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 آلية وإجراءات السير ببرامج الدراسات العليا) الماجستير(
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   .لعلميةااللتحاق ببرامج الدراسات العليا والسير فيها لنيل الدرجة افيها التي يتم  واإلجراءات بيان اآللية     1-1    
 

  التطبيق: مجال .2
 الدراسات العليا. امجبر  على واإلجراءات تتطبق هذه اآللية      2-1

 

     قبول الطالب:    .2
 قبول الطالب وفق معايير الجامعة، وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.       3-1

 على النحو اآلتي:  الرسالة والشاملستير: جاطلبات الدراسية وفقًا لمساري المتوزع المت      3-2

  :برنامج الماجستير )مسار الرسالة(  3-2-1   

( ساعات معتمدة حدًا 9دراسة )( ساعة معتمدة حدًا أدنى بنجاح، و 11وعددها ) 077دراسة المواد اإلجبارية مستوى 
  .من المواد  االختيارية بنجاح 077أقصى من مستوى 

( ساعات معتمدة، والنجاح في مناقشتها بعد انهاء  جميع المواد بمعدل تراكمي 9اعداد رسالة جامعية يخصص لها )
 . %01ال يقل عن 

 برنامج الماجستير )مسار الشامل(   3-2-2

 ( ساعات  9ودراسة )، بنجاح ادني( ساعة معتمدة حدًا 22وعددها ) 077من مستوى  اإلجباريةدراسة المواد  -
 .من المواد االختيارية بنجاح 077 أقصى من مستوى حدًا دة معتم   

 .%01جميع المواد بمعدل ال يقل عن  نهاءإالشامل بعد  متحانالالنجاح في ا -            
 نتائجها وفق معايير الجامعة.ودراستها، وتعتمد  يبدأ الطالب بتسجيل المواد االستدراكية، ومواد الماجستير    3-3
 في برنامج    من الموافقة على تعيين مشرف، وإقرار خطة رسالة الماجستير -على األقل-أربعة أشهر بعد مرور     3-2

 الطالب من كتابة رسالة الماجستير، تبدأ إجراءات مناقشة الرسالة.)مسار الرسالة(، وعندما ينتهي    
 

 المسؤوليات: .4
 مشروع الرسالة لعميد الكلية مع رأي لجنة الدراسات العليا في القسم. خطة مسؤول عن رفعرئيس القسم المعني       2-1  
 لجنة الدراسات العليا في الكلية مسؤولة عن دراسة مشروع الرسالة المقدم من قبل الطالب.      2-2  
 لعليا.الدراسات اكلية عميد الكلية مسؤول عن إحالة رأي لجنة الدراسات العليا في الكلية إلى عميد      2-3  
 .مشروع الرسالة إقرار خطة الدراسات العليا مسؤول عن كلية مجلس     2-2  
ر مشروع بعد إقراكل شهرين المشرف الرئيس مسؤول عن تقديم تقرير مفصل عن سير دراسة الطالب      2-1    

 .رئيس القسم وعميد الكلية المختص إلى العلياالدراسات  كلية من مجلس الرسالة            
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 :اإلجراءات .5

 الرسالة والمشرف وتحديد تاريخ المناقشةعنوان  الرسالة( )مسار اختيار       1-1     

 وكذلك تحديد تاريخ المناقشة. ،لجنة المناقشةو  ،الرسالة عنوان ختيارا خطوات ءاتهذه اإلجراتشمل              
 :اآلتيةت من خالل الخطوات ءاوتتم هذه اإلجرا           

 .الجامعةبها في  لوالتعليمات المعمو  األنظمةمع  يتفقبما  ،بالتنسيق بين مجلس القسم والطالب ،تسمية المشرف  1-1-1
    في محاضرة عامة يعلن عن  عرضت ،شرفستاذ المألوقبول ا ،من قبل الطالبخطة الدراسة بعد االنتهاء من كتابة   1-1-2

 في بداء الرأي إجل مناقشتها و أمن  ،الدراسات العليا لبةوط ،عضاء هيئة التدريسأ  ايحضره ،وموعدها قبل وقت كاف   ،هامكان

 الحظاتالطالبة بالم وأيأخذ الطالب ثم البحث فيها.  التومعالجة مشك ،ساليب المتبعة في دراستهاواأل ،ومنهجيتها ،موضوعها
المادة التي ليس لها صلة بالموضوع   وأ زالة التكرارإو  ،النقص استكمالو  خطاءفي تصحيح األ ويشرع ،في حلقة النقاش الواردة

