دليل الطالب

AL al-BAYT UNIVERSITY

دليل الطالـب

1010 / 1029

عمادة شؤون الطلبة
دائرة الخدمات والرعاية الطالبية

-1-

دليل الطالب
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عطوفة األستاذ الدكتور عدنان العتوم رئيس جامعة آل البيت
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عــــزيزي الطالــــب
الدليل الذي بين يديك هو مرجعك الرريي لممعمومراا اأررجي جيردا
وأبررل ااذرراذ جي أرررار ياعمررك بدراعرراك راج ر هررذا الرردليل وا ررل م ر
المعمومررا الارري اريرردها بعررد العررود لل ر موأ ر الجامعررا و اعامررد م ر
المعموماا الاي اعمعها من جهاا غير رعميا.

عزيزي طالـــب املاجـــستري
ميك دراعا المواد ا عرادراييا لن وجردا ذرال العرلا الدراعريا
األول من الا اأك ببرلامج الماجعاير.

جميع حقوق الطبع والنشر ملك لجامعة آل البيت  ،وال يجوز االقتباس أو التخزين أو التصوير
الكلي أو الجزئي لهذا العمل إال بموافقة خطية من رئاسة الجامعة
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البيـــان
 مسيرة الجامعة الكليات المعاهد المراكز والوحدات والعمادات الدوائر اإلدارية في عمادة شؤون الطلبةنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت
نظام صندوق أبناء الشهداء في جامعة آل البيت
نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت
نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت
اسس المساعدات المالية لطلبة الجامعة
نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت
تعليمات المنح والقروض وتشغيل الطلبة من صندوق الطلبة في جامعة آل البيت
تعليمات مجلس طلبة جامعة آل البيت
األسس الداخلية الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الطلبة في جامعة آل البيت
تعليمات األندية الطالبية في جامعة آل البيت
تعليمات السكن الداخلي للطلبة في الجامعة
تعليمات الرحالت الطالبية في جامعة آل البيت
تعليمات الحوافز التشجيعية للطلبة المتميزين في األنشطة الالمنهجية بالجامعة
اتفاقية التأمين الصحي للطلبة
دائرة القبول والتسجيل :
الرسوم الجامعية لطلبة البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه
أسس رد الرسوم الجامعية للطلبة
تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة آل البيت
تعليمات مواد المتطلبات الجامعية في جامعة آل البيت
تعليمات قبول الطلبة في البرنامج الموازي لمنح درجة البكالوريوس
اسس قبول الطلبة ودراستهم في مركز اللغات في جامعة آل البيت
تعليمات االمتحانات المحوسبة في جامعة آل البيت
تعليمات الدراسة الخاصة في جامعة آل البيت
تعليمات منح درجة البكالوريوس لحملة دبلوم كلية المجتمع المقبولين على برنامج التجسير
تعليمات منح شهادة الدبلوم العالي في جامعة آل البيت
تعليمات المنح لطلبة الدراسات العليا ( الماجستير) في جامعة آل البيت
تعليمات البرنامج الدولي وبرنامج خارج اوقات الدوام الرسمي للدراسات العليا في جامعة آل
البيت
تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة آل البيت
تعليمات منح درجة الدكتوراه في جامعة آل البيت
تعليمات تصحيح اسم الطالب في الوثائق والشهادات التي تصدرها الجامعة
المكتبة الهاشمية
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بسم هللا الرحمن الرحيم

جبلايي الطمبا الجدد ,,,
في مطلع العام الجامعي  2121 / 2112أرحب بانضمامكم إلى أسرة جامعة آل البيت التي
تحمل اسم نعتز ونفتخر به جميعا ،كما نعتز بتقديم افضل خدمات التعليم ألبنائنا الطلبة من
مختلف مناطق المملكة األردنية الهاشمية ،والعالم العربي واالسالمي  ,والعالم أجمع.
و َي ْكمُنُ جوهر عمل جامعة آل البيت ذات السمعة والشهرة األكاديمية الواسعة في انها تسعى
إلعدادكم أكاديميا وعمليا وتعمل على تلبية احتياجاتكم من المهارات الالزمة لسوق العمل
ولجميع مناحي الحياة من خالل تقديمها البرامج األكاديمية المتنوعة ،والبرامج الالمنهجية
المتعددة كالنشاطات الرياضية والثقافية والفنية الى جانب عملية االرشاد الوظيفي ؛ سعيا
منها لصقل شخصياتكم وتنمية مهاراتكم وقدراتكم ،آمالً االستفادة منها قدر المستطاع
واستغالل أوقاتكم بما يُحقق تلك الفائدة ،خدمة لكم وخدمة لوطننا الحبيب .
جبلايي الطمبا ,,,
إن اطالعكم على محتوى هذا الدليل يساعدكم في معرفة حقوقكم وواجباتكم ،آمالً منكم
المواظبة على حضور المحاضرات ،والتحلي باألخالق الحميدة ،والتمسك بقيم ديننا
الحنيف ،والتفوق والنجاح في دراستكم؛ تعميقا لحب الوطن واالنتماء والوالء للقيادة
الهاشمية التي تسعى جاهدة في رعاية الشباب وتمكينهم .وكلي أمل ان نساعد الطلبة
الو افدين من ضيوف األردن من الدول العربية ،واإلسالمية ،والصديقة على التكيف مع
الحياة الجامعية واالجتماعية فهم السفراء الحقيقيون لألردن.
جبلايي الطمبا ,,,
ُتعد الحياة الجامعية من أهم المراحل في حياتكم ،فتسلحوا بالعلم واكتسبوا المهارات
المختلفة ،لتكونوا البناة الحقيقيين لهذا الوطن ،وكل عام وانتم بخير.
" مامليا ليم يا جامعيا ماميز باللجاح والاوفيك "
ريي

الجامعا

األعااذ الدياور دلان العاوم
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الطلبة األعزاء:
ارحب بكم ابنائي الطلبة وبناتي الطلبة والطالبات االعزاء  ،واضعا ً كل ما اوتيت من صالحيات
للوقوف على كل معوق او مانع امام الطلبة ومحاولة تيسير االمور لتحقيق مسيرتكم العلمية  ،وان الباب
مفتوح امام الجميع للتواصل والتفاعل بما يفيد تطوير االنشطة والخدمات الطالبية بالجامعة .
ان طموحاتنا واهدافنا في عمادة شؤون الطلبة كثيرة وكبيرة  ،وكلهاا تصاب فاي مصالحة الطلباة
اوالً  ،واخيراً .
ان الفلساافة التااي تقااوم عليهااا عمااادة شااؤون الطلبااة فااي جامعااة آل البياات هااي االهتمااام بالطالااب
الجامعي  ،كونا الركيازة االولاى فاي العملياة التعليمياة والتربوياة  ،ونحان فاي عماادة شاؤون الطلباة فاي
الجامعة  ،وانطالقا ً من استراتيجية جامعة آل البيات ورساالتها التربوياة والعلمياة واالكاديمياة  ،وبتوجيا
من عطوفة رئيس الجامعة  ،نسعى الى تساخير كال الجهاود ووضاع جمياع االمكانياات لتطاوير وتحساين
االداء واالهتمام بالطالب الجامعي  ،ومن جميع النواحي النفساية واالجتماعياة والثقافياة والفكرياة  ،وكال
ما يتعلق بشؤون العملية وتقديم الخدمة المناسبة ل  ،وبكل كفاءة وفعالياة  ،جااعلين خدماة الطالاب هادفنا
األ ول واالساامى  ،وال تقااف الخاادمات المقدمااة للطلبااة داخاال اسااوار الجامعااة  ،باال تتعااد

ل ا لتهيئااتهم

للدخول لسوق العمل  ،ومن خالل تحسين جودة الخريجين والتجاوب مع متغيرات سوق العمل .
وختاما ً نسأل هللا العلي القدير ان يوفقنا جميعا ً لتحقيق ماا نصابوا اليا مان اهاداف  ،وعلاى اكمال
وج وان يحفظ وطننا الغالي وقيادتنا الهاشمية وامتنا العربية واالسالمية .

عميد شؤون الطلبة
د  .عبدهللا راشد العرقان
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مسيرة الجامعة
فااي الثااامن عشاار ماان صاافر ساانة  0100هجريااة ،الموافااق للسااابع عشاار ماان آب ساانة 0110
ميالدية .صدرت اإلرادة الملكية السامية بتأسيس جامعة آل البيت ،لتكون منارة يهتد بها ،ولتمأل الفراغ
فااي طبيعااة التعلاايم الجااامعي فااي العااالمين العربااي واإلسااالمي .ولتعماال علااى بناااء الشخصااية اإلسااالمية
المتكاملة المستوعبة لروح العصر وطبيعة العالقة بين العلام والعقال مان جهاة ،واإليماان والعقيادة والقايم
من جهة ثانية.
وفااي الحااادي والعشاارين ماان جماااد ا خاارة ساانة  ،0100الموافااق للسااادس عشاار ماان كااانون
األول ساانة  ،0110صاادرت اإلرادة الملكيااة السااامية بتشااكيل اللجنااة الملكيااة الخاصااة بجامعااة آل البياات
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل المعظم ،وعضوية سبعة عشار عالماا ً ومفكاراً مان
األردن والعالم العربي واإلسالمي لتعمل على تحقيق الرغبة الملكية السامية.
وفااي ضااوء التوجيهااات السااامية عملاات كااوادر الجامع اة واللجااان األكاديميااة واإلداريااة والفنيااة
المتخصصااة والمدعومااة بكفاااءات وخباارات متخصصااة ماان الجامعااات األردنيااة والمؤسسااات األردنيااة
األخر في ورشات عمل مكثفة على إعداد الخطط الدراسية والتشريعات والنظم اإلدارياة وإعاداد البنياة
التحتية وتهيئة الحرم الجامعي ومباني الجامعة تمهيداً للمباشرة في عملية التدريس .وتضام الجامعاة تساع
كليات وأربعة معاهد هي:
 كلية الشريعــة . كلية القانـــون. كلية ا داب والعلوم اإلنسانية. كلية العلوم . كلية االقتصاد والعلوم االدارية. كلية األميرة سلمى بنت عبدا هلل للتمريض . كلية األمير الحسين بن عبدا هلل لتكنولوجيا المعلومات . كلية العلوم التربوية. كلية الهندسة. كلية علوم الطيران. معهد بيت الحكمة. معهد الفل وعلوم الفضاء. معهد علوم األرض والبيئة. المعهد العالي للدراسات اإلسالمية .باإلضافة إلى مراكز متخصصة تقدم خدمات متنوعة هي:
 مركز اللغـات. مركز الحاسوب. مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس. مركز االستشارات والخدمات الفنية وتنمية المجتمع. مركز إحياء التراث اإلسالمي. مركز دراسات العالم اإلسالمي. المركز الثقافي اإلسالمي. مركز بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة . مركز اإلبداع والتميز.- 11 -
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 مركز بحوث الطاقة. مركز ادارة االزمات والكوارث الطبيعية .وفااي السااادس ماان رمضااان الخياار عااام 0101هااـ الموافااق للسااادس ماان شااباط عااام 0111م .
تشرفت الجامعة باستقبال صاحب الجاللة الهاشمية المغفور ل جاللة المل الحسين المعظم " رحما هللا"
وال ا ي تفضاال بافتتاحهااا رسااميا ً كصاارح علمااي متمي از ولتكااون كمااا أرادتهااا القيااادة الهاشاامية نبع اا ً للعلاام
متسلحين بالعلم والمعرفة والوسطية علاى ياد كاادر
والمعرفة تخر ُج أجياالً لبناء مستقبل األردن الزاهر ،
َ
أكاديمي يض ُم خير َة العلماء والباحثين في أجواء أكاديمية متميزة ,

الكليــــــات
تضم الجامعة عشر كليات ،يتولى إدارة كل منها عميد الكلية ومجلس الكلية ،وتتكون كل كلياة مان
أقسام أكاديمية يتولى إدارة كل منها رئيس القسم ومجلس القسم ،وه ه الكليات هي:

كلية الشريعـة:
وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية:
 -2قسم أصول الدينن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في أصول الدين.
 درجة البكالوريوس في اإلمامة والوعظ واإلرشاد  ( .تم ايقاف القبول في ه ا التخصص ).
 درجة الماجستير في أصول الدين (القرآن الكريم وعلوم  ،الحاديث النباوي الشاريف
وعلوم  ،العقيدة اإلسالمية واألديان).
 -1قسم الفقه وأصولهن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في الفق وأصول .
 درجة الماجستير في الفق وأصول .
 درجة الماجستير في القضاء الشرعي.
 درجة الدكتوراه في الفق وأصول .
كلية القانون:
 قسم الدراسات القانونيةن ويمنح: درجة البكالوريوس في القانون.
 درجة الماجستير في القانون.
 درجة الماجستير في الملكية الفكرية.
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية:
وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية:
 -2قسم اللغة العربية وآدابهان ويمنح:
 درجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها.
 درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها.
 درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها.
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 -1قسم اللغة اإلنجليزية وآدابهان ويمنح:
 درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها.
 درجة الماجستير في اللغة االنجليزية  /أدب ونقد .
 درجة الماجستير في اللغة االنجليزية  /اللغويات .
 -3قسم اللغات الحديثةن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في اللغة الفرنسية وآدابها ( تم ايقاف القبول في ه ا التخصص ).
 درجة البكالوريوس في اللغة وا دب  /ايطالي وانجليزي .
 درجة البكالوريوس في اللغة وا دب  /اسباني وانجليزي .
 درجة البكالوريوس في اللغة وا داب  /فرنسي – انجليزي .
 -8قسم التاريخن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في التاريخ.
 درجة الماجستير في التاريخ (.)0
 -5قسم الجغرافية التطبيقيةن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في الجغرافية التطبيقية.
كلية العلوم:
وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية:
 -2قسم الفيزياءن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في الفيزياء.
 درجة الماجستير في الفيزياء.
()1
 -1قسم الكيمياءن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في الكيمياء.
 درجة الماجستير في الكيمياء.
 -3قسم العلوم الحياتيةن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في العلوم الحياتية·
 درجة الماجستير في العلوم الحياتية·
 -8قسم الرياضياتن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في الرياضيات·
 درجة الماجستير في الرياضيات·
 - 5قسم العلوم الطبية المخبريةن ويمنح :
 درجة البكالوريوس في العلوم الطبية المخبرية .
كلية االقتصاد والعلوم االدارية:
وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية:
 -2قسم إدارة األعمالن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في إدارة األعمال.
 درجة الماجستير في إدارة األعمال.
 -1قسم المحاسبةن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في المحاسبة.
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 درجة الماجستير في المحاسبة.
 درجة البكالوريوس في نظم المعلومات المحاسبية .
 درجة البكالوريوس في المحاسبة وقانون األعمال .
 -3قسم التمويل والمصار ن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في التمويل والمصارف.
 درجة الماجستير في التمويل والمصارف.
 درجة البكالوريوس في نظم المعلومات المالية والمصرفية ( تم ايقاف القبول في ه ا التخصص ).
 -8قسم اإلدارة العامةن ويمنح:
 درجة الماجستير في اإلدارة العامة.
 -5قسم اقتصاديات المال واألعمالن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في اقتصاديات المال واألعمال( تم ايقاف القبول في ه ا التخصص ).
 درجة الماجستير في اقتصاديات المال واألعمال .
 -0قسم االقتصاد والتعاون الدولين ويمنح :
 درجة البكالوريوس في االقتصاد والتعاون الدولي.
 درجة الماجستير في االقتصاد والتعاون الدولي .
كلية العلوم التربوية:
وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية:
 -2قسم المناهج والتدريسن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في معلم الصف.
 شهادة الدبلوم في التربية.
 شهادة الدبلوم في صعوبات التعلم .
 درجة الماجستير في المناهج والتدريس /اللغة العربية.
 درجة الماجستير في المناهج والتدريس  /اللغة االنجليزية.
 درجة الماجستير في المناهج والتدريس /الدراسات االجتماعية.
 درجة الماجستير في المناهج والتدريس /الرياضيات.
 درجة الماجستير في المناهج والتدريس /العلوم.
 درجة الماجستير في المناهج والتدريس /المناهج العامة.
 درجة الماجستير في المناهج والتدريس  /تعلم اللغة االنجليزية بالحاسوب .
 -1قسم اإلدارة التربوية واألصولن ويمنح:
 شهادة الدبلوم في اإلدارة المدرسية.
 درجة الماجستير في اإلدارة التربوية.
 درجة الماجستير في السياسات التربوية .
 -3قسم العلوم النفسية والتربية الخاصة ن ويمنح :
 درجة البكالوريوس في التربية الخاصة.
 درجة البكالوريوس في تربية الطفل .
 شهادة الدبلوم في صعوبات التعلم .
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 -8قسم التربية البدنية ن ويمنح :
 درجة البكالوريوس في التربية البدنية
كلية األمير الحسين بن عبد ه
هللا لتكنولوجيا المعلومات:
وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية:
 -2قسم علم الحاسوبن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في علم الحاسوب.
 درجة الماجستير في علم الحاسوب.
 -1قسم نظم المعلوماتن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية.
 درجة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية.
 درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية
كلية األميرة سلمى بنت عبد ه
هللا للتمريض:
 تمنح درجة البكالوريوس في التمريض .
 تمنح درجة الماجستير في صحة البالغين  /العناية الحثيثة  /المسار الشامل .
كلية الهندسـة:
وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية :
 -2قسم العمارة ن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في هندسة العمارة.
 -1قسم الهندسة المدنيةن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
 -3قسم هندسة المساحةن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في هندسة المساحة.
-8قسم هندسة الطاقة المتجددة ن ويمنح :
 درجة البكالوريوس في هندسة الطاقة المتجددة .
كلية علوم الطيران:
وتمنح درجة البكالوريوس في:
 درجة البكالوريوس في علوم الطيران.
 درجة البكالوريوس في المراقبة والمالحة الجوية .

المعــــاهـــــد
تضم جامعة آل البيت أربعة معاهد يتولى إدارة كل منها عميد المعهد ومجلس وه ه المعاهد هي:
 معهد بيت الحكمةن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.
 درجة الماجستير في العلوم السياسية.
 معهد الفلك و علوم الفضاءن ويمنح:
 درجة الماجستير في الفل .
 درجة الماجستير في علوم الفضاء.
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 معهد علوم األرض والبيئةن ويمنح:
 درجة البكالوريوس في علوم األرض والبيئة التطبيقية.
 درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد .
 درجة الماجستير في موارد المياه والبيئة.
 درجة الماجستير في اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئية ( و ل باالشترا
مع كلية االقتصاد والعلوم االدارية) (.)0
 درجة الماجستير في الجيولوجيا التطبيقية .
 المعهد العالي للدراسات اإلسالمية ويمنح :
 درجة الماجستير في تخصص أساليب تدريس التربية اإلسالمية.
 درجة الماجستير في االقتصاد والمصارف اإلسالمية

المـراكـــز والوحـــدات














مركـز الحاسـوب .
مركز اللغات .
مركز االستشارات والخدمات الفنية وتنمية المجتمع.
مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس .
مركز إحياء التراث اإلسالمي.
مركز دراسات العالم اإلسالمي.
المركز الثقافي اإلسالمي.
مركز بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة .
مركز التميز واإلبداع.
مركز بحوث الطاقة .
وحدة البحوث اإلستراتيجية للبيئة وموارد المياه.
وحدة الدراسات ال ُعمانية.
متح سمرقند.

العمــــــادات
تضـم الجامعـة ثالث عمادات:
 عمادة الدراسات العليا:
تتااولى مهمااة اإلشااراف علااى باارامج الدراسااات العليااا فااي الجامعااة ،وتشااار بااالتخطيط لها ه
المجاالت ومتابعتها .وتتولى العمادة اإلشراف على نظام قبول الطلبة ،ومتابعاة مسايرتهم العلمياة مان
حيث تعيين المشرفين على الرسائل العملية وتشكيل لجان المناقشة والحكم على الرسائل واعتماد منح
درجات الماجستير في الجامعة.
 عمادة البحث العلمي :
تهدف العمادة إلى رسم سياسات للبحاث العلماي فاي الجامعاة ،وترسايخ قواعاد البحاث العلماي
فيهااا ،وتوجي ا الجهااود البحثيااة لخدمااة المجتمااع المحلااي والااوطني ،ولزيااادة المعرفااة العلميااة ودعاام

( )1جرى تعليق القبول فيه بقرار من مجلس العمداء رقم  2117/2116/216تاريخ 2117/5/7م.
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البحااوث العلمياااة ،والمسااااهمة فاااي نشااار البحاااوث وترجماااة بعاااض الكتاااب المتميااازة· والتعااااون ماااع
المؤسسات البحثية األخر داخل األردن وخارج .
 عمادة شؤون الطلبة:
وتتكون العمادة من الدوائر اإلدارية التالية:
 دائرة الخدمات والرعاية الطالبية وتقوم على:
متابعة الوضع الدراساي والسالوكي للطلباة ،إ تعاد بارامج التشاغيل للطلباة الاراغبين للعمال فاي
مرافق الجامعة لمسااعدتهم فاي ساد احتياجااتهم المالياة وتساتقبل طلباات المسااعدات المالياة للطلباة الا ين
يعانون من ظروف مادية صعبة ويرغبون االستفادة من صندوق التبرعات .ها ا وتقاوم الشاعبة بإصادار
الهو ياات الجامعياة وكتاب حساان السايرة والسالو للطلبااة  ،وتتاابع الشاعبة ماانح أوائال األقساام األكاديميااة
ومتابعة حسن تنفي اتفاقية التأمين الطبي لطلبة الجامعة .

 دائرة النشاط الثقافي واالجتماعي والفني وتقوم على:
إعداد برنامج فصلي للندوات والمحاضرات ،متابعة شاؤون مجلاس الطلباة واألندياة الطالبياة،
إباراز المواهاب الطالبيااة باالخط والرساام والزخرفاة والموساايقى والتمثيال والمهااارات اليدوياة كتنساايق
الزهااور والحفاار...الااخ ،إعااداد وتاادريب فرقااة الجامعااة الموساايقية وفرقااة الكااورال لرفااد احتفاااالت
الجامعة ،إصدار صحيفة الشور وهي نصف شهرية.
 دائرة النشاط الرياضي وتقوم على :
تنظاايم شااؤون األلعاااب الرياضااية المختلفااة ،عقااد الاادورات التدريبيااة والتحكيميااة للماادربين
والمجتمااع المحلااي ماان خااالل التعاااون مااع االتحااادات الرياضااية ،إبااراز المواهااب الرياضااية للطلبااة،
والمشاركة في البطوالت الرياضية المختلفة.
 صندوق الملك عبد ه
هللا الثاني للتنمية  /للتأهيل الوظيفي :
ويقاادم المكتااب التاادريب فااي مجاااالت التنميااة البشاارية ومهااارات البحااث عاان فاارص العماال
والتمكين الديمقراطي ودعم ورعاية االبداع لد طلبة الجامعة  ،وك ل مساعدة الطلباة الاراغبين
بااللتحاق ببرامج العمل التطوعي ونشاطات الخدمة العامة وليكون ها ا المكتاب حلقاة وصال باين
المجتمااع الطالبااي ومؤسسااات القطاااع العااام والخاااص وهيئااات المجتمااع الماادني محلي اا ً وإقليميااا
ودوليا ً.
 دائرة مكتب الطلبة الوافدين وتقوم على :
لقد جاء إنشاء ه ه الدائرة لتأخ على عاتقها رعاية الطلبة الوافدين هنيا وثقافيا من خالل
الخطط والبرامج المدروسة ومتابعة الوضع الدراسي والسلوكي لهم كما تحتفظ بساجل للطلباة
الوافاادين لمتابعااة شااؤونهم كمااا تقااوم الاادائرة بااإجراءات اإلقامااة الساانوية للطلبااة الوافاادين ماان
مختلف الجنسيات .
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 دائرة مكتب الطلبة الخريجين وتقوم على :
دائرة مكتب الخريجين ،دائرة إدارية تابعة لعمادة شؤون الطلبة ،تم إنشاؤها مع نهاية
عام  ،2112بنا ًء على قرار مجلس التعليم العالي ،للعناية بالخريجين ،حيث تقوم بدور مسااند
فااي تلبيااة احتياجااات الخااريجين المتنوعااة عباار حزمااة ماان الخاادمات والدراسااات واألنشااطة
الالمنهجية بهدف استمرار عالقاة التواصال باين الجامعاة وخريجيهاا علاى مختلاف األصاعدة
االجتماعية والثقافية واالقتصادية والتعليمياة بماا يخادم العملياة التعليمياة والمجتماع األردناي ،
وتتميز رسالتها من خالل التواصل مع الخريجين ومتابعتهم وخدمتهم من خالل تفعيل العالقة
مع مؤسسات القطااع العاام والخااص بهادف الحاد مان مشاكلة البطالاة ،والمسااهمة فاي جهاود
تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.

 دائرة اإلرشاد التربوي واالجتماعي وتقوم على :
ايمان اا ً باادور اإلرشاااد التربااوي والتوجي ا النفسااي فااي حياااة الطالااب الجااامعي تاام إنشاااء دائاارة
اإلرشاد التربوي واالجتمااعي فاي الجامعاة فاي بداياة الفصال األول  ، 0101 / 0111وتهادف
إلى تقديم خدمات إرشادية وأكاديمية وتربوية ونفسية واجتماعية وتثقيفية والتي من شاأنها تخطاي
الصعوبات التعليمية ورفع مستو التحصيل الجامعي  ،وك ل رعاية وي االحتياجاات الخاصاة
كالمتفوقين من الطلباة والطلباة المتعثارين دراسايا ً و وي اإلعاقاات الجسادية وكا ل التعااون ماع
المجلس األعلى لألشاخاص المعاوقين  ،بخصاوص تقاديم المانح المقدماة للطلباة وي االحتياجاات
الخاصة ضمن شروط ومعايير خاصة بها .
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نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت رقم ( )17لسنة 7991
صادر بمقتضى المادة ( )23من قانون جامعة آل البيت رقم ( )71لسنة 7991

المادة -2
يسمى ه ا النظام ( نظاام مانح الادرجات العلمياة والشاهادات فاي جامعاة آل البيات لسانة )0111
ويعمل ب من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة -1
تمنح جامعة آل البيت الدرجات العلمية والفخرية والشهادات التالية-:
الدرجة الجامعية األولى (البكالوريوس).
أ-
شهادة دبلوم الدراسات العليا.
ب-
الدرجة الجامعة الثانية (الماجستير).
ج-
الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة).
د-
درجة الدكتوراة الفخرية.
هـ-
أي درجة علمية أو فخرية أو شهادات أخر يتم إحداثها بقرار من مجلس العمداء.
و-
المادة -3
يصاادر مجلااس العمااداء تعليمااات تحاادد المتطلبااات والشااروط الالزمااة لماانح الاادرجات العلميااة
والشهادات وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة أو شهادة.
المادة -8
تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بنا ًء على تنسيب من مجلس الكلية أو
مجلس المعهد المختص.
المادة -5
أ -يصاادر مجلااس العمااداء تعليمااات تحاادد فيهااا المتطلبااات والشااروط الالزمااة لماانح الاادرجات
الفخرية.
ب -تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.
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نظام صندوق أبناء الشهداء في جامعة آل البيت رقم ( )12لسنة 7991
صادر بمقتضى المادة ( )23من قانون جامعة آل البيت رقم ( )71لسنة ()7991

المادة -2
يسمى ه ا النظام (نظام صندوق أبناء الشهداء في جامعة آل البيت لسنة  )0111ويعمل با مان
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة -1
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق أبناء الشهداء فاي جامعاة آل البيات) يهادف إلاى تادبير
موارد مالية من أجل المساهمة في تعليم أبناء الشهداء عن طريق توفير منح دراسية لهم.
المادة -3
يشااكل إلدارة الصااندوق مجلااس ماان خمسااة أعضاااء يختااارهم مجلااس الجامعااة لماادة ساانتين قابلااة
للتجديد يتولى المهام التالية-:
أ -العمل على توفير موارد مالية للصندوق.
ب -تحديد مقدار المنح الدراسية وفق األسس التي يضعها مجلس الجامعة له ه الغاية.
المادة -8
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي-:
أ -المنحة السنوية المقدمة من جامعة آل البيت.
ب -تبرعات أسرة الجامعة.
ج -أي هباات أو تبرعاات نقدياة أو عينياة مقدماة مان متبارعين مان األردن ومان الاابالد
العربية وغيرها من الدول سواء من الحكومات أو المؤسسات أو األفراد.
د -ريع استثمار أموال الصندوق.
المادة -5
ينتفع من ه ا الصاندوق الطلبا ة المساجلون المنتظماون فاي الجامعاة مان أبنااء الشاهداء األردنياين
والعرب.
المادة -0
يشترط فيمن يستفيد من منح ه ا الصندوق ما يلي-:
أ -أن يكون محتاجا ً.
ب -أال يكون مبعوثا ً من جهة رسمية أو غير رسمية.
المادة -2
يصدر مجلس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفي أحكام ه ا النظام.
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نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت رقم ( )15لسنة 7991
صادر بمقتضى المادة ( )23من قانون جامعة آل البيت رقم ( )71لسنة 7991
رقم  /تاريخ الجريدة الرسمية7991/9/76 - )4233( :

المادة ()7
يسمى ه ا النظام ( نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت لسنة  )0111ويعمل ب من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ()3
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة في جامعة آل البيت ) يهدف إلى تقدير التفوق
العلمي لد الطلبة وتنمية احترامهم للعمل اليدوي وسد حاجاتهم و ل عن طرياق تقاديم مانح أو
قروض لهم أو تشغيلهم لساعات محددة داخل الجامعة.
المادة ()2
تتألف موارد الصندوق مما يلي:
أ) المنحة السنوية من ميزانية الجامعة.
ب) الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة إلى الجامعة لغايات الصندوق.
ج) ريع استثمار أموال الصندوق.
د) القروض المستردة.
المادة ()4
يتولى مجلس الجامعة الصالحيات التالية:
أ) رسم السياسة العامة السنوية للصندوق.
ب) إقرار األسس التي تصرف بموجبها أموال الصندوق.
ج) مناقشة ميزانية الصندوق السنوية وإقرارها.
المادة ()5
تشكل لجنة تسمى ( لجنة صاندوق الطلباة ) مان نائاب الارئيس للشاؤون اإلدارياة وعمياد شاؤون
الطلبة والمدير المالي وع ضوين من العاملين فاي الجامعاة يساميهما رئايس الجامعاة لمادة سانتين
قابلة للتجديد  ،وللجنة أن تستأنس برأي أي مندوب من الكلية أو المعهد أو الدائرة المختصة.
المادة ()6
تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤوليات التالية:
أ) إعداد ميزانية الصندوق وتنفي ها بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها.
ب) تقديم تقرير في نهاية العام المالي لمجلس الجامعة.
ج) وضع قواعد اإلقراض وطريقة تسديد القروض.
د) اتخا القرارات بخصوص المنح والقروض وتشغيل الطلبة المستحقين.
المادة ()1
أ -ال تستوفى أي فوائد على األموال التي يقرضها الصندوق.
ب -يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة يحدد مقداره في الميزانية السنوية
للصندوق.
المادة ()1
يطبق على المعامالت المالية للصندوق أحكام النظام المالي وتحتفظ الادائرة المالياة فاي الجامعاة
بالسجالت والبطاقات والكمبياالت وجميع القيود المالية.
المادة ()9
يصدر مجلس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفي أحكام ه ا النظام.
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( )1

نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت رقم ( )14لسنة 7991

صادر بمقتضى المادة ( )33من قانون جامعة آل البيت رقم ( )71لسنة 7991

المادة -2
يسمى ه ا النظام (نظاام صاندوق التبرعاات فاي جامعاة آل البيات لسانة  )0111ويعمال با مان
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة -1
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في ه ا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تادل القريناة
على غير ل :
جامعة آل البيت.
الجامعااااااااااااااااااااااااااااااااااة:
مجلس العمداء في الجامعة.
المجلااااااااااااااااااااااااااااااااااس:
األمااوال التااي تقاادم إلااى الصااندوق تمااويالً ل ا وتحقيق اا ً
التبرعااااااااااااااااااااااااااااااات:
ألغراض عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهباات أو
المنح.
المادة -3
ينشااأ فااي الجامعااة صااندوق للتبرعااات التااي يقاادمها أشااخاص طبيعيااون أو معنويااون ل نفاااق أو
اإلقراض منها أو من ريعها على غرض أو أكثر من األغراض التالية:
أ -تقديم المنح الدراسية للطلبة األردنيين في الجامعة.
ب -تقااديم ماانح دراسااية للطلبااة غياار األردنيااين فااي الجامعااة ،مماان لهاام اهتمااام خاااص
بدراسة اللغة العربية والحضارة اإلسالمية.
ج -تقديم مختلف القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة.
د -دعم إنشاء بعض الكراسي العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها.
هـ -تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة وإليها.
و -دعم الدراسات التخصصية العالية أو البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة.
ز -تمويل بعض اإلنشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة.
ح -أي غرض آخر يقره المجلس.
المادة -8
أ-

يتولى إدارة الصندوق وتخطيط برامج واستثمار أموال وسائر األمور المتعلقة ب مجلس
إدارة برئاسة رئيس الجامعة وأربعة أعضاء يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بنااء
على تنسيب رئيس المجلس وتكون مدة المجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد.
ب  -يجتمااع مجلااس إدارة الصااندوق باادعوة ماان رئيس ا كلمااا دعاات الحاجااة إلااى ل ا  ،ويكااون
اجتماع ا قانوني اا ً إ ا حضااره ثالثااة ماان أعضااائ علااى أن يكااون الاارئيس أحاادهم ،ويتخ ا
قرارات ا بأكثريااة الحاضاارين ،وإ ا تساااوت األصااوات ياارجح الجانااب ال ا ي صااوت مع ا
رئيس االجتماع.
المادة -5
إ ا حدد المتبرع الغرض ال ي يرغب في إنفاق تبرع علي من بين األغراض المنصوص عليها
في ه ا النظام يتولى المجلس في ه ه الحالة تقدير التكاليف الالزمة ل ل الغرض ،ويترتب على
المتبرع دفعها وفقا ً للطريقة والشروط التي يتفاق عليهاا ماع مجلاس إدارة الصاندوق ،وإ ا تخلاف
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عن ل فللمجلس بناء علاى تنسايب مجلاس إدارة الصاندوق تصافية حسااب المتبارع والتصارف
بااأي أمااوال قاادمت من ا بالطريقااة التااي يراهااا مناساابة فااي نطاااق أغااراض ه ا ا النظااام وفااي كاال
األحوال ال يجوز استرداد التبرع المدفوع.
المادة -0
يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق علي أحكام ه ا النظاام تقياد فيا المباال
التااي تباارع بهااا والمبااال التااي تاام صاارفها منا  ،ويتااولى مجلااس إدارة الصااندوق تنظاايم الحساااب
وإدارت وفقا ً للتعليمات المالية المقررة وللمتبرع بموافقاة الارئيس اإلطاالع علاى حسااب الخااص
وعلى القيود والمستندات المتعلقة ب والحصول على أي بيانات أو كشوفات مستخرجة من .
المادة -2
أ  -للصندوق موازنة خاصة يقرها المجلس بناء على تنسيب من مجلس إدارة الصندوق.
ب  -رئيس مجلس إدارة الصندوق هو آمر الصرف لموازنة الصاندوق ونفقاتا  ،ولا أن يفاوض
صالحيات ه ه أو بعضا ً منها لواحد أو أكثر من أعضاء المجلس و ل في حدود ما تنص
علي التعليمات المالية الخاصة بالصندوق أو بحسابات المتبرعين.
المادة -4
يتحمل الصندوق االلتزامات والنفقات المالية المترتبة علي أو على أي من حسابات المتبرعين ل
و ل في حدود المبال المخصصة أو المرصاودة فاي موازناة الصاندوق أو فاي حسااب المتبارع
للسنة المالية التي تتعلق بها تل الموازنة أو ل الحساب ،وال يجوز صرف أي مبل يزيد علاى
ل أو االلتزام ب بأي صورة من الصور بما في ل االلتزام المسبق على حساب موازناة سانة
الحقة أو على حساب التبرعات المقرر دفعهاا فاي المساتقبل وفاي جمياع األحاوال تساترد المباال
التي تصرف بصورة تخالف أحكام ه ه الماادة مان الجهاة التاي قاررت صارفها أو مان الشاخص
ال ي وافق على ل .
المادة -9
ً
يعتباار رئاايس المجلااس ممااثال للصااندوق فااي جميااع األمااور اإلداريااة واإلجااراءات والمراجعااات
المتعلقة ب والناشئة عن أعمال علاى أن ال تتحمال الجامعاة أي مساؤولية مالياة مان جاراء قياما
بل .
المادة -20
يفصل المجلس في أي خالف يقع في تطبيق ه ا النظام وفقا ً ألحكام .
المادة -22
ً
ً
يقدم رئيس مجلاس إدارة الصاندوق تقريارا سانويا عان أعماال الصاندوق ضامن التقريار السانوي
ال ي يقدم رئيس الجامعة عن أعمالها.
المادة -21
يصدر مجلس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفي أحكام ه ا النظام.
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أسس المساعدات المالية لطلبة الجامعة
الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( )33391/3331/41تاريخ 3331/77/71م
استناداً إلى المادة ( )4من نظام صندوق الطلبة المعمول به في الجامعة

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-2
-11
-11

يحق ألي طالب من طلبة الجامعة التقدم بطلب المساعدة شريطة أن ال يكون قد صدر بحق أية
عقوبة تأديبية سارية المفعول من مستو إن ار فأعلى.
أن يكون الطالب مسجالً فعليا ً في الفصل الدراسي ال ي يتقدم في بطلب المساعدة المالية.
أن تكون دراسة الطالب على نفقت الخاصة وأن ال يكون حاصالً على منحة من أي جهة داعمة
أخر .
ً
ً
ً
أن يكون قد درس فصال دراسيا واحدا على األقل في الجامعة وأن ال يقل معدل التراكمي عند
التقديم عن (.)٪61
ً
أن ال يكون الطالب المتقدم موظفا في مؤسسة رسمية أو غير رسمية.
يمنح الطالب المستحق المساعدة المالية مرة واحدة في السنة.
إ ا تقدم أكثر من أخ في الجامعة للمساعدة المالية تمنح ألخ واحد فقط خالل الفصل الدراسي
الواحد.
أن ال يكون الطالب قد قبل ضمن برنامج تشغيل الطلبة للفصل الدراسي نفس .
ال يحق ألبناء العاملين في الجامعة التقدم بطلب المساعدة.
يجوز للرئيس في حاالت خاصة صرف مساعدة مالية فورية للطلبة بنا ًء على تنسيب من عميد
شؤون الطلبة.
تطبق المعايير المعتمدة من وزارة التعليم العالي والتي تحدد نقاط التفاضل بين المتقدمين وفقا ً
لما يلي :
أ .دخل الفرد الشهري 61 :نقط وفق المعادلة التالية  -61( :دخل الفرد الشهري × )٪51
ب .المعدل التراكمي 31 :نقطة وفق المعادلة التالية (

المعدل × )31

011
ج .عدد األخوة في الجامعات والكليات الجامعة المتوسطة 11 :نقاط بحيث يخصص لكل أخ
( )5نقاط وعلى أن ال تزيد في مجموعها عن ( )11نقاط.
 -12يتم التقدم بطلب المساعدة وفق النمو ج المعتمد في عمادة شؤون الطلبة.
 -13يرفق الطالب مع الطلب الوثائق الثبوتية التالية:
أ .صورة عن الهوية الجامعية.
ب .صورة عن دفتر العائلة (أفراد األسرة بعد ح ف المتزوجين).
ج .إثبات دخل األسرة (كشف الراتب) وفي حال عدم توفره يتم توقيع النمو ج الخاص ب ل من
الدوائر الرسمية.
د .إثبات عدد األخوة على مقاعد الدراسة في الجامعات والكليات.
هـ .صورة عن بطاقة المعونة الوطنية للمنتفعين (سارية المفعول).
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نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم ( )13لسنة 3333
صادر بمقتضى المادة ( )31من قانون الجامعات األردنية رقم ( )39لسنة 7911
وبمقتضى المادة ) (32من قانون جامعات آل البيت رقم ( )71لسنة 7991
رقم  /تاريخ الجريدة الرسمية3333/77/23 – )4461( :

المادة ()7
يسمى ه ا النظام ( نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت لسنة  ) 0111ويعمل ب من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ()3
تسري أحكام ه ا النظام على جميع طلبة الجامعة ،ويخضاعون لألحكاام واإلجاراءات التأديبياة
المنصوص عليها في .
المادة ()2
تعتبر األعمال التالية مخالفات تأديبية تعارض الطالاب الا ي يرتكاب أياا ً منهاا للعقوباات التأديبياة
المنصوص عليها في ه ا النظام-:
أ) االمتناع المادبرر عان حضاور المحاضارات أو الادروس أو عان الواجباات األخار التاي
تقضي األنظمة بالمواظبة عليها ،وكل تحريض على ه ا االمتناع.
ب) الغش في االختبار أو االمتحا ن أو االشترا أو الشاروع فيا  ،واإلخاالل بنظاام االختباار
أو االمتحان أو الهدوء الواجب توافره في .
ج) أي فعل ماس بالشارف أو الكراماة أو األخاالق أو مخال بحسان السايرة والسالو أو مان
شأن اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها  ،بماا فاي لا أي فعال مان ها ا القبيال
يرتكب الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشتر فيها الجامعة أو نشاط تقوم ب .
د) المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة مان غيار تارخيص مسابق مان الجهاات المختصاة
فااي الجامعااة ،أو االشااترا فااي أي نشاااط جماااعي يخاال بالقواعااد التنظيميااة الناف ا ة فااي
الجامعة  ،أو التحريض علي .
ه) استعمال مباني الجامعة لغير األغراض التي أعدت لها أو استعمالها دون إ ن مسبق.
و) توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو جمع التواقيع أو التبرعات التاي مان
شأنها اإلخالل باألمن والنظام الجامعي أو اإلساءة إلى الوحدة الوطنية.
ز) اإلخالل بالنظاام أو االنضاباط الا ي تقتضاي المحاضارات أو النادوات أو األنشاطة التاي
تقام داخل الجامعة.
ح) أي إهانااة أو إساااءة يرتكبهااا الطالااب بحااق عضااو هيئااة التاادريس أو أي ماان العاااملين أو
الطلبة في الجامعة.
ط) إتالف ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة.
ي) التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال األوراق المزورة في أي أغراض جامعية.
) إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.
ل) سرقة أي من ممتلكات الجامعة.
م) التحااريض أو االتفاااق مااع الطلبااة أو أشااخاص آخاارين علااى ارتكاااب أعمااال عنااف أو
مشاجرات ضد طلبة أو أشخاص آخرين داخل الجامعة.
ن) مخالفة قانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليماتها أو قراراتها الناف ة.
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المادة ()4
تحدد العقوبات على المخالفات التأديبية للطالب الواردة في المادة ( )2من ه ا النظام على النحو
التالي-:
أ) التنبي الخطي.
ب) اإلخراج من قاعة التدريس واستدعاء األمن الجامعي عند الضرورة إلخراج .
ج) الحرمان من حضور بعض أو كل محاضارات الماواد التاي يخال الطالاب بالنظاام أثنااء
تدريسها.
د) الحرمان لمدة محددة من االستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثار مان المرافاق
الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها.
ه) الحرمااان لماادة محااددة ماان ممارسااة نشاااط أو أكثاار ماان األنشااطة الطالبيااة التااي ارتكبات
المخالفة فيها.
و) اإلن ار بدرجات الثالث :األول والمزدوج والنهائي.
ز) الغرامة بما ال يقل عن قيمة مثلي الشيء أو األشياء التي أتلفها الطالب.
ح) إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل ال ي تقع في المخالفة.
ط) اعتباره راسبا في مادة أو أكثر.
ي) الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.
) الفصل النهائي من الجامعة.
ل) إلغاء قرار منح الشهادة إ ا تبين ان هنال عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول
عليها.
المادة ()5
إ ا ضبط الطالب في أثناء تأدية االمتحان أو االختبار فاي إحاد الماواد متلبساا ً باالغش أو تثبات
نتيجة التحقيق ان حاول الغش أو اشتر أو شرع في توقع علي العقوبات التالية مجتمعة-:
أ) اعتباره راسبا ً في تل المادة.
ب) إلغاء تسجيل في بقية المواد المسجلة ل في ل الفصل.
ج) فصل من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل ال ي ضبط في .
المادة ()6
أ -توقع على الطالب ال ي اتفق مع طالب آخر أو شاخص آخار علاى الادخول لتأدياة امتحاان أو
اختبار بدالً من العقوبات التالية مجتمعة-:
 -0اعتباره راسبا في ل االمتحان أو االختبار.
 -0إلغاء تسجيل في بقية المواد المسجلة ل في ل الفصل.
 -2فصال مان الجامعاة لمادة فصالين دراسايين علاى األقال اعتباارا مان الفصال الا ي يلاي
الفصل ال ي ضبط في .
ب -كما توقع على الطالب ال ي دخل االمتحان أو االختبار بدال من طالب آخر العقوباات التالياة
مجتمعة-:
 -0إلغاء تسجيل في المواد المسجلة ل في ل الفصل.
 -0فصال مان الجامعاة لمادة فصالين دراسايين علاى األقال اعتباارا مان الفصال الا ي يلاي
الفصل ال ي ضبط في .
ج -وإ ا كااان الشااخص الا ي دخاال قاعااة االمتحااان ماان غياار طلبااة الجامعااة فيحااال إلااى الجهااات
القضائية المختصة.

- 25 -

دليل الطالب
المادة ()1
أ) يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثار مان العقوباات المنصاوص عليهاا فاي ها ا
النظام.
ب) فااي حالااة إيقاااع عقو بااة الفصاال المؤقاات ماان الجامعااة تسااحب هويااة الطالااب المفصااول
ويمنع من الادخول إلاى الحارم الجاامعي خاالل مادة الفصال إال باأ ن مسابق مان عمياد
شؤون الطلبة.
المادة ()1
أ -تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لد عمادة شؤون الطلبة ،وتبل الجهاة
المختصة بفرض العقوبة قرارها إلى عميد الكلية أو مادير المعهاد المعناي ،والاى المساجل العاام
والى ولي أمر الطالب وللجهة الموفدة ،ان وجدت ،ولعميد الكلية أو مدير المعهاد المعناي وضاع
القرار في لوحة اإلعالنات.
ب -على عميد الكلية أو مدير المعهد تبلي جميع قارارات فارض العقوباات علاى أي مان الطلباة فاي
الكلية أو المعهد إلى عميد شؤون الطلبة.
المادة ()9
ً
ً
ً
أ -ال يحق للطالب ال ي فصل من الجامعاة فصاال تأديبياا مؤقتاا التساجيل فاي الفصال الصايفي الا ي
يسبق الفصل ال ي فصل في .
ً
ً
ب -ال تحتسااب للطالااب المفصااول فص اال مؤقت اا أي مااواد يدرسااها خااالل ماادة فصاال فااي أي جامعااة
أخر .
المادة ()73
أ-ال يحق للطالب المحال إلى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق مع .
ب -توقف إجراءات تخريج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها.
المادة ()77
أ -0-يؤلف مجلس الكلية أو المعهد فاي الشاهر األول مان كال عاام جاامعي لجناة مان ثالثاة أعضااء
باإلضافة إلى عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية أو المعهاد ،و لا
للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية أو المعهد.
 -0تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
 -2يتولى عميد الكلية أو مدير المعهد إحالة المخالفات إلى اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوباة
المناسبة بشأنها.
ب  -0 -يؤلف عميد شؤون الطلبة في مطلع العام الجاامعي لجناة مان ثالثاة أعضااء باإلضاافة إلاى
عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ،و ل للتحقيق في المخالفات
التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكليات والمعاهد ،ويجوز للعميد في حالة
الضرورة تشكيل أكثر من لجنة للتحقيق.
 -0تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
 -2يتولى عميد شؤون الطلبة إحالة المخالفات إلى ه ه اللجناة للتحقياق فيهاا وتنسايب العقوباة
المناسبة بشأنها.
المادة ()73
أ) يؤلف مجلس الجامعة فاي مطلاع العاام الجاامعي مجلساا ً تأديباا ً يتكاون مان عمياد شاؤون الطلباة
رئيسا ،وعميد الكلياة أو المعهاد التاي يتبعهاا الطالاب وثالثاة أعضااء مان الهيئاة التدريساية فاي
الجامعة ويتم تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة التدريساية فاي الجامعاة ،و لا للنظار فاي
مخالفااات الطلبااة المحالااة إليا ماان ع ميااد شااؤون الطلبااة أو ماان عمااداء الكليااات أو ماان مااديري
المعاهد حسب مقتضى الحال.
ب) تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد.
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ج) لمجلس الجامعة في حاالت خاصة ان يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيسا ً آخر لمدة محددة.
المادة ()72
على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضاايا المحالاة إليهاا خاالل مادة ال تتجااوز أربعاة
عشاار يوم اا ً ماان تاااريخ إحالتهااا ماان الجهااات المختصااة ،ولاارئيس الجامعااة تمدياادها ان اقتضاات
الظروف ل وعلى الطالب المخالف المثاول أماام لجاان التحقياق أو مجلاس التأدياب خاالل ها ه
الماادة وللجااان التحقيااق ومجلااس التأديااب الحااق فااي إصاادار العقوبااة غيابي اا ً إ ا لاام يمثاال الطالااب
المخالف بعد تبليغ عن طريق اإلعالن في الكلية للمرة الثانية.
المادة ()74
إ ا انتهاات الماادة المحااددة ألي لجنااة ماان لجااان التحقيااق ومجلااس التأديااب تسااتمر فااي ممارسااة
صالحياتها إلى ان تشكل لجان جديدة ومجلس جديد يحل محلها.
المادة ()75
تحدد صالحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي-:
أ) لعضو هيئة التدريس أو من يادرس الماادة ،حاق إيقااع العقوباات المنصاوص عليهاا فاي الفقارات
( أ) و( ب ) و ( ج ) من المادة ( )1من ه ا النظام خطيا ً على الطالب.
ب) للعميد أو مدير المعهد حق إيقاع العقوباات المنصاوص عليهاا فاي الفقارات مان (أ) إلاى (ط) مان
المادة ( )1من ه ا النظام.
ج) لمجلس التأديب حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة ( )1من ه ا النظام وفقا ً لقناعتا
بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة علي .
المادة ()76
تكون جمياع القارارات التأديبياة نهائياة ،باساتثناء العقوباات المنصاوص عليهاا فاي الفقارات (ي)
و( ) و(ل) من المادة ( )1من ه ا النظام ،إ يحق للطالب ان يستأنف لاد مجلاس الجامعاة أي
قارار منهااا خااالل خمسااة عشاار يوماا ً ماان تااريخ صاادور القاارار أو إعالنا فااي الكليااة ،ولمجلااس
الجامعة ان يصادق على القارارات المتخا ة بشاأن العقوباة أو يعادلها أو يلغيهاا ،وإ ا لام يساتأنف
الطالب قرار العقوبة يعتبر القرار التأديبي الصادر بحق نهائيا ً.
المادة ()71
يتااولى موظفااو األماان الجااامعي المحافظااة علااى األماان والنظااام داخاال الحاارم الجااامعي ،وتكااون
للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها ما لم يثبت عكس ل .
المادة ()71
لرئيس الجامعة أن يتولى اختصاصاات مجلاس التأدياب فاي الجامعاة المنصاوص عليهاا فاي ها ا
النظااام فااي حالااة الضاارورة كحاادوث مشاااجرات أو شااغب أو اعتااداء علااى ممتلكااات الجامعااة أو
اضطراب أو إخالل بالنظام فيها ،ويبل رئيس الجامعة قراره الا ي يصادره فاي ها ه الحالاة إلاى
مجلس العمداء.
المادة ()79
للجامعااة االسااتمرار فااي إجراءاتهااا التأديبيااة المنصااوص عليهااا فااي ه ا ا النظااام حتااى لااو كاناات
المخالفة منظورة لد جهات أخر .
المادة ()33
يصدر رئيس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفي أحكام ه ا النظام.
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تعليمات المنح والقروض وتشغيل الطلبة من صندوق الطلبة في جامعة آل البيت
صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة ( )9من نظــام صندوق الطلبة
في جامعة آل البيت رقم ( )25لسنة 2994

