تعليمات برنامج درجة الماجستير في طب األسنان
صادرة عن مجلس العمداء بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات
في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
المادة ( ) :تسمى هذه التعليمات (تعليمات برنامج درجة الماجستير في طب األنساا في جامعة العلوم
والتكاولوجيا األردنية) وتسري هذه التعليمات على الطلبة المقبولين اعتبارا من العام الدرانسي
(.)2112/2112
المادة ( :)2يكو للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرياة
على خالف ذلك.
 :جامعة العلوم والتكاولوجيا األردنية.
الجامعة
 :مجلس كلية الدرانسات العليا.
المجلس
 :عميد كلية الدرانسات العليا.
العميد
 :كلية طب األنساا .
الكلية
 :قسم التخصص.
القسم
لجنة الكلية  :لجاة الدرانسات العليا في الكلية.
لجنة القسم  :لجاة الدرانسات العليا في القسم.
السنة الدراسية :أحد عشر شهرا مقسمة على ثالثة فصول درانسية إجبارية مدة كل ماهم نستة عشر
أنسبوعا ،تشمل مدة االمتحانات ،وتحدد من قبل لجاة الكلية.
الخطة الدراسية :الخطة الدرانسية المعتمدة من مجلس العمداء.
برنامج درجة الماجستير في طب األنساا
البرنامج:
المادة ( :)3تكو متطلبات البرنامج ( )54نساعة معتمدة حسب الخطة الدرانسية للبرنامج التي يقرها مجلس
العمداء وتوزع هذه المتطلبات على الاحو األتي:
 - 1مساقات بواقع ( )23نساعة معتمدة.
 -2رنسالة بواقع ( )9نساعات معتمدة.
المادة ( :)4توزع الساعات المعتمدة المطلوبة في البرنامج على الاحو األتي:
أ .المساقات اإلجبارية ،وعدد نساعاتها ( )22نساعة معتمدة من مستـوى (.)011
 .1مساقات نظرية ،وعدد نساعاتها ( )9نساعة معتمدة
 .2مساقات عملية ،وعدد نساعاتها ( )22نساعة معتمدة
ب .المساقات االختيارية ،وعدد نساعاتها ( )5نساعات معتمدة من مستوى (.)011
ج .رنسالة بواقع ( )9نساعات معتمدة.
القبول والتسجيل والمواظبة
المادة ( :)5تقدم طلبات االلتحاق بالبرنامج إلى عماده كلية الدرانسات العليا مباشرة حسب نموذج خاص بذلك وال
يبت في أي طلب إال إذا انستوفى جميع األوراق الثبوتية الالزمة ،ويتم تحويلها إلى الكلية واألقسام
المعاية للاظر فيها والتاسيب بأنسماء المرشحين للقبول حسب الشواغر المتوفرة إلى عمادة كلية
الدرانسات العليا إلعال قوائم المقبولين وتحويلها إلى وحدة القبول والتسجيل لتافيذ ذلك.
المادة ( :)6يشترط في قبول الطالب ما يلي:
أ" .أ يكو حاصال على درجة البكالوريوس في طب وجراحة األنساا من جامعة معترف بها
وبتقدير ال يقل عن جيد أو ما يعادله ،وفي حال حصول الطالب على درجة البكالوريوس بتقدير
مقبول أو ما يعادله يحق له االلتحاق ببرامج الماجستير شريطة درانسة  2مواد من مواد
الماجستير (خالل الفصل األول لاللتحاق) يحددها القسم المراد االلتحاق به وتكو موحدة لجميع
الطلبة المتقدمين لذلك التخصص ،ونجاحه في كل مادة بمعدل ال يقل عن  %01أو ما يعادله
وبمعدل تراكمي ال يقل عن  %04أو مايعادله ليصبح طالبا ً نظاميا ً وتحسب له في حال نجاحه
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هذه المواد ضمن المواد التي أنهاها في خطته ،وما عدا ذلك عليه ترك الجامعة ،ويفصل من
برنامج الماجستير".
ب .حصر قبول الطلبة الحاصلين على تقدير مقبول في درجة البكالوريوس باسبة ال تزيد عن
ً2
( )%11من الطلبة المسجلين فعليا ً في كل تخصص فصليا.
ج .أ تكو الدرانسة لدرجة البكالوريوس في طب وجراحة األنساا باالنتظام.
