تعليمات كلية الدراسات العليا
المادة :
المادة :2

المادة :3

المادة :4

المادة :5

تسمى هذه التعليمات (تعليمات كلية الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية).
وة ل ووا دنوواه موا لو توود
يكوو للكلمووات التاليوة ايومووا وردت فووي هوذه التعليمووات المعوواني المه
القرينة على خالف ذلك.
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
الجامعة:
عميد كلية الدراسات العليا
العميد:
كلية الدراسات العليا
الكلية:
قس الته ص الذي ينوي الطالب الدراسة فيه
القسم:
مجلس كلية الدراسات العليا
المجلس:
لجنة الدراسات العليا في الكلية المعنية
لجنة الكلية:
لجنة الدراسات العليا في قس الكلية المعنية
لجنة القسم:
الهطة الدراسية المعتمدة من مجلس العمداء
الخطة الدراسية:
ت دف كلية الدراسات العليا إلى تحقيق األمور التالية:
أ) تنمية الدراسات العليا في الجامعة وتوسيع قاعودت ا مموا يك وت إتااوة ال رموة موام مون تتووافر
فووي االسووتعدادات واكمكانيووات لمتامعووة التح وويت العلمووي فووي مسووتويات عليووا موون المعرفووة
والتح يت.
ب) زيادة المعرفة اكنسانية عن طريق األمحاث التي تتضمن ا رسائت الماجستير والدكتوراه.
ج) تنظووي وطوورا مووراما الدراسووات العليووا فووي الجامعووة وتقييم ووا ومتامعت ووا ووطووع المعووايير
الهامة م ا.
وات المهتل وة عون طريوق إيجواد
د) تو فير فرص الت اعت مين طلرة الدراسات العليوا مون الته
عدد من الرراما الدراسية المشتركة مين األقسام المهتل ة في الجامعة.
ه) توجيه العناية إلى المشكالت ذات الطريعة التطريقية المحليوة والعرميوة ماكطوافة إلوى الرحووث
األساسية.
و) اكس و ام فووي تلريووة ا اتياجووات مسسسووات التعلووي المتإايوودة إلووى املووة الش و ادات العليووا علووى
المستوى المحلي والعرمي.
ز) اقتووراا التعليمووات التن يذيووة الهامووة مالدراسووات العليووا ممووا فووي ذلووك ووروط الح ووو علووى
ادات الدملوم ودرجتي الماجستير والدكتوراه.
ح) التنسووويق موووع عموووادة الرحوووا العلموووي فيموووا يتعلوووق مووو مور مشووواريع األمحووواث المعتمووودة لطلروووة
الدراسات العليا و ية مشاريع محوية خرى معتمدة لدى الجامعة يمكن لطلروة الدراسوات العليوا
العمت علي ا و مجإء من ا.
العميد مسسو عن إدارة وسو الكليوة التعليميوة واكداريوة والماليوة وم وذه ال و ة يموار جميوع
الحقوق وال الايات ا لتي تضمن اسن سير العموت فوي الكليوة مموا ال يتعوارأ موع اكوام قوانو
الجامعة و نظمت ا ،ويتولى م ورة رئيسية الم ام التالية:
أ) إدارة سو الدراسات العليا وتنسيق ا مع عمداء الكليات المعنية.
ب) متامعة تطريق األنظمة والتعليمات المتعلقة مالدراسات العليا في الجامعة وتن يذها.
ج) دعو عالقووة الجامعووة مالمسسسووات الم تمووة مالدراسووات العليووا والرحووا العلمووي داخووت المملكووة
وخارج ا.
د) تقدي تقرير عن سو الكلية ونشاطات ا إلى رئاسة الجامعة في ن اية كت سنة جامعية.
يشكت المجلس مرئاسة:
أ) عميد كلية الدراسات العليا.
وعضوية كت من:
أ) عميد الرحا العلمي
ب) نائب عميد كلية الدراسات العليا.
