    .الجراسات العميا

( ثس    اني عذ    خة  18يق    ل ع    ن )  ال يد    جل الطال    ب لمخس    الة إال بع    ج نجاح    و ف    ي دراس    ة م    ا ال-ه 
% ( وإجت    از  75س    اعة معتس    جة ض    سن خطت    و الجراس    ية عم    ى أن ال يق    ل معجل    و التخاكس    ي ع    ن ) 

 ( من تعميسات مشح درجة الساجدتيخ في جامعة اربج األىمية . 4متطمب المغة حدب السادة ) 
 

 م .2/2/2222( تاريخ 26/12/2222ار مجمذ العسجاء رقم ) ( واستبجالو بالسحتهى الججيج بشاًء عمى قخ  32*تم إلغاء محتهى السادة ) 
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  (:33السادة)
يجوووػز تعيووويغ مذوووخف مذوووارك لمصالوووب عموووى رسوووالتو فوووي وووواالت مدوووػرة، وخرػصوووًا فوووي البوووخامج الستجاخموووة  و  - 

 ي القدع.السذتخكة، ققخار مغ العسيج وتشديب مغ لجشة الجراسات العميا في الممية وتػصية مغ لجشة الجراسات العميا ف
يذ  تخف ف  ي ك  ل م  ن السذ  خف والسذ  خف السذ  ارن، ) إن وج  ج( أن يك  هن م  ن ب  ين أعز  اء ىير  ة * -ب

 . التجريذ في القدم
يجػز في واالت مدوػرة ققوخار موغ العسيوج تعيويغ السذوخف،  و السذوخف السذوارك موغ خوارج القدوع فوي الجامعوة،  -ج

معوووة بتشدووويب موووغ لجشوووة الجراسوووات العميوووا فوووي المميوووة كسوووا يجوووػز تعيووويغ السذوووخف  و السذوووخف السذوووارك موووغ خوووارج الجا
 وتػصية مغ لجشة الجراسات العميا في القدع.

لمسجمووذ بشوواا عمووى تشدوويب مووغ لجشووة الجراسووات العميووا فووي المميووة وتػصووية مووغ لجشووة الجراسووات العميووا فووي القدووع،  -د
اصوخ متفوخب بختبوة /  سوتاذ مدواعج السػافقة عمى  ن يتػلى افشخاف عزوػ ىيةوة توجريذ موغ رتبوة  سوتاذ مدواعج  و مح

 إذا وق  الذخوط الػاردة في تعميسات ومعاييخ االعتساد العام لبخامج الجراسات العميا .
 يخاعى في اختيار السذخف تخررو الجقي   و إنتاجو العمسي، في مػصػ  رسالة الصالب. -ىو
ن الطالب والسذخف بتقجيم تقخي خ يتابع القدم السعشي آداء الطمبة بذكل دوري من خالل قيام كل م **-و

 فرمي حهل عسمية االشخاف وُيخفع التقخيخان لكمية الجراسات العميا بعج دراستيسا في القدم .
 

 (:34السادة)
يجػز لطخوف استدشائية تعيويغ مذوخف موغ  عزواا ىيةوة التوجريذ فوي القدوع الحاصوميغ عموى إجوازة داخول  -أ

 (.33األردن وف   وكام السادة )
مووذ بشوواا عمووى تشدوويب مووغ لجشووة الجراسووات العميووا فووي المميووة وتػصووية مووغ لجشووة الجراسووات العميووا فووي لمسج -ب

القدع، السػافقة عمى  ن يدتسخ عزػ ىيةة التوجريذ الحاصول عموى إجوازة ) تفوخب عمسوي ،  و إعوارة انتوجاب ، 
القووانػني، فووي افشووخاف  و إجوازة بووجون راتووب( داخوول األردن،  و الووحي انتيووت خجمتووو فووي الجامعووة لبمووػب الدووغ 

عمى رسالة الصالب  و السذاركة في افشخاف عمييوا، عموى  ن يكوػن قوج مزوى فرول دراسوي واووج فوي األقول 
 عمى تعييشو مذخفا، 

