6

تُسمى هذه التعليمات "تعليمات الدراسات العليا" في جامعة الشرق األوسط لسنة  ،5102ويعمل بها
اعتبا ار من تاريخ إقرارها.

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل
القرينة على خالف ذلك:
الجـامعـة

:

جامعة الشـرق األوســـط.

مجلس األمناء

:

مجلس أمنـاء الجامعة.

العمادة

:

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.

الرئيس
العميد

:

المجلس

عميد الدراسات العليا والبحث العلمي.

:

مجلس الدراسات العليا في الجامعة.

:

اللجنة الدائمة المفوضة للدراسات العليا.

مجلس العمداء

:

لجنة الكلية

:

لجنة القسم

:

اللجنة

3

:

رئيس الجامعة.

مجلس العمداء في الجامعة.

لجنة الكلية التي يشكلها مجلس الكلية المعنية في الجامعة.

لجنة القسم التي يشكلها مجلس القسم المعني في الجامعة.

يتم تشكيل المجلس من:
أ.

ب.
ج.

العميد /رئيسا.

عمداء الكليات المعنية التي تطرح برامج دراسات عليا.

عضو واحد على األقل من ذوي الخبرة واالختصاص من خارج الجامعة يعينه الرئيس بناء على
تنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد ولمرة واحدة.

4

يتولى المجلس المسؤوليات والصالحيات اآلتية:
أ.

اعتماد خطط الرسائل العلمية المقدمة من طلبة الدراسات العليا في الكليات المختلفة ،وتكليف

ب.

اعتماد تشكيل لجان مناقشة الرسائل ومواعيدها.

ج.

التحقق من استيفاء شروط التخرج لطلبة الدراسات العليا.

د.

اإلشراف عليها.

التنسيب إلى مجلس العمداء بأسماء طلبة الدراسات العليا المتوقع تخرجهم العتمادها.
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5

تسمى (اللجنة الدائمة المفوضة للدراسات العليا) وهي على النحو اآلتي:
يؤلف المجلس لجنة ّ
العميد (رئيسا).
.0
.5

اثنين على األقل من عمداء الكليات أو من يمثلهم /يفوضهم التي تقدم برامج دراسات عليا

يختارهما المجلس ،وعميد الكلية المعنية لمدة سنة قابلة للتجديد ،ويمكن للجنة عند الحاجة
استدعاء المشرفين على هذه الرسائل.

1

أ.

تسمى (لجنة الكلية) تُفوض لها
يشكل مجلس الكلية التي لديها برامج دراسات عليا لجنة
ّ
صالحيات مجلس الكلية فيما يخص الدراسات العليا وتتكون اللجنة من:

.0

.5

ب.
ج.

نوابه رئيسا.
يفوضه من ّ
عميد الكلية أو من ّ
رؤساء األقسام (أعضاء).

يتم اختيار عضوي هيئة تدريس من الكلية يسميهما مجلس الكلية ولمدة سنة قابلة للتجديد.

تشرف اللجنة على برامج الدراسات العليا في الكلية وتحدد مهماتها وصالحياتها ما يأتي:

.0

.5

متابعة الشؤون األكاديمية لطلبة الدراسات العليا.

التنسيب بجاهزية الرسالة للمناقشـة ،والتأكـد مـن سـالمتها منهجيـا وعلميـا ،والتنسـيب بهـا
إلى مجلس الكلية.

.3

إعــداد قائمــة بأســماء أعضــاء الهيئــة التدريســية المكلفــين باإلش ـراف علــى رســائل طلبــة

.4

دراسة مقترحات بتخصصات جديدة على مستوى الدراسات العليا في الكلية.

.2

مراجعة الخطط الدراسية لبرامج الدراسات العليا في الكلية.

.6

.7

الدراسات العليا.

التنسيق إلجراء بحوث مشتركة بين أعضاء الهيئة التدريسية.

التنسيق بتأليف مقررات تتفق والخطط الدراسية يشترك بها مجموعة من أعضاء الهيئة

التدريسية.

7

أ.

درس دراسات عليا لجنة تسمى (لجنة القسم) تُفَوض لها صالحيات
يشكل مجلس القسم الذي ي َ
مجلس القسم فيما يخص الدراسات العليا وتتكون اللجنة من:

.0

.5

ب.