د .أ ال يكو قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية خالل درانسته السابقة ال تؤهله للقبول في الدرانسات
العليا.
ه .أ يحقق الشروط التي تقترحها لجاة القسم المعاي وتقرها لجاة الكلية.
و .أ ال يكو قد فصل من التخصص الذي نسيتقدم إليه.
2
ز .اجتياز امتحا اللغة حسب قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ح .أ يكو الطالب حاصل على شهادة مزاولة مهاة طب األنساا .
المادة ( :)7يتم قبول الطالب بقرار من العميد بااء على توصية من لجاة القسم و تاسيب من لجاة الكلية
ويبلغ العميد القرار إلى الطالب ومدير وحدة القبول والتسجيل والكلية.
المادة ( :)8المدة التي يقضيها الطالب النستكمال متطلبات ماح درجة البرنامج هي ثالث نساوات درانسية ،ويجوز
تمديد مدة الدرانسة فصلين درانسيين بقرار من العميد باا ًء على توصية من لجاة القسم المعاي
وتاسيب من لجاة الكلية على أ يتم ذلك قبل نهاية الفصل الذي يسبق فصل التمديد ,ويبلغ العميد
القرار إلى الطالب ومدير وحدة القبول والتسجيل والكلية.
المادة(:)9
أ .يجوز للطالب تأجيل درانسته لمدة فصلين درانسيين طيلة مدة درانسته ،وعلى الطالب التقدم بطلب
تأجيل درانسته إلى العميد قبل بداية فترة االمتحانات الاهائية لذلك الفصل ،ويتم قبول تأجيل
الطالب بقرار من العميد بااء على توصية من لجاة القسم وتاسيب من لجاة الكلية ويبلغ العميد
القرار إلى الطالب ومدير القبول والتسجيل والكلية المعاية.
ب .ال تحتسب مدة التأجيل من الحد األعلى لمدة الدرانسة أو لغاية إزالة أنسباب الوضع تحت المراقبة.
ج .ال تؤجل الدرانسة للطالب إال بعد مضي فصل درانسي واحد على األقل من التحاقه في البرنامج،وال
تؤجل الدرانسة في فصل التمديد ،ويراعى ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (.)12
د .ال يجوز للطالب الحاصل على مالحظة غير مكتمل تأجيل درانسته في الجامعة للفصل /الفصول
الالحقة إال بعد إزالة هذه المالحظة ضمن الفترة المحددة في الفقرة (و) من المادة ( )14وخالف
ذلك تسجل له وحدة القبول والتسجيل العالمة المستحقة من األعمال الفصلية في ذلك المساق.
المادة (:) 1
أ.إذا لم يسجل طالب ماتظم في الجامعة لفصل درانسي واحد ولم يحصل على موافقة خطية من العميد
بتأجيل درانسته لهذا الفصل يفقد مقعده في الجامعة ،وفي حال وجود عذر قهري يقبله العميد ،فله أ
يطلب من مجلس الكلية اعتبار هذه المدة ضمن مدة التأجيل المسموح بها في الفقرة (/9أ)
ب .إذا رغب الطالب في االنسحاب من الجامعة فعليه أ يتقدم بطلب على الاموذج المعد لذلك إلى
وحدة القبول والتسجيل ،وفي هذه الحالة تثبت له في نسجله األكاديمي مالحظة (ماسحب من
الجامعة) ويفقد مقعده فيها ويبلغ العميد وعميد الكلية ورئيس القسم المعاي بذلك.
ج .وفي جميع الحاالت يجوز للطالب الذي فقد مقعده أ يتقدم بطلب جديد للقبول وفي حالة قبوله
يحتفظ بسجله األكاديمي كامال على أ يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدرانسية المعمول بها
عاد عودته ،وتحسب مدة الدرانسة السابقة ضمن الحدين األعلى واألدنى لمدة الدرانسة وفي حالة
اختالف الخطة المعمول بها عاد عودة الطالب عن الخطة التي درس عليها يحسم فصل درانسي
واحد من الحد األعلى لمدة الدرانسة مقابل كل ( )9نساعات معتمدة من المساقات التي تحتسب
للطالب.
 2قرار مجلس العمداء رقم  ،2113/22تاريخ 2113/4/22م.
