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تعليامت منح درجة املاجستري يف جامعة فيالدلفيا
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم )2016/39/6(

املادة )1(: 

 تسمى هذه التعليامت »تعليامت منح درجة املاجستري يف جامعة فيالدلفيا« 

ويعمل بها اعتباًرا من بداية الفصل األول للعام الجامعي 2017/2016. 

املادة )2(: 

يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين الواردة إزاءها، ما مل تدل القرينة عىل 

خالف ذلك:

الجامعة : جامعة فيالدلفيا
املجلس : مجلس الدراسات العليا

العميد : عميد البحث العلمي والدراسات العليا
الكلية : أي كلية يف الجامعة
القسم : أي قسم يف الكلية

لجنة الكلية : لجنة الدراسات العليا يف الكلية
لجنة القسم : لجنة الدراسات العليا يف القسم

الدراسات  طلبة  يرشد  الذي  التدريس  هيئة  عضو   : األكادميــــــي  املرشد 
العليا أكادمييًا وتعينه لجنة القسم. 

املرشف : عضو هيئة التدريس الذي يرشف عىل رسالة الطالب.
الربنامج : أي برنامج من برامج املاجستري . 
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خطة برنامج املاجستري

املادة )3(: 

تكون متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري )33( ساعة معتمدة حًدا أدىن، 

حسب الخطة الدراسية التي يقرها مجلس العمداء. وتوزع هذه املتطلبات 

عىل النحو التايل:

أوالً: مسار الرسالة:

أ. دراسة مواد إجبارية بنجاح بواقع )15( ساعة معتمدة حًدا أدىن.

ب. دراسة )9( ساعات معتمدة بنجاح من املواد االختيارية حًدا أقىص.

ج. إعداد رسالة جامعية يخصص لها )9( ساعات معتمدة، والنجاح يف مناقشتها.     

ثانياً: مسار الشامل:

أ. دراسة املواد اإلجبارية بنجاح، وهي )24( ساعة معتمدة حداً أدىن، من مستوى 

)700( عىل أن تتضمن مادة تتعلق مبنهجية البحث العلمي.

من  االختيارية  املواد  من  بنجاح  أقىص(  )حداً  معتمدة  ساعات   )9( دراسة  ب. 

مستوى )700(.

ج . النجاح يف االمتحان الشامل.

د. اذا توقف تخرج الطالب عىل مادة إجبارية غري مطروحة فيجوز بتوصية من 

لجنتي القسم والكلية وقرار من العميد دراسة مادة بديلة مكافئة للامدة 

املستبدلة من حيث املضمون وعدد الساعات املعتمدة.

هـ. عند طرح مواد )موضوعات خاصة( أو ما يشابهها ضمن الخطط الدراسية، 

تحتسب املادة للطالب مرة واحدة فقط حتى وإن اختلفت املوضوعات.
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املادة )4(: 

له من  الالزمة  املواد االستدراكية  التخصص  الطالب يحّدد قسم  أ. عند قبول 

العلمي  املستوى  لرفع  رضورية  يراها  التي  البكالوريوس  مستوى  مواد 

للطالب عىل أن ال تزيد عىل )9( ساعات معتمدة. 

املطلوبة  املعتمدة  الساعات  االستدراكية ضمن  املواد  ساعات  تحسب  ال  ب. 

لنيل الدرجة، وتظهر هذه املواد يف الكشف دون عالمات.

ج. عىل الطالب أن ينهي املواد االستدراكية بنجاح يف موعد أقصاه نهاية السنة 

األوىل اللتحاقه بالربنامج. 

مّدة الدراسة والعبء الدرايس

املادة )5(: 

أ. يكون الحد األدىن للحصول عىل درجة املاجستري )3( فصول دراسية، والحد 

وذلك  دراسيني،  فصلني  ملدة  للتمديد  دراسية قابلة  فصول  ستة  األعىل 

مبوافقة عميد كلية التخصص، والعميد حسب األصول.

ب. يُعّد الفصل الصيفي فصالً دراسياً لغايات السري يف إعداد الرسالة ويجوز يف 

حاالت خاصة تُقدرها لجنتا القسم والكلية طرح مواد من طبيعة أخرى.

بعذر  الفصل  مواد  كافة  من  واالنسحاب  التأجيل  مدة  تزيد  أن  يجوز  ج. ال 

ملدة  األعىل  الحد  ضمن  املدة  هذه  تحسب  وال  دراسيني؛  عىل  فصلني 

الحصول عىل الدرجة.
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املادة )6(: 

أ. مع مراعاة الحد األعىل ملدة الحصول عىل درجة املاجستري، يكون الحد األدىن  

الفصلني األول والثاين )6( ساعات معتمدة، والحد األعىل  الدرايس يف  للعبء 

)12( ساعة معتمدة، وتحتسب ساعات الرسالة من ضمن العبء الدرايس. 

ب. يجوز يف حاالت خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلية وبقرار من عميد الكلية، 

السامح للطالب بتسجيل )3( ساعات خالل الفصل األول أو الثاين، عىل أن 

يكون ذلك ملرة واحدة فقط خالل فرتة دراسته. 

القبـــول

املادة )7( : رشوط القبول:

أ.   رشوط عامة :

1. أن يكون املتقدم حاصالً عىل درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن »جيد« أو 

ما يعادله عىل األقل وذلك من جامعة معرتف بها.