المادة (:)2
تسامى ها ه التعليماات "تعليمااات المانح والقااروض وتشااغيل الطلباة ماان صاندوق الطلبااة فااي
جامعة آل البيت" ويعمل بها اعتبارا من تاريخ .0111 /1/01
المادة (:)1
يكون للكلمات والعباارات التالياة حيثماا وردت فاي ها ه التعليماات المعااني المخصصاة لهاا
أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ل :
جامعة آل البيت
:
الجامعة
رئيس الجامعة
:
الرئيس
عمادة شؤون الطلبة في الجامعة
:
العمادة
الصندوق :صندوق الطلبة في الجامعة
لجنة صندوق الطلبة المشاكلة بموجاب الماادة ( )1مان نظاام رقام ( )01لسانة
اللجنـــة:
0111م.
أوال :المنح
المادة ()3
أ .تخصص منحة واحدة على األقل للطلبة المتفاوقين لمساتو كال سانة دراساية فاي
كل مجموعة من مجموعات التخصص أو قسم من األقساام األكاديمياة التاي تمانح
الدرجاااة الجامعياااة األولاااى فاااي الكلياااات /المعاهاااد /الوحااادات البحثياااة األكاديمياااة
المختلفة.
ب .يعتمااد المعاادل التراكمااي للطالااب فااي كاال فصاال دراسااي معيااارا السااتحقاق ه ا ه
المنحة.
المادة ()8
يشترط في الطالب ال ي تخصص ل منحة:
أ .أن ال يكون مبعوثا من أي جهة داخلية أو خارجية.
ب .أن ال يكون قد حصل في ل العاام علاى منحاة أو مسااعدة مالياة مان أياة جهاة
أخر .
ج .أن ال يكون قد صدر بحق أية عقوبات تأديبية ،باستثناء عقوبة التنبي .
د .أن ال يكون مساجال لعابء دراساي يقال عان الحاد األدناى المنصاوص عليا فاي
تعليمات منح درجة البكالوريوس.
ه .أن يكون قد حاز على أعلى معدل تراكمي في ل الفصل من بين ال ين تنطبق
علاايهم الشااروط السااابقة ،وفااي حااال تساااوي أكثاار ماان طالااب فااي ه ا ا المعاادل
التراكمي ،توزع ه ه المنحة عليهم ،ويجوز في حاالت تقدرها اللجناة مانح ها ه
المنحة لكل من الطالاب األول والثااني والثالاث مان حياث الترتياب وفقاا للمعادل
التراكمي.
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المادة ()5
تقرر اللجنة مقدار المنحة في ضوء المخصصات المالية في بداية كل فصال دراساي
بحيث ال يتجاوز مقدار المنحة رسوم الساعات المعتمدة المسجل عليهاا الطالاب لا ل
الفصل.
ثانيا :القروض
المادة ()0
أ· للطالب أن يتقدم بطلب الحصول على قرض خالل الفترة التي تحاددها العماادة إ ا
توافرت في الشروط التالية:
 -0أن يكون الطالب قد أمضى فصالً دراسيا ً على األقل.
 -0أن يكون محتاجا ً وفقا ً ألحكام المادة ( )01من ه ا التعليمات.
 -2أن ال يكون مبعوثا من أي جهة داخلية أو خارجية.
 -1أن ال يكون قد أن ر أكاديميا في الفصل السابق لطلب القرض.
 -1أن ال يكون قد صدر بحق أية عقوبة تأديبية ،باستثناء عقوبة التنبي .
 -1أن ال يتقاضى أجرا لقاء أي عمل يقوم ب في الجامعة في ل الفصل.
 -0أن ال يكون موظفا في مؤسسة رسمية أو غير رسمية.
ب· يقدم الطالب المقترض كفالة مالية موقعة حسب األصاول المعتمادة فاي الجامعاة،
ويبل ولي أمر الطالب بواقع الكفالة ،وقيمة المبل المقترض خطيا ً .
المادة ()2
أ -القروض نوعان:
 .0اضطراري ويبت في خالل أسابوع علاى األكثار مان تااريخ تقاديم طلاب
الحصاااول عليااا بحياااث ال تزياااد قيمتااا عااان مجماااوع رساااوم السااااعات
المعتمدة في ل الفصل الواحد ،ال ي يدرس .
 .0عادي تحدد اللجنة مقداره علاى أن ال يتجااوز رساوم السااعات المعتمادة
ل ل الفصل.
ب -ال يمنح الطالب قرضا أكثر من أربع مرات خالل دراست الجامعية.
المادة ()4
تسدد القروض على النحو التالي:
أ .يسااد القاارض االضااطراري دفعااة واحاادة ،وفااي ماادة ال تتجاااوز نهايااة الفصاال التااالي
للفصل ال ي حصل في الطالب على القرض ،وإ ا تأخر عن ل  ،فانا ال يعطاى أي
قرض آخر ،كما ال يزود بأية وثيقة أكاديمية يطلبها إلى أن يتم تسديد القارض حساب
النظام المالي المعمول ب في الجامعة.
ب .يبادأ المقتاارض بتساديد القااروض العادياة بعااد ساانة مان تاااريخ تخرجا  ،أو ابتااداء ماان
تاريخ مباشرت العمل ،أيهما أسبق.
ج .يجوز للجنة بناء على استدعاء المقترض ،تأجيل البدء بالسداد لمدة ستة أشهر.
د .يتم تسديد القرض العادي على أقساط شهرية في مدة ال تزيد على ثالث سنوات.
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هـ .يجوز للجنة تأجيل تسديد القروض للطلبة الملتحقين بخدمة العلم إلى ما بعاد إنهاائهم
الخدمة على أن يبرزوا إثباتا ب ل من الجهات المختصة ،وأن يبدأ التسديد بعد إنهااء
المقترض خدمة العلم بسنة واحدة ،أو مباشرت العمل ،أيهما أسبق.
المادة ()9
أ .إ ا فصل الطالب المقترض من الجامعة ،أو انقطاع عان الدراساة ألساباب غيار الوفااة أو
العجز الكامل ،يطلب من كفيل تساديد قيماة القارض أو القاروض المساتحقة علاى أقسااط
شااهرية أو دفعااة واحاادة ،وفقااا لمااا تقاارره اللجنااة ،كمااا تحااتفظ الجامعااة بحقهااا فااي متابعااة
المقترضين وكفالئهم في حالة امتناعهم عن سداد المبال المقترضاة و لا بالشاكل الا ي
تاااراه اللجناااة مناسااابا وفاااي جمياااع األحاااوال يجاااوز للجامعاااة أن تطلاااب تحصااايل المباااال
المقترضة وفقا ً لقوانين وأنظمة وتعليمات تحصيل األموال األميرية.
ب .يعفاى الكفياال ماان تساديد القاارض أو مااا تبقااى منا فااي حالااة وفااة المقتاارض سااواء أثناااء
الدراسة أو بعدها ،كما يعفى المقترض وكفيل في حالة إصابة المقترض بعجز كلي دائام
يمنع عن العمل أو الكسب ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية المعتمدة لد الجامعاة
أو أية جهات أخر تعتمدها الجامعة.
ثالثا :التشغيل
المادة ()20
يتم تشغيل الطالب في الجامعة بناء على طلب يتقدم ب الطالب إلى العمادة ،وتبت اللجنة فاي
الطلب مراعية الشروط التالية:
أ .أن يكااون الطالااب مسااجال عبئااا دراساايا ال يقاال عاان الحااد األدنااى المنصااوص عليا فااي
تعليمات منح درجة البكالوريوس.
ب .أن ال يكون قد صدر بحق أي عقوبة تأديبية ،باستثناء عقوبة التنبي .
ج .أن ال يكون قد أن ر أكاديميا في الفصل السابق لطلب التشغيل.
د .أن ال يكون مبعوثا من أي جهاة داخلياة أو خارجياة ،وأن ال يكاون موظفاا لاد جهاة
رسمية أو خاصة.
المادة (:)22
تحدد اللجنة مجاالت العمل في الجامعة ،واألجارة المقاررة لكال سااعة فاي بداياة كال
عام جامعي آخ ة في االنتباه حاجات كليات الجامعاة ومعاهادها ومراكزهاا ودوائرهاا
المختلفاااة التشاااغيل وتراعاااي اللجناااة أساااس اختياااار الطلباااة للتشاااغيل حساااب المعااادل
التراكمي والحاجة للعمل.
المادة ()21
ال يجوز أن تزيد ساعات العمل لكل طالب على:
 ( )00ساعة بالنسبة لطلبة البكالوريوس. )01( -ساعة بالنسبة لطلبة الماجستير.
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المادة ()23
أ .تقااوم الكليااة أو المعهااد أو المركااز أو الاادائرة اإلداريااة التااي يشااتغل فيهااا الطالااب
بتزوياااد العماااادة باااالنمو ج الخااااص بالتشاااغيل ،فاااي نهاياااة كااال شاااهر للنظااار فاااي
اعتمادها ،مبينا في األمور التالية:
 -0مكان عمل الطالب.
 -0البرنامج األسبوعي مع بيان الساعات األسبوعية التي اشتغلها الطالب.
 -2طبيعة العمل.
 -1تقييم عمل الطالب.
ب .تبلاا الكليااة أو المعهااد أو المركااز أو الاادائرة اإلداريااة العمااادة عاان أي طالااب
استنكف أو انقطع عن العمل فيها ،مع بيان تاريخ االستنكاف أو االنقطاع.
المادة ()28
أ .أ· يوقف الطالب عن العمل إ ا خالف أي من الشاروط الاواردة فاي الماادة ( )01مان
ه ه التعليمات ،وعلى الكلية أو المعهاد أو المركاز أو الادائرة التاي يعمال بهاا الطالاب
إبالغ العمادة ب ل ·
ب .يوقف الطالب عن العمل إ ا قصر فاي القياام بالواجباات المكلاف بهاا ،وتبلا العماادة
ب ل حسب األصول.
رابعا ً  :أحكام عامة
المادة ()25
تقدم طلبات القروض والتشغيل إلى العمادة في المواعيد التي تحددها.
المادة ()20
يجوز للجنة أن تستعين بالدوائر المختلفة ،أو ممن تر داخال الجامعاة أو خارجهاا
عنااد دراسااة طلبااات القااروض والتشااغيل ،بقصااد الحصااول علااى معلومااات وافيااة
ودقيقة تفيدها في تحديد المستفيدين.
المادة ()22
تكاااون المااانح والقاااروض متاحاااة للطلباااة األردنياااين ويكاااون التشاااغيل متاحاااا ً لطلباااة
البكالوريوس كافة بغض النظر عن جنسياتهم.
المادة ()24
تتولى العمادة متابعة تنفي قرارات اللجنة.
المادة ()29
تتااولى الاادائرة الماليااة فااي الجامعااة صاارف الماانح والقااروض وأجااور التشااغيل وفقااا
للتشريعات المعمول بها في الجامعة.
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المادة ()10
تتااولى الاادائرة الماليااة تحصاايل القااروض فااي المواعيااد المقااررة للتسااديد وفقاا ً لقواعااد
وأنظمة وتعليمات األموال األميرية.
المادة ()37
الرئيس والعمداء والمديرون مسؤولون عن تنفي ه ه التعليمات.
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تعليمات مجلس طلبة جامعة آل البيت
صادرة عن مجلس جامعة آل البيت بموجب المادة ( )75فقرة (ع) من قانون جامعة آل
البيت لسنة 7991
الفصـل األول
التعريفـــات
المادة ()2
يشكل في الجامعة مجلاس للطلباة يسامى{مجلاس طلباة جامعاة آل البيات} يمثال طلبتهاا ومقاره
الحرم الجامعي.
المادة ()1
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ه ه التعليمات المعاني المخصصاة لهاا إزاءهاا
ما لم تدل القرينة على غير ل :
:جامعة آل البيت
الجامعة
مجلس الجامعة :مجلس جامعة آل البيت
:رئيس جامعة آل البيت
الرئيس
:عمادة شؤون الطلبة في جامعة آل البيت
العمادة
:عميد شؤون الطلبة في جامعة آل البيت
العميد
:مجلس طلبة جامعة آل البيت
المجلس
الهيئة العامة :جميع طلبة الجامعة المنتظمين المسجلين في كليات/معاهد الجامعة لنيال
درجة علمية أو شهادة.
الهيئة اإلدارية :الهيئة التنفي ية التاي تادير شاؤون المجلاس والمشاكلة وفاق الماادة ()01
من ه ه التعليمات.
الفصــل الثانـــي
األهـــدا
المادة ()3
أ .يهدف المجلس إلى تحقيق الغايات ا تية:
 -0ترسيخ مفهوم االنتماء للجامعة والوطن واألمة.
 -0تعزيز روح التعاون بين الطلبة ،وتجسيد قيم العمل الجماعي البناء.
 -2المساهمة في تفعيل دور النشاطات الطالبية في المجاالت العلمية والثقافية واالجتماعياة
والرياضية ودعمها ماديا ً ومعنويا ً.
 -1التشاور والتعاون ماع إدارة الجامعاة لحال مشاكالت الطلباة وتنمياة مسااهماتهم والحفااظ
على حقوقهم القانونية في مختلف شؤونهم بالجامعة.
 -1تنمية روح الحوار واحترام الرأي ا خر والعمل علاى وحادة الصاف الطالباي ،وتوثياق
عر الوحدة الوطنية والعربية واإلسالمية.
 -1تهيئااة فاارص التعاااون اإليجااابي مااا بااين طلبااة الجامعااة علااى مسااتو األقسااام والكليااات
والمعاهد وإدارة الجامعة.
 -0التفاعل مع قضايا المجتمع األردني بعامة والمجتمع المحلي بخاصة مان خاالل البارامج
التي تضعها الجامعة تحقيقا ً لرسالتها ومساهمة في التنمية داخل المملكة وخارجها.
ب .يتم تنفي األهداف الم كورة أعاله بالتعاون بين العمادة والمجلس.
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الفصـل الثالـث
عضويـة المجلـس وتكوينـه
المادة ()8
يشترط في الطالب المرشح لعضوية المجلس ما يلي:
 -0أن يكون منتظما ً فاي الدراساة طيلاة مادة عضاويت  ،ويعاد الطالاب المساجل للحاد األدناى مان
العبء الدراسي الفصلي منتظما ً في دراست .
 -0أن يكون قد مضى على التحاق الطالب بالجامعة فصل دراسي واحد على األقل.
 -2أن يكااون مسااجالً الحااد األدنااى ماان الساااعات المعتماادة فااي الفصاال الدراسااي الا ي تقاادم في ا
للترشاايح وأن يكااون معدل ا التراكمااي فااي الفصاال السااابق ال يقاال عاان معاادل النجاااح وفااق
تعليمات منح الدرجات والشهادات العلمية في جامعة آل البيت.
 -1أن يبقى على تخرج طالب البكالوريوس فصالن دراسيان علاى األقال ،وأن ال يكاون طالاب
الدراسات العليا والدبلوم قد أنهى دراسة المواد المطلوبة في خطت .
 -1أن يكااون مسااجالً للحااد األدنااى ماان العاابء الدراسااي أثناااء فتاارة عضااويت  ،باسااتثناء فصاال
التخرج والفصل الصيفي.
 -1أن ال يكااون حااين اإلعااالن عاان فااتح باااب الترشاايح قااد أوقعاات بحقا عقوبااة تأديبيا تتجاااوز
التنبي .
 -0أن ال يكون حين اإلعالن عن فتح باب الترشيح مدانا ً بارتكاب جنحة أو جناية.
المادة ()5
أ .يتكون المجلس من أربعين عضواً.
ب .يشكل المجلس من مجموعة الطلبة المنتخبين حسب التمثيل ا تي:
 -0عدد من األعضاء يتناسب مع عدد طلبة البكالوريوس المسجلين في كل كلية.
 -0عدد من األعضاء يتناسب مع عدد الطلبة المسجلين في برامج الدراسات العليا والادبلوم
في الجامعة.
 -2عدد من األعضاء يتناسب مع عدد الطلبة الوافدين المسجلين في الجامعة.
 -1يحدد مجلس الجامعة نسبة التمثيل في كل عاام فاي ضاوء العادد الرسامي المعلان للطلباة
المسجلين في الجامعة خالل الفصل الدراسي الثاني من كل عام جديد.
المادة ()0
أ .التصويت في االنتخابات حق لكل عضو في الهيئة العامة وال يجوز ل التوكيل في االنتخاب·
ب .لكل طالب عضو في الهيئة العامة صوت واحد.
ج .يصدر رئيس الجامعة األسس الداخلية الخاصة بإجراء االنتخابات.
د .تنظم عملية انتخاب المجلس على النحو التالي:
 -0يحدد مجلس الجامعة عدد الدوائر االنتخابية في كل كلية.
 -0يفرد طلبة الدراسات العليا والدبلوم في الجامعة بدائرة انتخابية مستقلة.
 -2يفرد الطلبة الوافدون في الجامعة بدائرة انتخابية مستقلة.
 -1ينتخب طلبة كل دائرة ممثليهم في المجلس باالقتراع السري العام والمباشر.
 -1تجر االنتخابات خالل الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي.
 -1تجر االنتخابات في المراكز التي يحددها العميد و ل في يوم دراساي واحاد علاى أن تبادأ
عملية االقتراع في الساعة التاسعة صباحا ً وتنتهي في الساعة الخامسة مساءً ،وتكاون نتاائج
االنتخابات قانونية مهما بل عدد المقترعين.
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ه .ينتخب المجلس لمدة سنة ميالدية واحدة .وفي حال تع ر إجاراء انتخابا فاي الموعاد المحادد
بسبب ظروف استثنائية يقدرها مجلس الجامعة بناا ًء علاى توصاية مان الارئيس وتنسايب مان
العميد ،يتخ مجلس الجامعة اإلجاراءات المناسابة لتحدياد موعاد االنتخاباات القادماة وتسايير
شؤون المجلس خالل ه ه الفترة.
و .يخضع إصدار مطبوعات المجلس ونشرات وبيانات بمختلف أشكالها إلى موافقاة مسابقة مان
العميد ،ويوقف مثل ه ا اإلصدار ،بقرار من العميد ،قبل موعد إجراء االنتخابات بأسبوع.
الفصـل الرابـع
اجتماعـات المجلـس وصالحياتـه
المادة ()2
أ .يعقااد المجلااس اجتماعا األول ،برئاسااة العميااد أو ماان يفوضا  ،النتخاااب رئاايس المجلااس ونائبا
وأمين السر وأمين الصندوق وأعضاء اللجان من باين أعضاائ  ،و لا خاالل أسابوع مان تااريخ
إعالن نتائج االنتخابات ،على أن يحدد بعد ل أوقات اجتماعات ومواعيدها.
ب .يعقاد المجلااس ثالثااة اجتماعااات عادياة فااي كاال فصاال دراساي لمناقشااة المواضاايع المدرجااة علااى
جدول أعمال .
ج .يجوز دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي في الحاالت ا تية:
 -0بطلب خطي مقدم من ثلثي أعضاء المجلس على األقل ،ويجب توضيح األسباب الداعية
إلى عقد االجتماع وجدول أعمال .
 -0بدعوة من الرئيس بنا ًء على تنسيب من العميد.
د  - 0 .يكون أي اجتماع من اجتماعات المجلس ولجان قانونيا ً بحضور أكثرية أعضائ .
 -0تتخ القرارات والتوصيات في المجلس ولجان بأكثرية أصوات الحاضرين المصوتين ،وفي
حالة تساوي األصوات يرجح الجانب ال ي صوت مع رئيس الجلسة.
 -2تكون اجتماعات المجلس علنية وداخل حرم الجامعة ،وحسب األصول ،بحضور مندوب من
العمادة ،وترفع جميع محاضر الجلسات تباعا ً إلى العميد ل طالع عليها.
المادة ()4
يتولى المجلس الصالحيات ا تية:
 -0مناقشة خطة عمل المجلس ورفعها إلى العميد.
 -0مناقشة التقريرين المالي واإلداري السنويين ورفعهما إلى العميد.
 -2مناقشااة مشااروع موازنااة المجلااس ورفعهااا إلااى الاارئيس ،ال ا ي يحيلهااا باادوره إلااى
مجلس الجامعة لمناقشتها وإقرارها.
 -1مناقشة ما يراه مالئما ً لتحقيق أهداف ورفع توصيات إلى العميد.
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الفصـل الخامـس
رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق
المادة ()9
أ ) يشترط في كل من رئيس المجلس ونائب ما يلي:
 -0أن يكون أردني الجنسية.
 -0أن يكون مسجالً للحاد األدناى علاى األقال مان العابء الدراساي فاي كال فصال طيلاة
شغل لمنصب  ،و ل باستثناء فصل التخرج والفصل الصيفي ،وأن ال يقل تقاديره
في المعدل التراكمي عن جيد.
ب) يشغل كل من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس منصب لمرة واحدة فقط.
جـ) يتولى رئيس المجلس االختصاصات التالية:
 -0الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس.
 -0رئاسة اجتماعات المجلس.
 -2تمثيل المجلس لد العمادة.
د) يتولى نائب رئيس المجلس اختصاصات رئيس المجلس في حالة غياب .
هـ) يتولى أمين سر المجلس االختصاصات ا تية:
 -0إعداد جدول األعمال بالموضوعات التي يحيلها إلي رئيس المجلس.
 -0إعداد محاضر الجلسات.
 -2أمانة سر المجلس.
 -1تسلم مراسالت المجلس وحفظ مستندات وأوراق وأختام .
 -1تزويد عمادة شؤون الطلبة بمحاضر جلسات المجلس.
 -1القيام بأية مهمات أخر يكلف بها رئيس المجلس.
و) يتولى أمين صندوق المجلس االختصاصات ا تية:
 -0تسلم المقبوضات وإيداعها في حساب المجلس بوساطة العميد أصوالً.
 -0تقديم كشف شهري بصرف النفقات وفقا ً لقرارات الهيئة اإلدارية وتصديق بوسااطة
رئيس المجلس من العميد.
 -2تقديم كشف شاهري بالمقبوضاات والمادفوعات إلاى العمياد بوسااطة رئايس المجلاس
العتمادها أصوالً.
 -1مس الدفاتر والسجالت المالية على أن يدققها جهاز الرقابة الداخلية والتدقيق المالي
في الجامعة أصوالً.
 -1إعداد التقرير المالي السنوي ورفع إلى المجلس.
الفصـل السـادس
لجان المجلس واختصاصاتها
المادة ()20
تدير شؤون المجلس هيئة إدارية برئاسة رئيس المجلس ،وعضوية :نائب  ،وأمين السر ،وأماين
الصندوق ،ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس.
المادة ()22
أ ) يشكل المجلس  -في سبيل ممارست الختصاصات  -اللجان الدائمة ا تية:
 -0لجنة النشاطات الطالبية.
 -0لجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع.
 -2لجنة اإلعالم والعالقات العامة.
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 -1لجنة قضايا الطلبة.
ب ) تنتخب ه ه اللجان الدائمة رؤساء ومقررين لها في أول اجتماع تعقده بعد تشكيلها.
المادة ()21
تنهض الهيئة اإلدارية بالمهام ا تية:
 -0وضع مشروع خطة لبرامج نشاطات الطلبة المختلفة.
 -0إعداد مشروع موازنة المجلس.
 -2إعداد التقريرين السنويين المالي واإلداري ورفعهما إلى المجلس.
 -1تنفي قرارات المجلس ومتابعة توصيات .
المادة ()23
أ ) يشكل األعضااء المنتخباون فاي المجلاس فاي كال كلياة أو معهاد تسامى لجناة الكلياة أو المعهاد،
ويفاارد طلبااة الدراسااات العليااا والاادبلوم علااى مسااتو الجامعااة ،بلجنااة خاصااة تساامى "لجنااة
الدراسات العليا" ،ويفرد الطلبة الوافدين علاى مساتو الجامعاة ،بلجناة تسامى لجناة الوافادين،
وتناط بكل لجنة من ه ه اللجان المهام ا تية:
 -0إعااداد التقرياار الساانوي علااى مسااتو الكليااة أو المعهااد أو دائاارة الدراسااات العليااا
والدبلوم.
 -0متابعة النشاطات على مستو الكلية أو المعهد والدراسات العليا والدبلوم.
 -2متابعة توصيات الهيئة اإلدارية المتعلقة بالنشاطات الطالبياة فاي الكلياة أو المعهاد
والدراسات العليا والدبلوم.
ب) تنتخب كل لجنة رئيسا ً ومقرراً لها في أول اجتماع تعقده بعد تشكيلها.
ج ) يصدر الرئيس األسس الناظمة لعمل اللجان ومهامها بنا ًء على تنسيب من العميد.
الفصـل السـابع
سـقوط العضويـة
المادة ()28
تسقط عضوية أي عضو في المجلس وفي الهيئات واللجاان التابعاة لا بقارار مان الارئيس ،بناا ًء
على تنسيب من العميد في األحوال التالية:
 -0فقاادان شاارط ماان شااروط الترشاايح لعضااوية المجلااس الااواردة فااي المااادة ( )1ماان ه ا ه
التعليمات.
 -0ارتكاب أي عمل محظور يخالف أهداف الجامعة ويسيء إلى سمعتها.
 -2اإلدانة بارتكاب أي جنحة أو جناية.
 -1عدم حضوره الجلسات أربع مرات متتالية أو سبع مرات متقطعة دون ع ر مقبول.
 -1االستقالة.
 -1الوفاة.
 -0االنتقال من كلية أو معهد إلى كلية أو معهد آخر أثناء فترة العضوية.
الفصـل الثامـن
الموازنـة
المادة ()25
أ ) للمجلس موازنة خاصة تتضمن موارده ونفقات  ،وتتكون موارده مما يلي:
 -0المخصصات المالية التي يحددها مجلس الجامعة في بداية كل سنة مالية في ضوء
الحاجات الضرورية للمجلس.
 -0الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الجامعة.
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 -2ريع نشاطات المجلس ولجانا بماا فاي لا المعاارض العلمياة المشاروطة إقامتهاا
بموافقة عميد شؤون الطلبة الخطية.
 -1أي موارد أخر يوافق عليها مجلس الجامعة.
ب) تودع أموال المجلس بحساب خاص في المصرف ال ي يحدده الرئيس وتسحب بتوقيعي رئيس
المجلس وأمين الصندوق ،ويلزم توقيع العميد إ ا تجاوز المبل ثالثين ديناراً.
ج) تصرف األموال بقرار من الهيئة اإلدارية ممهاور بتاوقيعي رئايس المجلاس وأماين الصاندوق،
على أن يقترن قرار الصرف بتوقيع العميد.
د) لرئيس المجلس إنفااق ماا ال يزياد علاى ثالثاين دينااراً شاهريا ً يحاتفظ بهاا أماين الصاندوق سالفة
للمصروفات النثرية تسدد أصوالً بعد توقيع العميد.
هـ) يجب أن ال تتجاوز نفقات المجلس المخصصات المالية السنوية التي يحاددها مجلاس الجامعاة،
والجامعة غير مسؤولة عن تسديد المبال التي تزيد عن ه ه المخصصات.
و) يتولى جهاز الرقاباة الداخلياة والتادقيق الماالي فاي الجامعاة تادقيق الفاواتير والمساتندات المالياة
وأوج الصرف الخاصة بالمجلس.
ز) ال يجوز صارف أي مبلا مان موازناة الادورة الجديادة قبال تساوية موازناة الادورة الساابقة ماع
الدائرة المالية في الجامعة ،حسب األصول.
ح) في جميع األمور المالياة يطباق قاانون الجامعاات األردنياة وقاانون جامعاة آل البيات المعماول
بهما.
الفصـل التاســع
أحكـام عامـة
المادة ()20
يحضر مندوب العمادة جميع اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة بصفت مراقبا ً.
المادة ()22
إ ا شغر مكان عضو من أعضاء المجلس يحل محل من يلي آخر األعضاء فاي عادد األصاوات
تسلسالً في دائرت  ،فإن لم يتوافر ل جاز للعميد أن يمأل المقاعد الشاغرة من طلبة تل الدائرة.
المادة ()24
لمجلس الجامعة ،بتوصية من الرئيس ،بنا ًء على تنسيب من العميد ،حل مجلس الطلبة ،وفي ه ه
الحالة تؤول أموال المجلس جميعا ً إلى خزانة جامعة آل البيت.
المادة ()29
يمااارس المجلااس صااالحيات بمااا ال يتعااارض مااع صااالحيات المجااالس واإلدارات المختلفااة فااي
الجامعة طبقا ً لقانونها وأنظمتها وتعليماتها الناف ة.
المادة ()10
إ ا استقال رئيس المجلس يعاين رئايس الجامعاة بادالً منا  ،وإ ا اساتقال نائاب رئايس المجلاس أو
أمين السر أو أمين الصندوق من منصب  ،أو سقطت عضوية أي منهم ينتخب المجلس بديالً ل .
المادة ()12
يبت مجلس الجامعة بتوصية من الرئيس وتنسيب من العميد ،في كل ما لم يرد في نص في ه ه
التعليمات وفي تفسيرها وتعديلها وإلغائها.
المادة ()33
الرئيس والعمداء والمديرون مسؤولون عن تنفي ه ه التعليمات.
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األسس الداخلية الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الطلبة في جامعة آل البيت
لعام 1002م
صادرة استناداً إلى أحكام الفقرة (ج) من المادة ( )0من تعليمات مجلس طلبة جامعة آل البيت
الفصـــل األول
التسمية
المادة ()2
تسامى ها ه األسااس (األساس الداخليااة الخاصاة بانتخاباات مجلااس طلباة جامعااة آل البيات لساانة
0110م) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.
الفصــل الثــاني
لجنة االنتخاب وصالحياتها
المادة ()1
أ -تخضع االنتخابات التي تجري بموجب ه ه األسس إلشراف ورقابة لجنة انتخاباات مركزياة
تتألف من:
رئيسا ً
 .0عميد شؤون الطلبة
أعضاء
 .0اثنين من أعضاء هيئة التدريس
عضواً
 .2أحد العاملين اإلداريين في عمادة شؤون الطلبة
عضواً
 .1طالب من غير المرشحين لعضوية المجلس
ب -يتسلم أعضاء لجنة االنتخابات مهام عملهم حالما يتم تعيينهم.
المادة ()3
تتولى لجنة االنتخابات المركزية المهام والصالحيات التالية:
 -0اإلعالن للطلبة عن بدء قبول طلبات الترشيح.
 -0اسااتقبال طلبااات الترشاايح لعضااوية المجلااس والتأكااد ماان تااوافر ش اروط الترشاايح لااد
المرشح.
 -2تبلي كل مرشح خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ تقديم لطلب الترشيح عن قباول
طلب أو رفض وتعلق اللجنة أساماء الطلباة الا ين قبلات طلبااتهم بعاد انتهااء مهلاة قباول
الطلبات في كل كلية أو معهد ودائرة انتخابية.
 -1تحديد أماكن االقتراع.
 -1إعداد النما ج الخاصة بعمليات الترشيح واالقتراع والفرز.
 -1اإلشراف على الحمالت االنتخابية للمرشحين لعضوية المجلس ومراقبتها.
 -0القيام بنفسها أو من تكلف باإلشراف على مراكز االقتراع في اليوم المحادد لالنتخاباات،
وإدارتهااا ومراجعتهااا ،و ل ا وفق اا ً ألحكااام ه ا ه األسااس ،واتخااا الترتيب اات التااي تراهااا
مناسبة لضمان فرز أصوات الناخبين بسرعة ودقة.
 -1منع أي أعمال قد تؤثر سلبيا ً على سير العملية االنتخابية ولها أن تحجب التصديق علاى
نتائج أي انتخابات يتضح بالدليل الملموس وقوع عمال ماا أثار علاى أي مان المرشاحين
سواء بطريقة سلبية أو بطريقة إيجابية.
 -1تقديم ا الستشارة بناء على طلب من المرشحين حاول أي مان األماور التاي تادخل ضامن
صالحيتها ،ويكون الرأي االستشاري ال ي تقدم اللجنة ملزما ً لها طيلة عملها.
 -01استدعاء أي طالب لتقديم أي وثائق ناقصة وفقا ً ألحكام ه ه األسس.
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-00
-00
-02
-01
-01
-01

حجز بعض المرافق الجامعية للمرشحين بالتنسيق مع الجهات المعنية بغية التحادث إلاى
الطلبة ،وتقديم برامجهم االنتخابية ،ومنح جميع المرشحين فرصا ً متكافئة لالساتفادة مان
ه ه المرافق.
إزالة أي إعالنات تر اللجنة أنها مخالفاة ألساس االنتخاباات وللقارارات الصاادرة عان
اللجنة أو لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها.
اتخااا اإلجااراءات المناساابة حااول المسااائل الضاارورية لتااوفير فاارص متساااوية للدعايااة
االنتخابية لكل مرشح.
اإلعالن عن نتائج االنتخابات بعد االنتهاء من فرز أصوات الناخبين.
رفااع نتااائج االنتخابااات خطياا ً إلااى رئاايس الجامعااة خااالل  01ساااعة ماان جدولااة النتااائج
النهائية ،أو تسوية أي خالفات حول نتائج االنتخابات للمصادقة عليها.
تقرياار وتنفي ا اإلجااراءات والعقوبااات المناساابة فااي حااال وجااود مخالفااات ألحكااام ه ا ه
األسس أو للقرارات الصادرة عن اللجنة.
الفصــل الثالــث
حقوق المرشحين وواجباتهم

المادة ()8
أ -على المرشح لعضوية المجلس:
 -0تعبئة نمو ج الترشيح المعد له ا الغرض والتوقيع علي .
 -0توقيع تفويض يسمح بموجب للجنة االنتخابات المركزياة باالتحقق مان تاوافر شاروط
الترشيح لد المرشح.
 -2التأكد من أن المعلومات واألوراق التي يتضمنها نمو ج الترشيح كاملة وصحيحة.
ب -تقبل طلبات الترشيح خالل مدة ثالثة أيام من بداية اإلعالن عن ل .
ج -يحاااق للمرشاااح أن يقاااوم بالدعاياااة االنتخابياااة خاااالل األسااابوع الساااابق للياااوم المحااادد لبااادء
االنتخابات.
د -يحااق لكاال مرشااح عنااد ترشاايح نفسا الحصااول علااى نسااخة ماان األسااس الخاصااة بااإجراءات
االنتخابات.
هـ -على جميع المرشحين أن يكونوا على إطالع بأحكاام ها ه األساس والقارارات الصاادرة عان
لجنة االنتخابات المركزية وأن يتأكدوا من فحواها للتقيد بها والعمل بموجبها.
الفصـــل الرابـــع
الحملة االنتخابية
المادة ()5
أ) يكون الحد األقصى ل عالنات المسموح بها لكل مرشح عشارة إعالناات ،نصافها بحجام ال
يزيد على (11سم11-سم) ،ونصفها ا خر بحجم ال يزيد على (01سم01-سم).
ب) يتم إقرار اإلعالنات وختمها من لجنة االنتخابات المركزية.
ج) يمنع استخدام الملصاقات (ساتكرز) باأي شاكل مان األشاكال كوسايلة دعائياة لالنتخاباات أو
غيرها.
د) يااتم وضااع اإلعالنااات فااي األماااكن التااي تحااددها لجنااة االنتخابااات المركزيااة بالتنساايق مااع
عمااداء الكليااات ومااديري المعاهااد ،أمااا فااي سااكن الطالبااات فيااتم وضااعها فااي األماااكن التااي
تحددها مشرفة المنزل.
ه) يجوز للجنة االنتخابية المركزية أو من تنتدبهم نزع أي إعالن لم يتقيد بالبنود الم كورة في
الفقرات (أ-د) من ه ه المادة دون الرجوع إلى المرشح.
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المادة ()0
أ -يمنع وضع اإلعالنات في األماكن التالية:
 -0المناطق الطبيعية داخل الحرم الجامعي.
 -0غرف الصفوف والمختبرات واألبواب والشبابي .
 -2المكتبة.
 -1مبنى رئاسة الجامعة.
 -1قاعات الطعام.
ب -يتم توزيع اإلعالنات اليدوية عن طريق تداولها باليد من شخص خر.
المادة ()2
ال يجوز ألي مادة انتخابياة أن تحمال اسام أكثار مان مرشاح واحاد ،أو اسام تكاتالت أو تجمعاات
مهما كان نوعها.
المادة ()4
أ) يعتبر قيام أي شاخص بتمزياق إعالناات تعاود ألحاد المرشاحين ،أو تشاويهها ،أو نقلهاا مان
مكانها أو إزالتها مخالفة مباشرة ألحكام أسس االنتخابات.
ب) علااى كاال مرشااح أن يتأكااد ماان إزالااة اإلعالنااات التااي تعااود لحملت ا االنتخابيااة بعااد انتهاااء
االنتخابات بيومين على األكثر وحتى لو لم يضعها بنفس .
ً
ج) ال يساامح ألي مرشااح فااي اليااوم المخصااص لالقتااراع التاارويج سااواء شاافهيا أو عاان طريااق
إحد المواد االنتخابية ،على بعد يقل عن عشارين متاراَ مان مكاان االقتاراع ،ويجاب علاى
أعضاء لجنة االنتخابات المركزية أو من ينتدبونهم إزالة أي إعالنات توجاد علاى بعاد يقال
عن عشرين متراً من مكان االقتراع و ل في اليوم المخصص لالقتراع.
المادة ()9
ال يسمح ألي طالب بالبدء في الترويج لحملت االنتخابية بأي طريقة من الطرق قبل موافقة لجنة
االنتخابات المركزية على ترشيح  ،كما ال يسمح ألي مرشاح أن يا كر عان طرياق ماواد حملتا
االنتخابية أو بأي وسيلة أخر أي امتيازات أو ألقاب أو مؤهالت تتوافر لدي .
المادة ()20
أ) يمكاان للجنااة االنتخابااات المركزيااة أن تصاادر قااراراً فورياا ً بإيقاااف الحملااة اإلعالنيااة ألي ماان
المرشحين إ ا تبين لهاا أن أي ماادة مان ماواد حملتا االنتخابياة تتضامن بشاكل كلاي أو جزئاي
معلومات كا بة أو مضللة تتناافى وأحكاام ها ه األساس أو غيرهاا مان القارارات الصاادرة عان
لجنة االنتخابات المركزية أو غير مطابقة للمواصفات التي وردت في المادتين ( )1و( )0من
ه ه األسس.
ً
ب) ال يساامح ألي مرشااح أن ياادعي عاان طريااق مااواد حملت ا االنتخابيااة أو شاافهيا بأن ا قااد تماات
المصادقة على ترشيح من شخص معين أو من جهة معينة أو أن مدعوم منها.
ج) كل مرشح مسؤول عن متابعة جميع مراحل حملت االنتخابية وعلي تحمل نتائج مخالفة أي
د) مادة من مواد ه ه األسس أو القرارات الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية.
الفصــل الخـــامس
اإلجراءات والتصويت
المادة ()22
تجري االنتخاباات لعضاوية المجلاس فاي ياوم واحاد ،وتكاون االنتخاباات قانونياة مهماا بلا عادد
المقترعين ،وتبدأ عملية االقتراع من الساعة التاسعة صباحا ً وتنتهي في الساعة الخامسة مسا ًء.
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المادة ()21
تاازود وحاادة القبااول والتسااجيل فااي الجامعااة لجنااة االنتخابااات المركزيااة بقائمااة تتضاامن أسااماء
الطلبة المسجلين في كل كلية أو معهد من كليات أو معهد الجامعة وقائمة بأسماء طلبة الدراسات
العليا والدبلوم وقائمة بأسماء الطلبة الوافدين ،ويحق لكل طالب في الجامعاة ورد اسام فاي ها ه
القوائم اإلدالء بصوت لصالح مرشح واحد فقط من دائرت االنتخابية أو كليت أو معهده.
المادة ()23
أ) تكون مراكز االقتراع مفتوحاة مان السااعة التاساعة ولغاياة السااعة الخامساة مسااءً ،وياتم تحدياد
وقت بدء ه ه االنتخابات وانتهائها حسب توقيت ساعات أعضاء لجنة االقتاراع الا ين ياتم ضابط
ساعاتهم في الوقت نفس في اليوم المخصص لالنتخابات.
ب) يمنع المشرفون على عملية االقتراع من الترويج لمرشح ما أو إبداء الرأي حول أي مرشح طيلة
سير عملية االقتراع.
ج) تهمل كل ورقة اقتراع تحمل أكثر من اسم أو التي تحمل االسم األخير للمرشح.
د) يجوز لكل مرشح أن يعين مندوبا ً واحداً لمراقبة عملية االقتراع وفرز األصوات وال يجوز لها ا
المندوب أن يتدخل أثناء عملية االقتراع أو الفرز ،أو أن يتجول بين مراكز االقتراع.
المادة ()28
يفوز المرشحون لعضاوية المجلاس بأغلبياة األصاوات وفاي حاال تعاادل طاالبين أو أكثار للفاوز
بالمقعد األخير لكلية أو معهد أو دائرة انتخابية ما تجري القرعاة لتحدياد الفاائز مان باين هاؤالء
الطلبة بحضورهم جميعا ً.
المادة ()25
أ) ال يسمح ألي طالب باالقتراع دون إبراز الهوية الجامعية أو أي وثيقة إثبات رسمية أخر .
ب) يجوز للمنتخب أن يقترع لمرشح واحد من كليت أو معهده أو دائرت االنتخابية.
ج) على كل طالب يرغب في التصويت أن يبارز هويتا الجامعياة أو وثيقاة إثباات شخصاية رسامية
أمام أحد المسؤولين عن االقتراع في المركز المخصص ل ويقاوم ها ا المساؤول بوضاع عالماة
بجانب اسم الطالب في قائمة التسجيل الرئيسية له ا االقتراع ومن ثم يسلم ورقة االقتراع.
المادة ()20
تكون لجنة االنتخاباات المركزياة مساؤولة عان توزياع صاناديق االقتاراع واألقفاال وغيرهاا مان
المواد المطلوبة فاي جمياع أمااكن االقتاراع حياث ياتم توزياع ها ه الماواد بالطريقاة التاي تحاددها
اللجنااة ،وال يجااوز فااتح الصااناديق أثناااء االقتااراع ويحااتفظ عميااد شااؤون الطلبااة بالمفاااتيح لحااين
االنتهاء من عملية االقتراع.
المادة ()22
يوضع كل مركاز مان مراكاز االقتاراع تحات إشاراف لجاان اقتاراع وفارز فرعياة يشاكلها عمياد
شؤون الطلبة أو عمداء الكليات أو مد راء المعاهد المعنيون حسب األصول.
المادة ()24
أ) تجااري عمليااة فاارز األصااوات فااي مراكااز االقتااراع فااي يااوم االقتااراع تحاات إشااراف لجنااة
االنتخابات المركزية وفقاا ً ألحكاام ها ه األساس بحضاور المرشاحين أو منادوبيهم وال يجاوز
للمرشحين أو مندوبيهم المشاركة في عملية الفرز.
ب) عند إجراء عملياة الفارز ياتم فاتح الصاندوق مان قبال رئايس اللجناة الفرعياة وتوضاع جمياع
أوراق االقتراع على طاولة واحادة ويقاوم أعضااء اللجناة الفرعياة بعادها ومطابقتهاا بأعاداد
المقترعين.
ج) في حال حدوث زيادة أو نقصان في عدد أوراق االقتراع يحال األمار إلاى اللجناة المركزياة
للبت في ويكون قرارها قطعيا ً.
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د) ال يساامح فااي أي حااال ماان األحااوال بوجااود األشااخاص غياار المعنيااين فااي قاعااة االقتااراع
والفرز.
ه) يعتمد االسم المكتوب على ورقة االقتراع ما لم يحدث لبسا ً وفي ه ه الحالة تلغى الورقة.
و -يدون محضر بنتائج االقتراع والفرز ويوقع عليا أعضااء اللجناة الفرعياة ويرفاع للجناة
المركزية.
المادة ()29
إ ا تقدم أي مرشح بطعان فاي نتيجاة االنتخاباات فاإن عليا التقادم بالتمااس إلاى لجناة االنتخاباات
المركزية خالل يومين من تاريخ إعالن النتائج وللجنة البت في ل ويكون قرارها قطعيا ً.
المادة ()10

أ) ترفع لجنة االنتخاب المركزياة تقرياراً إلاى رئايس الجامعاة يتضامن النتاائج النهائياة
التي أسفرت عنها االنتخابات.
ب) يقوم رئيس الجامعة بالتصديق على ها ه النتاائج خاالل ثالثاة أياام مان تااريخ تسالم
القرار.
ج) يااؤدي األشااخاص الا ين فااازوا باالنتخابااات اليمااين فااي أول اجتماااع لهاام مااع رئاايس
الجامعة له ه الغاية.
د) يتولى أعضاء المجلس مسؤولياتهم بعد تأدية اليمين بالصيغة التالية:
(أقسوووم بووواي العظووويم أن أكوووون مخلصوووا ً ي والووووطن والملوووك وأن أقووووم بالواجبوووات
الموكولووة إلو ي علووى أكموول وجووه وأن أحووافظ علووى األنظمووة والتعليمووات الصووادرة عوون
الجامعة).