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المادة ( ):
أ .ال يجوز ا ياتقل الطالب من برنامج ماجستير في الجامعة أو برنامج ماجستير في جامعة أخرى
او من برنامج اختصاص عالي إلى برنامج ماجستير إال باا ًء على قبول وتاافس جديد حسب
المادة (.)3
ب .إذا انتقل الطالب من برنامج ماجستير إلى برنامج ماجستير آخر في الجامعة نسواء اكا ذلك في
تخصص فرعي في القسم أو تخصص آخر في نفس الكلية أو كلية أخرى أو فصل من تخصص
وقبل في تخصص آخر ،يجوز للقسم المقبول فيه ا يحسب له أو يعادل له أو ما ال يزيد عن
( )12نساعة معتمدة من التي درنسها بما يااظرها من مساقات برنامج الماجستير الذي قبل فيه
وأ يعفيه ماها على ا تدخل هذه المساقات في معدله التراكمي ،شريطة ا ال تقل عالمة
المساقات عن ( )%01ويحسم من الحد االعلى للدرانسة فصل درانسي واحد مقابل احتساب ()9
نساعات معتمدة".
ج .اذا انتقل الطالب من برنامج االختصاص العالي في طب االنساا في الجامعة الى برنامج
الماجستير يجوز للقسم ا يعادل له بعض مساقات التدريب العملي او السريري بمساقات في
برنامج الماجستير حسب تاسيب لجاة القسم المعاي وموافقة لجاة الدرانسات العليا في الكلية
بحيث يتم تحديد المساقات التدريبية للمساقات المراد معادلتها على ا ال يتجاوز عدد الساعات
المراد معادلتها عن ( )11نساعة معتمدة وال تقل عالمته في كل ماها عن ( )%01أو ما يعادلها،
على ا تحسب عالمات هذه المساقات في المعدل التراكمي ويحسم من الحد االعلى للدرانسة
فصل درانسي واحد مقابل احتساب ( )9نساعات معتمدة.
د .يجوز أ ياتقل الطالب من برنامج ماجستير في جامعة اخرى الى برنامج ماجستير في الجامعة
حسب المادة ( ،)3وفي هذه الحالة يجوز للقسم أ يعادل له بعض المساقات التي درنسها بما
يااظرها من مساقات في مستوى الماجستير الذي قبل فيه وأ يعفيه من درانستها بشرط أ ال
يتجاوز اإلعفاء ( )9نساعات معتمدة وال تقل عالمته في كل ماها عن ( )%04أو ما يعادلها ،وال
تدخل عالمات هذه المساقات في المعدل التراكمي ويحسم من الحد األعلى للدرانسة فصل درانسي
واحد مقابل احتساب ( )9نساعات معتمدة.
المادة ( :) 2مع مراعاة المادة ( ،)11يسمح للطالب بدرانسة مساق نسريري لفصل درانسي واحد فقط في
مؤنسسات تعليمية أو تدريبية خارج الجامعة وذلك بموافقة المجلس بااء على تتسيب من لجاة الكلية
وتوصية من لجاة القسم ،وال تدخل عالمات هذا المساق في حساب معدله الفصلي أو التراكمي
(تدخل العالمة كمساق معفى).
المادة (:) 3
أ .يسمح للطالب االنسحاب من مساقات نسجل لها وإضافة مساقات جديدة خالل األنسبوع األول من
بداية الفصل الدرانسي ،دو أيام العطل وال تثبت المساقات التي انسحب ماها الطالب في نسجله
األكاديمي ،ويكو تسجيله حسب الخطة االنسترشادية في كل فصل.
ب .مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يسمح للطالب باالنسحاب من درانسة مساق ما
قبل بداية فترة االمتحانات الاهائية في ذلك الفصل ،وفي هذه الحالة يثبت المساق في نسجل الطالب
األكاديمي وإزاءه مالحظة (ماسحب) وال يدخل هذا المساق في عدد الساعات التي درنسها من
حيث الاجاح أو الرنسوب أو متطلبات التخرج وإذا لم ياسحب الطالب خالل المدة المحددة فعلى
مدرس المساق أ يثبت نتيجة الطالب في كشف العالمات وال يجوز االنسحاب من جميع
المساقات التي نسجل لها إال بعذر قهري يقبله العميد ،بااء على تاسيب من عميد الكلية ،وفي هذه
الحالة تطبق أحكام الفقرة (د) من المادة (.)15
ج .إذا اعتبر الطالب ماسحبا ً من جميع المساقات التي نسجلها في فصل ما بمقتضى الفقرة (د) من
المادة ( )15تكو درانسته لذلك الفصل (مؤجلة) ويحسب هذا الفصل من مدة التأجيل المسموح
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بها في المادة (-9أ) من هذه التعليمات .أما إذا كا ذلك في الفصل األول من درانسته فيعتبر
ماسحبا ً من الجامعة.