2. يف حال عدم اكتامل املقاعد املخصصة ألي برنامج ماجستري حسبام ورد يف 

البند )1( يجوز قبول ما ال يزيد عىل )10 %( من إجاميل املقاعد للحاصلني 

عىل :

أ.  دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله بتقدير ال يقل عن جيد جداً. 

ب. البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله رشيطة أن يدرس الطالب )3( مواد 

من خطة برنامج املاجستري يف الفصل األول يحددها القسم املراد االلتحاق به، 
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بحيث تكون موحدة لجميع الطلبة املقبولني يف ذلك الربنامج وأن يجتاز 

منها؛ ومبعدل  لكل  أدىن  )70( حداً  وبعالمة  بنجاح  الثالث  املواد  الطالب 

نظامياً،  طالباً  الطالب  يصبح  عندها    )%  75 )جيد  عن  يقل  ال  تراكمي 

وتحسب له هذه املواد ضمن املواد املقّررة يف خطته، فإن مل يحقق هذه 

الرشوط  كاملة يفصل من الجامعة.

ج. أن يثبت املتقدم أن دراسته يف مرحلة البكالوريوس كانت باالنتظام.

3. مع مراعاة البند )2( من هذه الفقرة، يجوز للطلبة الحاصلني عىل  درجة 

البكالوريوس باالنتساب، ودبلوم عايل باالنتظام االلتحاق بربنامج املاجستري 

رشيطة ما ييل:

أ. تطابق مسمى تخصص الدبلوم العايل مع تخصص البكالوريس.

كانت  حال  ويف  معتمدة  ساعة   )30( عن  العايل  الدبلوم  ساعات  تقل  ال  أن  ب. 

ساعات الدبلوم العايل أقل من )30( ساعة معتمدة، يستكمل الطالب عدد 

الساعات التي يحددها القسم املراد االلتحاق به إلمتام )30( ساعة.

ما  أو  الوطني(  )االمتحان  أو  )التوفل(  امتحان  اجتياز  تبني  شهادة  إرفاق   .4

يعادل ذلك، وفق األسس التي تقررها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
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املادة )8(:     

أ. تقدم طلبات االلتحاق بربامج املاجستري وفق النموذج املعّد لهذا الغرض إىل 

عامدة القبول والتسجيل، خالل الفرتة التي تحددها عامدة البحث العلمي 

والدراسات العليا، وترفق بتلك الطلبات جميع األوراق الثبوتية الالزمة. 

ب. تقوم عامدة البحث العلمي والدراسات العليا بالتنسيق مع عامدة القبول 

والتسجيل، بفرز هذه الطلبات وتدقيقها وإعداد قامئة بأسامء الطلبة املقرتح 

قبولهم يف الربامج املختلفة، وترسل القامئة متضمنة )األصالء والبدالء( مع 

طلباتهم إىل الكلية املعنية لدراستها والتنسيب للمجلس بخصوص قبولهم.

أسس  عىل  أو  قبولهم  املقرتح  الطلبة  قوائم  عىل  الكلية  اعرتاض  حال  يف  ج. 

املفاضلة، يتم مخاطبة العميد بذلك مع بيان سبب االعرتاض ومربراته.

د. يف حال عدم التوافق عىل القامئة املعتمدة بني الكلية وعامدة البحث العلمي 

وعميد  والعميد  الرئيس  نائب  من  لجنة  تشكيل  يتم  العليا،  والدراسات 

التوافق بني الجهتني، وتكون قرارات  الكلية املعنية  لدراسة أسباب عدم 

اللجنة بهذا الخصوص نهائية.

املادة )9(:    

أ. ال يجوز أن يقبل الطالب يف برنامجني دراسيني يف الوقت نفسه، يف أي مرحلة 

من مراحل دراسته.

ب. إذا فصل الطالب من الربنامج الذي التحق فيه، فال يجوز أن يقبل فيه مرة 

أخرى. 
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لجان الدراسات العليا واختصاصاتها

املادة )10(:

أ . تُشّكل لجنة القسم بقرار من عميد الكلية، بعد االستئناس برأي رئيس القسم، 

وتفوض إليها اختصاصات مجلس القسم املتعلقة بالدراسات العليا، ويكون 

تشكيل اللجنة عىل النحو اآليت:

1.رئيس القسم/ رئيساً، ويف حال عدم توافر رشوط التدريس واإلرِشاف لديه 

يتوىل عضو هيئة تدريس آخر يعينه عميد الكلية ممن تنطبق عليه رشوط 

رئاسة هذه اللجنة.

اثنني إىل ثالثة من األساتذة واألساتذة املشاركني، ويجوز عند الرضورة أن   .2

تنطبق  أن  رشط  مساعد  أستاذ  برتبة  تدريس  هيئة  أعضاء  اللجنة  تضم 

عليهم رشوط التدريس واإلرِشاف يف برامج الدراسات العليا. 

وتلتزم  القسم  يف  العليا  الدراسات  أمور  اإلرِشاف عىل  القسم  لجنة  ب - تتوىل 

اختصاصاتها  وتشمل  العلمي،  البحث  وبأخالقيات  وسياساتها  بتعليامتها 

اآليت: 

يف  الواحد  الربنامج  لطلبة  درايس  عام  كل  بداية  يف  أكادميي  مرشد  تعيني   .1

القسم ممن تنطبق عليهم رشوط التدريس واإلرشاف يف الربامج. 