المادة ()12
يتم إجاراء أي تعاديل علاى ها ه األساس بقارار مان رئايس الجامعاة بنااء علاى تنسايب مان عمياد
شؤون الطلبة.
المادة ()11
تبت لجنة االنتخاب المركزية في اإلشكاالت التي تنتج عان تطبياق ها ه األساس ويكاون قرارهاا
قطعيا ً.
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تعليمات األندية الطالبية في جامعة آل البيت
صادر عن مجلس الجامعة
المادة ()2
تسمى ه ه التعليمات "تعليمات األندية الطالبية في جامعة آل البيت" ويعمل بها من تاريخ .
المادة ()1
يكون للكلمات التالية حيثماا وردت فاي ها ه التعليماات المعااني المخصصاة لهاا أدنااه ماا لام تادل
القرينة على عكس ل .
جامعة آل البيت.
الجامعة :
رئيس الجامعة.
الرئيس :
عميد شؤون الطلبة.
العميد :
األندية الطالبية التي تؤسس وفق أحكام ه ه التعليمات.
األندية :
المادة ()3
للرئيس بناء على تنسيب العميد الموافقة على تأسيس أندية علمية وثقافية واجتماعية وأدبية وفنية
وتطوعية و ل لدعم هوايات الطلبة ونشاطاتهم داخال الحارم الجاامعي وخارجا وتتاولى عماادة
شؤون الطلبة اإلشراف على ه ه األندية.
المادة ()8
تهدف األندية لتحقيق األهداف التالية:
 .0تشجيع الميول التطوعية والخدماة العاماة للعمال الجمااعي باين طلباة الجامعاة مان مختلاف
الجنسيات.
 .0تعميق الصلة بين النشاطات األكاديمية وغير األكاديمية للطلبة.
 .2تنمية المواهب والهوايات وتشجيعها.
 .1تنمية االهتمام بالتراث الحضاري في األردن والاوطن العرباي والعاالم اإلساالمي والعناياة
بالثقافة المحلية والعالمية.
 .1تشااجيع العماال األدبااي والثقااافي والفنااي واالجتماااعي والتطااوعي لمااا في ا خدمااة الجامعااة
والمجتمع المحلي.
 .1تفعيل الثقافات المختلفة وإيجاد التجانس ال ي يحافظ على التعددية في إطار الوحدة.
 .0التعرف علاى عاادات وقايم وتقالياد الشاعوب اإلساالمية وتنمياة الحاس بوجاود األخار فكاراً
وثقافة وتراثا ً.
 .1تحقيق التفاهم بين الطلبة وخلق الجو االجتماعي وإنشاء الصداقات الحقيقية.
المادة ()5
ال يجوز لألندية التدخل باألمور السياسية أو الطائفية أو اإلقليمية.
هيئات األندية واختصاصاتها
المادة ()0
تمارس األندية اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهدافها من خالل ما يلي :
 ·0مستشار النادي.
 ·0الهيئة العامة.
 ·2الهيئة اإلدارية.
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المادة ()2
يتم اختياار مستشاار للناادي سانويا ً مان باين أعضااء الهيئاة التدريساية فاي الجامعاة بتاـنسيب مان
العميد المختص وموافقة الرئيس.
المادة ()4
 .0تتكون الهيئة العامة من جميع األعضاء على أن ال يقل عددهم عن عشرين طالبا ً.
 .0عند تأسيس النادي ألول مرة تتولرى عمادة شؤون الطلبة جمياع إجاراءات تساجيل جمياع أعضااء
الهيئة العامة واتخا ما يتطلب الهيئة اإلدارية من أعمال إلى أن يتم تشغيلها.
 .2تمارس الهيئة العامة االختصاصات التالية:
 0انتخاب الهيئة اإلدارية من بين أعضائها.
 0مناقشة التقرير السنوي المالي واإلداري ال ي تقدم الهيئة اإلدارية وإقراره.
 2إقرار خطة العمل السنوي.
 1المشاركة الفعالة في نشاطات النادي من خالل اللجان المختصة.
المادة ()9
تتكون الهيئة اإلدارية في كال نااد مان المستشاار المعاين وفاق الماادة  0وسابعة أعضااء تنتخابهم
الهيئة العامة بطريقة االقتراع السري في النصف الثاني من شهر تشرين األول من كل عام وفق
ترتيبات تعدها عمادة شؤون الطلبة ،ويشترط لقانونية ه ه االنتخابات أن يمارس عملية االقتراع
( ،)0+ %11علااى األقاال ماان م جمااوع الهيئااة العامااة إ لاام يكتماال النصاااب القااانوني تؤجاال
االنتخابات لليوم التالي وتصبح بعدها قانونية مهما بل النصاب.
المادة ()20
يشترط في الطالب ال ي يرشح نفس لعضوية الهيئة اإلدارية ألي ناد :
 .0أن ال يقل معدل التراكمي عن .%11
 .0أن يكون قد أمضى في الجامعة فصلين على األقل.
 .2أن يبقى على تخرج في الجامعة فصالن دراسيان.
 .1أن ال تكون قد صدرت بحق أي عقوبة تأديبية من درجة إن ار أول فما فوق.
المادة (:)22
تنتخااب الهيئااة اإلداريااة ماان بااين أعضااائها فااي أول اجتماااع لاارئيس النااادي وأمااين للساار وأمااين
للصندوق ،وتوزع االختصاصات اإلدارية األخر على أعضائها بطريقة االقتراع.
المادة (:)21
تتولرى الهيئة اإلدارية لكل ناد شؤون اإلدارية والمالية والتنظيمياة ويادخل ضامن اختصاصااتها
تعريف األمور التالية:
 .0اتخا القرارات الالزمة لتحقيق أهداف النادي.
 .0إعداد الميزانية الخاصة بالنادي
 .2تشااكيل اللجااان الطالبيااة للنشاااطات المختلفااة ماان أعضاااء الهيئااة العامااة واإلشااراف علااى
أعمالها.
 .1تقديم خطة سنوية إلى الهيئة العامة تتضمن النشاطات التي تنوي القياام بهاا والمساتلزمات
المالية لتنفي ها.
 .1تقديم التقرير المالي واإلداري السنوي إلى الهيئة اإلدارية.
 .1تنفي قرارات الهيئة العامة.
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.0

النظر ف ي طلباات االنضامام إلاى الناادي ،والبات فيهاا ،وفاي حالاة رفاض أي مان الطلباات
يحق استئناف قرار الهيئة اإلدارية إلاى العمياد خاالل مادة أسابوع مان تااريخ تبليا القارار
للطالب.
قبول استقالة أعضاء الهيئة اإلدارية والهيئة العامة.
اإلشراف على اجتماعات الهيئة العامة.

.1
.1
المادة ()23
يتولى أعضاء الهيئة اإلدارية القيام بالمهام التي تخول إليهم كل حساب اختصاصا  ،كماا يتاولى
رئيس النادي تمثيل نادي أمام المراجع الجامعية المختصة واإلشراف على أي انتخابات يجريهاا
النادي والتنسيق بين الكلية المعنية وعمادة شؤون الطلبة.
تنظيم أعمال النادي
المادة ()28
مدة عضوية الهيئة اإلدارية وماا يتفارع عنهاا مان اللجاان سانة واحادة مان تااريخ أخار انتخاباات
تجري بعدها انتخابات جديدة.
المادة ()25
تزول العضوية في الحالتين التاليتين:
 .0االستقالة الخطية.
 .0فقدان أحد شروط العضوية
المادة ()20
تعتبر اجتماعات الهيئة اإلدارية قانونية إ ا حضرها رئيس النادي وكان عدد األعضاء يزيد عن
النصااف  ، 0 +وتصاادر القاارارات بأغلبيااة أصااوات الحاضاارين ،وفااي حالااة تساااوي األصااوات
يرجح الجانب ال ي صوت مع الرئيس.
المادة ()22
يجوز لنائب الرئيس ترؤس جلسة الهيئة اإلدارية في حالة غياب رئيس النادي.
المادة ()24
لاارئيس ال نااادي وأمااين الساار حااق دعااوة الهيئااة اإلداريااة لالجتماااع ويرساال مااع الاادعوة جاادول
األعمال.
المادة ()29
تسقط العضوية من الهيئاة اإلدارياة إ ا تخلاف العضاو عان حضاور جلساات الهيئاة ثاالث مارات
متتالية أو خمس مرات متقطعة دون ع ر تقبل الهيئة.
المادة ()10
إ ا خال منصب عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية ألي سابب كاان يحال محلا الطالاب الا ي يليا
في الترتيب في عدد األصوات في آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة وفي حالة تع ر ل تقاوم
الهيئة اإلدارية باختيار عضو للمنصب الجديد بموافقة عمادة شؤون الطلبة.
المادة ()12
إ ا خال منصب الرئيس ألي سبب كان يعين رئيس الجامعة رئيسا ً للنادي بناء على تنسيب عميد
شؤون الطلبة.
المادة ()11
تبل الهيئة العامة والهيئة اإلدارية قراراتها للعميد في موعد أقصاه ثالثة أيام من تاريخ الجلسة.
المادة ()13
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تجتمع الهيئة العامة مرة كل عام ويجوز دعوتها الجتماعات غير عادية بقرار من رئيس النادي
أو بناء على طلب ما يزيد على نصف عدد أعضاء الهيئة العامة.
المادة ()18
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياا ً إ ا حضاره نصاف عادد أعضااء الهيئاة العاماة وإ ا لام يكتمال
النصاب يؤجل االجتماع لمدة أسبوع ويعتبر بعد ل قانونيا ً مهما بل عدد الحضور.
مالية األنديـــة
المادة ()15
تبادأ السانة المالياة لألندياة ببادء العاام الجااامعي وتنتهاي بنهايتا وفاق ميزانياة معتمادة مان عمااادة
شؤون الطلبة.
المادة ()10
تودع أموال األندية باسمها في أي بن في الحرم الجامعي وتسحب بتوقيع رئايس الناادي وأماين
الصندوق مجتمعين معا ً.
المادة ()12
يجري صرف أموال النادي بقرار من الهيئة اإلدارية في اجتماع قانوني.
المادة ()14
تساهم العمادة في تغطية بعض نفقات األندية وفقا ً لموازنة عمادة شؤون الطلبة السانوية شاريطة
أن تكون موثقة في ميزانية النادي.
المادة ()19
تتكون إيرادات األندية من:
 ·0اشتراكات األعضاء.
 ·0مساهمة العمادة في دعم نشاطات النادي.
 ·2ريع النشاطات التي يقوم بها النادي وتوافق علي عمادة شؤون الطلبة.
 ·1أية إيرادات أخر يوافق عليها العميد.
المادة (:)30
يتم تدقيق األمور المالية الخاصة باألندية من قبل محاسب تنتدب الدائرة المالية في الجامعة له ا
الغرض بناء على طلب عميد شؤون الطلبة.
أحكــام عامــة
المادة ()32
للعميااد أن يفااوض صااالحيات المبينااة فااي ه ا ه التعليمااات كااال أو بعض اا ً منهااا إلااى أحااد نواب ا أو
مساعدي .
المادة ()31
ال يحل النادي إال بقرار من الرئيس بناء على تنسايب مان العمياد وفاي ها ه الحالاة تاؤول أماوال
النادي وموجودات إلى العمادة.
المادة ()33
لرئيس الجامعة البت في الحاالت التي لم يرد عليها نص به ه التعليمات.
المادة ()24
لرئيس الجامعة أن يصدر القرارات التنفي ية واإلجرائية التي يراها ضرورية ألحكام ه ه المادة.
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تعليمات السكن الداخلي للطلبة في الجامعة
صادر بمقتضى المادة ( )74من نظام منازل الطلبة المعمول به في جامعة آل البيت
صادرة عن رئيس الجامعة بموجب قرار رقم  5631/1/71تاريخ 7994/9/7
المادة ( :)7تسمى ه ه التعليمات تعليمات السكن الداخلي للطلبة في جامعة آل البيت ويعمل بها اعتبارا
من 1224/2/1م.
المادة( :)3يكون للعبارات واأللفاظ التالية حيثما وردت في ه ا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم
تدل القرنية على غير ل .
المملكة األردنية الهاشمية.
:
المملكة
جامعة آل البيت.
:
الجامعة
رئيس جامعة آل البيت.
:
الرئيس
مجلس جامعة آل البيت
:
مجلس الجامعة
المنازل التي تخصصها الجامعة لسكن الطلبة.
:
السكن
الطالب أو الطالبة ،ولفظة الطلبة تعني الطالب والطالبات.
:
الطالب
المشرف على سكن الطالب أو المشرفة على سكن الطالبات.
:
المشرف
الشخص ال ي يسمي الطالب وتعتمده الجامعة أو الجهة الممولة
ولي أمر الطالب :
أو سفارة الدولة التي ينتمي إليها الطالب بجنسيت .
المادة ( :)2يتم قبول الطلبة في السكن الداخلي لجامعة آل البيت وفق الشروط واإلجراءات التالية:
أ) أن يكون الطالب مقبوال في الجامعة ومنتظما بالدراسة فيها.
ب) أن يكون حسن السيرة والسلو .
ج) أن تتوافر األماكن الشاغرة في السكن وفق األولويات التي تحددها عمادة شؤون
الطلبة.
د) أن يكون الطالب الئقا صحيا وخاليا من األمراض السارية بموجب شهادة من طبيب
الجامعة حسب نمو ج يوضع له ا الغرض.
ه) أن يمأل الطالب نمو ج طلب االلتحاق بالسكن في الوقت ال ي تحدده عمادة شؤون
الطلبة.
و) أن يسدد الطالب رسوم السكن الفصلية التي تقررها الجامعة بما في ل رسم التأمين
الخاص بالسكن و ل في بداية الفصل ،أو يدفع تأمينات مقداره أجرة شهر واحد ريثما
يتمكن من دفع الرسوم خالل الشهر األول.
ز) أن يوقع الطالب تعهدا بالتقيد باألنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في
الجامعة.
المادة ( :)4يتم تجديد إقامة الطالب في السكن وفق الشروط واإلجراءات التالية:
أ .تعبئة نمو ج تجديد السكن لد عمادة شؤون الطلبة وتقديم إلى المشرف خالل
األسبوع األخير من كل فصل دراسي.
ب .موافقة عميد شؤون الطلبة على التجديد.
ج .دفع رسوم السكن في موعد أقصاه شهر من بداية الفصل الدراسي و إال اعتبر فاقدا
لحق في السكن.
المادة ( :)5يتقيد الطالب المقيم في السكن بما يلي:
أ .الهدوء في السكن.
ب .التنظيف اليومي لغرفت وحسن ترتيبها.
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ج .المحافظة على أثاث السكن ونظافت .
د .المحافظة على أدوات زمالئ وعدم استعمالها دون إ ن مسبق.
ه .المبيت في المكان المخصص ل وال يسمح بتغييره إال بإ ن من المشرف.
و .عدم السماح لألصدقاء واألقارب أو أي كان من خارج السكن بالمبيت في السكن أو
البقاء في بعد الموعد المحدد للزيارة.
ز .حظر التجول خارج أقسام المنامة بمالبس النوم.
ح .تجهيز الوجبات الخفيفة والقهوة والشاي في المكان المخصص لها ويمنع ل في غرف
النوم.
ط .حظر إدخال المشروبات الروحية.
ي .حظر تداول الكتب والنشرات والمجالت المنوعة.
 .حظر إعداد المنشورات المخلة با داب واألمن أو المشاركة في المظاهرات.
ل .عدم استعمال السخانات ومكاوي المالبس داخل غرف النوم ،ويتم ل في األماكن
المخصصة له ا الغرض.
م .المحافظة على الحاجيات الثمينة أو إيداعها في صندوق األمانات لد مشرف السكن
وال تكون إدارة السكن مسؤولة عن فقدان الحاجيات التي ال تودع في صندوق األمانات.
ن .استعمال الهاتف للضرورة فقط ويكون الطالب مسؤوال عن المكالمات التي يطلبها.
س .يكون استقبال الزائرين في قاعات االستقبال فقط ضمن المواعيد التي تحددها عمادة
شؤون الطلبة.
المادة ( :)6أ -تتولى عمادة شؤون الطلبة تنظيم محاضرات تثقيفية صحية خاصة فيما يتعلق باإلسعافات
األولية.
ب -على المشرفة اتخا اإلجراءات المناسبة في الحاالت المرضية والطارئة وإبالغ
المعنيين ب ل .
ج -على المشرفة اتخا الالزم من أجل المحافظة على السكن.
المادة ( :)1يسمح للطالب بالمبيت خارج السكن وفق الشروط واإلجراءات التالية:
أ .ملء النمو ج الخاص بالمبيت خارج السكن في عطلة نهاية األسبوع وأيام العطل
الرسمية ويسمح بالمبيت فقط عند األقارب الوارد أسماؤهم في اإلقرار ال ي وافق علي
ولي أمر الطالب.
ب .عدم السماح بالمبيت خارج السكن خالل أيام األسبوع وفي الحاالت االضطرارية يأخ
الطالب موافقة خطية من مشرف السكن.
ج .العودة إلى السكن في الموعد ال ي يحدده المشرف.
د .الحصول على إ ن خطي من المشرف عند االشترا في الرحالت التي تنظمها الجامعة
على أن يتم ل قبل بدء الرحلة بأربع وعشرين ساعة على األقل.
ه .عدم السماح بالسفر خارج المملكة دون إ ن مسبق من ولي أمر الطالب.
المادة ( :)1أ -يحدد رئيس الجامعة باالستناد إلى التقويم الجامعي ،وبتنسيب من عمادة شؤون الطلبة
بداية كل فصل دراسي ونهايت ألغراض مواعيد إشغال السكن وإخالئ .
ب )1( -يسمح للطلبة الراغبين في اإلقامة في السكن لفصل دراسي واحد البقاء في لمدة
أربعة شهور وتستوفى منهم الرسوم على ه ا األساس.
( )3يسمح للطلبة الراغبين في اإلقامة في السكن للفصلين األول والثاني البقاء في
لمدة ثمانية شهور وتستوفى منهم الرسوم على ه ا األساس.
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( )3يسمح للطلبة الراغبين في اإلقامة في السكن للفصلين األول والثاني والصيفي
البقاء في لمدة عشرة شهور وتستوفى منهم الرسوم على ه ا األساس.
ج -إ ا قبل الطالب في السكن خالل األسابيع األربعة األولى من بداية الفصل كما حدد في
البند (أ) من ه ه المادة تستوفى من الرسوم عن الفصل كامال أما إ ا قبل بعد ل
تستوفى من رسوم تتناسب مع المدة المتبقية من ل الفصل.
المادة ( :)9أ -إن مخالفة الطالب المقيم في السكن لتعليمات السكن الداخلي تعرض لواحدة أو أكثر من
العقوبات التالية:
 -1التنبي الخطي والشفوي.
 -2اإلن ار بدرجات األول والثاني والنهائي.
 -3الحرمان من ممارسة نشاطات السكن لفترة محددة.
 -4التغريم بما ال يقل عن مثلي الثمن للشيء المتلف.
 -5الفصل من السكن لمدة فصل دراسي واحد.
 -6الفصل من السكن نهائيا.
ب .1 -يوقع المشرف أو مدير المنزل عقوبة التنبي .
 .2يوقع عميد شؤون الطلبة العقوبتين ( )2 ،1من البند (أ) من ه ه المادة.
 .3يوقع رئيس الجامعة العقوبات ( )4 ،3 ،2الواردة في البند (أ) من ه ه المادة بناء
على تنسيب عميد شؤون الطلبة.
 .4يوقع رئيس الجامعة العقوبات ( )6 ،5الواردة في البند (أ) من ه ه المادة بناء
على تنسيب لجنة التحقيق التي يتم تشكيلها له ه الغاية بعد إعالم بالمخالفة عن
طريق عميد شؤون الطلبة.
المادة ( :)73أ -تحدد الجهة المخصصة رسوم وأجور السكن الداخلي.
ب -تكون قيمة رسم التأمين الخاص بالسكن ( 25دينارا) ويتم إعادت للطالب خالل شهر
من تخرج أو ترك للسكن بعد الحصول على براءة مة من عمادة شؤون الطلبة.
ج -إ ا انسحب الطالب خالل الشهر األول من الفصل الدراسي ترد ل  %25من الرسوم
وال تعاد الرسوم لمن يتر السكن بعد ل .
د -تستوفي الجامعة مبل ( )1667من كل طالب يرغب في المبيت عن كل ليل من أيام
العطل بين الفصول الدراسية التي لم يرد كرها في المادة (.)8
المادة ( :)77رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة مسؤوالن عن تنفي أحكام ه ه التعليمات.
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تعليمات الرحالت الطالبية في جامعة آل البيت
الصادرة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم ( )2102/2102/8تاريخ 2102/0/7م
المادة (:)7
المادة (:)3

مادة (:)2

المادة (:)4

المادة (:)5

المادة (:)6

تسمى ه ه التعليماات (تعليماات الارحالت الطالبياة فاي جامعاة آل البيات) ويعمال بهاا مان
تاريخ .
يكاون للكلمااات والعبااارات التاليااة المعاااني المخصصااة لهااا أدناااه إال إ ا دلاات القرينااة علااى
خالف ل :
الجامعة :جامعة آل البيت
الرئيس :رئيس جامعة آل البيت
المجلس :مجلس جامعة آل البيت
العميد :عميد شؤون الطلبة /عميد الكلية المعني
الرحلة :الرحلة التي تقوم بها أو تشرف عليها الجامعة
الرحالت ثالث أنواع :أ) رحالت علمية ،ب) رحالت عامة ،ج) رحالت حج وعمرة
أ .الرحلة العلمية :وهي رحلة ات هدف تعليمي خاص ،يشتر فيها مجموعة من الطلبة
على مستو الكلية أو الجامعة ،داخل األردن أو خارج  ،بشروط مُعينة.
ب .الرحلة العامة :وهي رحلة للترفي  ،أو الزيارة ،أو السياحة ،يشتر فيها مجموعة مان
الطلبة على مستو الكلية أو الجامعة ،داخل األردن أو خارج  ،بشروط معينة.
ج .رحلة الحج والعمرة:
 .1الرحلة العلمية التي تنظمها الجامعة لمجموعة من طلبة مادة فق العبادات والسايرة
النبوية في كلية الشريعة.
 .2رحلة العمرة الطوعية التي تنظمها الكليات األخر لطلبة الجامعة.
أ .تاتم الرحلاة العلميااة داخال األردن بطلاب ماان رئايس القسام األكاااديمي وبتنسايب ماان
عميد الكلية المعني وموافقة الرئيس.
ب .تتم الرحلة العامة داخل األردن بطلب مان أحاد األندياة الطالبياة أو غيرهاا بتوصاية
من عميد شؤون الطلبة وموافقة الرئيس.
ج .تااتم الرحلااة العلميااة إلااى خااارج األردن بطلااب ماان عميااد الكليااة المختصااة وموافقااة
الرئيس.
د .تتم الرحلة العامة إلى خارج األردن بطلب من عميد شؤون الطلبة وموافقة الرئيس.
ه .تاتم رحلااة الحااج أو العمارة بطلااب ماان عمياد كليااة الشااريعة أو عمياد الكليااة المعنااي،
بموجب كتاب رسمي يتضمن كشافا ً بأساماء المشاتركين فيهاا وموافقاة الارئيس علاى
الرحلة.
أ .يتااولى عميااد الكليااة أو عميااد شااؤون الطلبااة حسااب مقتضااى الحااال– تزويااد دائاارة
الخدمات بخطة الرحلة العلمية أو العامة قبل موعدها بأسبوع على األقل.
ب .تتولى دائرة الخدمات توفير وسيلة النقل المطلوبة في الزمان والمكان المحددين فاي
الطلب.
ج .إ ا تع ر توفير وسيلة النقل المطلوبة ألي سبب يتاولى مادير الخادمات إباالغ العمياد
المعني ب ل قبل موعد الرحلة بأربعة أيام على األقل.
يقدم طلب الرحلة على نمو ج خاص ويتضمن ه ا النمو ج على:
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أ .نوع الرحلة.
ب .مدة الرحلة.
ج .جهة الرحلة وبرنامجها المقترح.
د .الحد األقصى للمشتركين فيها.
هـ .التكاليف التقديرية للرحلة ومقدار مساهمة الطالب.
و .اسم المشرف على الرحلة.
المادة ( :)1أ .يكون لكل رحلة مشرف واحد على األقل يتولى مسؤولية
اإلشراف على الرحلة يعين العميد المختص.
ب .يشرف على الرحالت العلمية أحد أسات ة المساق.
ً
ً
ج .يشرف على رحلة الحج أو العمرة ،رئيسا للبعثة بصفت مرشدا دينياا( ،أحاد أساتا ة كلياة
الشااريعة) وتراعااى األولويااة فااي تسااميت  ،ويشااار فااي اإلشااراف علااى رحلااة الحااج أو
العمرة أحد موظفي كلياة الشاريعة أو الكلياة المعنياة أو مان يختااره الارئيسن علاى أن ال
يتجاوز عدد المشرفين على الرحلة بموجب ه ه الفقرة عن اثنين.
المادة ( :)1يتولى المشرف األمور التالية:
أ .اإلعداد المسبق للرحلة.
ب .إصدار التعليمات الخاصة للرحلة.
ج .وضع البرنامج العام للرحلة واإلشراف على تنفي ه.
د .مراقبة الشؤون اإلدارية والمالية للرحلة.
هـ .تقديم التقارير الالزمة للعميد المختص حسب طبيعة الرحلة.
المادة (:)9

المادة (:)73

المادة (:)77
المادة (:)73
المادة (:)72

مع مراعاة ما ورد في المادة ( )7من ه ه التعليمات يحدد عدد المشرفين اإلداريين حساب
ما يلي:
أ .الاارحالت العامااة داخاال األردن مشاارف إداري واحااد أو أكثاار حسااب عاادد الطلبااة
المشتركين في الرحلة.
ب .للرحالت خارج األردن مشرف إداري لكل  21مشتركاً.
تساااهم الجامعااة فااي نفقااات الاارحالت حسااب نااوع الرحلااة ،ويكااون الحااد األقصااى لهاا ه
المساهمة حسب الجدول التالي:
 .1رحلة علمية لياوم واحاد ال تساتدعي المبيات نفقاات التانقالت أو تقاديم وسايلة النقال مان
الجامعة.
 .2رحلة علمية ألكثر من يوم.
 .3رحلة عامة ليوم واحد أو أكثر.
 .4رحلة الحج أو العمرة :نفقات التنقالت أو تقديم وسيلة النقل من الجامعة ونصف نفقات
المبيت أو اإلقامة.
على المشتركين في الرحلة التقيد التام بالتعليمات الخطياة والشافوية التاي يصادرها العمياد
والمشرف على الرحلة ،وكل من يخالفها يعرض نفس إلى العقوبات التأديبياة الاواردة فاي
نظام تأديب الطلبة.
يقادمن للعمياد المعناي أو عمياد
على الطالبات المشتركات في رحالت تستدعي المبيات أن
َ
شؤون الطلبة إ نا ً خطيا ً من أولياء أمورهن بالسماح لهن باالشترا في الرحلة وال يجاوز
اإلنابة.
الرحالت امتداد لحياة الطلبة ،وكل ما هاو ممناوع ومحظاور داخال الحارم الجاامعي يكاون
ممنوعا ً أو محظوراً خالل النشاطات المنظمة في الرحلة.
- 52 -

دليل الطالب
المادة (:)74

المادة (:)75
المادة (:)76
المادة (:)71

يجوز للرئيس بتنسيب من عميد شؤون الطلبة الساماح لطلباة الجامعاة المتفاوقين وأعضااء
الفاارق الرياضااية والفنيااة فااي الجامعااة المشاااركة فااي الناادوات والمااؤتمرات والمعسااكرات
المحلية والدولية وتنظيم رحالت رسمية داخل األردن وخارج وفق شروط خاصة يقرهاا
الرئيس.
يتم وضع أسس تقر من مجلس الجامعة الختيار المشرف اإلداري لرحلاة الحاج أو العمارة
فااي كليااة الشااريعة بحيااث تتضاامن ه ا ه األسااس األولويااة والشااروط الواجااب توفرهااا فااي
المرافق اإلداري لرحلة الحج أو العمرة.
في حال عدم توفر من تنطبق علي أسس اختيار المشرف اإلداري لرحلة الحج أو العمرة
في كلية الشريعة فيتم مخاطبة رئيس الجامعة ليختار من يراه مناسبا من موظفي الجامعة.
الرئيس والعمداء مسؤولون عن تنفي أحكام ه ه التعليمات.
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تعليمات الحوافز التشجيعية للطلبة المتميزين في األنشطة الالمنهجية بالجامعة
صادرة عن مجلس العمداء بقرار رقم ( )2002/2002/222تاريخ 2002/4/22م
استناداً إلى المادة (( )29أ) من النظام المالي

المادة (:)7

تسمى ه ه التعليمات تعليمات الحوافز التشجيعية للطلبة المتميزين في األنشطة الالمنهجية
ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

المادة (:)3

تقدم الجامعة الحوافز التشاجيعية والادعم الماالي للطلباة المتميازين فاي األنشاطة الرياضاية
(وتشاامل األلعاااب الرياضااية الجماعيااة والفرديااة) المعتماادة ماان قباال االتحاااد الرياضااي
للجامعااات األردنيااة والهيئااات الرياضااية الرساامية فااي األردن وكاا ل األنشااطة الثقافيااة
واالجتماعية والفنية وتشمل (الغناء ،الموسيقى ،الرسم والفنون التشكيلية) واإلنتاج األدبي.

المادة (:)2

تشااكل لجااان متخصصااة لكاال لعبااة أو نشاااط ماان قباال عميااد شااؤون الطلبااة الختيااار فاارق
الجامعة الرياضية والفنية والثقافية واالجتماعية من طلبة الجامعة بما فيهم قاائمتي التفاوق
الرياضي الفني ويكون عدد الفرق الرياضاية المعتمادة متوافقاا وتعليماات اللجناة األولمبياة
األردنية واالتحادات الرياضية المعنية.