      .مفيدةغير  أو

 ،القسم لجنة الدراسات العليا في على لعرضها ،لى رئيس القسمإ (أدنىكحد  ث نسخالخطة )ثال مشرفستاذ الاأل يقدم  1-1-3
 اً م اللجنة تقرير دتقثم هو مطلوب من قبل الطالب.  والشروع بتصحيح ما ،عليها بشكل نهائي الملحوظاتبداء إو  لفحصها

مجلس  علىالدراسات العليا  لجنة وتقرير ،يعرض رئيس القسم الخطةوبعد ذلك صالحيتها وجاهزيتها. ومدى  ،عن الخطة
فيما  خصوصاً  ،رفضها وأحات جوهرية عليها و الطلب بعمل تصحيأ ،ات عليهاملحوظية أبداء إو أ ،القسم للموافقة عليها

عميد الكلية  لىإرفع بعد ذلك تو  .وكتابة الرسالة ،جميعها يتعلق باحتوائها على الجدول الزمني لالنتهاء من البيانات
النموذج خالل  من لياالدراسات الع كليةلى إرسل ت ثم ،ومن ثم مجلس الكلية ،لعرضها على لجنة الدراسات العليا في الكلية

ومرفق معها نسخة  خطة المشروع وتعيين المشرف بإقرارالمتعلق  ، في الجامعة الدراسات العلياكلية ( الصادر عن 1رقم )
 .ورقية من خطة الرسالة لحفظها في ملف الطالب لدى كلية الدراسات العليا

 يبدأ الطالب بالبحث وكتابة الرسالة. ،الدراسات العليا كلية مجلسمن  الخطة قرارإبعد    1-1-2

       ،واعتمادها من المشرف، يتولى المشرف إشعار رئيس القسم بجاهزية الرسالة للمناقشة ،لرسالةاالطالب  إنجازبمجرد   1-1-1
  مناقشة رسالة جامعية/  إلجراءوالمتعلق بعدم ممانعة  الدراسات العلياكلية ( الصادر عن 2وذلك على النموذج رقم )                

 .ماجستير
                            الجامعة داخلمن  عضوينويسمّي ، عضاء لجنة المناقشةأ  تسميةلمع المشرف لجنة الدراسات العليا و  رئيس القسم تشاوري  1-1-6

هيئة  أعضاءاقتراح ثالثة  إلى إضافة, واإلشراف والتدريس حسب تعليمات الدراسات العليا للمناقشة  ممن تتوافر فيهم الشروط الالزمة
الدراسات كلية  عميد قبل أحدهم من لُيختاروذلك  ،والتدريس فيهم الشروط الالزمة لألشراف ممن تتوافر تدريس من خارج الجامعة 

( الصادر 3على النموذج رقم )من خالل مجلس القسم بذلك إلى عميد الكلية  وينّسب ،لمناقشةا  موعد  ويقترح ،العليا محكمًا خارجياً 
، ويرفق نموذج تحكيم داخلي من عضوين والمتعلق بتشكيل لجنة المناقشة وتحديد موعدها لطلبة الماجستير سات العليااالدر كلية عن 

 من هيئة التدريس في القسم.

الدراسات العليا على النموذج لكلية  ،قبل الموعد المقترح لمناقشة الرسالة أسبوع نوفي موعد ال يقل ع ،عميد الكلية ينّسب 1-1-0
الدراسات العليا  عميد كلية، كما يشعر لجنة الدراسات العليا بالقسمها توبأسماء لجنة المناقشة التي اقترح ،( بموعد المناقشة3)رقم 

(، هذا الداخلي)المحكم  الدراسات العليا العضوكلية الذين من بينهم سيختار عميد و  ،الذين هم من خارج الجامعةبأسماء األعضاء 
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واألخرى للمحكم  ،لترسل إحداهما للمدقق اللغوي  ،نسختين من الرسالةعاله أ مرفقًا مع النموذج  دراسات العلياعميد كلية الويرسل 
 .او لجنة الدراسات العليا في الكلية ما سبق في محضر اجتماع مجلس الكليةثبت . ويالداخلي