تقديم التوصيات املتعلقة مبا يأيت ورفعها للجنة الكلية:   .2

* إنشاء برامج جديدة.

* متابعة الخطط الدراسية للربامج وتحديثها.
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* أعداد الطلبة املقرتح قبولهم سنوياً.

*نتائج امتحانات املواد الدراسية. 

*تعيني املرشفني واملرشفني املشاركني.

*اإلعالن عن املوضوعات البحثية املقرتحة يف القسم. 

*مرشوعات الرسائل الجامعية.

*تشكيل لجان املناقشة. 

*تحديد مواعيد املناقشة.

*رفع قوائم بأسامء الطلبة املرشحني للمنح الدراسية ومتابعة شؤون 

تشغيلهم. 

*تنسيق الندوات العلمية الخاصة بطلبة القسم. 

*إعالم الطلبة بالخطة الدراسية املطبقة عليهم.

*عقد اجتامعات مع طلبة الدراسات العليا. 

*تشكيل لجان االمتحان الشامل. 

املادة )11(: 

اختصاصات  إليها  وتُفوض  الكلية،  مجلس  من  بقرار  الكلية  لجنة  تُشّكل  أ. 

مجلس الكلية املتعلقة بالدراسات العليا، ويكون تشكيل اللجنة عىل النحو 

اآليت:

اإلرشاف   رشوط  عليه  تنطبق  ممن  يفوضه  من  أو   ( رئيساً  الكلية  عميد   .1

والتدريس يف برامج الدراسات العليا (.
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رؤساء لجان األقسام.  .2

عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ، وإال ممن تنطبق عليهم رشوط التدريس   .3

واإلرشاف. 

بتعليامت  وتلتزم  العليا  الدراسات  أمور  عىل  اإلرشاف  الكلية  لجنة  تتوىل  ب . 

وتشمل  العلمي،  البحث  وبأخالقيات  وسياساتها،  العليا  الدراسات 

اختصاصاتها اآليت: 

النظر يف اقرتاحات لجان األقسام وتوصياتها.   .1

الربامج  الكلية، أوتعديل  بإنشاء برامج جديدة يف  الكلية  التوصية ملجلس   .2

القامئة أو املواد الدراسية التي تشملها. 

وعناوينهم  الجامعة  خارج  من  املناقشني  أسامء  تتضمن  قامئة  إرسال   .3

وتخصصاتهم الدقيقة لكل برنامج، إىل عامدة البحث العلمي والدراسات 

العليا، بناًء عىل تنسيبات األقسام األكادميية. 

تنظيم لقاءات دورية عامة مع طلبة الدراسات العليا يف الكلية.   .4

إعداد تقرير سنوي عن الربامج يف الكلية.   .5

إقرار نتائج امتحانات املواد الدراسية للربامج.   .6

ج. تقوم لجنة  الكلية باختصاصات لجنة القسم يف حال عدم وجودها. 
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املادة )12(: 

تشكل لجنة تسمى » لجنة أخالقيات الرسائل الجامعية« بقرار من املجلس  أ - 

يف مطلع كل عام جامعي، ويكون تشكيل اللجنة عىل النحو اآليت: 

عميد الدراسات العليا/ مقرراً.   .1

عضوا هيئة تدريس من الكليات اإلنسانية برتبة أستاذ.  .2

عضوا هيئة تدريس من الكليات العلمية برتبة أستاذ.  .3

عضوا هيئة تدريس من الكليات الصحية برتبة أستاذ.   .4

ب - يجوز للجنة االستعانة مبن تراه مناسباً يف حاالت خاصة تقدرها. 

تكون مهمة هذه اللجنة النظر يف القضايا الخالفية من الجوانب األخالقية  ج - 

مبا يف ذلك مدى استيفائها ملواصفات البحث العلمي ورشوطه، ومبا يحقق 

حامية حقوق أفراد الدراسة واملجتمع بشكل عام، ومراعاة قوانني حامية 

امللكية الفكرية. 

املادة )13(:

يتوىل املرشد األكادميي املسؤوليات اآلتية:  أ - 

تعريف الطالب بفلسفة الدراسات العليا يف الجامعة وسياساتها ونظامها   .1

وتعليامتها.

يف  للنجاح  الالزمة  املهارات  واكتساب  التكيف  عىل  الطالب  مساعدة   .2

الدراسات العليا. 

متابعة سري الطالب األكادميي وفق خطة اسرتشادية.   .3
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ب -  يتوىل املرشف األكادميي االختصاصات اآلتية: 

اإلرشاف عىل تقدم الطالب يف موضوع رسالته.   .1

توجيه الطالب وضامن التواصل معه بشكل منتظم.   .2

تقديم تقرير فصيل إىل لجنة القسم عن مستوى تقدم الطالب يف موضوع   .3

رسالته. 

االنتقــــــال والتحويـــــــــل

املادة )14(:       

يجوز انتقال الطالب من برنامج إىل برنامج آخر يف الجامعة، أو من برنامج 

الذي  الربنامج  القبول يف  استيفائه رشوط  أخرى، يف حال  مامثل من جامعة 

يرغب يف االنتقال إليه، وتوافر مقعد شاغر له، عىل أن ال يقل معدله الرتاكمي 

عن )جيد( أو ما يعادلها.