المادة (:)4

يجوز منح الطالب المتميز أو الطلبة المتميزين المشاركين في فرق الجامعاة الرياضاية أو
الفنية أو الثقافية أو االجتماعية مكافأة مالية لكال واحاد فاي العاام الدراساي الا ي حقاق فيا
اإلنجاز أو التفوق ولمرة واحدة في العام الدراسي وفق ا تي:
أ )311( -دينار في حال حصاول أو حصاول فريقا أو فرقتا علاى المركاز األول فاي
البطولة أو النشاط على مستو الجامعات األردنية أو العربية.
ب )211( -دينار في حال حصول أو حصول فريق أو فرقت علاى المركاز الثااني فاي
البطولة أو النشاط على مستو الجامعات األردنية أو العربية.
ت )111( -دينار في حال حصول أو حصول فريق أو فرقت على المركاز الثالاث فاي
البطولة أو النشاط على مستو الجامعات األردنية أو العربية.
وترصد ه ه المكافآت في حساب الطالب لد الدائرة المالية لغايات الرسوم الجامعية ،وال
تصرف نقداً إال إ ا كان الطالب /الطالبة مستفيداً من منحة أو بعثة من جهة أخر ومسددا
للرسوم.

المادة (:)5

يشترط في الطالب المستفيد من ه ه الحوافز ما يلي:
أ -التزام الطالاب بتادريبات ومشااركات فارق الجامعاة الداخلياة والخارجياة ،وتعليماات
مشرف النشاط وفق البرامج المعدة ل ل .
ب -أن ال يقل معدل التراكمي عن ( )%61وقات حصاول علاى الحاافز ،ويساتثنى مان
ل الطالب المساتجد الا ي لام يكمال بعاد فصال الدراساي األول مان العاام الجاامعي
ال ي سجل في (.)1

( )1تم تعديل البند بقرار مجلس العمداء رقم ( )2112/2111/228تاريخ .2112/3/2
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المادة (:)6

ت -أن ال يكون قد صدر بحق أي عقوبة تأديبية وفاق نظاام تأدياب الطلباة فاي الجامعاة
باستثناء عقوبة التنبي .
ث -أن ال يكون قد تعرض لعقوبة ومنها الطارد أو الحرماان مان المشااركة فاي النشااط
من الجهات المنظمة.
ج -يلتزم مشرف النشاط برفع اسم كل طالب تنطبق علي الشاروط إلاى المادير المعناي
وال ي يرفع تنسيب إلى عميد شؤون الطلبة.
رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة مسؤوالن عن تنفي أحكام ه ه التعليمات.

المادة (:)1

يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد فيها نص في ه ه التعليمات.
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اتفاقية التأمين الصحي للطلبة
الفريق األول  :وزارة الصحة ويمثلها وزير الصحة ويشاار إليهاا فاي ها ه االتفاقياة باالفريق
األول .
الفريق الثاني  :جامعة آل البيت ممثلة برئيس الجامعة ويشار إليها في ه ه االتفاقية باالفريق
الثاني .
المقدمة :
حيث أن الفريق الثاني يرغب بتشغيل المركز الصحي داخل الحرم الجامعي من قبال
الفريق األول واالستفادة من الخدمات الطبية والصحية التي يقادمها الفرياق األول مان خاالل
المستشفيات والمراكز الصحية التابعة ل للمشتركين والمنتفعين والطالب لد الفريق الثااني
فقد اتفق الفريقان على ما يلي :
المادة ( ) 7
تعتبر مقدمة ه ه االتفاقياة وأي مالحاق مرفقاة بهاا جازءاً ال يتجازأ منهاا وتقارأ معهاا كوحادة
واحدة .
المادة ( ) 3
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثماا وردت فاي ها ه االتفاقياة المعااني المخصصاة
لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ل .
المعالجوووة  :الخدماااة الطبياااة وتشااامل الفحاااص الساااريري والمخباااري والشاااعاعي والمعالجاااة
الفيزيائياااة واالختصاصاااية والعملياااات الجراحياااة والاااوالدة واألدوياااة واإلقاماااة فاااي
المستشفيات وغيرها من احتياجات المعالجة .
البطاقة التـأمينية  :البطاقة التي يصادرها الفرياق الثااني للمشاتركين والمنتفعاين التاابعين لا
على أن تكون سارية المفعول .
المادة ( ) 2
تشااغيل المركااز الصااحي المتواجااد فااي حاارم الفريااق الثاااني ماان قباال الفريااق األول
بموجااب ملحااق يصاادر له ا ه الغايااة وموقااع ماان الفااريقين ويعتب ار جاازء ال يتجاازأ ماان ه ا ه
االتفاقية.
المادة ( ) 4
يستثنى من أحكام ه ه االتفاقية الحااالت الاواردة باالملحق رقام (  ) 1حياث ال يتحمال
الفريق الثاني أي نفقاات معالجاة لهاا والتاي لان تقادم مان قبال الفرياق األول لمرضاى الفرياق
الثاني إال مقابل دفع أجور المعالجة مسبقا ً .
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المادة ( ) 5
أ – يقدم الفريق األول المعالجاة للمشاتركين والمنتفعاين فاي المستشافيات والمراكاز الصاحية
التابعة ل عند إبراز البطاقة التأمينية وللطالب عند إبراز الهوية الجامعية ماع الهوياة
الشخصية أو نمو ج التحويل .
ب – يقوم الفريق األول بتقديم المعالجة المتوفرة في المستشفيات والمراكاز الصاحية التابعاة
لا وحسااب الدرجاة المسااجلة علااى البطاقاة التأمينيااة أو حسااب الدرجاة المتااوفرة لااد
الفريق األول للمشتركين والمنتفعاين والطاالب التاابعين للفرياق الثااني وحساب ا لياة
الواردة في الملحق رقم ( . ) 2
المادة ( ) 6
تعتمد الئحة األجور الموحدة الصادرة عن رئاسة الاوزراء والمبيناة فاي الملحاق رقام
(  ) 3عناااد تساااعير المعالجاااات التاااي أجريااات لمرضاااى الفرياااق الثااااني مااان قبااال المحاساااب
المخااتص للفريااق األول بعااد االنتهاااء ماان المراجعااة ويااتم تاادوين كافااة اإلجااراءات الطبيااة
وختمهااا وت انظم كشااوفات مفصاالة للمعالجااات التااي قاادمت للمشااتركين والمنتفعااين والطااالب
التااابعين للفريااق الثاااني وترفااع للفريااق األول ليقااوم باادوره برفع ا للفريااق الثاااني ليااتم دفعهااا
مباشرة .
المادة ( )1
يلتزم الفريق الثاني بدفع قيمة المطالبة المالية المرفوعة ل والتي يستلمها بأي وسايلة
متاحااة ماان الفريااق األول بعااد (  ) 61يااوم ماان تاااريخ اسااتالمها  ،وفااي حااال لاام يقاام الفريااق
الثاااني باادفع المطالبااة الماليااة بعااد انقضاااء ها ه الماادة يااتم احتساااب غرامااة ماليااة عليا بقيمااة
(  ) % 11من قيمة المطالبة اإلجمالية عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر لحاين الساداد
الكامل .
المادة ( ) 1
يااتم دفااع المطالبااات بموجااب شاايكات صااادرة عاان الفريااق الثاااني ألماار ماادير إدارة
التامين الصحي باإلضافة لوظيفت تبين قيمتها ورقم المطالبة المالية وتاريخ استحقاقها وبيان
الفروقااات بكتاااب رساامي معااززاً مااع الشااي وبيااان الفروقااات الناتجااة عاان عمليااات التاادقيق
للفريق الثاني .
المادة ( )9
يلتزم الفريق األول بالتأكد من هوياة الطالاب الجامعياة والشخصاية وأحقيتا فاي تلقاي
المعالجااة علااى حساااب الفريااق الثاااني و ل ا بالتنساايق مااع الفريااق الثاااني ووفااق اإلجااراءات
والتعليمات والتشريعات المعمول بها لد الفرياق األول والتاي ياتم تزوياد الفرياق الثااني بهاا
من قبل الفريق األول .
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المادة ( ) 73
أي اتصال بين الفريقين أن كاان لغاياات طلاب معلوماات  ،تقريار  ،موافقاة  ،إنا ار ،
خطاب  ،أع ار أو تبلي يكون عن طريق المخاطبات الرسمية أو الفاكس أو الهاتف .
المادة ( ) 77
تكااون دفاااتر الفريااق األول وقيااود مطالباتا أساساا ً لمطالبااة الفريااق الثاااني إلثبااات أي
أماار  /أو مراسااالت بااين الفااريقين متعلقااة به ا ه االتفاقيااة وتعتباار ه ا ه الاادفاتر والقيااود بينااة
وقاطعة ونهائية بعد سداد ه ة المطالبات .
المادة ( ) 73
يتم االتصال بين الفريقين على العناوين التالية :
الفريق االول
العنوان
ص.ب
الهات االرضي
رقم الفاكس

وزارة الصحة
التأمين الصحي  /تالع العلي
( ) 86
16 /5541234
16/5516483

الفريق الثاني جامعة آل البيت
جامعة آل البيت  /محافظة المفرق
العنوان
12/6227111
هات
2216
فرعي
رقم الفاكس 12 /6227155

المادة ( ) 72
إ ا غير احد الفريقين عنوان فيبقى العناوان القاديم صاالحا ً التصاال الفرياق ا خار با
لحين إشعاره بالعنوان الجديد ال ي يجب أن يكون واضحا ً .
المادة ( ) 74
ماادة ه ا ه االتفاقيااة ساانة كاملااة تباادأ ماان تاااريخ توقيعهااا وتجاادد تلقائياا ً فااي حااال طلااب
إلغائها من احد الفاريقين وقبال شاهرين علاى األقال مان انتهائهاا  ،وللفاريقين إصادار مالحاق
له ه االتفاقية موقعة من الفريقين وتعتبر جزءاً ال يتجزأ من أحكام ه ه االتفاقية .
المادة ( ) 75
يحااق ألي ماان الفااريقين فسااخ ه ا ه االتفاقيااة فااي حااال إخااالل الفريااق األخاار بتنفياا
االلتزامات المترتبة عليا بموجاب ها ه االتفاقياة فاي حاال عادم التوصال إلاى حال مان خاالل
لجنة يشكلها وزير الصحة له ه الغاية من باين أعضاائها منادوب أو أكثار مان الفرياق الثااني
دون أن يؤثر ل سلبا ً على استيفاء أي منهما ألي حق من حقوق الواردة فيها .
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المادة ( ) 76
فااي حااال نشااوء خااالف أثناااء تنفي ا ه ا ه االتفاقيااة يااتم حل ا ودي اا ً ماان خااالل اللجنااة
المنصوص عليها في المادة (  ) 15من ها ه االتفاقياة ،وفاي حاال تعا ر حلا مان خاالل ها ه
اللجنة يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة في المملكة األردنية الهاشمية.
المادة ( ) 71
في حال تعا ر تنفيا أي ماادة مان ماواد االتفاقياة أو أي جازء منهاا بسابب خاارج عان
إرادة الفاريقين وال يكاون لا تاأثير علااى جاوهر االتفاقيااة يعتبار كأنا لام يكاان وال ياؤثر علااى
صحة باقي المواد .
المادة ( ) 71
تعتبر االتفاقية الموقعة بتاريخ  2118 / 6 / 18وأي مالحقة صادرة بموجبها الغي .
المادة ( ) 79
تتكون ه ه االتفاقية من تسعة عشر مادة بما فيها ه ة المادة وتقع على ثالثة صفحات
وثالثة مالحق ومن نسختين أصليتين  :بيد كل فريق نسخة ووقعت بتاريخ 2116 / 1 / 7
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الملحق رقم ( ) 7
االستثناءات
مراعوواة االسووتثناءات التاليووة فيمووا يتعلووق بمعالجووة المشووتركين والمنتفعووين والطلبووة موون
التأمين الصحي في جامعة آل البيت لدى مستشفيات ومراكز وزارة الصحة :
 -1المعالجااة التجميليااة بكافااة أنواعهااا ومستحضااراتها باسااتثناء مااا ينااتج عاان األمااراض
والحوادث والحروق بموافقة الجامعة .
 -2العالج الطبيعي والتأهيلي خارج المستشفيات بناء على موافقة الجامعة .
 -3المطاااعيم بأنواعهااا أال مااا يااتم إقرارهااا كسياسااة وقائيااة ماان قباال وزارة الصااحة أو
المعالجة.
 -4معالجة العقم وموانع الحمل واإلخصاب والعجز الجنسي ( العن ) .
 -5األطااراف الصااناعية مااا لاام تظهاار الحاجااة لهااا نتيجااة حااادث والمفاصاال الصااناعية
وك ل أجهزة خلع الوالدة وأية أجهزة طبية أخر .
 -6أجهزة السمع والنظر والعدسات الخارجية بأنواعها أال بموافقة الجامعة .
 -7الحوادث القضائية أ ا كان المتسبب مجهول مع موافقة الجامعة .
 -8تصحيح البصر بالليزر والليز بجميع الوسائل وعدسة .multi focal
 -2معالجااة األساانان مااا عاادا الخلااع والحشااوات الفضااية والحشااوات التجميليااة البيضاااء
ومعالجااة القناااوات الساانية بأنواعهاااا ومعالجااة أماااراض اللثااة والعملياااات الجراحياااة
ألضراس العقل المطمورة وكسور الفكين باستثناء العمليات التجميلية للفكين .
 -11عالج حب الشباب والكلف بأنواع .
 -11الفحوصات والدراسات الوراثية .
 -12التشوهات الخلقية .
 -13حاالت الوالدة للطالبات التابعات للجامعة .
 -14الشااامبو والصااابون ومستحضاارات الجلااد التجميليااة غياار الطبيااة ومعج اون األساانان
وأي مواد ال تندرج تحت مسمى األدوية .
 -15اإلصابات والحوادث واألمراض الناتجة عن تناول الكحول والمخدرات .
 -16متالزمة العوز المناعي المكتسب ( اإليدز ) .
 -17األجهزة الطبية المساعدة أال بموافقة الجامعة.
 -18أي حاالت تر الجامعة إضافتها .
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الملحق رقم ( ) 3
آلية التعامل
التأكد من األهلية للحصول على الخدمات الصحية:
قبل توفير أي تسهيالت أو خدمات يجب على مقدم الخدمة أن يتأكد أن حامل البطاقاة
التأمينية هاو مؤهال للحصاول علاى الخادمات الصاحية ويطلاب مان الطالاب إباراز إثباات
الشخصية مع الهوية الجامعية .
يتقدم مقدم الخدمة بما يلي :
 -1إتباااع إجااراءات إعااداد الفااواتير المتفااق عليهااا مااع جامعااة آل البياات بموجااب الئحااة
األجور الطبية الموحدة الصادرة عن رئاسة الوزراء .
 -2التأكد من صالحية البطاقة التأمينية الصادرة من جامعة آل البيت والتأكاد مان هوياة
الطالب الجامعية مع هوية األحوال الشخصية أو نمو ج التحويل.
 -3تعبئة جميع خانات نمو ج المعالجة من قبل الطبيب.
تحضير المطالبات :
يقوم مقدم الخدمة عند تحضير المطالبات مراعاة ما يلي :
 – 1تعبئة الرقم الوطني على كافة النما ج .
 -2تعبئة الرقم الجامعي للطالب .
 -3تعبئة كافة المعلوماات بخصاوص األعاراض المرضاية والتشاخيص والرماز التشخيصاي
 ICDوالخطة العالجية وغيرها .
 -4التأكد من ختم وتوقيع النمو ج من قبل الطبيب المعالج .
 -5تفري ا المطالبااات علااى كشااف وإرسااال إلااى جامعااة آل البياات عباار القنااوات المتبعااة فااي
الوزارة .
 -6تعبئة الكشوفات بالقيم اإلجمالية للمطالبات .
 -7تسليم المطالبات بعد التدقيق من قبل وزارة الصحة إلى مكاتب الجامعة .
 -8تقااوم جامعااة آل البياات بتسااديد المطالبااات خااالل فتاارة السااداد المتفااق عليهااا فااي االتفاقيااة
المبرمة.
 -2في حال وجود فروقات بالتحصيل على جامعة آل البيات أن تا كر رقام المطالباة وقيمتهاا
وسبب الفروقات .
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دائرة القبول والتسجيل:
تقوم دائارة القباول والتساجيل علاى تنفيا اإلجاراءات المتعلقاة بقباول الطلباة ،اساتكمال إجاراءات
تساجيل الطلبااة وانتقااالهم ماان تخصااص إلااى آخار وعمليااة االنسااحاب واإلضااافة ،إصاادار الوثااائق وإعااداد
الشهادات ،إعاداد واساتخراج الجاداول الدراساية ،رصاد نتاائج الطلباة ،اساتخراج قاوائم بالطلباة المنا رين
والمفصولين والموضوعين على الئحة الشرف.
رسوم الساعات المعتمدة لدرجة البكالوريوس حسب التخصص:
الرسوم الجامعية
التخصص

للبرنامج العادي بالدينار

للطلبة األردنيين

األردني

بالدينار األردني
31
31
51
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
35
41
41
45
41
41
41
41
45
45
51
41
51
51
51
81
41
75
51
51
51
51
45

11
11
31
11
11
11
11
16
21
21
31
11
21
25
25
12
12
12
12
25
16
11
11
11
25
21
25
11
21
31
31
55
12
41
31
31
31
21
31

الفق وأصول
أصول الدين
* اإلمامة والوعظ واإلرشاد
القانون
اللغة العربية وآدابها
التاريخ
اللغة االنجليزية وآدابها
*اللغة الفرنسية وآدابها
ايطالي وانجليزي
اسباني وانجليزي
فرنسي و انجليزي
معلم صف
تربية الطفل
التربية الخاصة
التربية البدنية
الرياضيات
الفيزياء
الكيمياء
العلوم الحياتية
العلوم الطبية المخبرية
اقتصاد المال واألعمال
إدارة األعمال
التمويل والمصارف
المحاسبة
نظم المعلومات المحاسبية
المحاسبة وقانون األعمال
نظم المعلومات المالية والمصرفية
العلوم السياسية
هندسة العمارة
الهندسة المدنية
هندسة المساحة
هندسة الطاقة المتجددة
علوم األرض والبيئة التطبيقية
نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
علم الحاسوب
نظم المعلومات الحاسوبية
نظم المعلومات اإلدارية
التمريض
الجغرافية التطبيقية

هذه االشارة ( * ) :تعني ايقا

الرسوم الجامعية للبرنامج الموازي

القبول في هذا التخصص .
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للطلبة غير األردنيين
بالدوالر
61
61
151
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
121
111
111
111
111
111
111
111
111
111
121
121
121
111
125
125
125
211
111
151
111
111
111
111
-
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رسوم الساعات المعتمدة لبرنامج الماجستير(العادي)

التخصص
الدبلوم العالي
التخصصات اإلنسانية
التخصصات العلمية
االقتصاد والمصارف اإلسالمية
الجيولوجيا التطبيقية
تعليم اللغة اإلنجليزية بالحاسوب
االقتصاد والتعاون الدولي
تكنولوجيا المعلومات واالتصال
لغويات
األدب والنقد
السياسات التربوية
تمريض صحة البالغين  /عناية حثيثة

اردني
(دينار)

غير اردني
(دوالر)

50
50
60
90
70
60
50
70
70
70
50
100

112.5
150
180
150
180
150
120
200
200
200
150
200

مجموع المبل
غير اردني
اردني (دينار)
(دوالر)
1491.5
555
1722.5
580
2052.5
690
1722.5
820
2052.5
750
1722.5
640
1542.5
555
2172.5
750
2022.5
700
2022.5
700
1722.5
555
2772.5
1230

عدد الساعات

9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9

الرسوم األخرى التي تستوفى من الطلبة عند االلتحاق ألول مرة لدرجة البكالوريوس
نـــوع الرســــوم

رسم طلب التحاق
رسم قبول
تأمينات مستردة للتخصصات اإلنسانية
تأمينات مستردة للتخصصات العلمية
رسم امتحان لغة انجليزية 0
رسم امتحان حاسوب 0
رسوم امتحان لغة عربية 0
رسوم خدمات أخر
المجموع الكلي للتخصصات اإلنسانية
المجموع الكلي للتخصصات العلمية

البرنامج العادي
المبلغ بالدينار

البرنامج الموازي
المبلغ بالدينار

البرنامج الموازي
المبلغ بالدوالر

01
01
11
11
01
01
01
11
235
235

01
01
01
01
01
01
01
011
105
105

21
01
01
01
01
01
01
01091
80205
80205
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دليل الطالب
الرسوم االخرى التي تستوفى من الطلبة عند االلتحاق الول مرة لدرجة الماجستير وشهادة الدبلوم
البيــــــان

طلبة الماجستير
طلبة الدبلوم
(*)
بالدوالر
بالدينار بالدوالر
بالدينار
()
)

(
01
01
01
01
111
011
01
01
01
11
01
11
01
11
11
010911 01 010911 11
01091
01
011
01
011
01
(*)

رسوم طلب االلتحاق
رسم قبول تدفع لمرة واحدة
تأمينات مستردة للتخصصات اإلنسانية
تأمينات مستردة للتخصصات العلمية
رسوم أخر تدفع فصليا للتخصصات اإلنسانية
رسوم أخر تدفع فصليا للتخصصات العلمية

رسوم استخدام مصادر تعليمية وبحثية للتخصصات اإلنسانية
رسوم استخدام مصادر تعليمية وبحثية للتخصصات العلمية
المجموووع الكلووي للتخصصووات اإلنسووانية باسووتثناء رسوووم السوواعات
ورسوم طلب االلتحاق
رراا العمميررا باعرراسلا رعرروم العررا اا
المجمرروا اليمرري لماذ
ورعوم طمب ا لا اك

(*)

للطلبة غير األردنيين
(*)
للطلبة غير األردنيين
( )
دينار أردني.
( )
 دينار أردني.
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205
205

382..

140

411..

330

92105

دليل الطالب
التخصصات التي تطرحها كليات ومعاهد الجامعة لمرحلة البكالوريوس
 )1يقبل الطلبة في احدى التخصصات التالية تنافسيا ً على البرنامج العادي حسب اسس القبول الصادرة عن مجلس
التعليم العالي سنويا ً.
 )2يقبل الطلبة في احدى التخصصات التالية على البرنامج الموازي حسب التعليمات الصادرة عن الجامعة سنوياً.
 )3يقبل الطلبة في احدى التخصصات التالية التي تناظر تخصصات في كليات المجتمع تجسيراً حسب اسس القبول
الصادرة عن مجلس التعليم العالي سنويا ً.
فروا السالويا المعمو ا

العممي والعممي /ال قل
الطبي

العممي  /ال قل الهلدعي

العممي  /العموم الب اا

ا دبي والشر ي

الاجاري والفلدأي

ا أا اد الملزلي

ادار معموماايا

اللغة العربية وآدابها

















%57

231

التاريخ

















%57

231

اللغة االنجليزية وآدابها

















%57

231

اللغة الفرنسية وآدابها

















%57

231

ايطالي  -انجليزي

















%57

231

اسباني  -انجليزية

















%57

231

فرنسي  -انجليزية

















%57

231

الجغرافيا التطبيقية

















%57

231

معلم الصف























%57

231

تربية الطفل























%57

231

التربية الخاصة























%57

132

التربية البدنية























%57

132

الرياضيات

















%57

231

الفيزياء















%57

231

الكيمياء















%57

231

العلوم الحياتية















%57

231

العلوم الطبية المخبرية







%57

247

اقتصاديات المال واألعمال

















%57

231

إدارة األعمال

















%57

231

التمويل والمصارف

















%57

231

المحاسبة

















%57

231

نظم المعلومات المحاسبية

















%57

231

المحاسبة وقانون االعمال

















%57

231
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ال لا ي

يميا ا أا اد والعموم
اإلداريا

القانون

















%57

242

الزرا ي

يميا العموم

االمامة والوعظ واالرشاد

















%57

231

الاعميم ال

يميا العموم الاربويا

أصول الدين

















%57

231

ي الشامل

يميا ا داب والعموم
ا لعاليا

الفقه وأصوله

















%57

231

الامريضي

يميا القالون

ال د ا دل لمعدل القبول

يميا الشريعا

دد العا اا المطموبا لماذرج

اليميا/المعهد

الاذ ص

دليل الطالب

معهد بيا ال يما

يميا الهلدعا

معهد موم ا رض

يميا ا مير ال عين بن
بدهللا لايلولوجيا
المعموماا
يميا ا مير عمم بلا
بدهللا لمامريض

نظم المعلومات المالية
والمصرفية

















%57

231

العلوم السياسية

















%57

231

هندسة العمارة







%07

257

الهندسة المدنية







%07

251

هندسة المساحة







%07

251

هندسة الطاقة المتجددة







%07

251

%57

231

%57

231









%57

231







%57

231







%57

231





%57

231

علوم األرض والبيئة التطبيقية









نظم المعلومات الجغرافية
واالستشعار عن بعد









علم الحاسوب









نظم المعلومات الحاسوبية











نظم المعلومات اإلدارية











تمريض













رسوم الساعات المعتمدة لبرنامج الماجستير العادي  /ع همان  /مكتب االرتباط
البرنامج

رسم الساعة في الجامعة

الفق وأصول  ،اصول الدين  ،القضاء الشرعي  ،اللغة العربية وآدابها ،التاريخ ،المناهج
والتدريس  /اللغة العربية  ،المناهج والتدريس  /اللغة اإلنجليزية المناهج والتدريس /الرياضيات،
المناهج والتدريس  /العلوم  ،مناهج التربية االسالمية وأساليب تدريسها  ،االدارة التربوية ،
العلوم السياسية .
اقتصاد المال واألعمال  ،االقتصاد والتعاون الدولي ،ادارة األعمال ،التمويل والمصارف،
المحاسبة ،االدارة العامة ،القانون ،الملكية الفكرية
اللغة االنجليزية  /األدب والنقد  ،اللغة االنجليزية  /اللغويات
الرياضيات

أردني
 51ديناراً

غير أردني
 151دوالر

رسم الساعة المقترحة في
عمان
غير أردني
اردني
 225دوالراً
 75ديناراً

 51ديناراً

 151دوالر

 21ديناراً

 251دوالراً

 71ديناراً
 61ديناراً

 211دوالراً
 181دوالراً

 21ديناراً
 21ديناراً

 251دوالراً
 251دوالراً

رسوم الساعات المعتمدة لبرنامج الماجستير الدولي  /ع همان  /مكتب االرتباط
رسم الساعة في الجامعة
البرنامج
الفق وأصول  ،اصول الدين  ،القضاء الشرعي  ،اللغة العربية وآدابها ،التاريخ ،المناهج
والتدريس  /اللغة العربية  ،المناهج والتدريس /اللغة االنجليزية  ،المناهج والتدريس  /الرياضيات
 ،المناهج والتدريس  /العلوم  ،مناهج التربية االسالمية وأساليب تدريسها  ،واإلدارة التربوية ،
العلوم السياسية  ،اقتصاد المال واألعمال  ،االقتصاد والتعاون الدولي  ،ادارة االعمال  ،التمويل
والمصارف  ،المحاسبة  ،االدارة العامة  ،القانون  ،الملكية الفكرية  ،اللغة االنجليزية  /األدب
والنقد  ،اللغة االنجليزية اللغويات
رسوم الساعات لبرنامج الدكتوراه العادي /ع همان  /مكتب االرتباط
البرنامج

أردني
 111دينار

رسم الساعة في الجامعة
غير أردني
أردني
 81ديناراً
 311دينار
 125ديناراً
 311دينار

الفق وأصول
اللغة العربية وآدابها
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غير أردني
 311دينار

رسم الساعة المقترحة في
عمان
غير أردني
اردني
 125دبناراً  325ديناراً

رسم الساعة المقترحة في عمان
غير أردني
اردني
 351ديناراً
 151ديناراً
 351ديناراً
 151ديناراً

دليل الطالب
الرسوم الجامعية لمرحلة المستجد ( الفصل الدراسي األول)
رسوم الساعات المعتمدة لدرجة البكالوريوس
مجموع المبلغ المطلوب

سعر الساعة المعتمدة الواحدة
التخصص

اسم الكلية

عادي

موازي

غير
األردني
بالدوالر

كلية الشريعه

الفقه وأصوله
أصول الدين

10
10

30
30

60
60

كلية القانون

اإلمامة والوعظ واإلرشاد
القانون

30
10

50
40

150
100

اللغة العربية وآدابها

10

40

100

اللغة الفرنسية وآدابها

16

40

100

التاريخ
اللغة اإلنجليزية وآدابها
إيطالي /إنجليزي
إسباني /إنجليزي
فرنسي /انجليزي
جغرافيا تطبيقية
الرياضيات

10
10
20
20
30
30
12

40
40
40
40
40
45
40

100
100
100
100
100
100
100

الفيزياء

12

40

100

الكيمياء

12

40

100

العلوم الحياتية

12

40

100

التحاليل الطبية

25

45

100

إدارة األعمال

10

40

100

التمويل والمصار

10

40

100

المحاسبة

10

40

100

اقتصاد المال واألعمال

16

40

100

نظم المعلومات المحاسبية

25

45

120

المحاسبة وقانون األعمال

20

45

120

نظم المعلومات المالية والمصرفية

25

50

120

العلوم السياسية

10

40

100

هندسة العمارة

20

50

125

الهندسة المدنية

30

50

125

هندسة المساحة

30

50

125

هندسة الطاقة المتجددة

55

80

200

علوم األرض والبيئة التطبيقية

12

40

100

نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

40

75

150

علم الحاسوب

30

50

100

نظم المعلومات الحاسوبية

30

50

100

نظم المعلومات اإلدارية

30

50

100

التمريض

20

50

100

التربية البدنية

25

40

120

التربية الخاصة

25

40

100

معلم الص

10

40

100

تربية الطفل

20

40

100

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية العلوم

كلية إدارة المال واألعمال

معهد بيت الحكمة

كلية الهندسة

معهد علوم األرض والبيئة

كلية األمير الحسين بن عبدهللا
لتكنولوجيا المعلومات
كلية األميرة سلمى بنت عبدهللا
للتمريض

كلية العلوم التربوية

األردني بالدينار
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عادي

موازي

دوالر

عدد الساعات

255

565

1127.5

12

255
495

565
805

1127.5
2207.5

12
12

255
255

685
685

1607.5
1607.5

12
12

327

685

1607.5

12

255

685

1607.5

12

255
375
375
495
495
279
279

685
685
685
685
745
685
685

1607.5
1607.5
1607.5
1607.5
1607.5
1607.5
1607.5

12
12
12
12
12
12
12

279

685

1607.5

12

279

685

1607.5

12

435

745

1607.5

12

255

685

1607.5

12

255

685

1607.5

12

255

685

1607.5

12

327

685

1607.5

12

435

745

1847.5

12

375

745

1847.5

12

435

805

1847.5

12

255

685

1607.5

12

395

855

2035.5

13

495

805

1907.5

12

495

805

1907.5

12

795

1165

2807.5

12

291

725

1707.5

13

655

1180

2357.5

13

525

855

1707.5

13

525

855

1707.5

13

525

855

1707.5

13

395

855

1707.5

13

485

765

2087.5

14

435

685

1607.5

12

255

685

1607.5

12

435

685

1607.5

12

دليل الطالب

رسوم الساعات المعتمدة لبرنامج الماجستير(العادي)
مجموع المبلغ
اردني (دينار)

غير اردني (دوالر)

الدبلوم العالي

50

112.5

التخصصات اإلنسانية

50

150

التخصصات العلمية

60

180

90

150

الجيولوجيا التطبيقية

70

180

تعليم اللغة اإلنجليزية بالحاسوب

60

150

االقتصاد والتعاون الدولي

50

120

تكنولوجيا المعلومات واالتصال

70

200

لغويات

70

200

األدب والنقد

70

200

السياسات التربوية

50

150

تمريض صحة البالغين  /عناية حثيثة

100

200

التخصص

االقتصاد والمصار

اإلسالمية



عدد الساعات

اردني (دينار)

غير اردني (دوالر)