وذلك  ، الداخليللمحكم   واألخرى المخصصة ،اللغوي الدراسات العليا إرسال النسخة المخصصة للمدقق كلية تتولى عمادة  1-1-8
مع اشتراط إنجاز  ،والمتعلقة بالتدقيق اللغوي والتقرير العلمي على التوالي النموذج الخاص بتقويم الرسالةو  (2) بموجب النموذج

 األولي خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اإلرسال. ويموالتق ،التدقيق اللغوي 
 

        الدراسات  كلية عمادة رسلت ،الداخلي ماألولي من المحك ويمالتقو النسخة المدققة من المدقق اللغوي، بمجرد استالم  1-1-9

وبعد ذلك يتم إجراء ما  ،مع صورة من التقويم األولي المعد من المحكم الداخلي إلى عميد الكلية المختصالعليا النسخة المدققة لغويًا 
 يأتي:

قرارًا بتشكيل لجنة  كلية الدراسات العليايصدر عميد  ،إيجابيًا على جاهزية الرسالة للمناقشة الداخليا كان رأي المحكم إذ 1-1-9-1 
، وتسلم النسخة اللغوي  المدقق قبلثم يطلب من الطالب إنجاز التنقيح اللغوي المقترح من  ،محددًا فيه موعد المناقشة ،المناقشة

لتكون بين  ،أعضاء لجنة المناقشة منها على  نسخ ثم توزع بعد ذلك ،موعد المناقشة من أسبوع لهاأق مّدةفي  المنّقحة من الرسالة
 المناقشة. ةأيديهم في جلس

        وبمتابعة من  ،يطلب من الطالبعندها ف ،بيًا على جاهزية الرسالة للمناقشةلس الداخليأما إذا كان رأي المحكم  5-1-9-2

 إجراء ما يلزم وفقًا لملحوظات ذلك المحكم. ،المشرف

 يكون آخر موعد لمناقشة الرسائل هو ثالثة أسابيع قبل نهاية الفصل الدراسي.جميعها في األحوال       5-2
 

 جراءات إقرار نتيجة مناقشة الرسالة إ 5-2
    نتيجة تقّر و  ،إذ يبدي أعضاء اللجنة ملحوظاتهم الشكلية والموضوعية ،تعقد لجنة مناقشة الرسالة في موعدها المحدد   1-3-1

 ، أو ناجح بتعديالت طفيفة، أو ناجح بتعديالت جوهرية، أو راسب.ناجح  المناقشة بواحد من أربعة تقديرات هي:           
، المتعلق باعتماد قرار مناقشة رسالة جامعية (1نتيجة المناقشة وفقًا ألي من التقديرات أعاله على النموذج رقم ) ُتسّجل   1-3-2

كلية الدراسات العليا وتحفظ  إلى( األصل معبأ وموقع من جميع اعضاء 1رقم ) جالنموذ, ويرسل المناقشةلجنة يها أعضاء علويوّقع 
 نسخة في القسم المعني.

 الثة أسابيع من تاريخ المناقشة إذا كانت في مدة ال تتجاوز ث ،بمتابعة من المشرف ،الطالب التعديالت المطلوبة يجري    1-3-3

التعديالت في مدة ال تقل عن شهرين وال تزيد عن  إجراءطفيفة واما اذا كانت نتيجة الطالب ناجح بتعديالت جوهرية, علية 
 .أربعة شهور من تاريخ المناقشة.

( المتعلق باعتماد 6النموذج رقم )وذلك بالتوقيع على  ،تقّر نتيجة المناقشة من لجنة المناقشة ،بعد إجراء تلك التعديالت   1-3-2
 ويوقع عليها. ،المشرف أيضا من إنجاز تلك التعديالت يتأكدوبناًء على ذلك  ،اقرار التعديالت 

بعد التنسيب من قبل لجان الدراسات العليا في القسم  مجلس الكليةمن ثم  ،بعد ذلك تُقر نتيجة المناقشة من مجلس القسم  1-3-1
تعديالت على  إجراء بإقراروالمتعلق  (6ين في النموذج رقم )حقلين المخّصصفي ال ،في محضر اجتماع كل منهما ،ةوالكلي