املادة )15(:

تقدم طلبات االنتقال لدى عامدة البحث العلمي والدراسات العليا وفق  أ - 

النموذج املعّد لهذا الغرض.

ب - يوافق املجلس عىل االنتقال بناًء عىل توصية من لجنتي القسم والكلية. 

املادة )16(:

يجوز أن يحتسب للطالب املنتقل من خارج الجامعة أو املقبول فيها وسبق  أ - 

له دراسة مواد يف جامعة أخرى ما ال يزيد عىل )9( ساعات معتمدة من 

هذه املواد.
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ب - يخفض الحد األعىل ملدة الحصول عىل الدرجة فصالً دراسياً واحداً عن كل 

)9( ساعات معتمدة تحتسب للطالب.

يشرتط يف املواد التي درسها الطالب يف جامعة أخرى ويرغب يف احتسابها  ج - 

ما يأيت: 

الخطة  يف  مواد  أو  ملادة  واملحتوى  املستوى  حيث  من  مناظرة  تكون  أن   .1

الدراسية املقررة.

أن ال يقل تقدير الطالب يف كل منها عن )75 %( وأن ال يكون قد مىض عىل   .2

دراستها أكرث من خمس سنوات.

تحتسب للطالب عند انتقاله أو قبوله يف برنامج آخر: د - 

املواد التي يختارها من املواد التي درسها يف الربنامج السابق، وتدخل يف   .1

معدله الرتاكمي إذا كان االنتقال داخل الجامعة. 

املواد التي يختارها من املواد التي درسها يف الربنامج السابق، وال تدخل يف   .2

معدله الرتاكمي إذا كان االنتقال من خارج الجامعة. 

هـ-  ال يجوز احتساب أية مواد من خارج الخطة الدراسية التي التحق الطالب 

عىل أساسها. 

و- ال تحتسب للطالب أي مادة من مستوى )700( كان قد درسها أو درس ما 

يعادلها سابقاً وحصل مبوجب ذلك عىل شهادة أو درجة علمية أخرى. 

يقّر املجلس احتساب املواد بناًء عىل توصية من لجنتي القسم والكلية.  ز - 
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املادة )17(:

يف  بالربنامج  امللتحق  للطالب  التعليامت،  هذه  من   )3( املادة  مراعاة  أ -مع 

الجامعة أن يدرس ما ال يزيد عىل )10( ساعات معتمدة يف برنامج مناظر 

يف جامعة أخرى رشط الحصول عىل موافقة مسبقة من املجلس بناًء عىل 

توصية من لجنتي القسم والكلية، وأن ال يكون قد احتسب له أية مواد 

من جامعة أخرى. 

ب -   ال تدخل عالمات هذه املواد يف املعدل الرتاكمي. 

املادة )18(: 

يجوز تحويل الطالب من مسار الرسالة إىل مسار الشامل بقرار من املجلس،  أ - 

 )15( الطالب  إكامل  وبعد  والكلية.  القسم  لجنتي  من  توصية  عىل  بناًء 

ساعات معتمدة بتقدير جيد جًدا. 

ب -

 1. يجوز تحويل الطالب من مسار الشامل إىل مسار الرسالة ضمن الربنامج 

الواحد رشط أن يكون قد أنهى )15( ساعة معتمدة من خطته الدراسية، 

وأن يكون معدله الرتاكمي ) جيد جداً ( عىل األقل، وأن يتوافر مرشف عىل 

رسالته، ويكون اختيار الطلبة من بني املتقدمني للتحويل تنافسياً حسب 

معدالتهم الرتاكمية. 

الرسالة يف  الشامل إىل مسار  التحويل من مسار  الراغبني يف  للطلبة  2. يجوز 

الربنامج   نفسه، التقدم للقسم املعني، عىل أن تزّود عامدة البحث العلمي 
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حسب  التحويل  رشوط  حققوا  الذين  الطلبة  بأسامء  العليا  والدراسات 

النموذج املعد لذلك، يف مدة أقصاها أسبوعان من بدء الفصل التايل. 

له  تحتسب  نفسه،  الربنامج  يف  آخر  إىل   مسار  من  الطالب  تحويل  عند  ج - 

جميع املواد التي درسها ضمن الخطة الدراسية املقرة له وتدخل عالمات 

تلك املواد يف معدله الرتاكمي، ومبا ال يتعارض مع خطة املسار املنتقل إليه. 

املواد والعالمات واالمتحانات

املادة )19(: 

النجاح يف كل مادة من مواد برنامج املاجستري    يكون الحد األدىن لعالمة  أ - 

70 %، ويف املواد االستدراكية 60 %.

ب - يخصص للمواد عالمات مئوية وتقديرات كاآليت: 

90 -  100 ممتاز

80  إىل أقل من 90  جيد جداً

70  إىل أقل من 80  جيد 

أقل من )70( راسب 

يكون املعدل الرتاكمي بالعالمات والتقديرات كاآليت:  ج - 

88 -   100 ممتاز 

80  إىل أقل من 88  جيد جداً

75  إىل أقل من 80  جيد



31

املادة )20(:  

الحد األدىن للنجاح يف املعدل الرتاكمي للمواد يف الربنامج 75 % . أ - 

ب - يجوز للطالب إذا قل معدلة الرتاكمي عن 75 % إعادة دراسة )6( ساعات 

عىل األكرث من خطته الدراسية طوال مدة دراسته للامجستري، عىل أن تكون 

عالمته يف كل مادة أقل من جيد جًدا.