 
خ ( ت  اري26/12/2222( بش  اءع عم  ى ق  خار مجم  ذ العس  جاء رق  م )  33*ت  م ح  حف عب  ارة وبختب  ة أس  تا  أو أس  تا  مذ  ارن م  ن الفق  خة ) ب ( م  ن الس  ادة ) 

 م .2/2/2222
( تاريخ 26/12/2222( واستبجالو بالسحتهى الججيج بشاًء عمى قخار مجمذ العسجاء رقم )  33السادة )  الفقخة ) و ( من محتهى  تعجيل*تم *

 م .2/2/2222
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 و ن تخاعى مرمحة الصالب في ىحه الحالة.
عمسوي ، إعووارة، انتوجاب ، بووجون  ال يجوػز لعزووػ ىيةوة التووجريذ الحاصول عمووى إجوازة خووارج الوبالد ) تفووخب -ج

راتوووب( افشوووخاف ) السذووواركة قافشوووخاف(  و االسوووتسخار قافشوووخاف ) االسوووتسخار قالسذووواركة قافشوووخاف ( عموووى 
رسالة الصالب ويقػم رئيذ القدع قالتشديب لمعسيج بتغييخ السذخف ) السذخف السذارك( قاألسومػب الوحي عويغ 

 قو.
ف عزػ ىيةة التجريذ الحي انتيت خجمتو في الجامعة لبمػرو سغ يجػز لمخئيذ، وودب األصػل، تممي -د

الدووبعيغ، تووجريذ مووػاد، وافشووخاف عمووى رسووائل الساجدووتيخ و/   و الووجكتػراه شووخيصة  ن ال يديووج التمميووف عمووى 
 ( ساعات معتسجة ، وذلظ مقابل مكافأة مالية يحجدىا الخئيذ.6)
  ن تتػافخ  يو الذخوط ا،تية:/د(  عاله 32يذتخط في مغ يكمف في السادة ) -ىوو

 .ن يتقجم قصمب خصي  

  ن يكووػن الئقووًا صووحيا لمكيووام قالسيووام التووي يكمووف بيووا وذلووظ بشوواا عمووى تقخيووخ مووغ المجشووة الصبيووة التووي تعتسووجىا 
 الجامعة.

 .ن يكػن قج مزى عمى تعييشو في الجامعة مجة ال تقل عغ عذخ سشػات  

 ردة في تعميسات ومعاييخ اعتساد الجراسات العميا. ن يكػن بختبة  ستاذ، ويحق  الذخوط الػا 

 
 

  (:35السادة)
يجووػز تغييووخ السذووخف  و السذووخف السذووارك ) إن وجووج( لطووخوف خاصووة اسووتدشائية، قاألسوومػب الووحي عوويغ قووو 

 بشاا عمى شمب مغ السذخف  و الصالب.
 

   (:36السادة)
حوث ذلوظ،  ويوتع التعوجيل قالصخيقوة نفدويا يجػز تعجيل عشػان مذوخو  الخسوالة وخصتيوا إذا اقتزوت ضوخوف الب

 التي تست بيا السػافقة.
 

 (:37السادة )
( خسدووسائة ديشووار مقابوول إشووخافو عمووى كوول شالووب قعووج مشاقذووة الخسووالة. وفووي وووال 688يرووخف لمسذووخف ) - 

 وجػد مذخف مذارك يقدع السبما مشاصفة بيشيسا.
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( ديشووار موائتي وخسدوويغ ديشوارًا إذا اندووحب 768) عموى الوخرع مسووا ورد فوي الفقووخة ) ( يوجفع لمسذووخف مبموا -ب
(  و ورل عمى الجبمػم العوالي وتقدوع 78قاستدشاا الفرل وف  البشج )ىوو( مغ السادة ) –الصالب  و تع فرمو 

 السكافأة مشاصفة في وال وجػد مذخف مذارك.
 

ىيرة التجريذ في آن يكهن الحج األقرى لعجد الخساسل الجامعية التي ُيذخف عمييا عزه  *(:38السادة)
 واحج ست رساسل . 