555

1491.5

9

580

1722.5

6

690

2052.5

6

820

1722.5

6

750

2052.5

6

640

1722.5

6

555

1542.5

6

750

2172.5

6

700

2022.5

6

700

2022.5

6

555

1722.5

6

1230

2772.5

9

المبالغ ال تشمل رسم طلب االلتحاق

رسوم الساعات المعتمدة لبرنامج الماجستير(دولي)
اردني
(دينار)

غير اردني
(دينار)

100

300

التخصصات العلمية

120

350

تكنولوجيا المعلومات واالتصال

100

300$

التخصص
التخصصات اإلنسانية

عدد الساعات

مجموع المبلغ
اردني (دينار)

غير اردني (دينار)

1120

2700

6

1370

3200

6

1250

4355$

6

رسوم الساعات المعتمدة لبرنامج الدكتوراة( تخصصات انسانية)
اردني
(دينار)

غير اردني
(دينار)

عادي

80

300

دولي

175

400

نوع البرنامج

عدد الساعات

مجموع المبلغ
اردني (دينار)

غير اردني (دينار)

830

2700

6

1525

3600

6

الرسوم الجامعية لبرنامج الماجستير خارج أوقات الدوام الرسمي ( البرنامج الدولي )
( الفصل الدراسي االول )
التخصص
ماجستير تخصصات انسانية
ماجستير تخصصات علمية

رسم الساعة الواحدة
أردني لغير األردنيين
311
111
351
121
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مجموع المبلغ المطلوب
لغير األردنيين
أردني
2661
1175
3171
1331

عدد الساعات
6
6

دليل الطالب
الرسوم الجامعية لدرجة الماجستير ( خارج أوقات الدوام الرسمي )
نــــوع الرســــــوم
رسم طلب التحاق يدفع لمرة واحدة
رسم قبول يدفع لمرة واحدة
تأمينات مستردة للتخصصات اإلنسانية
تأمينات مستردة للتخصصات العلمية
رسوم أخر تدفع فصليا ً للتخصصات اإلنسانية
رسوم أخر تدفع فصليا ً للتخصصات العلمية
رسوم استخدام مصادر تعليمية وبحثية للتخصصات اإلنسانية
رسوم استخدام مصادر تعليمية وبحثية للتخصصات العلمية
الساعة المعتمدة الواحدة في التخصصات اإلنسانية
الساعة المعتمدة الواحدة في التخصصات العلمية

جنسية الطالب
غير األردنيين
األردنيين
دينار
دينار
71
31
511
311
11
51
21
51
251
111
251
151
111
71
311
151
311
111
351
121

الرسوم الدراسية لبرنامج الدكتوراه في تخصص :
( اللغة العربية والفقه وأصوله)
نوع الرســـــوم

رسم طلب التحاق يدفع لمرة واحدة
رسم قبول ( يدفع لمرة واحدة )
رسوم أخر تدفع فصليا ً
رسوم استعمال المصادر التعليمية
رسوم تأمينات مستردة ( تدفع مرة واحدة )
رسم الساعة المعتمدة الواحدة

البرنامج
العادي للطلبة
األردنيين
( بالدينار )
25
151
111
51
51
81
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البرنامج
العادي للطلبة
غير
األردنيين
( بالدينار )
111
411
311
151
51
311

البرنامج خارج
أوقات الدوام
الرسمي للطلبة
األردنيين
( بالدينار)
41
211
151
75
25
175

البرنامج خارج
أوقات الدوام
الرسمي للطلبة
غير األردنيين
( بالدينار )
151
451
411
251
111
411

دليل الطالب

جع رد الرعوم الجامعيا لمطمبا في جامعا آل البيا
ادر ن مجم األملا بقراري رأم ( )3371/3376/24ااريخ 3371/1/75
اعالادا لمماد (  / 77ز ) من أالون الجامعاا ا ردليا رأم ( ) 33لعلا  3339لمطمبا في
جامعا آل البيا
جو  :ترد الرسوم الجامعية كاملة للطالب أو ذويه بعد إتمام عملية براءة الذمة من الجامعة في أي منن
الحاالت اآلتية:
أ .وفاة الطالب خالل ذلك الفصل.
ب .الرسننوم المدفوعننة للفصننل الدراسنني الالحننق للفصننل الدراسنني الننذي فصننل فيننه الطالننب مننن
الجامعة نهائياً ،أما في حالة الفصل المؤقت فترصد له الرسوم المدفوعة.
ج – الغاء قبول الطالب في البرامج او التخصص من قبل الجامعة .
ساليا :أ  -إذا انتقل الطالب المستجد المقبول من خالل لجنة القبول الموحد فني الجامعنات األردنينة إلنى
جامعة أردنية رسمية أخرى وأبلغ الجامعة خطيا ً بذلك فيتم تحويل رسوم الساعات المعتمدة التي
سجلها إلى الجامعة األخرى بنسبة ( )%111وذلك إذا تم االنتقال حتى نهاية األسبوع الثالث من
بداية الفصل الدراسي المحدد  ،شريطة حصوله على براءة ذمة حسب األصول.
ب – ترصنند رسننوم السنناعات المعتمنندة فنني حالننة ت جيننل الدراسننة للفصننل الدراسنني  ،وال يننتم رد
الرسوم اذا رغب الطالب باالنسحاب على الفصل الذي يلي فصل الت جيل .
سالسا :إذا انسحب الطالب المقبول ( طلبه جدد )علنى الفصنل الدراسني نفسنه النذي قبنل فينه بالجامعنة ،
وعلى أي برنامج فيها  ،فيستحق ترصيد الرسوم الجامعية بالنسب اآلتية :
أ .ترد الرسوم بنسبة ( )%111اذا كان االنسحاب خالل االسبوع االول من تناريخ القبنول فني
الجامعة .
ب .ترد الرسوم بنسبة ( )%21اذا كان االنسحاب خالل االسنبوع الثناني منن تناريخ القبنول فني
الجامعة .
ج .ترد الرسوم بنسبة ( )%51اذا كان االنسحاب خالل االسنبوع الثالنث وحتنى نهاينة االسنبوع
الرابع من تاريخ القبول في الجامعة .
د .دائرة القبول والتسجيل هي الجهة المعتمدة لتحديد تاريخ القبول .
رابعا :اذا انسحب الطالب المقبول ( طالب قدماء ) على الفصل الدراسي الذي تم ترصيد الرسوم عليه
وعلى أي برنامج فيها فيستحق ترصيد الرسوم الجامعية بالنسب اآلتية :
ج – ترد الرسوم بنسبة (  ) % 111اذا كان االنسحاب قبل بداية السحب االضافة .
ب – ترد الرسوم بنسبة (  ) %21اذا كان االنسحاب خالل فترة السحب واإلضافة .
ج – ترد الرسوم بنسبة (  ) % 51اذا كان االنسحاب بعد فتنرة السنحب واإلضنافة وحتنى نهاينة
االسبوع الرابع من بداية الفصل الدراسي الذي تم انسحابه فيه .
د -دائرة القبول والتسجيل هي الجهة المعتمدة لتحديد تاريخ القبول .
ذامعا :ال ترد اية رسوم اذا كان االنسحاب بعد المدد المبينة في البند ثالثا ً .
عادعا :ال ترد الرسوم في حالة استحقاق ردها ما لم يتم عمل براءة ذمة من قبل مستحقيها  ،ويعتمد اول
تاريخ مثبت على براءة الذمة من قبل جهات الجامعة لغايات رد الرسوم .
عابعا :تحول الرسوم الجامعية من الرقم القديم للطالب الى الرقم الجديد في الحاالت التالية :
أ -تحول كامل الرسوم الجامعية التي قام الطالب بدفعها باستثناء طلب االلتحاق في حالة قبول
الطالب في تخصص جديد خالل الفصل الدراسي الذي قبل فيه ( الطلبة الجدد ) .
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ب -تحول رسوم الساعات المعتمدة والت مينات في حال قبول الطالب في تخصص جديد
( طلبة قدماء )
ساملا  :يعتبر المبلغ الزائد عن الرسوم رصيداً مدوراً  ،ويصرف في الحاالت اآلتية شريطة ان ال يكنون
الطالب منذراً او عليه مستحقات مالية :
أ -في حالة التخرج او االنسحاب او الفصل من الجامعة .
ب -اذا كان الطالب مبعوثا ً على نفقة جهة ايفاد ولم ينهي ساعات االبتعاث .
ج – اذا كننان الرصننيد بسننبب الغنناء شننعبه او تزينند علننى العننبء الدراسنني للطالننب  ،بسننبب فروقننات
رسوم الدراسه الخاصة .
ااععا  :في جميع الحاالت السابقة يجب احضنار موافقنة خطينة علنى صنرف الرصنيد باسنم الطالنب منن
الجهة المعنية في حال اذا كان اصل الرصيد عباره عن شيك او تبرع من أي جهة كانت .
اشرا  :يبت مجلنس العمنداء فني الحناالت التني لنم ينرد عليهنا ننص فني هنذه االسنس او فني االشنكاليات
الناجمة عن تطبيقها .
ادي شر  :تلغي هذه االسس أي اسس او قرارات سابقة تتعارض معها .
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تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة آل البيت
صادرة عن مجلس العمداء بجلسته رقم ( )3376/3375/24بقرار رقم ( )3376/3375/241تاريخ 3376/1/72
بموجب المادة ( )2من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت رقم ( )17لسنة 7991م

المادة (:)7
أ) تسمى ه ه التعليمات (تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة آل البيت) ،ويعمل بها اعتباراً
من بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 2117/2116م.
ب) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها ما لم تدل القرينة على خالف ل .
الجا معـــــــــــــة:
العميـــــــــــــــــد:
الكليـــــــــــــــــة:
المعهــــــــــــــــد:
القســـــــــــــــــوووـم
:
الفصل الــعــادي:
السوووووووووووووووووووووووووووووونة
الدراسيـــة:
الســاعة
المعتمدة:

العبء الدراســي:

جامعة آل البيت.
عميد الكلية/المعهد في الجامعة.
أي كلية في الجامعة.
أي معهد في الجامعة.
أي قسم في الكلية أو المعهد.
الفصل األول أو الثاني من كل عام جامعي.
فصالن دراسيان إجباريان (األول والثاني) مدة كل منهما ستة عشر أُسوبوعا ً
تشومل موودة االمتحانوواتن وفصوالً صوويفيا ً اختياريوا ً مدتووه عشوورة أسووابيع تشوومل
فترة االمتحانات.
يجري احتساب الساعات المعتمدة لكل مادة في الخطة الدراسية كما يلي:
 .7حساب ساعة معتمدة واحدة لكل ( )76ست عشرة سواعة تدريسوية بموا
في ذلك االمتحانات.
 .3حسوواب سوواعة معتموودة واحوودة لكوول ( )76سووت عشوورة حصووة عمليووة أو
ميدانية مدة كل منها ساعتان فعليتان على االقل.
ً
 .2حساب ساعة معتمدة واحدة لكول ( )76سوت عشور لقواء منتظموا ال تقول
مدة كل منها عن ساعة لمواد الندوات والبحوث.
عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في الفصل الدراسي
الواحد.

المادة ( :)3تطبق ه ه التعليمات على طلبة جميع كليات الجامعة ومعاهدها المنتظمين المسجلين لنيل درجة
البكالوريوس.
الخطط الدراسية
المادة ( :)2يقر مجلس العمداء الخطط الدراسية التي تؤدي إلى نيل درجة البكالوريوس في التخصصات
التي تقدمها كليات الجامعة ومعاهدها ،و ل بنا ًء على اقتراحات مجالس األقسام وتوصيات مجالس الكليات
والمعاهد.
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المادة (:)4
أ) توضع الخطط الدراسية على أساس نظام الساعات المعتمدة.
ب) يحدد لكل مادة من مواد الخطط الدراساية ( )3ثاالث سااعات معتمادة ،ويجاوز بقارار مان مجلاس
العمداء أن تقل أو تزيد على ل .
المادة ( :)5تنظم الخطط الدراسية في الجامعة على أن يكون الحد األدنى للسااعات المعتمادة المطلوباة لنيال
درجة البكالوريوس للتخصصات التي تطرحها الكليات والمعاهد كما يأتي:
عدد الساعات المعتمدة
الكلية  /المعهد
132
كلية الشريعة
141
كلية القانون
132
كلية ا داب والعلوم اإلنسانية
132
كلية العلوم /الرياضيات
132
كلية العلوم  /الفيزياء
132
كلية العلوم  /الكيمياء
132
كلية العلوم  /العلوم الحياتية
132
كلية العلوم  /العلوم الطبية المخبرية
132
كلية االقتصاد والعلوم االدارية
132
معهد بيت الحكمة/العلوم السياسية
165
كلية الهندسة/هندسة العمارة
162
كلية الهندسة/هندسة الطاقة المتجددة
162
كلية الهندسة/الهندسة المدنية
162
كلية الهندسة/هندسة المساحة
132
معهد علوم األرض والبيئة
132
كلية األمير الحسين بن عبد هللا لتكنولوجيا المعلومات
132
كلية األميرة سلمى بنت عبد هللا للتمريض
132
كلية العلوم التربوية
135
كلية علوم الطيران/علوم الطيران
132
كلية علوم الطيران/المراقبة والمالحة الجوية
المادة ( :)6توزع الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس فاي كلياات الجامعاة ومعاهادها علاى
النحو ا تي:
أ) متطلبات الجامعة ( )27ساعة معتمدة.
ب) متطلبات الكلية ( )%15على األقل من مجموع الساعات المعتمدة.
ج) متطلبات القسم (التخصص) ( )%61على األقل من مجموع الساعات المعتمدة.
* مادة حرة ( )3ساعات معتمدة.
المادة ( :)1تشتمل الخطط الدراسية لكل تخصص تمنح في درجة البكالوريوس المواد ا تية:
أوال :متطلبات الجامعة :
يخصص لها ( )27سبع وعشرون ساعة معتمدة تشكل أرضية مشتركة لطلبة الجامعة كافة ،الهدف منها
زيادة قدرة الطالب على مهارات التواصل والتعبير باللغتين العربية واإلنجليزية وتعزيز انتمائ الوطني
وفهم لحضارة أمت وفكرها وإثراء معرفت في مجاالت المعرفة االنسانية واالجتماعية والعلمية والتقنية،
وتشمل:
متطلبات الجامعة في الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في جامعة آل البيت وهي (  ) 72ساعة معتمدة وتشمل
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التالي :
أ 6المتطلبات اإلجبارية :يخصص لها ( )81ساعة معتمدة وهي:
العا اا
اعم المعاك
ا رأم المعاك
المعامد
3
 .001100 1الثقافة اإلسالمية
3
 .001101 2النظم اإلسالمية
3
 .001110 3العلوم العسكرية *
3
 .001111 4التربية الوطنية
.

.001120

اللغة العربية )(1

3

2

.001121

اللغة اإلنجليزية )(1

3

المجموع

12

الماطمب العابك
النجاح في امتحان
المستوى
النجاح في امتحان
المستوى

* يعتبر مساق العلوم العسكرية اختياري للطلبة غير االردنيين ويمكنهم دراسة مساق اختياري من
المساقات التي تطرحها الجامعة بدال عنه.
ب .المتطلبات االختيارية ويخصص لها ( )9ساعات معتمدة:
 .1مجال العلوم اإلنسانية ويخصص لها ( )3ساعات معتمدة ضمن المساقات التالية :
العا اا الماطمب
اعم المعاك
ا رأم المعاك
العابك
المعامد
3
 .001122 1اللغة األلمانية )(1
3
 .001123 2اللغة الفارسية )(1
3
 .001124 3اللغة التركية )(1
3
 .00112. 4تاريخ القدس
3
 .001122 .تاريخ الحضارة االسالمية
3
 .001120 2مدخل إلى التربية
 .7مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية ويخصص لها ( )3ساعات معتمدة ضمن المساقات التالية :
العا اا الماطمب
اعم المعاك
ا رأم المعاك
العابك
المعامد
3
 .001102 1تنظيم األسرة والمجتمع
3
 .001112 2القانون في حياتنا
3
 .001113 3الديمقراطية وحقوق االنسان
3
 .001140 4منهجية البحث العلمي
3
 .001141 .أخالقيات المهنة
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2
2
2

 .001123المهارات الحياتية
 .001121مدخل إلى علم النفس التربوي
 .001142الريادة واالبتكار

3
3
3

-

 .7مجال العلوم الطبيعية والتكنولوجيا والصحة ويخصص لها ( )3ساعات معتمدة ضمن المساقات
التالية :

ا

رأم المعاك

1

.002104

2
3
4
.
2
2
2

.002130
.002131
.002132
.002133
.0021.0
.002122
.002120

اعم المعاك
االعجاز العلمي في القرآن
الكريم
الفيزياء في حياتنا
بيولوجيا اإلنسان
البيئة والتلوث البيئي
مدخل إلى علم الفلك
السالمة المرورية
التربية االعالمية والمعلوماتية
الثقافة المعلوماتية

العا اا
المعامد

الماطمب
العابك

3

-

3
3
3
3
3
3
3

-

ما ظا :أما فيما يتعلق بامتحانات المستوى ،يتوجب على كافة الطلبة المسجلين التقدم لالمتحان في اللغة
العربية واللغة االنجليزية والحاسوب على ان يسجل الطالب الذي يخفق في النجاح في أي من هذه
االمتحانات مساقا ً استدراكيا ً خارج خطته الدراسية وهذه المساقات هي:
المساقات االستدراكية:
ا

رأم المعاك

1
2
3

.001020
.001021
.002020

العا اا
المعامد
3
3
3

اعم المعاك
اللغة العربية 22
اللغة االنجليزية 22
حاسوب 22

الماطمب العابك
-

ثانيا ً -8 :متطلبات الكلية :تشكل ( )%01على األقل من مجموع الساعات المعتمدة ،وتشمل مجموعة
المواد التي يحتاجها طلبة الكلية كافة لتزويدهم بقاعدة معرفية مشتركة وثيقة الصلة بالمجال العام
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للتخصص ،كما تشمل المواد التي تشكل حالة تكاملية مع مواد التخصص ،وال يشترط ان تكون ه ه
المواد من المواد التي تطرحها الكلية ،او أحد اقسامها االكاديمية.
 -2متطلبات القسم (التخصص) :تشكل ( )%61على األقل من مجموع الساعات المعتمدة،
وتراعي األقسام فيها ما يأتي:
أ) تتكون متطلبات التخصص من مواد إجبارية ومواد اختيارية تغطاي جواناب التخصاص
بشكل متوازن.
ب) يراعااي القساام توزيااع الساااعات المعتماادة بااين المااواد اإلجباريااة واالختياريااة ،وك ا ل
تعزيز العالقة مع التخصصات المساندة االخر ضمن الكلية الواحدة بشاكل خااص
ومع التخصصات األُخر في الجامعة بشكل عام.
المادة (:)1
أ) تصنف المواد التي ترد في الخطة الدراسية على أساس مستويات أربعة أو خمسة.
ب) تثبت المتطلبات السابقة أو المتزامنة (إن وجدت) مع كل مادة.
ج) تعطى كال ماادة رقماا ً يادل علاى الكلياة  /المعهاد التاي تطرحهاا والقسام الا ي يدرساها ومساتواها
وموضوعها وتسلسلها.
د) ي ا كر إزاء كاال مااادة عاادد الساااعات المعتماادة وعاادد ساااعات المختباار األساابوعية أو التطبيقيااة
(الفعلية).
هـ) ال يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن يدرس متطلبها الساابق ،وفاي حالاة حادوث لا فاإن
تسجيل وعالمت في تل المادة يعتبران الغيين.
و) يجوز للطالب أن يأخ مادة ومتطلبها السابق في الفصل نفس إ ا كان قاد درس المتطلاب الساابق
ولم ينجح في .
ز) يجوز للطالب المتبقي على إنهاء خطته الد ارسيي ميا ي يزييد عي ( 63أو  )63سياع معتميدأ أ
يدرس مادأ ومتطلبها في الفصل الدراسي ذاته .

مدة الدراسة والعبء الدراسي
المادة (:)9
أ) تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين عاديين (إجباريين) مدة كل منهما ستة عشار أسابوعاً،
بما فيها االمتحانات ،وقد يضااف إليهماا فصال صايفي اختيااري مدتا عشارة أساابيع بماا فيهاا
االمتحانات.
ب) مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس للطالب العادي بعبء عادي هاي ثمانياة فصاول ،أو أرباع
سنوات دراسية ،وتكون في كلية الهندسة عشرة فصول ،أو خمس سنوات دراسية.
ج) ال يجو ز للطالب أن يحصل على درجة البكاالوريوس فاي جمياع التخصصاات فاي مادة تقال عان
ثالث سنوات دراسية وعن أربع سنوات في تخصصات كلية الهندسة.
د) ال يجاااوز أن تزياااد المااادة التاااي يقضااايها الطالاااب مساااجالً فاااي الدراساااة للحصاااول علاااى درجاااة
البكااالوريوس فااي جميااع التخصصااات علااى ساات ساانوات باسااتثناء تخصصااات كليااة الهندسااة
فتكون سبع سنوات.
هـ) يجوز وبموافقة مجلس العمداء التمدياد للطالاب الا ي اساتنف المادة المساموح بهاا للحصاول علاى
درجة البكالوريوس فصالً دراسيا ً واحداً.
المادة (:)73
يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل لنيال درجاة البكاالوريوس
أ)
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(العبء الدراسي) ( )12اثنتي عشارة سااعة معتمادة للفصال العاادي ،ويجاوز بموافقاة عمياد
الكلية/المعهد دراسة ( )2تسع ساعات معتمدة فقاط ،ويساتثنى مان لا الطالاب الا ي يتوقاف
تخرج في نهاية ل الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات ،أو الطالاب الا ي ال تتاوافر
ل مواد من خطت الدراسية لتسجيلها.
ب) يكون الحد األعلى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل لنيل درجة البكالوريوس فاي
الفصل العادي ( )12ساعة معتمدة.
ج) يجوز أن يتعد عدد الساعات المعتمدة في الفصل العادي إلى ( )22ساعة معتمدة بموافقة عميد
الكلية /المعهد في أي من الحاالت التالية:
أوالً :أن ال يقل معدل الطالب التراكمي في نهاية الفصل السابق عن جيد جداً.
ثانيا ً :أن ال يقل معدل الطالب الفصلي فاي الفصال الساابق عان جياد جاداً ،وأن ال يقال عبئا
الدراسي في ل الفصل عن ( )12ساعة معتمدة.
ثالثا ً :أن ال يكون تخرج الطالب متوقفا ً على السماح ل بدراسة ه ا العادد مان السااعات فاي
فصل التخرج نفس  ،وإ ا كان الفصل ال ي يمضي الطالب في التدريب هو الفصل
ال ا ي يتوقااع في ا تخرج ا  ،يساامح ل ا بدراسااة ه ا ا العاادد ماان الساااعات فااي الفصاال
العادي ال ي يسبق مباشرة.
رابعييا  :علييى الييرما ممييا ورد أعييلل يجييوز للطالييب المتبقييي علييى إنهيياء خطتييه الد ارسييي مييا ي
يزيييد ع ي ( 36أو  )37سيياع معتمييدأ س د ارس ي ( )15سيياع معتمييدأ علييى الفصييل

الصيفي و ( )22ساع معتمدأ للفصل العادي .
د)

يكو الحد األعلى للساعات المعتمدأ التي يدرسها الطالب المسجل لنيل درج البكالوريوس

في الفصل الدراسي الصيفي ( )12ساع معتمدأ ويجوز أ يتعدى عدد الساعات المعتمدأ
الى ( )15ساع معتمدأ إذا كا تخرج الطالب متوقفا على السماح له بدراس هذا العدد م