املادة )21(:    

مع مراعاة املادة )23( من هذه التعليامت، إذا أعاد الطالب دراسة مادة  أ - 

ما بسبب رسوبه أو لرفع معدله الرتاكمي، تحتسب له العالمة األعىل يف 

املعدل الفصيل والرتاكمي وتبقى األخرى يف سجله األكادميي.

ب- إذا كانت املادة املراد إعادتها اختيارية، يجوز للطالب دراسة مادة اختيارية 

غريها، وتحتسب العالمة األعىل منهام يف املعدل الفصيل والرتاكمي وتبقى 

األخرى يف سجله األكادميي.

املادة )22(:    

يكون توزيع عالمة كل مادة عىل النحو اآليت: أ - 

األقل يرصد  واحداً عىل  تحريرياً  امتحاناً  الفصل )60 %(، وتشمل  أعامل   .1

)40-30(% من  لها  يرصد  علمية  وأبحاث  وتقارير   ،%)20-30( له عالمة 

العالمة.

االمتحان النهايئ ويرصد له )40 %(.  .2

ب - يستثنى مام ورد يف الفقرة )أ( املواد ذات الطبيعة الخاصة مثل: الندوات، 
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العلمية،  واالختبارات  والرسوم،  والتصاميم،  واملختربات،  واملرشوعات، 

لها ساعات معتمدة، بحيث  التي  العميل، والتدريب الرسيري  والتدريب 

توزع عالمات هذه املواد وفق معايري يحددها املجلس بتنسيب من لجنتي 

القسم والكلية.

االمتحـــــــــــــان الشامـــــــــــل

املــادة )23(: 

 يكون االمتحان الشامل ذا طبيعة تكاملية يهدف إىل قياس قدرة الطالب عىل 

اكتسبها من مختلف  التي  واملتقدمة  األساسية  املختلفة  املفاهيم  بني  الربط 

املعارف، وتوظيفها يف حل املشكالت العلمية والتطبيقية يف ميدان تخصصه.

املــادة )24(: 

تتوىل لجنة القسم:

تتضمن  أن  يشملها عىل  التي  املجاالت  وتحديد  االمتحان  تنظيم شؤون  أ -  

خمسة،  عىل  يزيد  وال  ثالثة  عن  عددها  يقل  ال  وأن  التخصص  مجاالت 

واملراجع  املجاالت  وتعلن  لذلك،  الالزمة  والقراءات  املراجع  واقرتاح 

والقراءات للطلبة قبل موعد االمتحان بفصل درايس واحد عىل األقل.

ب -  التوصية إىل لجنة الكلية بتشكيل لجنة االمتحان، بحيث تتكون من ثالثة 

أعضاء إىل خمسة مبن فيهم رئيسها، ويختارون من أعضاء هيئة التدريس 

ويصدر  اإلجابات،  وتصحيح  األسئلة  بوضع  االمتحان  مبوضوع  املختصني 

القرار بتشكيل اللجنة من املجلس.
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تنسيب نتائج االمتحان الشامل للجنة الكلية لدراستها والتوصية يف شأنها  ج - 

إىل املجلس إلقرارها.

املـادة )25(: 

يتكون االمتحان من ورقة واحدة، وتكون مدته )4( ساعات، ويعقد مرتني يف 

العام يف املواعيد املخصصة حسب التقويم الجامعي، ويجوز عقده مرة ثالثة 

خالل الفصل الصيفي، وذلك يف ضوء توافر اإلمكانات واالستعدادات الالزمة يف 

األقسام املختلفة، وعىل الطالب أن يتقدم بطلب لدخول هذا االمتحان، حسب 

النموذج املعد لهذا الغرض.

املــادة )26(: 

الدراسية  الخطة  متطلبات  جميع  إنهائه  بعد  لالمتحان  الطالب  يتقدم  أ - 

بنجاح؛ عىل أن ال يقل معدله الرتاكمي عن )75 %(.

ب -  إذا رسب الطالب يف االمتحان للمرة األوىل ميكنه التقدم لهذا االمتحان مرة 

ثانية فقط، مع مراعاة الحد األعىل ملدة الحصول عىل درجة املاجستري.

تكون عالمة النجاح يف االمتحان )%75(. وإذا رسب الطالب يف املرة الثانية  ج - 

يفصل من الربنامج.

أو  )ناجح(  بعبارة  عالماته  كشف  يف  االمتحان  يف  الطالب  نتيجة  تسجل  د- 

)راسب( يف كل مرة يتقدم فيها لالمتحان.

املــادة )27(:

 تطبق تعليامت منح درجة البكالوريوس عىل الحاالت التي مل ينص عليها يف 

هذه التعليامت فيام يتعلق باالمتحانات والعالمات واملعدالت.
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املواظبــة

املــادة )28(: 

الكلية ألي  الطالب )20 %( من دون عذر يقبله عميد  إذا تجاوز غياب  أ - 

مادة، يحرم من التقدم لالمتحان النهايئ وتكون عالمته )60( يف تلك املادة. 

وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية. ويف جميع األحوال تدخل نتيجة 

ذلك الرسوب يف حساب معدل عالمات الطالب الفصيل والرتاكمي ألغراض 

اإلنذار والفصل.

الكلية )20 %( من مجموع  يقبله عميد  الطالب بعذر  إذا تجاوز غياب  ب - 

الساعات املقررة ملادة أو أكرث، فإنه يعد منسحباً من املادة.

املــادة )29(: 

له  تسجل  الكلية،  عميد  يقبله  بعذر  النهايئ  االمتحان  عن  يتغيب  من  كل 

مالحظة )غري مكتمل(، ويبلغ القرار بقبول العذر ملدرس املادة إلجراء امتحان 

الذي مل يتقدم  التايل للفصل  الفصل  نهاية  تعوييض للطالب يف مدة أقصاها 

فيه؛ إال إذا كان الفصل التايل مؤجالً رسمياً أو كان الطالب منقطعاً عنه بعذر؛ 

ويف تلك الحالة يعقد االمتحان يف الفصل التايل للفصل املؤجل.



35

االنسحــاب

املــادة )30(: 

أ -

1. يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكرث خالل مدة أقصاها )14( 

الدرايس  الفصل  بدء  من  أسابيع   )6( و  الدرايس  الفصل  بدء  من  أسبوعاً 

يقل عبء  أن  يجوز  وال  )منسحب(،  مالحظة  وتثبت يف سجله  الصيفي، 

الطالب بسبب هذا االنسحاب عن الحد األدىن من الساعات املعتمدة إال 

بقرار من املجلس.

2.يجري االنسحاب يف هذه الحالة إلكرتونياً أو وفق منوذج خاص تُعده عامدة 

املختص  القسم  ورئيس  املادة  مدرس  تنسيب  يتضمن  العليا،  الدراسات 

واعتامد عميد القبول والتسجيل.  

ب - يجوز للعميد املوافقة عىل انسحاب الطالب من جميع املواد التي سجلها 

يف الفصل، عىل أن يُقدم طلب االنسحاب قبل موعد االمتحانات النهائية 

بأسبوعني عىل األقل، وتثبت يف سجله مالحظة )منسحب(، وتُعد دراسته 

لذلك الفصل مؤجله.
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التأجيـل

املــاد )31(: 

يشرتط يف الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمىض فصالً دراسياً 

واحداً عىل األقل يف الربنامج الذي التحق به.

املــادة )32(: 

العلمي  البحث  عامدة  عن  الصادر  النموذج  وفق  التأجيل  طلب  يقدم 

والدراسات العليا وتصدر املوافقة عن العميد إذا كان التأجيل لفصل واحد، 

وعن املجلس إذا كان لفصلني متتالني.

املــادة )33(:

إذا انتهى الفصل الدرايس، ومل يكن الطالب مسجالً أو مؤجالً لذلك الفصل، 

يعد تسجيله يف الجامعة ملغى، إال إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة املختصة، 

وذلك وفقاً ملا يأيت:

واحداً، ويعد  الدراسة فصالً دراسياً  االنقطاع عن  إذا مل يتجاوز  العميــد:   .1

هذا االنقطاع تأجيالً، ويحتسب ضمن الحد األعىل املسموح به للتأجيل.

املجلـس: إذا تجاوز االنقطاع عن الدراسة أكرث من فصل درايس واحد ويعد   .2

هذا االنقطاع تأجيالً، ويحتسب ضمن الحد األعىل املسموح به للتأجيل.
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اإلنــــــــذار والفصــــــل

املــادة )34(: 

 ينذر الطالب أكادمييًا يف الحاالت التالية:

أ -إذا مل يحصل يف نهاية الفصل عىل الحد األدىن للمعدل الرتاكمي يف املواد التي 

درسها حتى نهاية ذلك الفصل.

املــادة )35(:

أ- يفصل الطالب أكادمييًا من الربنامج يف الحاالت التالية:

إذا مل يحصل عىل الحد األدىن للمعدل الرتاكمي يف املواد يف نهاية الفصليني   .1

التاليني لإلنذار.

إذا كانت النتيجة يف مناقشة الرسالة )راسب(.  .2

إذا مل يحقق متطلبات التخرج ضمن الحد األعىل للمدة املسموح بها.  .3

إذا رسب يف االمتحان الشامل مرتني.  .4

ب- يصدر قرارات اإلنذار األكادميية العميد، ويصدر قرارات الفصل النهايئ من 

الجامعة مجلس العمداء بناء عىل تنسيب من العميد.

ج- يعد إعالن قرارات اإلنذار والفصل النهايئ من الجامعة، وأية أمور أكادميية 

أخرى تخص الطلبة، عىل لوحة اإلعالنات يف كلية الطالب املعني، تبليغاً له 

باملعنى القانوين.
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اإلشـراف

املادة )36(:  

يشرتط العتامد عضو هيئة تدريس من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك لغايات  أ - 

االستيعابية  الطاقة  وحساب  الجامعية  الرسائل  عىل  واإلرشاف  التدريس 

لربامج الدراسات العليا، أن يتوافر لديه يف آخر خمس سنوات أيًّا مام ييل:

ما ال يقل عن بحثني منشورين أو مقبولني للنرش يف تخصصه يف مجالت   -

علمية محكمة عىل أن يكون أحد البحثني منشوراً أو مقبوالً للنرش يف مجلة 

مصنفة عامليًا.