المادة (:) 4
أ .تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي يسجل فيها ،ويقوم مدرس المساق بتسجيل
الحضور والغياب على كشوف خاصة ويسلمها إلى رئيس القسم الذي يعطى فيه المساق في نهاية
كل فصل درانسي وتحفظ إلى نهاية الفصل الذي يليه.
ب.ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ( )%11من مجموع الساعات المقررة لكل مساق مسجل
فيه.
ج .إذا غاب الطالب أكثر من ( )%11من مجموع الساعات المقررة لمساق ما دو عذر قهري أو
مرضي يقبل به عميد الكلية يحرم من التقدم لجميع االمتحانات الالحقة في ذلك المساق ويوضع
له الحد األدنى لعالمة المساق وهو ( )%24وتدخل هذه الاتيجة في حساب معدالته ما لم يكن قد
انسحب من ذلك المساق خالل المدة الماصوص عليها في المادة (/12ب).
د.إذا غاب الطالب أكثر من ( )%11من الساعات المقررة لمساق ما وكا هذا الغياب بعذر قهري أو
مرضي يقبله عميد الكلية ،فال يجوز أ يتجاوز فيها الغياب ما مجموعه ( )%21من الساعات،
وفي الحاالت التي يتجاوز فيها غياب الطالب بعذر مقبول ما نسبته ( )%21فلعميد الكلية اعتباره
ماسحبا ،ويقوم بدوره بتبليغ العميد ومدير وحدة القبول والتسجيل خطيا بذلك قبل آخر موعد لتسليم
نتائج االمتحانات الاهائية.
ه .يشترط في العذر المرضي أ يكو بشهادة صادرة عن المركز الصحي في جامعة العلوم
والتكاولوجيا األردنية أو معتمدة ماه ،وعلى الطالب أ يقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خالل مدة
ال تتجاوزأنسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة وفي الحاالت القاهرة األخرى ،يقدم
الطالب ما يثبت عذره القهري خالل أنسبوعين من تاريخ زوال أنسباب الغياب.
المادة (:) 5
أ .تحسب العالمة الاهائية لكل مساق من مائة ألقرب عدد صحيح.
ب .تشمل األعمال الفصلية لكل مساق نظري امتحا واحد ) (Midtermيُعلم به الطلبة في بداية
الفصل على أ يعقد االمتحا خالل األنسبوعين الثامن أو التانسع من الفصل الدرانسي.
ج .تخصص نسبة  %41من العالمة الاهائية للمساق لألعمال الفصلية ويجوز أ يكو جزء من هذا
التقييم امتحانا ً عمليا أو شفويا ً ًً أونسريريا ً أو تقييم مدرس المساق أثااء التدريب خالل الفصل حسب ما
يراه مدرس المساق وتقره لجاة القسم ،وتخصص نسبة ( )%41لالمتحا الاهائي.
د .ي قوم مدرس المساق باإلعال عن نتائج مجموع األعمال الفصلية للطلبة قبل بدء االمتحانات الاهائية
للفصل بأنسبوع على األقل وتسلم نسخة ماها لرئيس القسم.
ه .العالمة الاهائية لكل مساق هي مجموع عالمات االمتحا الاهائي وعالمات األعمال الفصلية.
وحسب طبيعة المساق فقد تكو هذه االمتحانات بعضها او كلها أعماالً تطبيقية أو تقاريراً أو بحوثاً،
ويحدد مجلس القسم كيفية إجراء االمتحانات وتوزيع العالمات فيها في بداية كل فصل.
و .إذا لم يتم الطالب متطلبات مساق ما ،أو تغيب عن االمتحا الاهائي لمساق ما وكا ذلك في كلتا
الحالتين بعذر مرضي أو قهري يقبل به عميد الكلية ،تسجل له مالحظة (غير مكتمل) إزاء هذا
المساق ،وعلى الطالب أ يعمل على إزالة هذه المالحظة في مدة أقصاها أنسبوعين من بدء الفصل
الدرانسي الالحق للفصل الذي درس فيه المساق ،وخالف ذلك تسجل له وحدة القبول والتسجيل
العالمة المستحقة من األعمال الفصلية في ذلك المساق ،وفي حالة قبول العذر يعقد االمتحا
التعويضي عن االمتحا الاهائي بالتاسيق خطيا مع رئيس القسم بحيث يكو مكافئا لالمتحا الذي
غاب عاه باوع األنسئلة ومستواها.
