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 تعليمات تزوامح درخة الماخستيز في طة األسىان

 صادرة عن مجلس العمداء بموجب نظام منح الدرجات العلمٌة والشهادات
 فً جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة

 

ردنٌة( فً جامعة العلوم والتكنولوجٌا األ األسنان (:   تسمى هذه التعلٌمات )تعلٌمات برنامج درجة الماجستٌر فً طب1المادة )
 (.2012/2013وتسري هذه التعلٌمات على الطلبـــة المقبولٌن اعتبارا من العام الدراسً )

   

 (: ٌكون للكلمات التالٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تــدل   2المادة )

 القرٌنة على  خالؾ ذلك.              

 والتكنولوجٌا األردنٌة. جامعة العلوم : الجامعة   

 مجلس كلٌة الدراسات العلٌا. :  المجلس   

 عمٌد كلٌة الدراسات العلٌا. : العمٌد   

 .كلٌة طب األسنان : الكلٌة   

 قسم التخصص. : القسم   

 لجنة الدراسات العلٌا فً الكلٌة. لجنة الكلٌة:   

 لجنة الدراسات العلٌا فً القسم. لجنة القسم:   

ثالثة فصول دراسٌة إجبارٌة مدة كل منهم ستة عشر أسبوعا، أحد عشر شهرا مقسمة على  نة الدراسٌة:      الس    
 االمتحانات، وتحدد من قبل لجنة الكلٌةتشمل مـدة 

 الخطة الدراسٌة المعتمدة من مجلس العمداء. الخطة الدراسٌة:

 فً طب األسنان برنامج درجة الماجستٌر  البرنامج:  

 

( ساعة معتمدة حسب الخطة الدراسٌة للبرنامج التـً ٌقرها مجلس العمداء وتوزع هذه 45(: تكون متطلبات البرنامج )3) المادة
 -المتطلبات على النحو األتً:

 ( ساعة معتمدة.36مساقات بواقع ) - 1             

 ( ساعات معتمدة.9رسالة بواقع ) -2            

 

 -لمعتمدة المطلوبة فً البرنامج على النحو األتً:(: توزع الساعات ا4المادة )

 (.700) ( ساعة معتمدة من مستـوى32المساقات اإلجبارٌة، وعدد ساعاتها ) -1

 ( ساعة معتمدة 9مساقات نظرٌة، وعدد ساعاتها ) - أ

 ( ساعة معتمدة23مساقات عملٌة، وعدد ساعاتها ) - ب

 (. 700مستوى )( ساعات معتمدة من 4المساقات االختٌارٌة، وعدد ساعاتها ) -2

 ( ساعات معتمدة.9رسالة بواقع ) -3
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 القبول والتسجٌل والمواظبة

(: تقدم طلبات االلتحاق بالبرنامج إلى عماده كلٌة الدراسات العلٌا مباشرة حسب نمـوذج               خاص بذلك وال 5المادة )
وٌلهـــا إلى   الكلٌة واألقسام المعنٌة للنظر ٌبت فً أي طلب إال إذا استوفى جمٌع األوراق الثبوتٌة الالزمة، وٌتم تح

فٌها والتنسٌب بأسماء المرشحٌن للقبول حسب  الشواؼــر المتوفرة إلى عمادة كلٌة الدراسات العلٌا إلعـالن قوائم 
 المقبولٌن وتحوٌلها إلى وحدة القبـول والتسجٌل لتنفٌذ ذلك.  

 (: ٌشترط فً قبول الطالب ما ٌلً:6المادة )

ون حاصال على درجة البكالورٌوس فً طب وجراحة األسنان من جامعة معترؾ بها وبتقدٌر ال ٌقل عن جٌد أن ٌك . أ
 أو ما ٌعادله.

 فً طب وجراحة األسنان باالنتظام. أن تكون الدراسة لدرجة البكالورٌوس . ب

 ــً ج.  أن ال ٌكون قد صدر بحقه أٌة عقوبة تأدٌبٌة خالل دراسته السابقة ال تؤهله للقبــول ف

 الدراسات العلٌا.     

 د.   أن ٌحقق الشروط التً تقترحها لجنة القسم المعنً وتقرها لجنة الكلٌة.

 هـ.  أن ال ٌكون قد فصل من التخصص الذي سٌتقدم إلٌه.

 ( أو ما ٌعادله.500اجتٌاز امتحان التوفل بعالمة ) . و

 أن ٌكون الطالب حاصل على شهادة مزاولة مهنة طب األسنان.  ز. 

 

 (:  ٌتم قبول الطالب بقرار من العمٌد بناء على توصٌة من لجنة القسم و تنسٌب من لجنة الكلٌــة 7المادة )

 وٌبلػ العمٌد القرار إلى الطالب ومدٌر وحدة القبول والتسجٌل والكلٌة.             