 

 مشاقذة الخسالة: 
 

  (:39السادة)
يعج الصالب رسالتو بمغة سميسة ومشيجية عمسية، عمى  ن تتوػافخ فييوا األصوالة، و ن تحوػي إنجوازًا  -  -  

 عمسيًا ججيجًا وبسيامًا في تعسي  السعخفة في ميجان تخررو، و ن ال تمػن مخالفة لألمانة العمسية

 تتجاوز ندبة االقتباس الحج السدسهح بو . وال** - ب

عشووج انتيوواا الصالووب مووغ إعووجاد رسووالتو وشباعتيووا ودووب السػاصووفات السشرووػص عمييووا فووي ىووحه  -ب
 التعميسات وفي دليل كتاقة الخسائل الجامعية، يقجم ندخة نيائية مشيا لمسذخف والسذخف السذارك

بحلظ لمديخ في إجخااات توأليف لجشوة السشاقذوة ) إن وجج( ويقػم السذخف قإقالب رئيذ القدع خصيا  
وال تؤلووف لجشووة السشاقذووة إال قعووج  ن يشيووي الصالووب جسيووع متصمبووات الحرووػل عمووى درجووة الساجدووتيخ 

( موغ ىوحه التعميسوات، ويدوتدشى موغ ذلوظ الصمبوة السدوجمػن لمسوػاد لغايوة رفوع 3،2 وكوام السوػاد ) وفو 
 السعجل والتي كانػا قج نجحػا بيا ساققًا.

 

يعيغ العسيج ، بشاا عمى تشديب لجشة الجراسات العميا فوي المميوة وتػصوية موغ لجشوة الجراسوات العميوا فوي -ج
القدع واقتخاح مغ السذخف لجشة لسشاقذة الخسالة مؤلفة مغ مذخف الصالب رئيدوا والسذوخف السذوارك ) إ ن 

األقول موغ خوارج  عموىوجج( وعزػيغ موغ ذوي االخترواص فوي مػصوػ  الخسوالة، عموى  ن يكوػن  ووجىسا 
( 32، 33، وعمى  ن تتوػافخ فييسوا الذوخوط السصمػبوة لمسذوخف وفو  السوادتيغ ) ***الجامعة، وبختبة  ستاذ

مووغ ىووحه التعميسووات. ويتووػلى رئوويذ المجشووة إدارة الشقوواش وتشطيسووو بوويغ األعزوواا. ) تووع تعووجيل السووادة وفقووًا 
 عميا(.لتعميسات ومعاييخ االعتساد العام لبخامج الجراسات ال

( ت  اريخ 26/12/2222( واس  تبجالو ب  السحتهى الججي  ج بش  اًء عم  ى ق  خار مجم  ذ العس  جاء رق  م )  38*ت  م إلغ  اء محت  هى الس  ادة ) 
 م .2/2/2222

 م .2/2/2222( تاريخ 26/12/2222بشاًء عمى قخار مجمذ العسجاء رقم )  /أ (39**تم إضافة إلى السادة ) 
( بش       اًء عم       ى ق       خار مجم       ذ  39الس       ادة ) ( م       ن الفق       خة ) ج ( م       ن  عب       ارة ) أو أس       تا  مذ       ارن*ت       م إلغ       اء **

 م .2/2/2222( تاريخ 26/12/2222العسجاء رقم ) 
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يجػز في واالت مدػرة  ن يكػن  وج األعزاا موغ خوارج الييةوة التجريدوية موغ ذوي الخبوخة السسيودة فوي  -د
 ميجان التخرز.

 

موووى تشدووويب مووغ لجشوووة الجراسوووات العميوووا فوووي المميوووة يجوووػز فوووي وووواالت مدوووػرة وبقووخار موووغ العسيوووج بشووواا ع -ىوووو
 وتػصية مغ لجشة الجراسات العميا في القدع تغييخ عزػ /  عزاا لجشة السشاقذة.