المادة (:) 6
أ .الحد األدنى لعالمة الاجاح في كل مساق هو (.)%01
ب.في حالة رنسوب الطالب في مساق ما تثبت عالمة الرنسوب كما هي إذا كانت ( )%24فأكثر،
وتجبر كل عالمة دو الـ ( )%24إلى ( )%24ألغراض احتساب العالمة في المعدل.
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ج .يكو المعدل التراكمي هو معدل عالمات جميع المساقات التي درنسها الطالب نجاحا أو رنسوبا
ضمن الخطة الدرانسية المعتمدة وذلك حتى تاريخ حساب هذا المعدل وإذا حصل الطالب على نتيجة
(غيرمكتمل) في بعض المساقات يتم حساب معدالته عادما تكتمل عالمات المساقات وتعتبر
المعدالت ذات أثر رجعي من تاريخ حصول الطالب علـى نتيجة (غير مكتمل) من حيث الوضع
تحت المراقبة أو الفصل.
د .المعدل الفصلي هو معدل جميع المساقات التي درنسها الطالب في ذلك الفصل.
ه .تحسب المعدالت الفصلية والتراكمية ألقرب مازلة عشرية.
الوضع تحت المراقبة والفصل من الدراسة:
المادة (:) 7
أ .يوضع الطالب تحت المراقبة في الحاالت التالية:
 .1إذا نقص معدله التراكمي عن ( )%04في نهاية أي فصل درانسي.
 .2إذا كا رانسبا في مساقين في أي فصل أو في جميع الفصول لتاريخه.
 .2إذا أفاد تقرير مشرف البرنامج الساوي بأ الطالب غير ملتزم بما يوكل إليه من مهام أو ارتأى
المشرف أ الطالب أهمل في العمل على رنسالة الماجستير خالل أي فصل درانسي بموافقة
العميد بااء على تاسيب من لجاة الكلية وتوصية لجاة القسم.
ب .على الطالب الذي وضع تحت المراقبة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة أ يزيل األنسباب التي
أدت إلى وضعه تحت المراقبة في مدة أقصاها فصل درانسي واحد ،تطرح خالله المساقات التي
رنسب فيها ويحسب هذا الفصل بعد الفصل الذي وضع بسبب نتائجه تحت المراقبة ،وترجع إزالة
الوضع تحت المراقبة الواردة في الباد ( )2من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المشرف بعد الكتابة
إلى رئيس القسم وعميد الكلية بهذا الخصوص وإبالغ العميد ووحدة القبول والتسجيل.
ج .ال يجوز التسجيل لرنسالة الماجستير للطالب الموضوع تحت المراقبة بسبب الباد ( 2،1من الفقرة
(أ)) من هذه المادة.
المادة (:) 8
أ .ال يجوز للطالب إعادة درانسة أي مساق حصل فيه على عالمة ( )%04أو أكثر.
ب .ال يجوز إعادة درانسة المساق الواحد أكثر من مرة واحدة وتحسب العالمة الجديدة فقط في المعدل
التراكمي وألغراض التخرج.
المادة (:) 9
أ .يفصل الطالب من البرنامج في الحاالت التالية:
 .1إذا رنسب في مساقين إجباريين مختلفين في فصل واحد ونقص معدله التراكمي عن (.)%04
 .2إذا رنسب في مساق إجباري مرتين ونقص معدله التراكمي عن (.)%04
 .3إذا رنسب في مساق إجباري ثالث مرات.
 .إذا لم يتمكن من إزالة الوضع تحت المراقبة بمقتضى المادة (.)10
 .5إذا قررت لجاة مااقشة الرنسالة رنسوبه حسب المادة (/21ب) من هذه التعليمات.
 .6إذا لم يتم باجاح متطلبات الحصول على الماجستير ضمن الحد األعلى المحدد في المادة (.)1
3
 .7إذا إنطبقت عليه المادة (/3أ) ولم يحقق شروط التحول إلى طالب نظامي.