 

ثالث سنوات دراسٌة، وٌجوز تمدٌد مدة  المدة التً ٌقضٌها الطالب الستكمال متطلبات منح درجة البرنامج هً (:8المادة )
دراسٌٌن بقرار من العمٌد بناًء على توصٌة من لجنة القسم المعنً وتنسٌب من لجنة الكلٌة على أن  ٌنالدراسة فصل

ٌتم ذلك قبل نهاٌة الفصل الذي ٌسبق فصل التمدٌد، وٌبلػ العمٌد القرار إلى الطالب ومدٌر وحدة القبول والتسجٌل 
 والكلٌة.

 

وعلى الطالب التقدم بطلب تأجٌل دراسته إلى  جوز للطالب تأجٌل دراسته لمدة فصل دراسً واحد طٌلة مدة دراسته،ٌأ. (:9لمادة)ا
العمٌد قبل بداٌة فترة االمتحانات النهائٌة لذلك الفصل، وٌتم قبول تأجٌل الطالب بقرار من العمٌد بناء على توصٌة من 

 القبول والتسجٌل والكلٌة.  وحدةٌة وٌبلػ العمٌد القرار إلى الطالب ومدٌر لجنة القسم وتنسٌب من لجنة الكل

 ال تحتسب مدة التأجٌل من الحد األعلى لمدة الدراسة أو لؽاٌة إزالة أسباب الوضع تحت المراقبة. ب. 

 ال تؤجل الدراسة للطالب إال بعد مضً فصل دراسً واحد على األقل من التحاقه فـً          . ج

 البرنامج،  وال تؤجل الدراسة فً فصل التمدٌد، وٌراعى ما ورد فً الفقرة )ج( من المادة            

           (13 .) 

 .      ال ٌجوز للطالب الحاصل على مالحظة ؼٌر مكتمل تأجٌل دراسته فً الجامعة للفصل/ الفصول  د

 ( 15ة فً الفقرة )و( من المادة )الالحقة إال بعد إزالة هذه المالحظة ضمن الفترة المحدد        

                    وخالؾ ذلك تسجل له وحدة القبول والتسجٌل العالمة المستحقة من األعمال الفصلٌة فً ذلك        
 .المساق
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 (:10المادة )

أجٌل إذا لم ٌسجل طالب منتظم فً الجامعة لفصل دراسً واحد ولم ٌحصل على موافقة خطٌة من العمٌد بت أ.   
دراسته لهذا الفصل ٌفقد مقعده فً الجامعة، وفً حال وجود عذر قهري ٌقبله العمٌد، فله أن ٌطلب من 

 /أ(9مجلس الكلٌة اعتبار هذه المدة ضمن مدة التأجٌل المسموح بها فً الفقرة )

ى وحدة القبول إذا رؼب الطالب فً االنسحاب من الجامعة فعلٌه أن ٌتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إل ب.
والتسجٌل، وفً هذه الحالة تثبت له فً سجله األكادٌمً مالحظة )منسحب من الجامعة( وٌفقد مقعده فٌها 

 وٌبلػ العمٌد وعمٌد الكلٌة ورئٌس القسم المعنً بذلك.

وفً جمٌع الحاالت ٌجوز للطالب الذي فقد مقعده أن ٌتقدم بطلب جدٌد للقبول وفً حالة قبوله ٌحتفظ  ج.
له األكادٌمً كامال على أن ٌكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسٌة المعمول بها عند عودته، بسج

وتحسب مدة الدراسة السابقة ضمن الحدٌن األعلى واألدنى لمدة الدراسة وفً حالة اختالؾ الخطة 
ألعلى لمدة المعمول بها عند عودة الطالب عن الخطة التً درس علٌها ٌحسم فصل دراسً واحد من الحد ا

 ( ساعات معتمدة من المساقات التً تحتسب للطالب.9الدراسة مقابل كل )

 

 (:11المادة )

إال بناء  برنامجالجامعة أخرى إلى  فً برنامج ماجستٌرالجامعة أو  الطالب من برنامج ماجستٌر فًٌنتقل  ٌجوز أنال               
ٌجوز للقسم أن ٌعادل له بعض المساقات التً درسها بما الحالة  وفً هذه  ،(6على قبول وتنافس جدٌد حسب المادة )

( 9ٌناظرها من مساقات فً مستوى الماجستٌر الذي قبل فٌه وأن ٌعفٌه من دراستها بشرط أن ال ٌتجاوز اإلعفاء )
عدل % أو ما ٌعادلها، وال تدخل عالمات هذه المساقات فً الم75ساعات معتمدة وال تقل عالمته فً كل منها عن 