  (:42السادة)
يحجد العسيج مػعجًا لمسشاقذة العمشية لمخسالة بشاا عمى تشديب لجشة الجراسات العميا في القدع، واقتوخاح موغ السذوخف  - 

لووب قووج  نيووى جسيووع الستصمبووات األخووخى لمساجدووتيخ، ومزووى عمووى تدووجيمو لمخسووالة مووا ال يقوول عووغ قعووج  ن يكووػن الصا
وال يج   هز أن يش   اقر الطال   ب رس   الة  *،  شووويخ موووغ تووواريا صوووجور السػافقوووة عموووى إقوووخار مذوووخو  الخسوووالة  ربعوووة

 .يميو، ويسكن مشاقذتو في الفرل الحي  proposalالساجدتيخ في الفرل الحي يقخ فييا مذخوع بحثو 
يجووب  ن ال تقوول السووجة بوويغ تعيوويغ لجشووة السشاقذووة ومػعووج السشاقذووة عووغ  سووبػعيغ، و ن ال تقوول السووجة بوويغ تدووميع  -ب

 الخسالة ألعزاا المجشة ومػعج السشاقذة عغ  سبػعيغ.
ة السشروػص عمييوا فوي الفقوخة ) ( موغ ىوحه السوادة إال إذا ألربعوال يحدب الفرل الريفي موغ صوسغ موجة الذويػر ا-ج

 ان الصالب مدجال في ذلظ الفرل.ك
 

تتم السشاقذة بحزهر رسيذ القدم الحي أعجت فيو الخسالة ومخاقب بختبة أستا  يختاره عسي ج كمي ة  **-د
 الجراسات العميا وُيعج كل مشيسا تقخيخًا حهل سيخ السشاقذة ُيخفع لعسادة الجراسات العميا .

 

 (:41السادة)
مبيووة قعووج انتيوواا السشاقذووة والتووجاول بوويغ األعزوواا مخا يووة مووا ورد فووي تتخووح لجشووة السشاقذووة قخارىووا  قاألر -  

 / (، ثع يعمغ رئيذ المجشة نتيجة الصالب.32السادة )
 

يكووػن القووخار قروويغة " نوواجح"  و " نوواجح قعووج إجووخاا تعووجيالت"  و " راسووب". وفووي وووال كووػن الشتيجووة "  - ب
السصمػبة عمى القخار، وعمى الصالب  ن يجخي ناجح قعج إجخاا تعجيالت"، تقػم المجشة بتدبيت التعجيالت 

التعجيالت في مجة  قراىا نياية الفرل التوالي لمفرول الوحي نػقذوت  يوو الخسوالة، وبال يعوج راسوبًا. و ال 
 يحتدب الفرل الريفي فرال ألرخاض إتسام التعجيالت.

 

ية يخسل السذخف تقخيوخًا بوحلظ يتاقع السذخف إجخاا التعجيالت السصمػبة، وبعج إجازتيا مغ المجشة قاألرمب-ج
 إلى رئيذ القدع، الحي يبما بجوره العسيج قاستمسال إجخااات السشاقذة.

( بش        اًء عم        ى ق        خار مجم        ذ  42( وتع        جيل محتهاى        ا م        ن الفق        خة ) أ ( م        ن الس        ادة ) 4/ج/32* ت        م إلغ        اء عب        ارة ) وف        ق أحك        ام الس        ادة )
 م .2/2/2222( تاريخ  26/12/2222العسجاء رقم ) 

 م .2/2/2222( تاريخ 26/12/2222( بشاًء عمى قخار مجمذ العسجاء رقم )  42إضافة الفقخة ) د ( إلى السادة ) *تم 
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يبعووث رئوويذ المجشووة القووخار مػقعووا إلووى رئوويذ القدووع الووحي يقووػم قإرسووالو إلووى كوول مووغ العسيووج وعسيووج المميووة -د
 ومجيخ القبػل  والتدجيل.

 

 مهاصفات الخسالة:
 : (42السادة)

تووب رسووالة الساجدووتيخ قالمغووة العخبيووة  و قالمغووة افنجميديووة، ويخفوو  بيووا ممخرووان  وووجىسا قالمغووة العخبيووة تم-
( ثالثسةووة وخسدوويغ كمسووة.  مووا فووي 368وا،خووخ قالمغووة افنجميديووة، قحيووث ال يديووج  ي مووغ السمخروويغ عمووى )

( ثالثسةووة 368ال يديووج عمووى )المميووات التووي تادووتعسل فييووا لغووة  خووخى لمتووجريذ، فتمتووب الخسووالة، وممخووز ليووا 
( ثالثسةوة وخسدويغ 368وخسديغ كمسة بتمظ المغة، ويخف  معيا ممخوز واصوح قالمغوة العخبيوة ال يديوج عموى )

(ألروخاض   Key Words( كمسوات مفتاويوة )78-6كمسوة، ويخاعوى  ن يذوسل السمخروان موا ال يديوج عموى )
 فيخسة الخسالة.