ب) في حالة فصل الطالب حسب الفقرة (أ) من هذه المادة وإتمام  23نساعة معتمدة باجاح من الخطة
الدرانسية لتخصصه بمعدل تراكمي ال يقل عن ( )%04يماح الطالب درجة دبلوم في ذلك
التخصص.
ج) تصدر جميع قرارات الفصل نسواء من القسم أو الكلية أو الجامعة من قبل مجلس العمداء بااء على
تاسيب من مدير وحدة القبول والتسجيل وتقوم وحدة القبول والتسجيل بإشعار الطالب خطيا بذلك
على أخر عاوا له لدى الجامعة.
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منح درجة الماجستير ومواصفات الرسالة:
المادة (:)21
أ .تكو متطلبات ماح درجة الماجستير ما يلي:
 .1الاجاح في جميع المساقات حسب الخطة الدرانسية المعتمدة.
 .2الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)%04
 .3قضاء الحد األدنى للمدة المطلوبة للتخرج وعدم تجاوز الحد األعلى.
 .أ يتم الطالب ( )23نساعة معتمدة باجاح في الجامعة.
 .5إعداد وتقديم الرنسالة والاجاح في امتحا مااقشتها حسب الخطة المعتمدة في البرنامج بعد إتمام
( 54نساعة معتمدة) حسب الخطة المعتمدة .
 .6تسليم كلية الدرانسات العليا أربع نسخ معتمدة من الرنسالة ونسخة إلكترونية وتوزع نسخ الرنسالة
إلى:
 .iكلية الدرانسات العليا.
 .iiمكتبة الجامعة.
 .iiiالقسم المعاي.
 .ivمكتب إيداع الرنسائل الجامعية في الجامعة األردنية.
 .vتقديم تفويض خطي من صاحب الرنسالة بماح الجامعة حرية التصرف في نشر محتوى الرنسالة
الجامعية ،بحيث تعود حقوق الملكية الفكرية لرنسالة الماجستير إلى الجامعة وفق القوانين
واألنظمة والتعليمات المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءة اإلختراع وفق نموذج تعده كلية الدرانسات
العليا لهذه الغاية.
 .viتقديم ورقة بحثية للاشر مستلة من رنسالة الماجستير للطالب إلى إحدى المجالت العلمية المدرجة
0
في قواعد البيانات المعتمدة لدى الجامعة.
ب .يصاف تقدير الطالب في درجة الماجستير باا ًء على معدله التراكمي وفق اآلتي:
المعدل التراكمي ( ) %
111 - 92
92 – 14
14 – 11
11 - 04

التقدير
متميز
ممتاز
جيد جداً
جيد

المادة (  :)2الرنسالة الجامعية:
أ .تحتوي صفحة العاوا األولى على ما يلي:
 .1عاوا الرنسالة.
ً
 .2انسم الطالب (كما هو مسجل رنسميا في الجامعة).
 .3انسم المشرف والمشرف المشارك (إ وجد).
 .العبارة التالية" :قدمت هذه الرنسالة انستكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في طب
األنساا بكلية الدرانسات العليا في جامعة العلوم والتكاولوجيا األردنية" ،أو ما يعادلها في اللغة
اإلنجليزية 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

 .5تاريخ تقديم الرنسالة.
ب .تحتوي صفحة العاوا الثانية على أنسماء أعضاء لجاة المااقشة وتواقيعهم.
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المادة ( :)22تقدم الرنسالة مطبوعة حسب األنسلوب المعتمد من قبل كلية الدرانسات العليا.
المادة ( :)23يقوم رئيس القسم بإرشاد وتوجيه الطلبة في نسير درانستهم في البرنامج طيلة فترة درانسة كل
ماهم وله أ يعين من بين أعضاء الهيئة التدريسية بالقسم من يساعد باإلرشاد لكل برنامج أو
تخصص في القسم.
8
المادة (:)24
ً
أ .يعين للطالب مشرفا على رنسالته من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بقرار من المجلس بااء
على توصية من لجاة القسم وتاسيب من لجاة الكلية ،في بداية الفصل الخامس كحد أقصى اللتحاقه
بالبرنامج بما يتوافق مع تعليمات ومعايير االعتماد العام لرامج الدرانسات العليا.
ب .أ يكو المشرف الرئيسي على رنسائل الماجستير من داخل الجامعة ومتفرغ تفرغا ً تاماً.