 .رسالة جامعية
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بعد استيفاء   ،(6مرفقًا بها النموذج رقم ) ،لة من الرسالةالدراسات العليا النسخة المعدّ كلية يرسل عميد الكلية إلى عمادة   1-3-6
أقّرت اللذين  ولجان الدراسات العليا ومحضر اجتماع مجلس الكلية ،وكذلك محضر اجتماع مجلس القسم جميعها، معلوماته

 .التعديالت التي طلبتها لجنة المناقشة من الطالب إجراء وإقرار فيهما نتيجة مناقشة الرسالة

   ويثبت  ،وصي باعتماد النتيجةيو  ،وعلى نسخة الرسالة النهائية ،(6على النموذج رقم ) الدراسات العليا كلية مجلس ّطلعي  1-3-0
 جتماع.الذلك في محضر ا

 ،الجامعة مخاطبة األستاذ الدكتور رئيس  ،الدراسات العليا كلية مجلسبموجب قرار ، الدراسات العلياكلية يتولى عميد   1-3-8
 كل فصل دراسي .األصول ، في نهاية حسب  لعرض موضوع تخريج الطالب على مجلس العمداء

 

 كيفية تقديم رسالة الماجستير  5-4
)يرجى مالحظة نموذج رقم  ،غلفة رسائل الماجستير(أل أحمر بلون  )تغلف بغالف مقوى  من رسالته نسخ أربعالطالب قدم ي 
 PDF) محفوظة على ال (CD)سي دي  قراصأنسخ من الرسالة محملة على  أربعمع  ((6-6( و)6-1( صفحة )1)
/WORD واسم  ،الصفحة التي تلي صفحة عنوان الرسالة تضمن الرسالة بعدتو جل الحفاظ عليها دون تغيير. أ( من

 -ي:آلتيوزع الطالب النسخ على النحو او  وتواقيعهم. سماء لجنة المناقشةأ عليهاجازة الرسالة إصفحة  ،الطالب
 لى مكتبة جامعة الزرقاء.إ CDن مع قرص امطبوعت  نانسختسل ر تُ   1-2-1
 لى مكتبة الكلية.إ CDمع قرص  نسخة مطبوعة سلر تُ    1-2-2
الدراسات  كليةلى عمادة إتمهيدًا لرفعهما  ،لى القسمإ مالتقديمه ،المكتبتين لتايداع من كالتسليم واإل لييستلم الطالب وص  1-2-3

 العليا عن طريق عميد الكلية.

جراءات متطلبات منح إنهاء إالدراسات العليا، ودون ذلك ال يمكن  كليةلى عمادة إ CDمع قرص  نسخة مطبوعة سلر تُ   1-2-2
 .الدرجة

 لى القسم العلمي للطالب.إ CD نسخة سلر تُ   1-2-1

 
 شامللمتحان االاختيار مسار ا  5-5

  يكون االمتحان الشامل ذا طبيعة شاملة، تكاملية، يهدف إلى قياس قدرة الطالب على الربط بين المفاهيم المختلفة األساسية،     1-1-1

 من مختلف المعارف، وتوظيفها في حل المشكالت العلمية، و التطبيقية في ميدان تخصصه. الطالب والمتقدمة، التي اكتسبها    

 :كال مما يأتي تتولى لجنة القسم    1-1-2

 

 لمراجع،ا واقتراح تحديد المجاالت التي يشملها االمتحان الشامل، على أن تشمل مجاالت التخصص، وأال يقل عددها عن ثالثة، 1-1-2-1

 وتعلن المجاالت، والمراجع، والقراءات للطلبة قبل موعد االمتحان بفصل دراسي واحد على األقل.  والقراءات الالزمة لذلك،    
  التوصية إلى لجنة الكلية، بتشكيل لجنة من خمسة أعضاء، بمن فيهم رئيسها، يتم اختيارها من أعضاء هيئة التدريس   1-1-2-2

، للقيام بوضع األسئلة، وتصحيح اإلجابات، ويصدر القرار المجاالت سابقاً  هذهوالذين قاموا بتدريس  شاملالمختصين باالمتحان ال   
 المختص.بتشكيل اللجنة من عميد الكلية 

 

     يتكون االمتحان الشامل من ثالث أوراق، تقدم في ثالث جلسات، مدة كل جلسة منها ساعتان، ويعقد االمتحان مرتين في العام     1-1-3
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 الدراسي الواحد حدًا أدنى، وعلى الطالب أن يتقدم لدخول هذا االمتحان بحسب النموذج المعد لذلك.           