الساعات في فصل التخرج نفسه .
هـ) يتحمل الطالب مسؤولية العبء الدراسي ال ي يتناساب وتحصايل األكااديمي فاي الجامعاة ،آخا اً
بعين االعتبار الحد األدنى واألعلى للساعات المسموح بالتسجيل عليها في الفصل الدراساي
الواحد.
ُ
و) يصنف الطلبة المسجلون لنيل درجة البكالوريوس على أربعة أو خمسة مستويات :السنة األولى،
السنة الثانية ،السنة الثالثة ،السانة الرابعاة ،السانة الخامساة ،ويعتبار الطالاب بمساتو السانة
الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة إ ا كان قد نجح في دراسة ما ال يقل عان (،65 ،31
 )135 ،111ساعة معتمدة على التوالي.
المواظبة
المادة (:)77
أ) تشترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقشات والسااعات العملياة حساب
الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية.
ب) ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ( )%1265من مجموع الساعات المقررة للمادة.
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ج) إ ا غاب الطالب أكثر من ( )%1265من مجموع الساعات المقررة للمادة دون ع ر مرضي أو
قهري يقبل مدرس المادة ،يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجتا فاي تلا الماادة
(صاافراً) وياادون ماادرس المااادة كلمااة (محااروم) فااي خانااة االمتحااان النهااائي علااى كشااف
العالمااات النهااائي ل لمااادة ،وعلااى الطالااب إعااادة دراسااتها إ ا كاناات إجباريااة ،وفااي جميااع
األحوال تدخل نتيجة ل الرسوب في حساب معادل عالماات الطالاب الفصالي والتراكماي
ألغراض اإلن ار والفصل.
د ) إ ا غاب الطالب أكثر من ( )%1265من مجموع الساعات المقررة لماادة ماا وكاان ها ا الغيااب
أو جاازء منا بسابب الماارض أو لعا ر قهااري يقبلا العميااد يعتباار منسااحبا ً ماان تلا المااادة،
وتطبق علي احكاام االنساحاب ،ويبلا العمياد مادير القباول والتساجيل قاراره با ل  ،وتثبات
مالحظة منسحب ازاء تل المادة فاي الساجل االكااديمي للطالاب ،اماا الطلباة الا ين يمثلاون
المملكة او الجامعة في النشاطات الرسمية او ال ين يقتنع عميد الكلية بإع ارهم فيسامح لهام
بالتغيب بنسبة ال تتجاوز ( ،)%21وا ا تجاوزها احدهم يعتبر منسحبا ً وتطبق عليا احكاام
االنسحاب ،اما الطلبة ال ين يقومون باالشترا في تدريبات او مباريات لتمثيل االردن فاي
الخارج بنا ًء علاى تنسايب مان االتحااد المعناي باللعباة داخال االردن وبموافقاة عمياد الكلياة
المعني ،فيسمح لهم بالتغيب بنسبة ال تتجاوز ( ،)%25وا ا تجاوزها احدهم يعتبر منساحبا ً
وتطبق علي احكام االنسحاب ،ويبل العمياد المعناي مادير القباول والتساجيل با ل  ،وتثبات
مالحظة منسحب إزاء تل المادة في السجل األكاديمي للطالب.
هـ) يشترط في الع ر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن جهة مختصة رسمية تعتمدها الجامعة،
وأن تقدم ه ه الشهادة إلى عميد الكلياة /المعهاد خاالل مادة ال تتجااوز أسابوعين مان تااريخ
انقطاع الطالب عن المواظبة ،وفي الحاالت القاهرة األخار يقادم الطالاب ماا يثبات عا ره
القهري خالل أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.
و) يقوم عماداء الكلياات /المعاهاد وأعضااء هيئاة التادريس والمحاضارون ومادير القباول والتساجيل
بتنفي أحكام المواظبة ا نفة ال كر كل فيما يخص .
االمتحانات والعالمات والمعدالت
المادة (:)73
أ) تحسااب العالمااات وتسااجل لكاال مااادة بالنساابة المئويااة مااع بيااان عاادد ساااعاتها المعتماادة ،وترصااد
العالمة النهائية دون كسور (ألقرب رقم صحيح).
ب) العالمة النهائياة لكال ماادة هاي مجماوع عالماة االمتحاان النهاائي وعالماات األعماال الفصالية،
ويسااتثنى ماان لاا امتحانااات المااواد التااي تسااجل نتائجهااا إمااا (ناجحااا ً) أو (راساابا ً) دون
عالمات.
ج) يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها على النحو التالي:
أوالً :المواد النظرية الخالصة ،والمواد النظرية التي تتضمن جزءاً عملياً:
 -1يخصاص ألعمااال الفصاال ( )%51علااى أن يجاار اختباااران فصااليان تحريريااان
على األقل ،ويكون االختبار األول في األسبوع الخامس أو السادس من الفصال،
ويكون االختبار الثاني فاي األسابوع الحاادي عشار أو الثااني عشار مان الفصال،
ويخصص لكل من ه ين االختبارين ( )%25من العالمة اإلجمالية للمادة إال إ ا
كلف الطلبة بأعمال فصلية أخر  ،وفي ه ه الحالة يخصص لكل من االختبارين
( )%21من العالمة ويخصص ( )%11ألعمال الفصل األخر .
 -2يخصص لالمتحان النهائي ( )%51ويكون تحريريا ً وشامالً للمادة.
ثانيا ً :المواد العملية :تقوم مجالس األقسام المعنية ببيان كيفية توزياع العالماات التاي توضاع
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له ه المواد على أن يقترن ل بموافقة مجلس الكلية/المعهد.
د) تسااتثنى مااواد الناادوات والبحااوث والمختباارات الهندسااية واالختبااارات السااريرية واالختبااارات
العملية التي لها ساعات معتمدة ،إ يقارر مجلاس كال كلياة /معهاد متطلباات النجااح وطارق
تقويم مستو تحصيل الطالب في كال منهاا ،ويُعلام مادير القباول والتساجيل با ل فاي بداياة
الفصل الدراسي.
هـ) على كل من رئيس القسم ومدرسي المواد إعالم الطلبة المسجلين في تل المواد عن أسلوب
تقويم تحصيل الطلبة في ه ه المواد وأما مواعيد تقديم االختبارين الفصليين فيعلن عنها قبل
عقدها بأسبوع واحد على األقل.
و) ال يجوز للطالب ال ي حصل على مجموع ( )%51في أعمال الفصل في أي مادة مهما كان
نوعها التغيب أو عدم التقدم لالمتحان النهائي ،وخالف ل يعد راسبا ً في المادة.
المادة (:)72
ً
أ) في حالة المواد متعددة الشعب يعين مجلس القسم أحد مدرسي المادة منسقا لتدريس المادة،
يشرف على تحديد مواعيد االختبارات واالمتحانات المشتركة واألسلوب الموحد للتقييم،
و ل بالتعاون مع مدرسي المادة.
ب) وفي حالة المادة التي يُدرسها أكثر من مدرس واحد يعين مجلس القسم أحد مدرسي المادة
منسقا ً لتدريسها وتحديد مواعيد االختبارات واألسلوب الموحد للتقييم بالتعاون مع مدرسي
المادة ا خرين.
المادة (:)74
أ) تعاد أوراق االختبار للطالب بعد تصحيحها خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ االمتحان ،وبعد
انقضاء أسبوع على إعادة أوراق االختبار للطالب يتم اعتماد عالمت الكترونيا ً وتعتبر نهائية.
ب) يحفظ االمتحان النهائي لد الكلية/المعهد لمدة فصل دراسي ،ثم يجري التصرف ب باالتفاق بين
عميد الكلية/المعهد ومدير القبول والتسجيل.
ج) مدرس المادة مسؤول عن تدقيق أوراق االختبارات واالمتحانات الخاصة بمواده ،وعن تثبيتها
الكترونيا ً بشكل نهائي وصحيح وإعالنها للطلبة بعد إقرارها من مجلس الكلية/المعهد.
د) ترسل كشوف العالمات النهائية لكل مادة بتفصيالتها إلى القسم لدراستها ورفعها إلى عميد
الكلية/المعهد العتمادها ،و ل في مدة أقصاها ( )13ساعة من عقد االمتحان النهائي.
ُ
ه) يبت مجلس الكلية/المعهد بالعالمات وتحفظ نسخة منها في الكلية/المعهد ،وترسل نسخة أخر لدائرة
القبول والتسجيل.
ز) تقوم دائرة القبول والتسجيل باعتماد العالمات بعد اعتمادها من مجالس الكليات والمعاهد.
المادة (:)75
أ) كل من يتغيب بع ر عن اختبار معلن عن علي أن يقدم ما يثبت ع ره لمدرس المادة ،خالل ثالثة
أيااام ماان تاااريخ زوال الع ا ر ،وعنااد قبااول الع ا ر علااى ماادرس المساااق أن يجااري االختبااار
التعويضي لالختبار االول للطالب قبل االختبار الثااني ولالختباار الثااني قبال بادء االمتحاناات
النهائية.
ب) كل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عن  ،ولم يتقدم بعا ره خاالل مادة أقصااها أسابوعان
من تاريخ عقد االمتحان ،أو تقدم بعا ر لام يقبلا عمياد الكلياة/المعهاد التاي تطارح الماادة ،تعاد
عالمت في (صفراً) وعلى عميد الكلية/المعهد التي تطرح المادة تزويد دائرة القبول والتسجيل
بنتيجت النهائية في المادة.
ج) يوضااع حاارف (غ) (أي الطالااب الغائااب) إزاء المااادة التااي تغيااب فيهااا الطالااب عاان االمتحااان
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النهائي.
د) في حالة غياب الطالب عن االمتحان النهائي المعلن عن بع ر يقدم إلى عميد الكلية/المعهاد الا ي
تاادرس فيا المااادة ويااتم إبااالغ قااراره بقبااول العا ر إلااى رئاايس القساام وماادرس المااادة إلجااراء
امتحان تعويضي للطالب ،على أن يجر االمتحان التعويضي خالل مادة أقصااها نهاياة فتارة
السحب واالضافة للفصل العادي او الصيفي التالي (المسجل في الطالاب) للفصال الا ي غااب
في بع ر مقبول وضمن وقت يحدد من قبل مدرس الماادة لكافاة الطلباة الا ين قبلات اعا ارهم،
ويُبل عميد الكلية/المعهد مدير القبول والتسجيل بنتيجت في مدة أقصااها أسابوعان مان تااريخ
االمتحان.
هـ) في حالة عدم تقدم الطالب لالمتحان التعويضي خالل المدة المقررة تقوم دائرة القبول والتسجيل
برصد عالمة (صفر) عن ل االمتحان ،وعند اكتمال العالمة تحسب ضمن المعدل الفصالي
والتراكمي ،ويعتبر المعدل التراكمي عندئ ا أثر رجعي (مستند) في وضع الطالب من حيث
اإلن ار والفصل.
المادة (:)76
أ) يجوز للطالب أن يطلب مراجعة عالمت في االمتحان النهائي في أي مادة في مدة أقصاها أسبوع
من بداية الفصل التالي (بما فيهاا الفصال الصايفي) ،ولعمياد الكلياة/المعهاد فاي ها ه الحالاة أن
يتحقق من عدم وجود خطأ مادي فاي جماع العالماات أو نقلهاا ،ومان عادم وجاود أسائلة غيار
مصااححة ،ويااتم ل ا ماان خااالل لجنااة مكونااة ماان العميااد أو ماان ينااوب عن ا ورئاايس القساام،
ومدرس المادة أو أحد مدرسيها وتصحيح الخطأ إن وجد.
ب) يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية/المعهد لمراجعة جمع عالمت النهائية ونقل مفرداتهاا،
و ل خالل مدة أقصاها أسبوع من بداية الفصل التالي (بما فيها الفصل الصايفي) ،وفاي ها ه
الحالة يتحقق العميد ومدرس المادة من عدم وجود خطأ مادي ،وتصحيح الخطأ إن وجد.
ج) يدفع الطالب رسما ً قدره (ديناران) عن كل مادة يتقدم بطلب لمراجعة عالمت فيها.
المادة (:)71
أ) الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة هو (.)%51
ب) الحد األدنى للنجاح في المعدل التراكمي هو (.)%61
ج) تثبت عالمة الرسوب إ ا كانت ( )%35فما فوق كما هي ،وترفاع كال عالماة دون الاـ ()%35
إلى (.)%35
د) ُتخصص التقديرات التالية لعالمات المواد وللنسب المئوية للمعدل الفصلي والتراكمي:
عالمة المعدل
التقدير
%111 – 24
متميز
%23622 – 84
ممتاز
جيد جداً
%83622 – 76
%75622 – 68
جيد
%67622 – 61
مقبول
%52622 – 51
ضعيف
أقل من %51
راسب
هـ) يجري حساب أي من المعدالت الفصالية أو التراكمياة بضارب العالماة النهائياة لكال ماادة بعادد
الساعات المعتمدة لكال ماادة داخلاة فاي حسااب المعادل ،وقسامة مجماوع حواصال الضارب
الناتجة على مجموع الساعات المعتمدة.
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و) يكون معدل الفصل عبارة عن معدل عالمات الماواد التاي درساها الطالاب نجاحاا ً أو رساوبا ً فاي
ل الفصل ،حسب خطت الدراسية.
ز) يُعد المعدل التراكماي معادل عالماات جمياع الماواد التاي درساها الطالاب نجاحاا ً أو رساوبا ً حتاى
تاريخ حساب ل المعدل ،حسب خطت الدراسية ،على أن ال ياتم احتسااب عالماة أي ماادة
خارج الخطة الدراسية ضمن المعدل الفصلي او التراكمي.
ح) يثبت المعدل الفصلي والمعدل التراكمي ألقرب منزلتين عشريتين.
ط) يصدر عميد الكلية/المعهد "الئحة شارف الكلياة/المعهاد" ،وتضام أساماء الطلباة الا ين يحصالون
على معدل فصلي ( )%84فأكثر ،شريطة أن ال يقل العبء الدراساي ألي مانهم عان ()12
ساعة معتمدة ،وأن ال يكون الطالب قد حصل على إن ار أو فُصل من الكلية/المعهد ألسباب
تأديبية.
ي) يصدر رئيس الجامعة "الئحة شرف الجامعة" ،وتضم أسماء الطلبة ال ين يحصلون على معادل
فصلي ( )%21فما فوق من بين الطلبة المسجلين على لوائح شرف الكليات/المعاهد.
إنذار الطالب وفصله من التخصص أو الجامعة
المادة (:)71
أ) يُن ر كل طالب يحصل على معدل تراكمي أقل من ( )%61باستثناء الفصل الدراسي األول من
التحاق بالجامعة.
ً
ً
ب) ال يُعد الفصل الصيفي فصال دراسيا ألغراض إنا ار الطالاب وفصال عناد حصاول علاى معادل
تراكمي أقل من (.)%61
ج) على ال طالب الا ي قاد وجا لا إنا ار أكااديمي أن يرفاع معدلا التراكماي إلاى ( )%61فماا فاوق
إللغاء مفعول اإلن ار ،و ل في مدة أقصاها فصالن دراسيان من تاريخ اإلن ار.
د) يفصل الطالب مان التخصاص إ ا أخفاق فاي رفاع معدلا التراكماي إلاى ( )%61بعاد مارور مادة
الفصاالين الدراساايين ،ويسااتثنى ماان لاا الطالااب الاا ي أتاام بنجاااح ( )%75ماان مجمااوع
الساعات المعتمدة للتخرج حسب الخطة والتي تم دراستها في الجامعة.
هـ) ال يعتبر الفصل الصيفي أو الفصل ال ي يؤجل الطالاب دراسات فيا ضامن المادة المقاررة لرفاع
اإلن ار.
ً
و) يبقى اإلن ار ساريا على الطالب إ ا بقي معدلا التراكماي باين ( )%52622-52651بعاد انقضااء
مدة اإلن ار ،وال يفصل له ا السبب.
ز) يجوز أن يقبل الطالب المفصول من الدراسة المنتظماة بسابب تادني المعادل التراكماي عان الحاد
المطلوب ،في الدراسة الخاصة.
ح) يعطى الطالب المقبول في الدراسة الخاصة ثالثة فصول دراسية ،ومن ضمنها الفصال الصايفي
لرفع معدل التراكمي إلى الحد المطلوب ليعود إلى الدراسة المنتظمة ،وإ ا أخفق فاال يسامح
ل بمواصلة الدراسة الخاصة ويفصل من الجامعة دون إن ار ،اال إ ا كان قد أنهى بنجاح ما
مجموع ( )%75من مجموع الساعات المعتمدة للتخرج حسب الخطة الدراسية.
ط) يكون العبء الدراسي للطالب المقبول في الدراسة الخاصاة ( )15سااعة معتمادة حاداً أعلاى فاي
الفصل العادي ،و( )2ساعات معتمدة للفصل الصيفي.
ي) يفصل من الجامعة ودون إن ار سابق كل طالب يقل معدل التراكمي فاي أي فصال دراساي عان
( ،)%51باستثناء الفصل الدراسي األول من التحاق الطالب بالجامعة أو الفصل الصيفي.
) إ ا تم فصل الطالب من تخصص  ،يجوز ان يقبل في تخصص اخر بما يتناسب مع معدل  ،وإ ا
فُصل من التخصص ال ي قبل في يُفصل من الجامعة.
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ل) يُفصل من الجامعة الطالب ال ي يتجاوز الحد األقصى للمادة المساموح بهاا للدراساة دون تحقياق
متطلبات التخرج.
إعادة دراسة المواد
المادة (:)79
أ) للطالب إعادأ دراس أي مادأ إجباري أو اختياري نجح فيها حسب خطته الدراسي .
ب) على الطالب إعادة دراسة أي مادة إجبارية رسب فيها.
ج) إ ا درس الطالب مادة اختيارية ورسب فيها ،ثم قام بدراسة مادة اختيارية أخار تعويضاا ً عنهاا
السااتكمال متطلبااات خطت ا الدراسااية ،فتعتباار المااادة التعويضااية مااادة معااادة بالنساابة للمااادة
االختيارية التي رسب فيها من حيث حساب عالمتيهما في المعدل الفصلي والتراكمي.
د) تحسب للطالب العالمة األعلى للمادة المعادة ،وتلغى العالماة األقال مان معدلا التراكماي ،وتبقاى
مثبتة في سجل األكاديمي.
هـ) في حالة إعادة الطالب دراسة مادة ما ،فإن ساعات تل الماادة تادخل فاي حسااب عادد السااعات
المطلوبة للتخرج مرة واحدة.
ُ
و) إ ا نجح الطالب عند إعادت للمادة ال يجوز إعادتها مرة أخر .
ُ
ز) تعامل المادة أو المواد التي يدرسها الطالب خارج الجامعة بعد معادلتها حسب األصول إ ا سابق
ل دراستها داخل الجامعة معاملة المادة أو المواد المعادة بحيث ال تحسب عالمة المادة التي
درسها داخل الجامعة في معدل الفصلي والتراكمي.
االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي
المادة ( :)33يسمح للطالب بإجراء عملية السحب واإلضافة مرة واحده خالل أسبوع من بداية الفصل
األول والثاني وخالل ثالثة أيام من بداية الفصل الصيفي وال تثبت ل في سجل مالحظة االنسحاب من
المادة التي انسحب منها ،وإ ا قام الطالب بسحب مادة ما خالل ه ه المدة دون إضافة مادة بدالً منها يحتفظ
ل برسوم المادة التي انسحب منها للفصل التالي.
المادة ( :)37مع مراعاة ما ورد في المادة ( )21يسامح للطالاب القياام باإجراءات الساحب واإلضاافة إضاافة
لما ورد في المادة ( )21من ه ه التعليمات خالل الفتارة المحاددة لا ل  ،و لا فاي الحااالت
التالية:
 -1إ ا تم تغيير تخصص .
ً
 -2إ ا كااان تخرجا متوقعاا فااي الفصاال الدراسااي الا ي سااجل فيا  ،وكاناات عمليااة السااحب
واإلضافة ضرورية لتخرج في ل الفصل.
 -3إ ا ألغيت مادة ما لعدم توفر الحد األدنى من الطلبة المسجلين لدراستها ورغاب الطالاب
في إضافة مادة أخر بدالً عنها.
 -4إ ا عدل موعد التدريس لمادة ما رسميا ً وترتاب علاى لا تعاارض فاي جادول الطالاب
الدراسي.
 -5إ ا تم طرح مادة جديدة بعد انتهاء موعد تسجيل ورغب في إضافة ه ه المادة.
 -6إ ا رسب في مادة ما في فصل دراسي سابق أو حصل فيهاا علاى عالماة دون ()%61
ورغب في إعادة دراسة المادة نفسها.
 -1إ ا قام بالتسجيل على مادة ما ولم يدرس متطلبها السابق.
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المادة ( :)33اوالً
أ) -1يساامح للطالااب باالنسااحاب ماان مااادة مااا أو أكثاار خااالل ماادة أقصاااها ( )12أساابوعا ً ماان باادء
الفصل العادي و( )6أسابيع من بدء الفصل الصيفي (على أن ال يكون الطالاب قاد تجااوز نسابة
الغياب المسموح بها) ،وتثبت في سجل مالحظة (منسحب).
-2يتم االنسحاب في ه ه الحالة عن طريق البوابة اإللكترونية للطالب ،على أن يتم اعتمااد ها ا
االنسحاب الكترونيا ً من قبل مدرس المادة ورئيس القسم أو عميد الكلية/المعهد المختص.
-3ال يجوز نتيجة لالنسحاب أن يقل عبء الطالب الدراسي عن ( )12ساعة معتمدة في الفصل
االعتيااادي ،و يجااوز فااي حاااالت خاصااة يقاادرها ويوافااق عليهااا عميااد الكليااة/المعهااد أن يقاال
العبء ليصبح ( )2ساعات معتمدة فقط.
ب) إ ا اعتبر الطالب منسحبا ً من جميع المواد في فصل ما تعتبر دراسات فاي لا الفصال مؤجلاة،
ويعتباار ل ا الفصاال ماان ضاامن الحااد األعلااى للماادة المسااموح بهااا للحصااول علااى درجااة
البكالوريوس.
ج) مع مراعاة ما ورد في المادة ( ،)11يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لرئيس القسم باالنسحاب مان
جميااع المااواد التااي سااجلها ل ا ل الفصاال (علااى أن ال يكااون ه ا ا فااي أول فصاال اللتحاق ا
بالجامعة) ،وبعد موافقة رئيس القسم وعميد الكلية على ل تعتبر دراسات فاي لا الفصال
مؤجلة ،وعلى الطالب أن يتقدم بمثل ه ا الطلب قبل موعد االمتحانات النهائية بأسبوع على
األقل.
ثانيا ً :ترد الرسوم الجامعية كاملة للطالب أو وي بعد إتمام عملية براءة ال ماة مان الجامعاة فاي أي
من الحاالت التالية:
أ .وفاة الطالب خالل ل الفصل.
ب .الرسوم المدفوعة للفصل الدراسي الالحق للفصال الدراساي الا ي فصال فيا الطالاب مان
الجامعة نهائياً ،أما في حالة الفصل المؤقت فترصد ل الرسوم المدفوعة.
ثالثا ً :إ ا انتقل الطالب المستجد المقبول من خالل لجنة القبول الموحد في الجامعات األردنية إلاى
جامعة أردنية رسمية أخر وأبل الجامعة خطيا ً ب ل فيتم تحويل رسوم الساعات المعتمادة
التي سجلها إلى الجامعة األخر بنسبة ( )%111و ل إ ا تم االنتقال حتى نهاية األسابوع
الثالث من بداية الفصل الدراسي المعني ،شريطة حصول على براءة مة حسب األصول.
رابعا ً :إ ا انسااحب الطالااب المقبااول والمسااجل فااي الجامعااة علااى البرنااامج العااادي أو المسااائي أو
الموازي ،فيستحق رد الرسوم الجامعية بالنسب التالية:
أ )%111( .من رسوم الساعات المعتمدة إ ا كان االنسحاب قبل بداية السحب واإلضافة.
ب )%21( .من رسوم الساعات المعتمدة إ ا كان االنسحاب خالل فترة السحب واإلضافة.
ج )%51( .ماان ر سااوم الساااعات المعتماادة إ ا كااان االنسااحاب بعااد فتاارة السااحب واإلضااافة
وحتى نهاية األسبوع الرابع من بداية الفصل الدراسي ال ي تم االنسحاب في .
د .ال ترد أية رسوم إ ا كان االنسحاب بعد المدد المبينة بالفقرات الثالث السابقة.
خامسا ً :ال ترد الرسوم في حالة استحقاق ردها ما لم يتم عمل براءة مة من قبل مستحقيها.
المادة ( :)32إ ا تأخر الطالب بالتسجيل إلاى فتارة الساحب واإلضاافة فيادفع غراماة تاأخير تساجيل مقادارها
( )15ديناراً ،ويستثنى من دفع ه ه الغرامة المالية الطالب ال ي تنطبق علي إحد الحاالت
التالية:
 -1إ ا كان الطالب من المتوقع تخرج في الفصال الدراساي الساابق ولام يحقاق متطلباات
تخرج .
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إ ا كان مؤجالً لدراست في الفصل الدراسي السابق.
إ ا تم منع من التسجيل في فترة التسجيل لقضايا خارج عن إرادت بناا ًء علاى قارار
من العميد المعني.
إ ا قدم ع راً لسبب التأخير يقبل رئيس الجامعة.

تأجيل الدراسة
المادة (:)34
أ) للطالب أن يتقدم بطلاب لتأجيال دراسات مان خاالل بوابتا اإللكترونياة قبال بادء الفصال الدراساي
ال ي يرغب تأجيل دراست في على أن يُضامن طلبا أسابابا ً تقتناع بهاا الجهاة المختصاة بالموافقاة
على التأجيل و ل  ،وفقا لما يأتي:
-1لعميااد الكليااة/المعهااد إ ا كااان التأجياال المطلااوب لماادة فصاال دراسااي واحااد وال يتجاااوز
فصلين دراسيين.
-2لمجلس الكلية/المعهد ،إ ا كاان التأجيال المطلاوب لمادة تزياد علاى فصالين دراسايين ،وال
تزيد على أربعة فصول دراسية ،سواء أكان التأجيل متصالً أم منفصالً.
ب) ال يجااوز تأجياال دراسااة الطالااب فااي الفصاال األول اللتحاق ا بالجامعااة ،ويجااوز التأجياال للطالااب
المنتقل من تخصص خر داخل الجامعة.
ج) ال تحتسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس.
د) يُبل مدير القبول والتسجيل ورئيس القسم المعني بقرار التأجيل.
االنقطاع عن الدراسة
المادة (:)35
ً
أ) إ ا بدأت الدراسة في أي من الفصاول الدراساية ولام يكان الطالاب مساجال فاي لا الفصال يعتبار
منقطعا ً عن الدراسة ويعتبر تسجيل في الجامعة ملغي ،إال إ ا تقدم بع ر قهري تقبلا الجهاة
المختصة بقبول الع ر و ل وفقا لما يلي:
-1لعميد الكلية/المعهد ،إ ا قدم الع ر خالل أسبوعين من بدء الدراسة
-2لمجلس الكلياة/المعهاد ،إ ا قادم العا ر خاالل فتارة تزياد علاى أسابوعين مان بادء الدراساة
ولكنها ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي.
ب) إ ا انقطااع الطالااب عاان الدراسااة فتاارة تتجاااوز الفصاال يعتباار تسااجيل فااي الجامعااة ملغااى إال أن
لمجلس العمداء الموافقاة علاى إعاادة تساجيل إ ا قادم عا راً قهرياا ً يقبلا المجلاس فاي مادة ال
تتجاوز المدة القصو للتأجيل.
ج) تحسب مدة االنقطاع بع ر من ضمن الحد األعلى للمدة المسموح بها للدراسة في التخصص.
د) يُبل مدير القبول والتسجيل ورئيس القسم المعني بقرار الموافقة  /عدم الموافقة على االنقطاع.
هـ) إ ا أوقعت عقوبة الفصل المؤقت على أي طالب لمدة فصل أو أكثر فتعد ه ه المدة انقطاعا ً عان
الدراسة.
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االنتقــال
المادة (:)36
أوالً :يسمح بانتقال الطالب إلى جامعة آل البيت فاي حالاة وجاود شااغر لا وعادم حصاول علاى اي
جزاء تأديبي ،و ل في التخصص المناظر وحسب الشروط ا تية:
أ) أن يكون معدل الطالب في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها مقباوالً فاي الكلياة
أو المعهااد  /التخصااص المنتقاال إليا فااي جامعااة آل البياات ساانة حصااول علااى شااهادة
الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ،أو سنة تسجيل في جامعة آل البيت.
ب) أن يكون منتقالً من جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي معترف ب .
ج) أن يكون الطالب قد أتم بنجاح ماا ال يقال عان ( )31سااعة معتمادة فاي جامعتا المنتقال
منها ،وبتقدير ال يقل عن جيد.
د) يعااادل للطالااب فااي جامعااة آل البياات مااا ال يزيااد علااى ( )%51ماان مجمااوع الساااعات
المعتمدة المقررة وفقا ً لخطة التخصص المنتقل إلي بنا ًء على طلبا بموجاب النماو ج
المعد له ه الغاية ،وفقا ً لألسس واإلجراءات التالية:
 .1أن ال تقل عالمة المادة المعادلة عن (.)%61
ً
 .2أن يكون وصف ومفردات المادة المراد معادلتها مطابقا بماا ال يقال عان ()%75
لوصف الماادة فاي خطاة التخصاص المنتقال إليا  ،وأن ال يختلاف مساتو الماادة
المراد معادلتها عن مستو المادة في خطة التخصص المنتقل إلي بأكثر من سنة
واحدة.
 .3تعطااى األولويااة فااي معادلااة المااواد لمتطلبااات الجامعااة اإلجباريااة واالختياريااة
الواردة في خطة الطالب ثم متطلبات الكلية ومتطلبات التخصص.
 .4لغايااات احتساااب الحااد األعلااى المسااموح بمعادلت ا للطالااب ،تحتسااب فقااط المااواد
الواقعة ضمن خطت الدراسية.
 .5ان يقدم طلب المعادلة لمرة واحدة فقط وخالل الفصل االول النتقال .
هـ) أن تكون دراست السابقة وفقا ً لنظام االنتظام.
و) تقوم دائرة القبول والتسجيل بتثبيت الماواد المعادلاة للطالاب بناا ًء علاى قارار مان العمياد
المسااتند لتوصااية مجلااس القساام أو لجنااة معادلااة المااواد فااي حااال عاادم وجااود قساام
أكاديمي.
ثانيا ً :يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة انتقال الطلبة) برئاساة أحاد ناواب الارئيس وعضاوية كال مان
عميد الكلياة/المعهاد المنتقال إليا الطالاب ومادير دائارة القباول والتساجيل للنظار فاي طلباات
انتقال الطلبة إلى الجامعة من الجامعات األخر  ،حسب الشروط الناف ة.
ثالثا ً :إ ا قبل الطالب في السانة األولاى فاي جامعاة آل البيات كطالاب مساتجد ،وكاان ها ا الطالاب قاد
درس بنجاح مواد في جامعة أخر أو كلية جامعية أو معهد جامعي أو كلية مجتمع تعترف
بها جامعة آل البيت ،وكانت ه ه المواد ضمن خطت الدراسية في التخصص ال ي قبل في ،
يحُسب ل من ه ه المواد ما ال يزياد عان ( )%51مان ماواد خطتا الدراساية المنتقال إليهاا،
وال تحسب في معدل الفصلي والتراكمي.
رابعا ً :يتم تقديم طلبات االنتقال إلى دائرة القباول والتساجيل ،وترسال لجناة االنتقاال بتوصاياتها إلاى
رئيس الجامعة للمصادقة عليها.
المادة (:)31
أ) يجوز انتقال الطالب من تخصص إلى آخر في الجامعة وفق الشروط ا تية:
 -1أن يتوافر ل مقعد شاغر في التخصص ال ي يرغب في االنتقال إلي .
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 -2أن يكون معدل عالمات في الثانوية العامة أو ما يعادلها قاد قُبال فاي التخصاص الا ي
يرغب في االنتقال إلي سنة حصول على الثانوية العامة أو في السنة التي يرغب في
االنتقال فيها تنافسيا ً.
 -3يجوز انتقال الطالب من تخصص ي معدل أعلى إلى تخصص ي معدل أدنى.
ب) عند انتقال الطالب إلى تخصص آخر تحسب ل المواد التي يختارها من المواد التي درسها فاي
التخصااص المنتقاال من ا وتكااون ضاامن الخطااة الدراسااية للتخصااص المنتقاال إلي ا  ،وبمااا ال
يتجاوز ( )%51من تل الخطاة ،وتادخل عالماات تلا الماادة أو الماواد فاي حسااب معدلا
التراكمي ،وتلغى من سجل المواد التي لم يتم احتسابها.
ج) يتم تقديم طلبات االنتقال إلى دائرة القبول والتسجيل وتبت لجنة االنتقال به ه الطلبات.
د) يكون االنتقال داخل الجامعة لمرة واحدة فقط.
هـ ) تتقاضى الجامعة من الطالب المحول على نظام االربعة مواد رسوم الموازي فاي االرباع ماواد
فقط  ،وحسب سعر الساعة المعتمدة للموازي في التخصص ال ي يرغب الطالب باالنتقال الي .
مالحظة  :يستوفى كرسم مالي (  ) 11دنانير لكل طالب يتقدم لطلب تحويل من تخصص الاى اخار
.
الموووادة ( :)31يجاااوز للطلباااة الاااراغبين فاااي تغييااار تخصصااااتهم وممااان ال تنطباااق علااايهم شاااروط االنتقاااال
المنصوص عليها في المادة ( )27من ه ه التعليمات االنتقاال مان تخصاص إلاى آخار وفاق
الشروط التالية:
أ) أن يدرس الطالب في التخصص ال ي يرغب باالنتقال إليا وفاي مادة ال تتجااوز فصالين
دراسايين أرباع مااواد يحاددها القسام األكاااديمي المعناي مان مااواد تخصصا وبموافقااة
عميااد الكليااة/المعهااد المنااوي االنتقااال إليهااا فااي ضااوء الشااواغر المتااوفرة فااي القساام،
وينجح فيها جميعا ً في المرة األولى وبمعدل ال يقل عن ( )%76في المواد األربع.
ب) أن يتعهااد الطالااب خطي اا ً بتحماال مسااؤولية أي تبعااات تنشااأ عاان لا ماان حيااث التكلفااة
المادية والحد األعلى لسنوات الدراسة والمعادل التراكماي واإلنا ارات والفصال وأياة
أمور مترتبة على ل وردت في ه ه التعليمات.
ج) إ ا أخفق الطالب في االنتقال إلى التخصاص الجدياد ،تلغاى عالماات الماواد المشاار لهاا
في البند (أ) من المعدل التراكمي ،إال ا ا كانت ها ه الماواد او جازء منهاا مان ضامن
خطت الدراسية.
د) أن يكون معدل الطالب في الثانوياة العاماة محققاا ً للقباول فاي التخصاص الماراد االنتقاال
إلي وفقا ً ألسس القبول المقررة.
المادة (:)39
أ) يُحسم فصل دراسي واحد للطالب المنتقل من ضمن الحاد األعلاى لمادة الدراساة مقابال كال ()15
ساعة معتمدة تحسب للطالب المنتقل سواء أكان االنتقال من داخل الجامعة أو من خارجهاا.
ب) يعاماال الطالااب المنتقاال معاملااة الطالااب الجديااد ،و ل ا لغايااات التأجياال واإلن ا ار والفصاال ماان
التخصص ،ويستثنى من التأجيل الطالب المنتقل من تخصص خر داخل الجامعة.
ج) تقدم طلبات االنتقال إلى دائرة القبول والتسجيل على النما ج المقررة له ا الغرض.
د) تبت لجنة انتقال الطلبة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا ً) من المادة ( )26من ه ه التعليمات في
طلبات انتقال الطلبة من تخصص إلى آخر.
ه) مع مراعاة ما ورد في البند (ب) من المادة ( )27يجوز للطالب عناد انتقالا مان تخصاص خار
في الجامعة معادلة مواد كان قد درسها في تخصص السابق ،و لا وفاق الشاروط الاواردة
في الفقرة ( )2من البند (أوال/د) من المادة ( )26من ه ه التعليمات.
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المادة ( :)23يسمح لطلبة جامعة آل البيات بدراساة ماا ال يزياد علاى ( )36سااعة معتمادة (المطلوباة حساب
الخطة المقررة) في جامعة اخر تعترف بها الجامعة داخل األردن او خارج  ،وتحسب لهام
ه ه الساعات وفق الشروط التالية:
أ) أن يكون ناجحا ً في ه ه الساعات بحد ادنى ( )%61في كل مادة.
ب) أن يكون الطالب قد أنهى بنجاح دراسة ما ال يقل عن ( )36ساعة معتمدة فاي جامعاة آل
البيت.
ج) أن يحصل الطالب على موافقة مسبقة من عميد الكلية/المعهد بنا ًء على تنسيب من القسم
األكاديمي المختص لدراسة المواد المطلوبة.
د) أن يقضي الطالب آخر فصلين دراسيين في جامعة آل البيت.
هـ) مع مراعاة ما ورد في المادة ( )26ال يجوز ان يزيد مجموع الساعات التي تعادل
للطالب على ( )%51من مجموع الساعات المعتمدة في خطت الدراسية سواء اكان
منتقالً من جامعة أخر و/او قام بدراسة مواد خارج الجامعة بحسب احكام المادة
(.)31
ً
و) مع مراعاة المادة ( ،)24تعد المدة التي يدرسها الطالب في جامعة اخر تأجيال للطالب
إ ا كانت دراست في فصل عادي.
متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
المادة ( :)27تمنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إتمام المتطلبات التالية:
أ) النجاااح فااي جميااع المااواد المطلوبااة للتخاارج وحسااب خطت ا الدراسااية لتخصص ا السااارية
المفعول سنة قبول في الجامعة أو انتقال .
ب) الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن ( )%61في مواد الخطة الدراسية.
ج) إتمام المتطلبات األخر التي تقتضيها الخطة الدراسية.
د) عدم تجاوز المدة القصو المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس ،حسبما ورد في
المادة ( )2من ه ه التعليمات.
هااـ) إتمااام الطالااب بنجاااح فااي جامعااة آل البياات مااا ال يقاال عاان ( )%51ماان مجمااوع الساااعات
المعتمدة المطلوبة للتخرج وفق الخطة الدراسية المقرة حين قبول الطالب.
ز) التقدم المتحان الكفاءة الجامعية في التخصصات التي يكون فيها امتحان كفاءة.