ج .يجوز تغيير المشرف لظروف خاصة تقبلها لجاة الكلية كما يجوز للمشرف أ يقترح تسمية عضو
هيئة تدريس أخر ال تقل رتبته عن أنستاذ مساعد لمشاركته في اإلشراف على رنسالة الطالب وفي
كلتا الحالتين يتم التغيير أو اإلضافة باألنسلوب الذي يتم به تعيين المشرف.
د.
 .1يحسب للمشرف نساعة معتمدة واحدة عن اإلشراف على كل طالب في كل فصل درانسي ولمدة أربعة
فصول درانسية كحد أعلى ،وفي حالة وجود مشرف مشارك فيحسب لكل ماهما نصف العبء المقرر
من هذا اإلشراف.
 .2يجب أ ال يزيد نصاب المشرف برتبة أنستاذ على ثالثة طالب و األنستاذ المشارك على طالبين واألنستاذ
المساعد على طالب واحد إذا كا مشرفا ً مافرداً ،أما في حال وجود مشرف مشارك فيمكن مضاعفة
هذا العدد.
 .2يجوز في حاالت اضطرارية يقررها المجلس تكليف عضو الهيئة التدريسية باإلشراف على عدد يزيد
عن المذكور في الفقرة (د )2/من هذه المادة.

ه .يجوز بقرار من المجلس بااء على توصية من لجاة القسم وتاسيب من لجاة الكلية:
 .1أ يستمر عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة تفرغ علمي أو إجازة بدو راتب أو إعارة أو
انتداب في اإلشراف على رنسالة الطالب أو المشاركة في اإلشراف شريطة أ يقضي هذه اإلجازة أو
اإلعارة أو االنتداب داخل األرد .
 .2أ يشارك في اإلشراف من نسبق له أ شغل رتبة جامعية كأنستاذ مساعد على األقل أو ما يعادلها في
جامعة معترف بها ،إذا كا هذا الشخص مقيما ً داخل األرد  ،وأ يكو لديه أقدمية نساتين على األقل
في الرتبة الجامعية.
 .2أ يشارك في األشراف من غير العاملين في الجامعات شريطة أ يكو حاصالً على شهادة الدكتوراه
أوما يعادلها ولديه خبرة عملية ال تقل عن ( )4نساوات في مجال تخصص له عالقة في موضوع
الرنسالة.
 .5في حال حصول عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي أو إجازة بدو راتب أو إعارة أو انتداب
خارج األرد و هو مشرف على رنسالة لطالب ماجستير فيجوز في حاالت اضطرارية يقرها
المجلس باا ء على تاسيب من لجاة الكلية وتوصية من لجاة القسم أ يستمر عضو هيئة التدريس في
اإلشراف على رنسالة الطالب كمشرف مشارك.

المادة (:)25
أ .يتوصل الطالب بتوجيه ممن يتولى اإلشراف عليه إلى موضوع رنسالته وخطتها ،وتقدم هذه الخطة
إلى لجاة القسم لمااقشتها والتوصية بشأنها إلى لجاة الكلية ،وترنسل نسخة من الخطة إلى العميد ،في
موعد ال يتجاوز نهاية الفصل الخامس اللتحاق الطالب بالبرنامج.
ب .يقر موضوع الرنسالة وخطة بحثها من قبل المجلس بااء على تاسيب لجاة الكلية وتوصية من لجاة
القسم ويعلم عميد الكلية و عميد البحث العلمي ومدير القبول والتسجيل بهذا القرار.
ج .يشترط أ يكو موضوع رنسالة الماجستير وخطة بحثها قد أقرت من المجلس قبل تقديم
مشروع البحث إلى عمادة البحث العلمي.
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د .يجوز تغيير موضوع رنسالة الماجستير وخطة بحثها أو عاوانها وذلك بالطريقة التي أقر بها
الموضوع والخطة أصال.
المادة (:)26
أ .يعين المجلس باا ًء على تاسيب لجاة الكلية وتوصية من لجاة القسم لجاة لمااقشة رنسالة الماجستير
تتكو من مشرف الطالب رئيسا ً والمشرف المشارك (إ وجد) عضواً وعضوين آخرين على
األقل ،من حملة شهادة الدكتوراه أو ذوي الخبرة من حملة شهادة الماجستير ويجوز أ يكو أي
ماهم من خارج القسم على أ ال يقل عدد األكاديميين عن نصف عدد أعضاء اللجاة ويتولى رئيس
اللجاة إدارة الجلسة وتاظيم الاقاش بين األعضاء والحضور ،ويجب أ يكو أحد أعضاء اللجاة من
خارج الجامعة.