 
 

 (:43السادة)
 -والجراسات العميا ويذسل ما يأتي: ػذج تعجه عسادة البحث العمسينس تمػن صفحة العشػان وف  

 عشػان الخسالة واسع مقجميا كسا ىػ مدجل رسسيًا في الجامعة . -7
 اسع السذخف والسذخف السذارك، إن وجج. -7
العبوووارة ا،تيوووة " قوووجمت ىوووحه الخسوووالة اسوووتمسااًل لستصمبوووات درجوووة الساجدوووتيخ فوووي جامعوووة إربوووج األىميوووة  -3

 . "  و ما يقابميا في المغة افنجميدية،  و في لغة  خخى إذا كانت الخسالة مكتػبة بيا.تخرز ...
"Thesis Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements For The Degree Of 

Master in…. at Irbid National University.   
  سساا لجشة السشاقذة. -2
 تاريا السشاقذة.  -6

         
  (:44لسادة)ا

 (.A2تقجم الخسالة مصبػعة عمى ورق قياس ) -
يتووخك بوويغ الدووصخيغ مدووافة ونرووف، إذا كانووت الخسووالة مكتػبووة قالمغووة العخبيووة، ومدووافتان إذا كانووت قالمغووة  -

 افنجميدية.
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( سع عمى يسيغ الرفحة في الشدا العخبيوة، وعموى يدوارىا فوي الشدوا األجشبيوة، ويكوػن 3.6ياتخك ىامر ) -
 ( سع .7.6مغ اليػامر األخخى ) كل
دبوووت تيتبوووع القدوووع  سووومػبًا مػووووجًا لتشطووويع  جوووداا الخسوووالة وفووو   سووواليب البحوووث العمسوووي، وتػصوووع الحػاشوووي و  -

 السخاجع والفيارس ودب نساذج يعجىا ويعمشيا القدع لصمبة الجراسات العميا  يو.
 

  (:45السادة)
 و جوجاول  و  يوة بيانوات  و رسوػمات  خوخى، يشبغوي  ن  في والة تزسيغ الصالب الخسالة خوخائت  و صوػراً  -

 تمػن السػاد السدتعسمة مغ نػ  يكفل ليا البقاا قحالة جيجة، و ن تمػن متساثمة في جسيع ندا الخسالة.

 
  (:46السادة)

يوووػد  الصالوووب خسوووذ ندوووا موووغ الخسوووالة فوووي عسوووادة البحوووث العمسوووي و الجراسوووات العميوووا، مػقعوووة موووغ  -  
قذوووة قعوووج إجوووخاا التعوووجيالت التوووي شمبتيوووا، وتموووػن مجم وووجة وفووو  مػاصوووفات مكتبوووة  عزووواا لجشوووة السشا

 الجامعة.
 

إلووى مخكوود إيووجا  الخسووائل الجامعيووة فووي  ند  خةإلووى السكتبووة، و ند  ختانإلووى القدووع، و ند  خةتخسوول  - ب
 الجامعة األردنية  وتحفس ندخة واوجة في عسادة البحث العمسي والجراسات العميا .

 

لبحث العمسي و الجراسات العميا ندخة مغ الخسالة عموى قوخص واسوػب موجمج قابول تػد  في عسادة ا -ج
لمقوووخااة والمتاقوووة قالسػاصوووفات التوووي تصمبيوووا، وبسوووا يوووػفخ الحسايوووة ليوووحا القوووخص، ويػثووو  افيوووجا  ودوووب 

 األصػل.
 