كتابان محكامن لغايات الرتقية أو التدريس الجامعي.  -

لغايات  مساعد  أستاذ  رتبة  من  التدريس  هيئة  عضو  العتامد  ب - يشرتط 

االستيعابية  الطاقة  وحساب  الجامعية  الرسائل  عىل  واإلرشاف  التدريس 

لربامج الدراسات العليا، أن يتوافر لديه يف آخر ثالث سنوات ما ال يقل عن 

للنرش يف مجالت علمية محكمة ويف مجال  أو مقبولني  بحثني منشورين 

تخصصه أحدهام منشور أو مقبول للنرش يف مجلة مصنفة دولياً.

رشوط اعتامد املجلة العلمية املحكمة: ج - 

أن يكون لها هيئة تحرير ورئيس تحرير.  -

أن يكون لها هيئة استشارية.  -

أن يكون مىض عىل إصدارها ثالث سنوات.  -

أن يكون هنالك استمرارية يف إصدار هذه املجلة.  -
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أن تكون مفهرسة ومصنفة.  -

أن تكون صادرة عن مؤسسة أو هيئة علمية معتمدة.  -

يشرتط يف عضو هيئة التدريس الذي بلغ سن السبعني أن يكون برتبة أستاذ  د - 

وعمل يف التدريس الجامعي متفرًغا ملدة ال تقل عن )12( سنة وأن يكون 

قد نرش أو قبل له للنرش بحثان يف مجال تخصصه يف مجالت علمية محكمة 

مصّنفة  مجلة  يف  للنرش  مقبول  أو  منشور  أحدهام  تخصصه،  مجال  ويف 

عامليًا. يف السنوات الخمس األخرية من تعيينه أو من تاريخ تجديد عقده.

املادة )37(:   

أ- يتوىل التدريس واإلرشاف يف برامج الدراسات العليا أعضاء هيئة تدريس من   

رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك، رشط االستمرار يف اإلنتاج العلمي.

يف  واإلرشاف  التدريس  مساعد  أستاذ  برتبة  التدريس  هيئة  لعضو  يجوز  ب- 

الربامج رشط:

أن يكون قد نرش بحثني )أو قبل له للنرش بحثان( عىل األقل يف مجالت   .1

علمية محكمة ومعتمدة يف أخر ثالث سنوات.

أن يكون باحثاً منفرداً أو رئيسياً يف أحداهام عىل األقل بعد حصوله عىل   .2

درجة الدكتوراه.

أن ال يكون بحثه مستالً من رسالته يف املاجستري أو أطروحته يف الدكتوراه.  .3

ج- يكون عبء اإلرشاف عىل الرسائل الجامعية – يف حده األعىل- )6( ساعات 

معتمدة لألستاذ واألستاذ املشارك و )3( ساعات معتمدة لألستاذ املساعد؛ 
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عىل أن ال يزيد عدد الرسائل لألستاذ واألستاذ املشارك عىل )6(. أما األستاذ 

املساعد فيشرتط أن ال يزيد عدد الرسائل عىل )3(، وذلك يف الفصل الواحد.

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

والكلية واقرتاح من املرشف وبقرار من املجلس تعيني مرشف مشارك من 

برتبة  للتعيني  مؤهالً  أو  معيناً  يكون  أن  أو خارجها، عىل  الجامعة  داخل 

أستاذ مساعد عىل األقل وتنطبق عليه رشوط اإلرشاف.

أو  الكلية  أو  القسم  خارج  من  مرشف  تعيني  خاصة  حاالت  يف  يجوز  هـ- 

القسم  لجنتي  من  بتوصية  وذلك  اإلرشاف،  رشوط  فيه  تتوافر  الجامعة، 

والكلية، وبقرار من املجلس.

املادة )38(:   

والكلية ويوافق عليها  القسم  لجنتا  تقدرها  تغيري املرشف لظروف  أ-  يجوز 

املجلس.

ب- يجوز تعديل عنوان الرسالة و/أو موضوعها و/أو خطتها إذا اقتضت ظروف 

املوافقة  بها  جرت  التي  نفسها  بالطريقة  التعديل  ويجري  ذلك،  البحث 

عليها.

املادة )39(:  

القسم والكلية أن  بناًء عىل توصية من لجنتي  أ -  يجوز بقرار من املجلس 

يستمر يف  أن  أو  الطالب،  املجاز عىل رسالة  التدريس  يرشف عضو هيئة 

اإلرشاف أو أن يشارك فيه عىل أن يقيض إجازته داخل األردن.
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املادة )40(:  

يحتسب للمرشف عن كل أطروحة/ رسالة أرشف عليها ساعة معتمدة يف  أ - 

الفصل الدرايس الواحد، وذلك اعتباراً من بدء الفصل الذي عني فيه مرشفاً 

ومبا ال يزيد عىل ثالثة فصول.

ب - يف حالة وجود إرشاف مشرتك عىل الرسالة يوزع عبء اإلرشاف بالتساوي.

لجنــــة املناقشــــــــة

تتكون لجنة املناقشة من: املادة )41(: 

املرشف/ رئيساً. أ - 

ب - املرشف املشارك )إن وجد(.