ب .تتم التوصية بتشكيل لجاة المااقشة قبل نستة أنسابيع على األقل من موعد المااقشة.
يجوز في حاالت اضطرارية يقرها المجلس بناء على تنسيب لجنة الكلية وتوصية لجنة القسم أن
يستثنى المشرف المشارك المشار إليه في الفقرة (ج )4/من مادة ( )44من عضوية لجنة المناقشة
إذا تعذر حضوره من خارج األردن.

المادة (:)27
أ .يقدم الطالب نسخة من رنسالته إلى كل عضو من أعضاء لجاة المااقشة قبل موعد المااقشة بثالثة
أنسابيع على األقل مع الاموذج الخاص بتقييم الرنسالة من قبل عضو اللجاة.
ب .يحدد العميد موعدا للمااقشة بااء على اقتراح المشرف وتوصية لجاة القسم وتاسيب من لجاة
الكلية ،بعد أ يكو الطالب قد أنهى جميع المتطلبات األخرى للماجستير ،على أ يتم تاسيب لجاة
الكلية قبل أنسبوع على األقل من التاريخ المقترح للمااقشة مرفقة مع توصيات أعضاء اللجاة
بجاهزية الرنسالة لعقد امتحا المااقشة.
ج .ال يجوز للطالب التقدم المتحا مااقشة الرنسالة إال بعد إتمام جميع متطلبات خطته الدرانسية باجاح
وبمعدل تراكمي ال يقل عن .%04
المادة (:)28
أ .تتخذ لجاة مااقشة الرنسالة قرارها بعد انتهاء المااقشة والتداول بين األعضاء ،ويعلن رئيس اللجاة
هذا القرار للطالب.
ب.يكو القرار بصيغة (ناجح) أو (تأجيل القرار) إلجراء التعديالت المطلوبة ،وتبلغ قرارها بذلك
إلى رئيس القسم وعميد كلية طب األنساا والعميد ،وفي حالة تأجيل القرار تحدد اللجاة الموعد
الثاني لمااقشة الرنسالة وكما تم بالمرة األولى وعلى أ ال يتجاوز الطالب الحد األعلى لمدة
الدرانسة ،ثم تعود اللجاة إلى مااقشة الرنسالة مرة ثانية ،بعد إجراء التعديالت المطلوبة ويكو
القرار بصيغة (ناجح) أو (رانسب).
ج .يرفع المشرف القرار موقعا من أعضاء اللجاة إلى رئيس القسم الذي يقوم بدوره بتبليغ القرار إلى
العميد وعميد كلية طب األنساا ومدير وحدة القبول والتسجيل.
د .إذا قررت لجاة المااقشة نجاح الطا لب فعليه أ يسلم كلية الدرانسات العليا الاسخ المطلوبة من
الرنسالة في أقرب وقت ممكن على أ ال يتجاوز ذلك الحد األعلى من مدة الدرانسة أما إذا ناقش
الطالب رنسالته وكا القرار ناجحا ولم يكن عاد الطالب متسع من الوقت إلعداد الرنسالة وتسليمها
فإ مدة إمهال الطالب لتسليم رنسالته إلى كلية الدرانسات العليا هي شهر على األكثر من تاريخ
المااقشة حتى لو تجاوزت هذه المهلة الحد األعلى لمدة الدرانسة.
المادة ( :)29تتولى لجاة الدرانسات العليا في الكلية الصالحيات التالية:
أ .التاسيق بين األقسام المختلفة في الكلية فيما يتعلق ببرنامج الدرانسات العليا.
ب .التاسيب إلى المجلس بإقرار موضوع وخطة بحث رنسالة الماجستير للطالب بااء على توصية من
لجاة القسم المعاي.
ج .أية أمور أخرى تتعلق بالدرانسات العليا يفوضها المجلس إليها.
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أحكام عامة
المادة ( :)31يبت مجلس العمداء في اإلشكاليات التي تاشأ عن تطبيق هذه التعليمات.
المادة (  :)3رئيس الجامعة والعميد وعميد الكلية ومدير وحدة القبول والتسجيل مسئولو عن تطبيق هذه
التعليمات.
المادة ( :)32تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات تتعارض معها.
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