 يتع االلتدام قالسػاصفات الفشية فعجاد الخسائل كسا ورد في دليل إعجاد الخسائل الجامعية. -د
 مشح الجرجة

 (:47السادة)
تسشح درجة الساجدتيخ ققخار مغ مجمذ العسوجاا بشواا عموى تشدويب مجموذ الجراسوات العميوا واقتوخاح موغ لجشوة  

 الجراسات العميا في  الممية، قعج استيفاا الذخوط ا،تية: 
ػل عمووى إتسووام جسيووع الستصمبووات السووحكػرة فووي األنطسووة والتعميسووات السعسووػل بيووا فووي الجامعووة و الحروو (7)

 %(. 75معجال تخاكسي ال يقل عغ)
 عجم تجاوز الحج األعمى لمسجة السدسػح بيا لمتخخج . (2)
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 المجان وصالحياتيا

  (:48السادة)
( والفقوخة 2تخاعى عشج تأليف لجشة الجراسات العميا في كول موغ المميوة والقدوع قسػجوب الفقوخة ) ( موغ السوادة ) -

الساجدووتيخ فووي جامعووة إربووج األىميووة الختبووة األعمووى فووي اختيووار  ( مووغ تعميسووات مووشح درجووة0) ( مووغ السووادة )
  عزاا ىاتيغ المجشتيغ وتمافؤ الفخص بيغ مغ ىع قالختبة ذاتيا.

 

 (:49السادة)

 تتػلى لجشة الجراسات العميا في القدع الرالويات ا،تية:  - 
و افصوا ية  ةيوج السوػاد االسوتجراكيالشطخ في شمبات الستقجميغ لاللتحواق قالجراسوات العميوا فوي القدوع، وتحج - 

ليووع عشووج الحاجووة و التػصووية إلووى لجشووة الجراسووات العميووا فووي المميووة التووي تشدووب لمعسيووج ققبووػل الصمبووة صووسغ 
 ( مغ ىحه التعميسات .77األعجاد السقخرة وف  السادة)

 تشطيع االمتحان الذامل، وافشخاف عمى إجخائو، وبقخار الشتيجة. -ب
 -لتػصية إلى لجشة الجراسات العميا في الممية قسا يأتي:االقتخاح  و ا -ج

 تعييغ السذخف والسذخف السذارك إن وجج. .7
 ج(. 32تعييغ  عزاا لجان السشاقذة كسا ورد قالسادة ) .7
 ( مغ ىحه التعميسات.77انتقال الصمبة وف  السادة ) .3
 ( مغ ىحه التعميسات.73اوتداب مػاد لمصمبة وف  السادة ) .2

 سالة.إقخار مذخو  الخ  .6

 اوتداب السػاد االستجراكية لمصمبة. .6

 ( مغ ىحه التعميسات.78وصع  سذ مفاصمة إصا ية لمقبػل استشادًا لمسادة ) .2
 التشديب إلى العسيج قسا يأتي: -د
 الدساح لمصمبة في واالت استدشائية بجراسة السػاد االستجراكية السقخرة في خصصيع خارج الجامعة. -7
( سواعات معتسوجة موغ السوػاد االختياريوة 3ت اسوتدشائية بجراسوة موا ال يديوج عموى )الدساح لمصالب في واال -7

 خارج الجامعة قعج  خح السػافقة السدبقة عمييا مغ العسيج.
  ية  مػر  خخى تترل قالجراسات العميا يفػصيا مجمذ القدع إلييا. -2
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  (:52السادة)

 -،تية:تتػلى لجشة الجراسات العميا في الممية الرالويات ا -
 التشدي  بيغ األقدام السختمفة في الممية قذأن الجراسات العميا. - 

 التشديب بيغ األقدام السختمفة في الممية قذان الجراسات العميا. -ب
 ( مغ ىحه التعميسات.78التػصية لمسجمذ بػصع  سذ مفاصمة إصا ية لمقبػل استشادًا لمسادة ) -ج
 -التشديب لمعسيج قسا يأتي: -د
 قخار مذخو  الخسالة.إ -7
 تعييغ السذخف والسذخف السذارك إن وجج. -7
 تعييغ  عزاا لجان السشاقذة. -3
 ( مغ ىحه التعميسات.77انتقال الصمبة وف  السادة ) -2
 إقخار السػاد االستجراكية لمصمبة والتشديب بيا لمعسيج. -6