عضوي هيئة تدريس من الجامعة تنطبق عليهام رشوط اإلرشاف. ج - 

عضو من خارج الجامعة تنطبق عليه رشوط اإلرشاف. د - 

املادة )42(:    

تعني لجنة املناقشة ويحدد موعدها بقرار من املجلس بناء عىل توصية من  أ - 

لجنتي القسم والكلية، وفق الرتتيب اآليت:

يعد املرشف تقريراً بجاهزية الرسالة علمياً ولغوياً وااللتزام باألمانة العلمية   .1

املعد  النموذج  ووفق  للرسالة،  املعتمدة  الخطة  وذلك حسب  للمناقشة، 

لهذه الغاية.

يقرتح مجلس القسم قامئة بأسامء أربعة أعضاء هيئة تدريس من داخل   .2

اإلرشاف  رشوط  عليهم  تنطبق  ممن  خارجها  من  أعضاء  وثالثة  الجامعة 
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والتدريس يف الربامج، وفق النموذج املعد لهذه الغاية.

ب- يسلم الطالب نسخاً من الرسالة بشكلها النهايئ ألعضاء اللجنة بعد صدور 

قرار من املجلس بتشكيلها، وقبل ثالثة أسابيع عىل األقل من موعد املناقشة. 

األخالقية واألمانة  باملعايري  التزامه  ينص عىل  إقرارا خطياً  الطالب  ويرفق 

العلمية يف إعداد رسالته أو أية إقرارات أو مناذج أخرى تقرها الجامعة.

ج- إذا تبني للجنة وجود رسقة علمية يف إعداد الرسالة فال تقدم للمناقشة.

مناقشـــة الرسالـــة

املادة )43(: 

الرشوط  اجتياز جميع  بعد  الجامعية  رسالته  ملناقشة  بطلب  الطالب  يتقدم 

الخطة  متطلبات  لجميع  وإنهائه  الدراسية  الخطة  يف  املقررة  واالمتحانات 

الدراسية بنجاح، ومبعدل تراكمي ال يقل عن 75 %.

املادة )44(:  

تجري مناقشة الرسالة عىل النحو اآليت: أ - 

يعرض الطالب ملخصا لرسالته يف مدة زمنية ال تتجاوز )30( دقيقة تتبعها   .1

املناقشة.

يقترص حضور املناقشة عىل طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس   .2

يف القسم واملعنيني مبوضوع الرسالة، ويجوز يف حاالت خاصة تقدرها لجنة 

القسم أن تجري املناقشة يف جلسة مغلقة.

وتقرر  اللجنة  تتداول  انتهائها  وبعد  املناقشة.  إدارة  اللجنة  رئيس  يتوىل   .3
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إحدى النتائج اآلتية:

ناجح، ويف هذه الحالة عىل الطالب تسليم رسالته خالل أسبوع من تاريخ  أ - 

املناقشة.

ب - ناجح مع تعديالت طفيفة، ويف هذه الحالة عىل الطالب إجراء التعديالت 

املطلوبة وتسليم رسالته خالل أربعة أسابيع من تاريخ املناقشة، مع إرفاق 

تقرير من املرشف يفيد بإجراء التعديالت املطلوبة.

رسالته  تعديل  الطالب  عىل  الحالة  هذه  ويف  تعديل جوهري،  مع  ناجح  ج - 

يف مدة ال تقل عن شهرين وال تزيد عىل أربعة أشهر من تاريخ املناقشة، 

ويسجل الطالب )صفر( ساعة يف الفصل التايل وإال فيعد راسباً.

د -   راسب.

املادة  يف  واملحددة  النهائية  بصورتها  الرسالة  تسليم  فرتة  متديد  ب - ميكن 

)42/ب( من هذه املادة يف حاالت اضطرارية يقبلها املجلس.

املادة )45(:  

يعتمد قرار لجنة املناقشة من املجلس . أ - 

منح الدرجات

املادة )46(:   

من  تنسيب  عىل  بناء  العمداء،  مجلس  من  بقرار  املاجستري  درجة  متنح  أ - 

املجلس.

ب - متنح الشهادات والدرجات يف املواعيد املقررة.
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أحكام عامة

املادة )47(:

يتخذ مجلس العمداء قراراً بسحب الدرجة العلمية إذا تبني يف أي وقت من 

األوقات أن هذه الدرجة قد تم الحصول عليها بطرق غري قانونية، أو أن الرسالة 

العلمية؛  العلمية ال تتفق يف مضمونها ومعايري األمانة  املقدمة لنيل الدرجة 

عىل أن تبلغ الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها بهذا القرار.

املادة )48(: 

وبأشكال  جزئياً  أو  كلياً  الرسالة  تصوير  حق  خطياً  الجامعة  الطالب  يفوض 

مختلفة وذلك لغايات البحث العلمي والنرش اإللكرتوين والتبادل مع املؤسسات 

التعليمية والبحثية والجامعات.

املادة )49(: 

فيالدلفيا  جامعة  يف  املاجستري  درجة  منح  تعليامت  التعليامت  هذه  تلغي 

العام الجامعي  العمداء واملعمول بها اعتباراً من بداية  الصادرة عن مجلس 

   . 2008/2007

املادة )50(:

يبت مجلس العمداء يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.