وٌحسم من الحد األعلى للدراسة فصل دراسً واحد مقابل  أذا انتقل من برنامج ماجستٌر فً جامعة أخرى التراكمً
 ( ساعات معتمدة.9احتساب )

 

ٌسمح للطالب بدراسة مساق سرٌري لفصل دراسً واحد فقط فً مؤسسات تعلٌمٌة أو (، 11مراعاة المادة )مع  (: 12المادة )
لجنة القسم، وال تدخل  معة وذلك بموافقة المجلس بناء على تتسٌب من لجنة الكلٌة وتوصٌة منتدرٌبٌة خارج الجا

 )تدخل العالمة كمساق معفى(. الفصلً أو التراكمًفً حساب معدله  عالمات هذا المساق

 

 (:13المادة )

ن بداٌة الفصل ٌسمح للطالب االنسحاب من مساقات سجل لها وإضافة مساقات جدٌدة خالل األسبوع األول م . أ
الدراسً، دون أٌام العطل وال تثبت المساقات التً انسحب منها الطالب فً سجله األكادٌمً، وٌكون تسجٌله 

 حسب الخطة االسترشادٌة فً كل فصل.

مع مراعاة ما ورد فً الفقرة )أ( من هذه المادة ٌسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مساق ما قبل بداٌة  .ب 
نهائٌة فً ذلك الفصل، وفً هذه الحالة ٌثبت المساق فً سجل الطالب األكادٌمً وإزاءه فترة االمتحانات ال

مالحظة )منسحب( وال ٌدخل هذا المساق فً عدد الساعات التً درسها من حٌث النجاح أو الرسوب أو 
الب فً متطلبات التخرج وإذا لم ٌنسحب الطالب خالل المدة المحددة فعلى مدرس المساق أن ٌثبت نتٌجة الط

كشؾ العالمات وال ٌجوز االنسحاب من جمٌع المساقات التً سجل لها إال بعذر قهري ٌقبله العمٌد، بناء 
 (.14على تنسٌب من عمٌد الكلٌة، وفً هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة )د( من المادة )

( 14)د( من المادة ) إذا اعتبر الطالب منسحباً من جمٌع المساقات التً سجلها فً فصل ما بمقتضى الفقرة .ج 
أ( من -9تكون دراسته لذلك الفصل )مؤجلة( وٌحسب هذا الفصل من مدة التأجٌل المسموح بها فً المادة )

 هذه التعلٌمات. أما إذا كان ذلك فً الفصل األول من دراسته فٌعتبر منسحباً من الجامعة.
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 (:14المادة )

ً ٌسجل فٌها، وٌقوم مدرس المساق بتسجٌل الحضور تشترط المواظبة للطالب فً جمٌع المساقات الت أ.
والؽٌاب على كشوؾ خاصة وٌسلمها إلى رئٌس القسم الذي ٌعطى فٌه المساق فً نهاٌة كل فصل دراسً 

 وتحفظ إلى نهاٌة الفصل الذي ٌلٌه.

 %( من مجموع الساعات المقررة لكل مساق مسجل فٌه.10ال ٌسمح للطالب بالتؽٌب عن أكثر من ) ب.

%( من مجموع الساعات المقررة لمساق ما دون عذر قهري أو مرضً ٌقبل 10إذا ؼاب الطالب أكثر من ) ج.
به عمٌد   الكلٌة ٌحرم من التقدم لجمٌع االمتحانات الالحقة فً ذلك المساق وٌوضع له الحد األدنى لعالمة 

ب من ذلك المساق خالل %( وتدخل هذه النتٌجة فً حساب معدالته ما لم ٌكن قد انسح35المساق وهو )
 / ب(.13المدة المنصوص علٌها فً المادة )

%( من الساعات المقررة لمساق ما وكان هذا الؽٌاب بعذر قهري أو مرضً 10إذا ؼاب الطالب أكثر من ) د.
%( من الساعات، وفً الحاالت 20ٌقبله عمٌد   الكلٌة ، فال ٌجوز أن ٌتجاوز فٌها الؽٌاب ما مجموعه )

وٌقوم بدوره  %( فلعمٌد الكلٌة اعتباره منسحبا،20وز فٌها ؼٌاب الطالب بعذر مقبول ما نسبته )التً ٌتجا
 بتبلٌػ العمٌـد ومدٌر وحدة القبول والتسجٌل خطٌا بذلك قبل آخر موعد لتسلٌم نتائج االمتحانات النهائٌة.