 إلييا. ية  مػر  خخى تتعم  قالجراسات العميا يفػصيا مجمذ الممية  -6
 مشح طمبة الساجدتيخ شيادة " الجبمهم العالي"

تسشح شيادة الجبمػم العالي لمصالب السدجل في  وج بخامج الساجدتيخ / مدار الخسالة في  -  (:51السادة )
 إوجى الحاالت ا،تية:

إذا انقزى عمى تدجيمو في البخنامج ستة فرػل دراسية مغ بجا انتطامو في الجراسة، ولع  (7)
( مغ ىحه التعميسات، وال يعج 2جاز الخسالة ومشاقذتيا، مع مخاعاة ما ورد في السادة )يدتصع إن

 الفرل الريفي فراًل ليحا الغخض.
إذا رسووب فووي مشاقذووة الخسووالة قعووج  ن  نيووى بشجوواح دراسووة جسيووع السووػاد السصمػبووة فووي خصتووو،   (2)

 % ( عمى األقل.75وبسعجل تخاكسي ) 

فووي القدووع تقخيووخًا خصيووًا بشوواا عمووى تقخيووخ مووغ مذووخف الصالووب إذا قووجمت لجشووة الجراسووات العميووا   (3)
يفيوووج قعوووجم قجرتوووو عموووى كتاقوووة رسوووالةل وفوووي ىوووحه الحالوووة عميوووو دراسوووة قكيوووة السوووػاد افجباريوووة و 

% ( عمى 75( ساعة معتسجة، و الحرػل عمى معجل تخاكسي) 33االختيارية قسا ال يقل عغ)
 .األقل

رربتو في مػاصمة دراسة الساجدتيخ، واالكتفاا قالحرػل  إذا تقجم خصيًا إلى قدسو مبجيًا عجم  (4)
عمى الجبمػم العاليل وفي ىحه الحالة عميو دراسة قكية السػاد افجبارية و االختيارية قسا ال يقل 

 % (عمى األقل.75( ساعة معتسجة، و الحرػل عمى معجل تخاكسي) 33عغ)
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 وج بوخامج الساجدوتيخ / مدوار االمتحوان الذوامل فوي تسشح شيادة " الجبمػم العالي" لمصالب السدجل في   -ب
 إوجى الحاالت ا،تية: 

 إذا رسب في االمتحان الذامل مختيغ  (7)
إذا انقزى عمى تدجيمو في بخنامج الساجدتيخ ستة فرػل دراسية، ولوع يوتسكغ موغ التقوجم لالمتحوان  (7)

وال يعووج الفروول الروويفي  ( مووغ ىوحه التعميسووات،2الذوامل والشجوواح  يووو، مووع مخاعواة مووا ورد فووي السووادة)
 فراًل ليحا الغخض.

تسووشح شوويادة " الووجبمػم العووالي " ققوووخار مووغ مجمووذ العسووجاا، بشوواا عموووى تشدوويب مجمووذ الجراسووات العميوووا،  -ج
 واقتخاح مغ مجمذ الممية. 

 

الوحيغ يتػلى مجيخ دائخة القبػل والتدوجيل فوي الجامعوة إقوالب وزارة التعمويع العوالي قأسوساا الصمبوة (: 52السادة)
 تع  مشحيع درجة الساجدتيخ،  و شيادة الجبمػم العالي، قعج إقخار مشحيع الجرجة  و الذيادة التي استحقػىا.

 

 أحكام عامة
يبووت مجمووذ العسووجاا فووي الحوواالت التووي لووع يووخد عمييووا نووز فووي ىووحه التعميسووات،  و افشووكاالت  (:53الس  ادة)

 التي تشذأ عغ تصبيقيا .
 

لتعميسووات تعميسووات مووشح درجووة الساجدووتيخ فووي الجامعووة  و  يووة تعميسووات  و قووخارات : تمغووي ىووحه ا(54الس  ادة)
 ورد فييا.ما ساققة تتعارض مع 

 

الووخئيذ، والعسيووج، وعسووجاا المميووات، ومووجيخ دائووخة القبووػل والتدووجيل، مدووؤولػن عووغ تشفيووح  وكووام  (:55الس  ادة)
   ىحه التعميسات .

 
 

 
 

 