رئيس القسم (رئيسا).

ثالثة أعضاء على األقل من الهيئة التدريسية في القسم يختارهم مجلس القسم لمدة سنة

قابلة للتجديد.

تشرف لجنة القسم على برامج الدراسات العليا في القسم وتحدد مهماتها وصالحياتها بتعليمات

يصدرها مجلس العمداء بناء على اقتراح عميد الدراسات العليا ،وتشمل صالحيات لجنة القسم ما

يأتي:

.0

.5

اإلشراف على أمور الدراسات العليا في القسم.
اإلرشاد األكاديمي لطلبة القسم.
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.3

.4

التوصية باعتماد نتائج امتحانات المواد الدراسية.

تقديم المقترحات المتعلقة بما يأتي ورفعها للجنة الكلية:

أ.

ب.

مشاريع الخطط الدراسية.

ج.

تعيين المشرفين.

ه.

اقتراح مواعيد المناقشة بالتنسيق مع العمادة.

ز.

تحديد أعداد الطلبة المقبولين سنويا.

د.

و.

ح.

ط.

8

إنشاء برامج دراسات عليا جديدة.

إقرار مشاريع الرسائل.

تنظيم شؤون االمتحان الشامل.

التوصية بتشكيل لجان االمتحان الشامل ورفعها إلى لجنة الكلية.
إعداد قوائم الطلبة المرشحين للمنح الدراسية.

يتولى العميد الصالحيات والمسؤوليات اآلتية:
.0

تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات.

.5

متابعة تطبيق األ نظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا.

.3

اإلســهام فــي مناقشــة التعليمــات الضــابطة لب ـرامج الدراســات العليــا فــي الجامعــة ،وعرضــها علــى

.4

استحداث برامج الدراسات العليا في الجامعة ومتابعتها.

.2

مجلس العمداء.

اإلسهام في إعداد الخطـط الدراسـية لبـرامج الدراسـات العليـا وتطويرهـا فـي الجامعـة ،وخاصـة فـي

مجال تخصصه.

.6

عضوية مجلس الجامعة ،ومجلس عمدائها.

.7

توثيـــق البحـــوث المنشـــورة والمقبولـــة للنشـــر فـــي مجـــالت متخصصـــة ومحكمـــة ألعضـــاء هيئـــة

.8

متابعة مشاريع البحث العلمي المشتركة مع الجهات ذات العالقة.

.01

ومشاركاتهم في المؤتمرات العلمية والمتخصصة ،التي تُعقد داخل األردن وخارجه.
اقتـراح مشــروم الموازنــة الســنوية للعمــادة وعرضــها علــى الــرئيس ،مــع مراعــاة معــايير وتعليمــات

.00

التنسيق مع الجهات المعنية في عقد النشاطات العلمية المختلفة.

.05

تقديم تقرير إلى رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الدراسات العليا

.03

القيام بأي مهمات يكلفه بها الرئيس.

.9

التدريس في الجامعة.

مواصـــلة تقـــديم الـــدعم المـــادي والمعنـــوي ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي بحـــوثهم ومنشـــوراتهم

مجلس التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بذلك.

ونشاطاتها في الجامعة.
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9

أال يكون ُمشرف طالب الماجستير رئيس لجنة المناقشة.

61

يكون اختيار ممتحن المناقشة الداخلي والخارجي من صالحية العمادة.

66

يتم الصـرف بـأمر مـن الـرئيس وفقـا للنظـام المـالي وفـي حـدود الموازنـة العامـة المعتمـدة ،وضـمن خطـة
العمل المقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة اإلدارية والمالية.

62

يصدر مجلس العمداء الق اررات الالزمة لتطبيق أحكام هذه التعليمات.

63

يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

64

تلغي هذه التعليمات أي تعليمات و/أو ق اررات سابقة ذات صلة بعد إقرارها من الجهات المختصة.

65

الرئيس والعميد وعمداء الكليات ورؤساء األقسام مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

61

ال يجوز تعديل هذه التعليمات أو إلغاؤها إال بقرار من مجلس األمناء.

67

تعد هذه التعليمات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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