عة العلوم والتكنولوجٌا ٌشترط فً العذر المرضً أن ٌكون بشهادة صادرة عن المركز الصحً فً جام هـ.
األردنٌة أو معتمدة منه، وعلى الطالب أن ٌقدم هذه الشهادة إلى عمٌد   الكلٌة خالل مدة ال تتجاوز 
أسبوعٌن من تارٌخ انقطاع الطالب عن المواظبة وفً الحاالت القاهرة األخرى، ٌقدم الطالب ما ٌثبت عذره 

 اب.القهري خالل أسبوعٌن من تارٌخ زوال أسباب الؽٌ

 

 (:15المادة )

 تحسب العالمة النهائٌة لكل مساق من مائة ألقرب عدد صحٌح. أ.

ٌُعلم به الطلبة فً بداٌة الفصل على  (Midterm)تشمل األعمال الفصلٌة لكل مساق نظري امتحان واحد  ب.
 أن ٌعقد االمتحان خالل األسبوعٌن الثامن أو التاسع من الفصل الدراسً.

% من العالمة النهائٌة للمساق  لألعمال الفصلٌة وٌجوز أن ٌكون جزء من هذا التقٌٌم 50ة ج.        تخصص نسب
امتحاناً عملٌا أو شفوٌاً ً أو سرٌرٌاً أو  تقٌٌم مدرس المساق أثناء التدرًٌب  خالل الفصل حسب ما ٌراه 

 %( لالمتحان النهائً.50مدرس المساق وتقره لجنة القسم، وتخصص نسبة )

درس المساق باإلعالن عن نتائج مجموع األعمال الفصلٌة للطلبة قبل بدء االمتحانات النهائٌة ٌقوم م د.
 للفصل بأسبوع على األقل وتسلم نسخة منها لرئٌس القسم.

العالمة النهائٌة لكل مساق هً مجموع عالمات االمتحان النهائً وعالمات األعمال الفصلٌة. وحسب  هـ.
االمتحانات بعضها او كلها أعماالً تطبٌقٌة أو تقارٌراً أو بحوثاً، وٌحدد مجلس  طبٌعة المساق فقد تكون هذه

 القسم كٌفٌة إجراء االمتحانات وتوزٌع العالمات فٌها فً بداٌة كل فصل.  

و.        إذا لم ٌتم الطالب متطلبات مساق ما، أو تؽٌب عن االمتحان النهائً لمساق ما وكان ذلك فً كلتا الحالتٌن 
ر مرضً أو قهري ٌقبل به عمٌد الكلٌة، تسجل له مالحظة )ؼٌر مكتمل( إزاء هذا المساق، وعلى بعذ

الطالب أن ٌعمل على إزالة هذه المالحظة فً مدة أقصاها أسبوعٌن من بدء الفصل الدراسً الالحق للفصل 
من األعمال  الذي درس فٌه المساق، وخالؾ ذلك تسجل  له وحدة القبول والتسجٌل العالمة المستحقة

الفصلٌة فً ذلك المساق، وفً حالة قبول العذر ٌعقد االمتحان التعوٌضً عن االمتحان النهائً بالتنسٌق 
 خطٌا مع رئٌس القسم بحٌث ٌكون مكافئا لالمتحان الذي ؼاب عنه بنوع األسئلة ومستواها.
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 (:16المادة )

 %(.70مساق هو )كل الحد األدنى لعالمة النجاح فً  . أ

%( فأكثر، وتجبر كل 35ة رسوب الطالب فً مساق ما تثبت عالمة الرسوب كما هً إذا كانت )فً حال . ب
 %( ألؼراض احتساب العالمة فً المعدل.35%( إلى )35عالمة دون الــ )

 

ٌكون المعدل التراكمً هو معدل عالمات جمٌع المساقات التً درسها الطالب نجاحا أو رسوبا ضمن الخطة  ج.
مدة وذلك حتى تارٌخ حساب هذا المعدل وإذا حصل الطالب على نتٌجة )ؼٌر مكتمل( فً الدراسٌة المعت

بعض المساقات ٌتم حساب معدالته عندما تكتمل عالمات المساقات وتعتبر المعدالت ذات أثر رجعً من 
 تارٌخ حصول الطالب علـى نتٌجــة )ؼٌر مكتمل( من حٌث الوضع تحت المراقبة أو الفصل.

 لفصلً هو معدل جمٌع المساقات التً درسها الطالب فً ذلك الفصل .المعدل ا د.

 تحسب المعدالت الفصلٌة والتراكمٌة ألقرب منزلة عشرٌة. هـ.

 

 الوضع تحت المراقبة والفصل من الدراسة:            

 (:17المادة )

 ٌوضع الطالب تحت المراقبة فً الحاالت التالٌة: أ.