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ج) مموت من عضاء ال يئة التدريسية عن كت كليوة مون كليوات الجامعوة التوي في وا دراسوات عليوا
يسميه عميد الكلية المعني.
د) عضوووين موون خووارم الجامعووة موون ذوي االخت وواص والهروورة ،يعينووا مقوورار موون الوورئيس
ومالتشاور مع العميد لمدة سنة واادة.
المادة  :6يتووولى المجلووس المسووسوليات وال ووالايات المن وووص علي ووا فووي قووانو الجامعووة وفووي األنظمووة
ال ادرة مموجره وعلى األخص ما يلي:
أ) التهطيا من جت التوسع في إنشاء مراما الدراسات العليا وتحديو ا تلرية لهطا التنمية.
ب) التقوي المستمر لرراما الدراسات العليا في الجامعة.
ج) التومية مإنشاء دراسوات عليوا جديودة فوي الجامعوة و توايود القوائ من وا فوي تنظيموات جديودة
مناء على تنسيب من لجا الكليات وتومية من لجا قسام الكليات المعنية.
د) الدراسة والتنسيب مالهطا الدراسية للرراما و روط منح الدرجات العلمية والش ادات.
ه) اقتراا التعليمات لمونح و ادة الودملوم واالخت واص العوالي ودرجتوي الماجسوتير والودكتوراة
وكت ما من نه تنظي عملية الدراسات العليا في الجامعة.
و) إقرار المناها الدراسية التي تقترا ا لجا األقسام والكليات.
ز) اقتراا روط قرو الطلروة فوي موراما الدراسوات العليوا المهتل وة وتحديود عوداده منواء علوى
تنسيب من األقسام المهتل ة.
ح) إقرار تعيين المشرفين على الرسائت العلمية وتشكيت لجا المناقشوة وتحديود مواعيودها وذلوك
مناء على تنسيب من لجا الكلية المعنية وتومية من لجا األقسام.
ط) تحديد عدد المنح لطلروة الدراسوات العليوا فوي كوت ته وص والشوروط الهاموة م وا وإقرارهوا
مناء على تنسيب من لجا األقسام والكليات.
ي) اكطالع على نتائا االمتحانات الواردة من األقسام والكليات المهتل ة.
ك) التنسيب إلى مجلس العمداء ممنح الدرجات العلمية والش ادات.
ل) إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.
م) النظر في ية مور خرى يحيل ا إليه العميد.
المادة :7
أ) تشكت لجنة الكلية مقرار من مجلس الكلية المعني كالتالي:
 .عميد الكلية المعني  /رئيسا.
 .3رؤساء األقسام التي تقدم مراما دراسات عليا.
 .3عضوي هيئة تدريس مرترة ستاذ و سوتاذ مشوار  ،وفوي االوة عودم وجووده  ،يجووز
تعيين من هو مرترة ستاذ مساعد مناء على تنسيب من مجلس القس .
 .4ولعميد الكلية ت ويض مالاية رئاسة اللجنة إلى اد نوامه.
ب) تشمت مالايات لجنة الكلية ما يلي:
 .اك راف على مور الدراسات العليا في الكلية.
 .3دراسووة توموويات لجنووة الدراسووات العليووا فووي القسوو المتعلقووة ممووا يلووي والتنسوويب م ووا
للمجلس:
 .iإنشاء مراما دراسات عليا جديدة.
 .iiالهطا الدراسية.
 .iiiعداد الطلرة المقرولين والتنسيب مقرو الطلرة سنويا.
 .ivتحديد مسار الطلرة في مراما الماجستير :مسار الرسالة و االمتحا الشامت.
 .vتعيين المشرفين والمشرفين المشاركين و عضاء لجا المناقشة.
 .viمشاريع الرسائت الجامعية.
 .viiتنظي سو االمتحا الشامت.
 .viiiالمنح الدراسية.
 .ixالتومية للمجلس ممنح الدرجات والش ادات.