 (.%01) التراكمي عن يتقدم الطالب لالمتحان الشامل بعد إنهائه متطلبات الخطة الدراسية جميعها بنجاح، شريطة أال يقل معدله أ.   1-1-2

الطالب لالمتحان الشامل على النجاح في مادة إجبارية واحدة غير مطروحة في الفصل، أو كانت مطروحة إذا توقف تقديم ب.            
ومتعارضة مع مادة إجبارية أخرى، فيمكن بقرار من عميد الكلية المختص، وبناًء على توصية من لجنتي القسم، والكلية دراسة مادة 

 بديلة من المواد االختيارية للبرنامج.

ا رسب الطالب في االمتحان الشامل للمرة األولى، يمكنه التقدم لهذا االمتحان مرة ثانية، ضمن المدة القصوى للحصول على إذج.     
 درجة الماجستير.

 ( على األقل، وإذا رسب الطالب في المرة الثانية، ُيفصل من برنامج الماجستير.%01تكون عالمة النجاح في االمتحان الشامل ) د.         

 تسجل نتيجة الطالب في االمتحان الشامل في كشف عالماته بعبارة )ناجح(، أو)راسب( في كل مرة يتقدم فيها لالمتحان.هـ.     
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 تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس على الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات فيما يتعلق باالمتحانات والعالمات   1-1-1

 والمعدالت.         
 جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 جامعة الزرقـاء  Zu/QP21رقم الوثيقة 
برامج الدراسات بسير واجراءات الآلية 

 العليا )الماجستير(

 

 

   00رقم اإلصدار:
 2002/  4/ 2تاريخ اإلصدار: 

  

 رقم ا

6 
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 مكــــان الحــفـظ مدة الحـــفظ الرقـــــم العنــــوان ت

مشروع رسالة خطة إقرار   .0
 كلية الدراسات العلياديوان عمادة  ثالث سنوات على األقل Zu/QP21F001 مشرفالالماجستير وتعيين 

إلجراء مناقشة عدم ممانعة   .2
 كلية الدراسات العلياديوان عمادة  ثالث سنوات على األقل Zu/QP21F002 رسالة جامعية / الماجستير

التدقيق اللغوي لرسالة   .2
 كلية الدراسات العلياديوان عمادة  ثالث سنوات على األقل Zu/QP21F003 الماجستير

تشكيل لجنة المناقشة وتحديد   .4
 موعدها لطلبة الماجستير

Zu/QP21F004 كلية الدراسات العلياديوان عمادة  ثالث سنوات على األقل 

رسالة اعتماد قرار مناقشة   .5
 الماجستير

Zu/QP21F005 كلية الدراسات العلياديوان عمادة  ثالث سنوات على األقل 

رسالة  اجراء تعديالت على إقرار  .6
 كلية الدراسات العلياديوان عمادة  ثالث سنوات على األقل Zu/QP21F006 ماجستيرال/جامعية 

عدم ممانعة تقديم االمتحان   .7
 الشامل

Zu/QP21F007 كلية الدراسات العلياديوان عمادة  ثالث سنوات على األقل 

 كلية الدراسات العلياديوان عمادة  ثالث سنوات على األقل Zu/QP21F008 نتيجة االمتحان الشامل اعتماد  .8

9.  
نموذج اجراءات استكمال 
متطلبات الرسالة لطلبة 

 الدراسات العليا
Zu/QP21F009 كلية الدراسات العلياديوان عمادة  ثالث سنوات على األقل 

 كلية الدراسات العلياديوان عمادة  ثالث سنوات على األقل  نموذج التحكيم الداخلي  .00

00.  
تقرير عن سير دراسة المادة 

العلمية لطلبة الدراسات 

العليا/من قبل المدرس  

 العليا/الماجستير
 كلية الدراسات العلياديوان عمادة  ثالث سنوات على األقل 

 كلية الدراسات العلياديوان عمادة  ثالث سنوات على األقل  نموذج متابعة سير الدراسة  .02
 كلية الدراسات العلياديوان عمادة  ثالث سنوات على األقل  تأجيل الدراسة لطلبة الماجستير  .02
 كلية الدراسات العلياديوان عمادة  ثالث سنوات على األقل  لطلبة الماجستير تمديد الدراسة  .04
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