 %( فً نهاٌة أي فصل دراسً.75التراكمً عن ) إذا نقص معدله .1

 إذا كان راسبا فً مساقٌن فً أي فصل أو فً جمٌع الفصول لتارٌخـــه. .2

.          إذا أفاد تقرٌر مشرؾ البرنامج السنوي بأن الطالب ؼٌر ملتزم بما ٌوكل إلٌه من مهام أو ارتأى 3
تٌر خـالل أي فصل دراسً بموافقة المشرؾ أن الطالب أهمل فً العمل على رسالة الماجس

 العمٌد بناء على تنسٌب من لجنة الكلٌة وتوصٌـة لجنة القسم.

على الطالب الذي وضع تحت المراقبة بمقتضى الفقرة )أ( من هذه المادة أن ٌزٌل األسباب التً أدت إلى  ب.
ً رسب فٌها وٌحسب وضعه تحت المراقبة فً مدة أقصاها فصل دراسً واحد، تطرح خالله المساقات الت

هذا الفصل بعد الفصل الذي وضع بسبب نتائجه تحت المراقبة، وترجع إزالة الوضع تحت المراقبة الواردة 
( من الفقرة )أ( من هذه المادة إلى المشرؾ بعد الكتابة إلى رئٌس القسم وعمٌد الكلٌة بهذا 3فً البند )

 الخصوص وإبالغ العمٌد ووحدة القبول والتسجٌل.

من الفقرة )أ( (  2، 1 ٌجوز التسجٌل لرسالة الماجستٌر للطالب الموضوع تحت المراقبة بسبــب البنــد )ال ج.
 من هذه المادة.

 

 (:18المادة )

 %( أو أكثر.75ال ٌجوز للطالب إعادة دراسة أي مساق حصل فٌه على عالمة ) أ.

ب العالمة الجدٌدة فقط فً المعدل التراكمً ال ٌجوز إعادة دراسة المساق الواحد أكثر من مرة واحدة وتحس ب.
 وألؼراض التخرج.

 

 

 ٌفصل الطالب من البرنامج فً الحاالت التالٌة:ا(       (:19المادة )

 %(.75إذا رسب فً مساقٌن إجبارٌٌن مختلفٌن فً فصل واحد ونقص معدله التراكمً عن ) .1
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 %(.75إذا رسب فً مساق إجباري مرتٌن ونقص معدله التراكمً عن ) .2

 إذا رسب فً مساق إجباري ثالث مرات. .3

 (.17إذا لم ٌتمكن من إزالة الوضع تحت المراقبة بمقتضى المادة ) .4

 ./ب( مه ٌذي التعليمات28حسة المادة )إذا قررت لجنة مناقشة الرسالة رسوبه  .5

 (.8إذا لم ٌتم بنجاح متطلبات الحصول على الماجستٌر ضمن الحد األعلى المحدد فً المادة ) .6

ساعة معتمدة بنجاح من  36حالة فصل الطالب حسب الفقرة )أ( من هذه المادة وإتمام  فً (ب 
 %( ٌمنح الطالب درجة دبلوم فً ذلك التخصص.75الخطة الدراسٌة لتخصصه بمعدل تراكمً ال ٌقل عن )

تصدر جمٌع قرارات الفصل سواء من القسم أو الكلٌة أو الجامعة من قبل مجلس العمداء  (ج 
ٌب من مدٌر وحدة القبول والتسجٌل وتقوم وحدة القبول والتسجٌل بإشعار الطالب خطٌا بناء على تنس

 بذلك على أخر عنوان له لدى الجامعة.

 

 منح درجة الماجستٌر ومواصفات الرسالة:            

 (:   أ. تكون متطلبات منح درجة الماجستٌر ما ٌلً:20المادة )

 لدراسٌة المعتمدة.النجاح فً جمٌع المساقات حسب الخطة ا .1

 %(.75الحصول على معدل تراكمً ال ٌقل عن ) .2

 قضاء الحد األدنى للمدة المطلوبة للتخرج وعدم تجاوز الحد األعلى. .3

 ( ساعة معتمدة بنجاح فً الجامعة.36أن ٌتم الطالب ) .4

 45ام )إعداد وتقدٌم الرسالة والنجاح فً امتحان مناقشتها حسب الخطة المعتمدة فً البرنامج بعد إتم .5
 ساعة معتمدة( حسب الخطة المعتمدة .