المادة :8
أ) تشكت لجنة القس في الكليات المعنية مقرار من مجلس القس المعني كالتالي:
 .رئيس القس  /رئيسا.
 .3رمعوة مون األسواتذة و األسواتذة المشوواركين وفوي اوا عودم توووفر مون هو م وذه الرتووب
يجوز تض اللجنة عضاء هيئة تدريس مرترة ستاذ مساعد.
ب) تشمت مالايات لجنة القس ما يلي.
 .إعداد خطا دراسوية وليوة تروين الموواد اكجراريوة واالختياريوة اسوب توج وات الطلروة
ية عند قرول وفق الهطة الدراسية النافذة.
الرحوية والته
 .3متامعة مور الطلرة وتعيين المر دين لكت مرناما في القس .
 .3اك راف على مور الدراسات العليا في القس .
 .4تقدي التوميات المتعلقة مما يلي ورفع ا إلى لجنة الكلية:
 .iإنشاء مراما دراسات عليا جديدة.
 .iiالهطا الدراسية.
 .iiiعداد الطلرة المقرولين والتومية مقرو الطلرة سنويا.
 .ivتحديد مسار الطلرة في مراما الماجستير:
مسار الرسالة و االمتحا الشامت.
 .vتعيين المشرفين والمشرفين المشاركين و عضاء لجا المناقشة.
 .viمشاريع الرسائت الجامعية.
 .viiتحديد مواعيد المناقشة.
 .viiiتنظي سو االمتحا الشامت.
 .ixالمنح الدراسية.
 .xالتومية للجنة الكلية ممنح الدرجات والش ادات.
المادة  :9يت تشكيت لجا الدراسات العليا في الكليات واألقسام المعنية في مداية كت عام دراسي.
المادة  : 1رئيس الجامعة والعمداء ومدير القرو والتسجيت مسسولو عن تن يذ هذه التعليمات.
المادة  :يرت مجلس العمداء في الحاالت التي ل يرد في ا نص في هذه التعليمات.
3

قرر مجلس العمداء الموافقة على ما يلي:
 تحويل نظام العالمات إلى نظام الرموز في برامج الدراسات العليا ،ويطبق هذا القرار
إعتباراً من بدء الفصل الصيفي من العام الجامعي ( )30 2/30 2بحيث يتم تحويل
عالمات الطلبة على مقعد الدرس حسب الجدول التالي:
المدى
26-0
24-20
26-27
04-00
06-07
64-60
00-67

الرمز العربي
هـ
ب-
ب
ب+
أ-
أ
أ+

الرمز اإلنجليزي
F
BB
B+
AA
A+

النقاط
3.2
3
3.3
3.2
4
4.3

 تترك صالحية ربط العالمات بالرموز لعضو هيئة التدريس/منسق المساق للمواد التي
تطرح إعتباراً من بداية الفصل الدراسي الصيفي ( )30 2/30 2وتكون النقاط
المخصصة لكل رمز كما هو مبين في الجدول التالي:
 3قرار مجلس العمداء رقم  ،30 2/3بتاريخ  30 2/ /6م

الرمز العربي
هـ
ج
ج+
ب-
ب
ب+
أ-
أ
أ+

الرمز اإلنجليزي
F
C
C+
BB
B+
AA
A+

النقاط
3
3.3
3.2
3
3.3
3.2
4
4.3

 الحقا ً لقرار مجلس العمداء رقم ( )27/ 4/4/ 2بتاريخ  ،30 2/ / 2في جلسته رقم
( ،)30 2/3الخاص بتحويل نظام العالمات إلى نظام الرموز في برامج الدراسات
العليا.
المعدل التراكمي:
المدى
3.66-0
3.46-3
3.66-3.7
4.3-4

التقدير
تحت المراقبة
جيد جداً
ممتاز
متميز