وتعوزع نسعخ الرسعالة  ةإلكترونٌع نسعخ أربععنسخ معتمدة من الرسالة و ثالثكلٌة الدراسات العلٌا  تسلٌم .6
 إلى:

 .)نسخة ورقٌة + نسخة إلكترونٌة( كلٌة الدراسات العلٌا -
 .)نسخة ورقٌة + نسختٌن إلكترونٌة( مكتبة الجامعة -
 .)نسخة ورقٌة فقط( القسم المعنً -

   )نسخة إلكترونٌة فقط( مكتب إٌداع الرسائل الجامعٌة فً الجامعة األردنٌة -
في كتاب رقم  30/4/2012بتاريخ  32/2012العمداء في جلسة رقم قرار مجلس )

 (.7/8/2012تاريخ  61/4/14/1471
فوٌض خطً من صاحب الرسالة بمنح الجامعة حرٌة التصرؾ فً نشر تقدٌم ت  -    

محتوى الرسالة الجامعٌة، بحٌث تعود حقوق الملكٌة الفكرٌة لرسالة الماجستٌر الى 
الجامعة وفق القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات المتعلقة بالملكٌة الفكرٌة وبراءة االختراع 

قرار مجلس العمداء في جلسة رقم (.الؽاٌة وفق نموذج تعده كلٌة الدراسات العلٌا لهذه

 (.21/5/2012تاريخ  16/4/14/843في كتاب رقم  14/5/2012تاريخ  21/2012

 

  ٌصنؾ تقدٌر الطالب فً درجة الماجستٌر بناًء على معدله التراكمً وفق اآلتً .ب 

 التقدٌر المعدل التراكمً ) % (

 ممتاز 100 – 88

 جٌد جداً  88أقل من  – 80
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 جٌد 80قل من أ - 75

 

 (:   الرسالة الجامعٌة:21المادة )

 تحتوي صفحة العنوان األولى على ما ٌلً: أ.

 عنوان الرسالة. .1

 اسم الطالب )كما هو مسجل رسمٌاً فً الجامعة(. .2

 اسم المشرؾ والمشرؾ المشارك )إن وجد(. .3

ماجستٌر فً طب العبارة التالٌة: "قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة ال .4
األسنان بكلٌة الدراسات العلٌا فً جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة" ،أو ما ٌعادلها فً اللؽة 

 اإلنجلٌزٌة مثال:

"Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of 

Master of Science/Dentistry in ….at the   Faculty of Graduate Studies, Jordan 

University of Science and Technology" 

 تارٌخ تقدٌم الرسالة. .5

 ب.         تحتوي صفحة العنوان الثانٌة على أسماء أعضاء لجنة المناقشة وتواقٌعهم.

 

 (:   تقدم الرسالة مطبوعة حسب األسلوب المعتمد من قبل كلٌة الدراسات العلٌا.22المادة )

 

 (:  ٌقوم رئٌس القسم بإرشاد وتوجٌه الطلبة فً سٌر دراستهم فً البرنامج طٌلة فترة دراسة كـل 23المادة )

 منهم. وله أن ٌعٌن من بٌن أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بالقسم من ٌساعد باإلرشاد لكل برنامـج                

 أو تخصص فً القسم.               

 

 (:24المادة )

تاذ مشارك رفاً على رسالته من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعة برتبة أسٌعٌن للطالب مش أ.
(Associate Professor) األقل بقرار من المجلس بناء على توصٌة من لجنة القسم وتنسٌب من  على

لجنة الكلٌة ، فً بداٌة الفصل الخامس اللتحاقه بالبرنامج . وٌجوز فً بعض الحاالت أن ٌتولى اإلشراؾ 
بقرار من المجلس بناء على توصٌة من لجنة القسم وتنسٌب  (Assistant Professor)اذ مساعد است

 علمٌاً واحداً على األقل . من لجنة الكلٌة شرٌطة أن ٌكون قد نشر أو قبل له للنشر بحثاً 

 

 ب.        أن ٌكون المشرؾ الرئٌسً على رسائل الماجستٌر من داخل الجامعة ومتفرغ تفرؼا تاما.

ٌجوز تؽٌٌر المشرؾ لظروؾ خاصة تقبلها لجنة الكلٌة كما ٌجوز للمشرؾ أن ٌقترح تسمٌة عضو هٌئة           .ج
تدرٌس أخر ال تقل رتبته عن أستاذ مساعد لمشاركته فً اإلشراؾ على رسالة الطالب وفً كلتا الحالتٌن 

 ٌتم التؽٌٌر أو اإلضافة باألسلوب الذي ٌتم به تعٌٌن المشرؾ.

 د.
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ٌحسب للمشرؾ ساعة معتمدة واحدة عن اإلشراؾ على كل طالب فً كل فصل دراسً ولمدة   -1
أربعة فصول دراسٌة كحد أعلى، وفً حالة وجود مشرؾ مشارك فٌحسب لكل منهما نصؾ 

 العبء المقرر من هذا اإلشراؾ.

لى طالبٌن ٌجب أن ال ٌزٌد نصاب المشرؾ برتبة أستاذ على ثالثة طالب و األستاذ المشارك ع  -2
واألستاذ المساعد على طالب واحد إذا كان مشرفاً منفرداً، أما فً حال وجود مشرؾ مشارك 

 فٌمكن مضاعفة هذا العدد.

ٌجوز فً حاالت اضطرارٌة ٌقررها المجلس تكلٌؾ عضو الهٌئة التدرٌسٌة باإلشراؾ على عدد   -3
 ( من هذه المادة.2ٌزٌد عن المذكور فً الفقرة )د/

 

 ٌجوز بقرار من المجلس بناء على توصٌة من لجنة القسم وتنسٌب من لجنة الكلٌة :    ه.     

أن ٌستمر عضو هٌئة التدرٌس الحاصل على إجازة تفرغ علمً أو إجازة بدون راتب أو إعارة   -1
أو انتداب فً اإلشراؾ على رسالة الطالب أو المشاركة فً اإلشراؾ شرٌطة أن ٌقضً هذه 

 عارة أو االنتداب داخل األردن.اإلجازة أو اإل

أن ٌشارك فً اإلشراؾ من سبق له أن شؽل رتبة جامعٌة كأستاذ مساعد على األقل أو ما ٌعادلها          -2
فً جامعة معترؾ بها، إذا كان هذا الشخص مقٌماً داخل األردن، وأن ٌكون لدٌه أقدمٌة سنتٌن 

 على األقل فً الرتبة الجامعٌة. 

األشراؾ من ؼٌر العاملٌن فً الجامعات شرٌطة أن ٌكون حاصالً على شهادة أن ٌشارك فً   -3
( سنوات فً مجال تخصص له عالقة 5ولدٌه خبرة عملٌة ال تقل عن ) أو ما ٌعادلهاالدكتوراه 

 فً موضوع الرسالة .

فً حال حصول عضو هٌئة التدرٌس على إجازة تفرغ علمً أو إجازة بدون راتب أو إعارة أو    -4
تداب خارج األردن و هو مشرؾ على رسالة  لطالب ماجستٌر فٌجوز فً حاالت اضطرارٌة ان

ٌقرها المجلس بناء على تنسٌب من لجنة الكلٌة وتوصٌة من لجنة القسم أن ٌستمر عضو هٌئة 
 التدرٌس فً اإلشراؾ على رسالة الطالب كمشرؾ مشارك.

 (:25المادة )

ؾ علٌه إلى موضوع رسالته وخطتها، وتقدم هذه الخطة إلى لجنة ٌتوصل الطالب بتوجٌه ممن ٌتولى اإلشرا . أ
القسم لمناقشتها والتوصٌة بشأنها إلى لجنة الكلٌة، وترسل نسخة من الخطة إلى العمٌد، فً موعد ال 

 اللتحاق الطالب بالبرنامج. الفصل الخامسٌتجاوز نهاٌة 

 ى تنسٌب لجنــة الكلٌــة ٌقر موضوع الرسالة وخطة بحثها من قبل المجلس بناء عل      . ب

 والتسجٌل وتوصٌة من لجنة القسم وٌعلم عمٌد الكلٌة و عمٌد البحث العلمً ومدٌر القبول         

 بهذا القرار.          

 ج.        ٌشترط أن ٌكون موضوع رسالة الماجستٌر وخطة بحثها قد أقرت من المجلس قبل تقدٌم  

 لمً.مشروع البحث إلى عمادة البحث الع

   ٌجوز تؽٌٌر موضوع رسالة الماجستٌر وخطة بحثها أو عنوانها وذلك بالطرٌقة التً أقر بها الموضوع        . د
 والخطة أصال.

 

 (:26المادة )

ٌعٌن المجلس بناًء على تنسٌب لجنة الكلٌة وتوصٌة من لجنة القسم لجنة لمناقشة رسالة الماجستٌر تتكون  أ.
شرؾ المشارك )إن وجد( عضواً وعضوٌن آخرٌن على األقل، من حملة من مشرؾ الطالب رئٌساً والم
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شهادة الدكتوراه أو ذوي الخبرة من حملة شهادة الماجستٌر وٌجوز أن ٌكون أي منهم من خارج القسم 
على أن ال ٌقل عدد األكادٌمٌٌن عن نصؾ عدد أعضاء اللجنة وٌتولى رئٌس اللجنة إدارة الجلسة وتنظٌم 

 عضاء والحضور، وٌجب أن ٌكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعة.النقاش بٌن األ

 ب.        تتم التوصٌة بتشكٌل لجنة المناقشة قبل ستة أسابٌع على األقل من موعد المناقشة.

          يدوس في حاالت اضطزارية يقزٌا المدلس تىاء على تىسية لدىة الكلية وتوصيـــة لدىــــة   القسم أن              

ضوية لدىة المىاقشة إذا ع( مــــــه 24( مه مــــادة )4يستثىى المشزف المشارك المشار إليً في الفقزة )ج/

 تعذر حضوري مه خارج األردن.

 

 (:27المادة )

ٌقدم الطالب نسخة من رسالته إلى كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة قبل موعد المناقشة بثالثة أسابٌع  أ.
 النموذج الخاص بتقٌٌم الرسالة من قبل عضو اللجنة. على األقل مع

ٌحدد العمٌد موعدا للمناقشة بناء على اقتراح المشرؾ وتوصٌة لجنة القسم وتنسٌب من لجنة الكلٌة، بعد  ب.
أن ٌكون الطالب قد أنهى جمٌع المتطلبات األخرى للماجستٌر، على أن ٌتم تنسٌب لجنة الكلٌة قبل أسبوع 

لتارٌخ المقترح للمناقشة مرفقة مع توصٌات أعضاء اللجنة بجاهزٌة الرسالة لعقد امتحان على األقل من ا
 المناقشة.

ال ٌجوز للطالب التقدم المتحان مناقشة الرسالة إال بعد إتمام جمٌع متطلبات خطته الدراسٌة بنجاح وبمعدل  ج.
 %.75تراكمً ال ٌقل عن 

 

 (:28المادة )

قرارها بعد انتهاء المناقشة والتداول بٌن األعضاء، وٌعلن رئٌس اللجنة هذا  تتخذ لجنة مناقشة الرسالة أ.
 القرار للطالب.

ٌكون القرار بصٌؽة )ناجح( أو )تأجٌل القرار( إلجراء التعدٌالت المطلوبة، وتبلػ قرارها بذلك إلى رئٌس  ب.
ة الموعد الثانً لمناقشة القسم وعمٌد كلٌة طب األسنان والعمٌد. وفً حالة تأجٌل القرار تحدد اللجن

الرسالة وكما تم بالمرة األولى وعلى أن ال ٌتجاوز الطالب الحد األعلى لمدة الدراسة، ثم تعود اللجنة إلى 
 مناقشة الرسالة مرة ثانٌة، بعد إجراء التعدٌالت المطلوبة وٌكون القرار بصٌؽة )ناجح( أو )راسب(.

جنة إلى رئٌس القسم الذي ٌقوم بدوره بتبلٌػ القرار إلى العمٌد ٌرفع المشرؾ القرار موقعا من أعضاء الل ج.
 وعمٌد كلٌة طب األسنان ومدٌر وحدة القبول والتسجٌل.

إذا قررت لجنة المناقشة نجاح الطالب فعلٌه أن ٌسلم كلٌة الدراسات العلٌا النسخ المطلوبة من الرسالة فً  د.
لى من مدة الدراسة أما إذا ناقش الطالب رسالته وكان أقرب وقت ممكن على أن ال ٌتجاوز ذلك الحد األع

القرار ناجحا ولم ٌكن عند الطالب متسع من الوقت إلعداد الرسالة وتسلٌمها فإن مدة إمهال الطالب لتسلٌم 
رسالته إلى كلٌة الدراسات العلٌا هً شهر على األكثر من تارٌخ المناقشة حتى لو تجاوزت هذه المهلة 

 ة الدراسة.الحد األعلى لمد

 (:    29المادة )

 كلٌة الصالحٌات التالٌة:التتولى لجنة الدراسات العلٌا فً                        

 التنسٌق بٌن األقسام المختلفة فً الكلٌة فٌما ٌتعلق ببرنامج الدراسات العلٌا. أ.

على توصٌة من لجنة  التنسٌب إلى المجلس بإقرار موضوع وخطة بحث رسالة الماجستٌر للطالب بناء ب.
 القسم المعنً.

 أٌة أمور أخرى تتعلق بالدراسات العلٌا ٌفوضها المجلس إلٌها. ج.
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 أحكـــام عامــة 

 (:    ٌبت مجلس العمداء فً اإلشكالٌات التً تنشأ عن تطبٌق هذه التعلٌمات.30المادة )

 

 وحدة القبول والتسجٌل مسئولون عن تطبٌـق هـذه التعلٌمات.(:  رئٌس الجامعة والعمٌد وعمٌد الكلٌة ومدٌر 31المادة )

 (: تلؽً هذه التعلٌمات أي تعلٌمات أو قرارات تتعارض معها.32المادة )
 