أحكام عامة
المادة (:)23
أ) إ ا قبل الطالب في الجامعة لنيل درجة البكالوريوس فاي تخصاص ماا وكاان قاد حصال علاى
الدرجة نفسها في ات التخصص أو تخصص آخر مان الجامعاة اتهاا أو مان أي جامعاة
أخر معترف بها ،وكانت دراست فيها باالنتظام ،فيجوز (مع مراعاة ما ورد في الفقارة
(د) ماان البنااد أوالً ماان المااادة  )26أن يحسااب لا مااا ال يزيااد عاان ( )%51ماان الساااعات
المقررة في تخصص الجديد وحسب التعليمات الناف ة المتعلقة به ا الشأن.
ب) تعطى األولوية في معادلة المواد لمتطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية الواردة في خطة
الطالب ثم متطلبات الكلية ومتطلبات التخصص.
المادة ( :)22إ ا توقف احتمال تخرج طالب على دراسة مادتين وكانت هاتين المادتين غير مطروحتين في
فصل تخرج  ،أو كانتا مطروحتين ومتعارضتين مع مادتين الزمتين لتخرج  ،فللعميد بعد
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أخ رأي رئيس القسم ال ي يدرس في الطالب أن يوافق على أن يدرس الطالب مادتين
بديلتين عنهما ،على أن يعلم مدير القبول والتسجيل ب ل .
المادة ( :)24يجوز للطالب أن يتقدم لعميد كليت /معهده بطلب إعطائ مادة بديلة شريطة أن يكون قاد رساب
فااي مااادة مااا ثااالث ماارات  ،وفااي جميااع األحااوال ال يجااوز ان يتجاااوز عاادد المااواد البديلااة
الممنوحة للطالب خالل دراست مادتين.
المادة (:)25
أ) رئاايس القساام المخااتص وماادير القبااول والتسااجيل مسااؤوالن عاان متابعااة المساايرة األكاديميااة
للطالب المسجل في القسم ،والتحقق من استيفائ لمتطلبات التخرج وإبالغ ب ل دوريا ً.
ب) على الطالب ال ي يتوقع تخرج في نهاية فصل دراسي أن يقاوم بتعبئاة نماو ج خااص فاي
القسم األكاديمي المختص قبل أربعة أسابيع من نهاياة الفصال الا ي يسابق فصال تخرجا
على األقل ،حيث يقوم القسم بالتنسيق مع دائرة القبول والتسجيل بمراجعاة خطاة الطالاب
الدراسية والتأكد من استيفائ لمتطلبات التخرج.
المادة ( :)26ال يجوز للطالب أن يكون مسجالً في الوقت نفس في أكثر من تخصص في الجامعة سواء في
المستو نفس أو في مستويات مختلفة.
المادة (:)21
أ) لمجلس العمداء بتنسيب من الرئيس وبناء على توصية من رئيس القسام والعمياد الساماح للطالاب
ال ي أنهى متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس ولم يقار تخرجا بعاد ،أن يادرس فصاالً
دراسيا ً واحداً بما ال يزيد عن ( )12ساعة معتمدة من مواد كليت  ،على أن ال تقل عان ()%51
من المواد التي سيدرسها من مواد تخصص .
ب) يعامل الطالب ال ي سمح ل بالدراسة بناء على الفقرة (أ) من ه ه المادة وفقا ً لتعليمات الدراساة
الخاصة.
المادة ( :)21تمنح درجة البكالوريوس عند استحقاقها في نهاية كل فصل بما في ل الفصل الصيفي
وتحمل الشهادة تاريخ منح تل الدرجة للطالب.
المادة ( :)29يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في ه ه التعليمات أو التي تنشأ عن
تطبيقها.
المادة (:)43
أ) تعلن الجامعة ه ه التعليمات وأية تعليمات أخر وك ل أي تعديالت تطرأ عليها في لوحات
اإلعالنات في مباني الجامعة وعلى الموقع االلكتروني للجامعة أو في نشرات إرشادية خاصة
توزع على الطلبة من خالل وسائل التواصل المناسبة.
ب) ال يجوز ألي طالب أن يت رع بعدم علم ومعرفت به ه التعليمات أو بعدم اطالع على النشرات
الصادرة عن الجامعة أو على ما ينشر في لوحة اإلعالنات داخل مباني كليت أو معهده ،بعد أن
يتم اإلعالن عنها بالشكل الوارد في الفقرة (أ).
المادة ( :)47تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة.
المادة ( :)43تلغي ه ه التعليمات (تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة آل البيت) واي قرارات
أخر تتعارض معها شكالَ ومضمونا َ.
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تعليمات مواد المتطلبات الجامعية في جامعة ال البيت
الصادرة عن مجلس العمداء بموجب قرار رقم  3371/3371/275تاريخ 3371/4/32م

المادة ( :)7تسمى هذه التعليمات (تعليمات مواد المتطلبات الجامعية في جامعة آل البيت) ،ويعمل بها من
تاريخ إصدارها6
المادة ( :)3يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خالف ذلك :
-

الجامعة  :جامعة آل البيت6
العميد  :العميد الذي يتبع له قسم المتطلبات6
عميد التخصص :عميد الكلية أو المعهد الذي يتبع له المتطلب6
القسم :قسم متطلبات الجامعة الذي يتبع له المتطلب6
رئيس القسم :رئيس قسم المتطلبات الذي يتبع له المتطلب6
المنسق :عضو هيئة التدريس الذي يسميه عميد التخصص لغايات متابعة مادة المتطلب والتنسيق
بشأنها مع الجهات ذات العالقة6

المادة ( :)2يتم استحداث قسمين لمتطلبات الجامعة ،أحدهما يتبع عميد كلية اآلدابوالعلوم االنسانية ويوطن
فيها ،واآلخر يتبع عميد كلية العلوم ويوطن فيها6
المادة ( :)4يتولى كل قسم طرح المواد الخاصة به من متطلبات الجامعة اإلجبارية واإلختيارية،
وبالتنسيق مع عمداء التخصص ،ووفقا ً لخطة استرشادية توضع لهذه الغاية6
المادة ( :)5االمتحانات:
أ 6تحدد مواعيد االمتحانات وأماكن انعقادها من قبل رئيس القسم وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة6
ب 6تكون جميع االمتحانات الخاصة بمتطلبات الجامعة محوسبة6
ج 6يُخصص لكل متطلب امتحان نصفي ( 35عالمة) ،وامتحان نهائي ( 51عالمة)،ويخصص (15
عالمة) للمشاركة ولألعمال الفصلية التي يطلبهاالمدرس6
المادة (:)6مهام عميد التخصص:
تشمل مهام عميد التخصص ما يأتي:
ا لتعاون مع العميد ورئيس القسم في كل ما يتعلق بتدريس متطلبات الجامعة للكلية أو المعهد التابع
أ6
له6
تسمية مدرسي المواد المطروحة ،على أن تعطى األولوية للمدرسين والمحاضرين براتب أستاذ
ب6
مساعد واألساتذة المساعدين6
جـ 6تسمية منسق لكل مادة من بين أعضاء هيئة التدريس في كلية التخصص ،ممن يدرسون ذلك المساق6
د 6تأمين المراقبين على االمتحانات6
هـ 6متابعة المحتوى اإللكتروني للمتطلبات المحوسبة وتطويره بصورة دائمة6
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المادة ( :)1مهام العميد
تشمل مهام العميد ما يلي:
طرح متطلبات الجامعة بناء على تنسيب من رئيس القسم6
أ6
اعتماد عالمات مواد المتطلبات التابعة له6
ب6
جـ 6الموافقة على انسحاب الطلبة من مواد المتطلبات التابعة له6
د 6التنسيق مع عميد التخصص في كل ما يتعلق بالعملية التدريسية لمتطلبات الجامعة6
هـ 6قبول أعذار الغياب عن االمتحان النهائي6
المادة (:)1مهام رئيس القسم
تشمل مهام رئيس القسم ما يأتي:
وضع خطة استرشادية للمواد العائدة للقسم6
أ6
توفير اإلحصائيات الالزمة ألعداد الطلبة الذين سيقومون بتسجيل المتطلبات بالتنسيق مع دائرة
ب6
القبول والتسجيل6
جـ 6التنسيب للعميد بطرح المساقات وفقا ً للخطة االسترشادية وفي ضوء اإلحصائيات المتعلقة بأعداد
الطل بة الذين لم يدرسوا المتطلبات ،على أن يتم طرح المتطلبات قبل مواد التخصص بإسبوععلى
األقل6
دـ 6التنسيق مع دائرة القبول والتسجيل بخصوص أوقات طرح مواد المتطلبات وأماكنها6
هـ 6التنسيق مع قسم االمتحانات المحوسبة بخصوص عقد االمتحانات الخاصة بالمتطلبات ،واإلشراف
المباشر على حسن سيرها6
و 6التنسيب لعميد التخصص باألعداد الالزمة من المراقبين على االمتحانات6
ز 6تحديد مواعيد االمتحانات وأماكن عقدها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة6
المادة ( :)9منسق المتطلب:
يتولى المنسق ما يأتي:
أ6
متابعة كل األمور المتعلقة بالمادة المكلف بتنسيقها ،ويكون مسؤوالً لهذه الغاية أمام كل من العميد
61
وعميد التخصص ورئيس القسم6
التواصل مع مدرسي المتطلبات لغايات تحديث االمتحانات المحوسبة وتطويرها6
62
يحسب للمنسق ساعة معتمدة واحدة على كل فصل دراسي يتولى فيه عملية التنسيق ،شريطة أن
ب6
يزيد شعب المادة عن ( )3شعب6
المادة ( :)73تسري تعليمات منح درجة البكالوريوس المعمول بها في الجامعة على األمور التي لم يرد
عليها نص في هذه التعليمات6
المادة ( :)77يبت مجلس العمداء فيما لم يرد فيه نص في هذه التعليمات ،وفي االشكاليات الناجمة عن
تطبيقها6
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تعليمات قبول الطلبة في البرنامج الموازي لمنح درجة البكالوريوس في جامعة آل البيت
صادر عن مجلس العمداء بقرار رقم ()1004/1002/228
تاريخ 1004/2/23

المادة ( :)2تسمى ه ه التعليمات (تعليمات قبـول الطلبة في البرنامج الموازي لمنح درجـة البكالوريوس
في جامعة آل البيت) ويعمل بها اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 0111/0110م.

المووادة ( :)1يحاادد مجلااس العمااداء قباال بدايااة كاال فصاال دراسااي أعااداد الطلبااة ال ا ين يمكاان قبااولهم فااي
البرنامج الموازي في كل تخصص.
المادة ( :)3يجوز قبول الطالب في البرنامج الموازي إ ا توافرت في الشروط التالية:
أ -أن يكون حاصالً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ب -أن ال يقل معدل الطالب في شهادة الدراسة الثانوية العامة عن الحدود الدنيا التي يحددها
مجلس التعليم العالي.
المادة ( :)8تطبق أسس التجسير على الطلبة المقبولين في البرناامج الماوازي مان حياث معادلاة الماواد،
وال ين درسوا في كليات جامعية متوسطة.
المادة ( :)5تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس المعمول بها في الجامعة علاى الطلباة المقباولين فاي
البرنامج الموازي.
المادة ( :)0ال يجوز لمن التحق بالجامعة عن طريق البرنامج الموازي االنتقال إلى البرنامج العادي.
المادة ( :)2ال تسري اإلعفاءات من الرسوم على أي طالب التحق بالبرنامج الموازي في الجامعة.
المادة ( :)4يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد عليها نص في ه ه التعليمات.

أعزائي الطلبة :

هويتك اجلامعية خاصة بك  ،وال تسمح للغري باستعماهلا داخل احلرم اجلامعي او خارجه

حىت ال تعرض نفسك للمسائلة والعقوبة
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أُسس َقبول َّ
الطلبة ودراستهم في مركز اللُّغات بجامعة آل البيت
()1
()2

تُس َّمى هذه األُسس "أُسس قبول الطَّلبة ودراستهم في مركز اللُّغات بجامعة آل البيت" ،ويُعملل بهلا
من تاريخ إقرارها من مجلس العُمداء6
تكون داللة الكلمات اآلتية على النّحو المبين أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
 الجامعة :جامعة آل البيت6 الرئيس :رئيس الجامعة6 المركز :مركز اللُّغات في الجامعة6 المجلس :مجلس مركز اللُّغات6 -المديرُ :مدير مركز اللُّغات6

()3
()4

()5
()6
()7
()8

()2

 الطَّلبة :الطَّلبة الدارسون في المركز من غير الناطقين بالعربيَّة6ألغراض دراسة اللُّغة العربيَّة ،وتحقيق الكفاية اللُّغويَّة التي تُلؤهلهم لاللتحلاق
يَقبل المركز الطَّلبة
ِ
بالتَّخصصات الجامعيَّة التي تمنحها الجامعة6
تُعتمد األُسس اآلتية لقبول الطَّلبة:
 أن تكون لُغته األُم غير ال ُّلغة العربيَّة6 أن يكون حاصالً على شهادة الثَّانوية العا َّمة ،أو ما يُعادلها6 أن يكون ُمحققا ً لشروط القبول في التَّخصصات الجامعيَّة6 أن يُقدِّم جميع الوثائق وال َّشهادات المطلوبة وفق األُصول6يُمنح الطَّلبة المسجلون في المركز هوية جامعيَّة ورقما ً جامعيلا ً خاصَّلا ً بلالمركز ،ويجلري ربطهلم
إلكترونيا ً مع عمادة ُشؤون الطَّلبة ودائرة القبول والتَّسجيل والدائرة المالية6
يعقلد المركلز امتحانلا ً لقيلاس كفايللة الطَّلبلة ال ُجللدد فلي اللغلة العربيَّللة ،ويجلري تصللنيفهم فلي أربعللة
ُمستويات معرفيَّة بناء على نتائجهم6
يتم ترميز كل مستوى من المستويات األربعة إلكترونيا ً6
يللدرس الطلبللة المهللارات اللُّغويَّللة المطلوبللة ،وفللق مسللتوياتهم ،علللى مللدار فصللل دراسللي كامللل،
وبمعللدل ( )12سللاعة أُسللبوعيا ً فللي الفصللل العللادي ،و( )24سللاعة أُسللبوعيا ً فللي الفصللل الصلليف ّي
وينظر المجلس في زيادة عدد السَّلاعات التلي تُلدرس أُسلبوعيا ً بنلا ًء عللى االتفاقيلات المبرملة بهلذا
الشأن6
تعتمد المعايير اآلتية ألغراض تقييم الطَّلبة في كلِّ مستوى:
 يُخصص المتحان المنتصف ( )31درجة6 يُخصص للتفاعل الصف ّي والمشاركة وأعمال الفصل ( )21درجة6 يُخصص لالمتحان النهائي ( )51درجة6- 22 -
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 يكون معدل النجاح للمستويات من األ َّول إلى الثَّالث ( )51درجة6 يكون معدل اجتياز المستوى الرابع (المتقدم) ( )61درجة6 إذا لم يُحقق الطالب معدل النجاح فيلزمه إعادة دراسة المستوى من جديد6( )11تُطبَّق الموا ّد الخاصَّة بالحضور والمواظبة والغياب الواردة في تعليمات منح درجة البكلالوريوس
على الطَّلبلة ال َّدارسلين فلي المسلتويات  ،كملا يسلتوفى ملن الطلبلة بلدل الدراسلة فلي مركلز اللغلات
(  ) 31ديناراً للساعة الواحدة المقررة في الجامعة للبرنامج الدراسي الذي التحق به الطالب 6
( )11ال يُسمح للطَّلبة ال َّدارسين في المستويات الثَّالثة األُولى التَّسجيل في أيٍّ ملن الملوا ّد الدراسليَّة التلي
تطرحها الجامعة6
()12
()13
()14

()15
()16

يُسمح للطلبة ال َّدارسين في المستوى الرَّابع (المتقدِّم) تسجيل ما ال يزيد عللى ( )6سلاعات ُمعتملدة
من ُمتطلبات الجامعة والكلية التي يرغبون االلتحاق بها6
تُحدِّد مجالس الكليات /المعاهد حزمة الموا ّد الدِّراسيَّة التي يُمكن لطلبة المستوى المتقدِّم دراستها6
يُقبل الطَّاللب بعلد اسلتكمال دراسلته فلي المركلز فلي التَّخصلص اللذي يرغلب بدراسلته ،بعلد تقلديم
جميع الوثائق المطلوبة لدائرة القبول والتسلجيل ،ويملنح – بنلا ًء عللى ذللك -هويلة جامعيَّلة ورقملا ً
جديداً حسب األُصول ،بعد تقديم ما يثبت براءة ذمته من المركز6
يُمنح الطَّالب الذي أكمل دراسة المستويات واجتيازها بنجاح شهادة تُثبلت ذللك ،متضلمنة وصلف
طبيعة التحصيل الذي حققه ومستواه ،ويُصادق عليها المركز وفق األُصول6
يتم ترحيل جميع بيانات الطَّالب الحاسوبيَّة والورقيَّة إلى رقمه الجامع ّي الجديد الذي يمنح لله بنلا ًء
على قبوله في أحد البرامج التي تقدمها الجامعة6

( )17يقدِّم المركلز ،إضلافة إللى ملا سلبق ،دورات خاصَّلة للطلبلة  ،ملن غيلر الفئلة السلابقة ،بهلدف رفلع
كفاءاتهم باللُّغة العربيَّة ،بنا ًء على اتفاقيات خاصَّلة تعقلدها الجامعلة ملع الجهلات أو المؤسَّسلات أو
األفراد الراغبين بدراسة هذه ال َّدورات6
( )18يُنسب المجلس للرئيس بما يأتي:
 أعداد الطلبة الذين يمكن استيعابهم في كل فصل دراس ّي6 رُسوم المستويات وال َّدورات6 أية ُمقترحات لتطوير برامج تعليم اللُّغة العربيَّة للناطقين بغيرها في المركز6( )12يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد نصّ عليها في هذه األُسس وفق األُصول6
( )21الرئيس والمدير ومدير القبول والتَّسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه األُسس وفق األُصول6
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تعليمات االمتحانات المحوسبة في جامعة آل البيت
الصادرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم (  )3371 / 3376 /232تاريخ 3371 /5/39م

المادة ( : )7تسمى هذه التعليمات (تعليمات االمتحانات المحوسبة لسنة  2117ويعمل بها من تاريخ
صدور قرار مجلس العمداء للموافقة عليها6
المادة ( : )3يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه
ما لم تدل القرينة على غير ذلك -:
القسم :قسم االمتحانات المحوسبة
رئيس القسم :رئيس قسم االمتحانات المحوسبة
االمتحانات :هي جميع االمتحانات التي يتم عقدها بشكل محوسب في المختبرات المخصصة
لذلك وتطبق عليها تعليمات االمتحانات المحوسبة 6
المنسق :هو مدرس المساق حسب بيانات دائرة القبول والتسجيل وفي حالة وجود مواد تدرس
من قبل أكثر من عضو هيئة تدريس يتم تسمية المنسق خطيا من قبل رئيس القسم أو
العميد المعني6
مشرف االمتحانات:هو موظف القسم المكلف بالقيام بالعمل على إدارة و إدامة األنظمة
الخاصة بحوسبة االمتحانات المحوسبة واتخاذ الترتيبات الالزمة لعقدها بشكل آمن وسليم
وحسب الواجبات الموكلة إليه6

المادة ( : )2تطبق هذه التعليمات على كافة االمتحانات المحوسبة التي يتم عقدها في الجامعة ويلتزم
اطراف االمتحان بجميع البنود والعبارات والشروط الواردة فيها وبجميع القوانين واألنظمة
ذات الصلة6
المادة ( : )4يتولى القسم من خالل كادره الفني مهمة ادارة االمتحانات المحوسبة التي يتم عقدها في
الجامعة وتوفير البنية التحتية والبرمجيات الالزمة لعقدها بشكل آمن وسليم 6
المادة ( :)5يرفع طلب االمتحان المحوسب من قبل العميد المعني قبل اسبوعين على االقل من تاريخ عقد
االمتحان ،وتعطى األولوية للمساقات ذات العدد األكبر من الطلبة وحسب االمكانيات المتاحة6
المادة ( :)6يتم تحديد مواعيد االمتحانات المحوسبة النهائية من قبل دائرة القبول والتسجيل وبالتنسيق مع
القسم6
المادة ( :)1يجب إخطار القسم عن إلغاء أو تأجيل االمتحان خطيا قبل ( )24ساعة من الموعد المقرر
النعقاده6
المادة ( :)1يتم االبقاء على عدد من أجهزة كل مختبر كأجهزة احتياطية تستخدم في حال تعطل احد
اجهزة الطالب6
المادة ( :)9يتم تأجيل االمتحان في أي من الحالتين التاليتين:
أ) تأخر المراقب عن وقت بداية االمتحان لمدة يحددها القسم6
ب) حدوث عطل فني أو انقطاع للتيار الكهربائي لمدة يحددها القسم6
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المادة ( :)73أ في حالة تعدد الشعب  ،يتم تحديد موعد لكل واحدة منها من قبل المنسق ويزود القسم بهذه
المواعيد قبل ( )48ساعة على األقل من موعد عقد االمتحان ،على أن يلتزم مدرس الشعبة
بالتواجد في قاعة االمتحان المحدد لشعبته6
ب -اذا تغيب مدرس الشعبة عن حضور االمتحان لظرف طارئ  ،يرسل العميد المعني من
ينوب عنه لحضور االمتحان ويبلغ رئيس القسم خطيا بذلك6
ج -على الطلبة االلتزام بالموعد المحدد لالمتحان والمعلن عنه رسميا ً ،كل حسب شعبته6
المادة ( : )77يقوم المنسق بتجهيز اسئلة لالمتحان ال يقل عددها عن ضعف عدد اسئلة االمتحان المقرر6
المادة ( :)73بعد انتهاء االمتحان بالتنسيق ما بين المنسق ومشرف االمتحانات يتم اتخاذ االجراءات
التالية:
أ) ترصد نتائج االمتحانات المحوسبة آليا في قاعدة بيانات دائرة القبول والتسجيل ويعتمد ذلك
اعتمادا نهائيا لهذه النتائج وتطبق عليها آلية فك االعتماد المتبعة في الجامعة عند الضرورة
ب) يقوم مشرف االمتحانات بإعداد تقرير لمجريات االمتحان يحتوي على اسم المساق واسم
المنسق واسم مشرف االمتحان وتاريخ ووقت االمتحان واية مالحظات او اشكاالت حصلت
اثناء االمتحان6
ً
ج) يشترط باالختبار التكميلي ألي امتحان محوسب ان يكون محوسبا وال يسمح بإجراء
االختبار التكميلي ورقيا ً لالمتحانات المحوسبة 6
د ) يقوم المنسق باإلطالع على التقرير والتوقيع عليه6
المادة ( :)72يتوجب على المنسق ما يلي:
أ -ضمان ادخال اسئلة االمتحان على نظام االمتحانات من خالل الوسائل التي يوفرها له النظام 6
ب -مراجعة االمتحان بصيغته النهائية واعتماده من خالل الوسائل التي يوفرها له النظام قبل
 24ساعة على األقل من موعد انعقاد االمتحان 6
ج -االلتزام بتحديد الوقت المناسب لكل سؤال في االمتحان بحيث يتناسب هذا الوقت مع طبيعة
السؤال التي يتم عرضه
د -احضار كشف مطبوع بأسماء الطالب المسجلين في المساق موزعين بشكل يناسب سعة
القاعات التي يتم عقد االمتحان فيها 6
المادة ( :)74فيما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات يبت القسم في أية مسألة ذات عالقة باالمتحانات
المحوسبة6
المادة ( :)75تلغي هذه التعليمات االسس والتعليمات السابقة الخاصة باالمتحانات المحوسبة6
المادة ( :)76رئيس القسم والعمداء ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات6
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تعليمات الدراسة الخاصة في جامعة آل البيت
صادرة عن مجلس العمداء بجلسته رقم ( )3331/3331/73تاريخ 3331/3/72

المادة (:)7
المادة (:)3

المادة (:)2

المادة (:)4

تساامى ه ا ه التعليمااات (تعليمااات الدراسااة الخاصااة فااي جامعااة أل البياات) ويعماال بهااا
اعتباراً من تاريخ صدورها.
يجوز أن يسجل للدراسة الخاصة فاي بعاض الماواد فاي جامعاة أل البيات أشاخاص مان
الفئات التالية:
أ -الطلبااة الااا ين يدرسااون فاااي جامعااات أو معاهاااد جامعيااة علياااا داخااال األردن أو
خارج  ،ويرغبون في دراسة بعض المواد في جامعة آل البيت في فصل دراسي
واحد أو أكثر.
ب -األفااراد ال ا ين يرغبااون فااي تعميااق معاارفتهم التخصصااية بهاادف تحسااين أدائهاام
ومهاااراتهم فااي األعمااال أو الوظااائف التااي يقومااون بهااا ،أو ال ا ين يرغبااون فااي
إثراء معرفتهم الثقافية أو العلمية.
ج -طلبااة الجامعااة المحااولين إلااى الدراسااة الخاصااة بموجااب تعليمااات ماانح درجااة
البكالوريوس.
د -طلبة الجامعة المحولين الى الدراساة الخاصاة بموجاب تعليماات الدراساات العلياا
المعمول بها في الجامعة.
أوالً :يشترط في قبول الطالب للتسجيل في الدراسة الخاصة ما يلي-:
أ -أن يكااون حاص االً علااى شااهادة الدراسااة الثانويااة العامااة األردنيااة أو مااا يعادلهااا
بمعاادل ال يقاال عاان الحااد األدنااى المطلااوب للدراسااة حسااب أسااس القبااول النافا ة،
و ل إ ا تقدم لدراسة مواد من مستو البكالوريوس.
ب -أن يكون حاصالً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها بتقدير ال يقال عان جياد،
إ ا تقدم لدراسة مواد من مستو الماجستير أوالدكتوراه.
ج -أن يكون قد درس المتطلبات السابقة للمواد التي يرغب التسجيل فيها.
د -أن يتوافر الشاغر في المواد التي يرغب التسجيل فيها.
ثانياا ً :يسااتثنى ماان الشااروط الااواردة فااي (أوالً /أ،ب) ماان ها ه المااادة الطلبااة المسااجلون
للدراسة في جامعات أو معاهد عليا غير جامعة آل البيت.
ثالث اا ً :يطلااب ماان الطالااب ال ا ي يرغااب بالتسااجيل فااي الدراسااة الخاصااة تقااديم الوثااائق
الثبوتية التالية:
أ -كشاف عالماات شاهادة الدراسااة الثانوياة العاماة أو مااا يعادلهاا أو كشاف عالمااات
شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
ب -وثيقة إثبات التحاق بالدراسة فاي جامعاة أو معهاد جاامعي آخار (إ ا كاان الطالاب
ملتحقا ً بالدراسة في جامعة أو معهد في مستو جامعي).
رابعا ً :يقبل الطلبة في الدراسة الخاصة بقرار من رئيس الجامعة بنا ًء على توصية مان
مدير القبول والتسجيل.
يجوز تسجيل الطلبة ال ين ال تنطبق عليهم شروط القبول فاي الماواد التاي يرغباون فاي
تسااجيلها كطلبااة مسااتمعين ،إ يساامح لهاام بحضااور المحاضاارات فقااط وال يطلااب ماانهم
التقدم المتحاناتها.
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المادة (:)5
أ -إ ا قبل طالب في برنامج البكالوريوس في تخصاص ماا ،وسابق لا أن درس ماواد
دراسة خاصة في جامعة آل البيت ،وكانات ها ه الماواد ضامن خطتا الدراساية فاي
التخصااص ال ا ي قباال في ا  ،يحسااب ل ا ماان ه ا ه المااواد ( )32ساااعة معتماادة علااى
األكثر.
ب -إ ا قباال الطالااب فااي أحااد باارامج الماجسااتيرأوالدكتوراه ،وساابق ل ا أن درس مااواد
دراسااة خاصااة فااي جامعااة آل البياات ،وكاناات ه ا ه المااواد ضاامن الخطااة الدراسااية
للبرنامج الملتحق ب  ،يجوز أن يحسب ل منهاا ثاالث ماواد (تساع سااعات معتمادة)
على أن ال تقل عالمت في أي منها عن (.)٪75
ج -يشترط الحتساب المواد المشار إليهاا فاي الفقارتين (أ) و(ب) مان ها ه الماادة أن ال
يكون قد مضى على دراستها -عند احتسابها -أكثر من ثمانية فصول.
د -تدخل عالمات المواد التي درسها الطالب دراسة خاصة وحسبت ل  ،ضامن معدلا
التراكمي.
هـ -يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابال كال ( )15سااعة
معتماادة تحساااب للطالااب الملتحاااق بمسااتو البكاااالوريوس و ( )2ساااعات معتمااادة
للطالب الملتحق بمستو الماجستيراو الدكتوراه.
المادة ( :)6تطبااق علااى الطلبااة المسااجلين فااي الدراسااة الخاصااة شااروط المواظبااة واالمتحانااات
والعالمات وأحكام التأديب الواردة في أنظمة الجامعة وتعليماتها وبقياة أنظماة الجامعاة
وتعليماتها.
المادة ( :)1الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الواحد لطالب الدراسة الخاصة ما يلي-:
أ )15( -ساعة معتمدة إ ا كانت المواد من مستو البكالوريوس.
ب )2( -ساعات معتمدة إ ا كانت المواد من مستو الماجستير او الدكتوراه.
المادة ( :)1تكون رسوم الساعات المعتمدة لطلبة الدراسة الخاصة على النحو التالي:
أوالً :يدفع الطالب المسجل في مرحلة البكالوريوس ال ي كاان قاد قبال علاى البرناامج
العادي رسوم الدراسة الموازية.
ثانيا ً :يدفع الطالب المسجل في الجامعة للدراسة الخاصاة لجمياع مراحال الدراساة مثلاي
رسوم الدراسة على البرنامج المسجل في .
ثالثا ً :تضاف للرسوم أعاله رسوم التسجيل المقررة األخر .
المادة ( :)9يسااتفيد طالااب الدراسااة الخاصااة ماان جميااع الخاادمات والتسااهيالت الجامعيااة المتااوافرة،
ويمنح بطاقة دخول مؤقتة للحرم الجامعي يكتب عليها مالحظ أنها تصلح للدخول إلى
الحرم الجامعي باعتبار أن حاملها يدرس مواد في الجامعة دراسة خاصة.
المادة ( :)73يعطى طالب الدراسة الخاصة وثيقة تثبت المواد التي درسها وعالمات في كل منها.
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المادة ( :)77يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في ه ه التعليمات.
المادة ( :)73العمداء ومدير القبول والتسجيل مكلفون بتنفي ه ه التعليمات.

أعزائي الطلبة  :في حال فقدان الهوية الجامعية أو تلفها أو تغيير تخصصك عليكم باإلجراءات التالية :
 مراجعة المكتبة الهاشمية  /قسم اإلعارة لإلبالغ عنها . إحضار وصل مالي من الدائرة المالية ( بدل فاقد ن بدل تال ن بدل تحويل ) مراجعة دائرة الخدمات والرعاية الطالبية في عمادة شؤون الطلبة إلصدار هوية جامعية جديدة .-إجراءات إصدار الهوية الجامعية واستالمها من قبل الطالب نفسه
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تعليمات منح درجة البكالوريوس لحملة دبلوم كليات المجتمع المقبولين على نظام التجسير
صادرة عن مجلس العمداء بقراره
رقم ( )3331/3331/775تاريخ 3331/7/72

المادة (: )7
المادة (: )3

تسمى ه ه التعليمات (تعليمات منح درجة البكالوريوس لحملة دبلاوم كلياات المجتماع
المقبولين على نظام التجسير).
تطبق ه ه التعليمات على حملة دبلوم كليات المجتمع ضمن برناامج التجساير ويعمال
بها ابتدا ًء من الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 2118/2117م.

الـقـبــول

المادة ( : )2أوالً  :يقبل في الجامعة في ه ا البرنامج من ترشاح لجناة تنسايق القباول الموحاد مان
الحاصاالين علااى دبلااوم كليااات المجتمااع ضاامن األعااداد التااي يااتم االتفاااق عليهااا
سنويا ً لنيل درجة البكالوريوس.
ثاني وا ً  :أ)  -يجااوز قبااول الطلبااة الناااجحين فااي امتحااان الشااهادة الجامعيااة المتوسااطة (نظااام
السنتين ونظام الثالث سنوات) بمعدل ال يقل عان ( )%68بالبرناامج الماوازي
والهندسة ( . ) %71

ثالثا ً:

ب ) -يجااب أن يكااون فاارع الشااهادة الثانويااة العامااة للطالااب الراغااب بالتجسااير إل اى
تخصااص معااين فااي الجامعااة ماان الفااروع المسااموح لهااا التقاادم للقبااول فااي ها ا
التخصااص المعمااول بهااا فااي أسااس القبااول للبكااالوريوس وبغااض النظاار عاان
المواد اإلضافية.
يكون الحد األدنى لمعدل القبول للتجسير فاي الجامعاة للطلباة حملاة الشاهادة الجامعياة
المتوسطة من وي االحتياجات الخاصة للطلبة ( ،)%65فاي التخصصاات المنااظرة
لتخصصاااتهم للشااهادة الجامعيااة المتوسااطة ضاامن البرنااامج العااادي ماان خااالل وحاادة
تنسيق القبول الموحد .

رابعا ً :أ ) -يمكاان للطلبااة غيااراألردنيين الحاصاالين علااى الشااهادة الجامعيااة المتوسااطة ماان
خارج األردن وبغض النظر عان معادلهم فاي المؤسساة التعليمياة التاي تخرجاوا منهاا
خارج المملكة التقدم بطلباات مباشارة للجامعاة للتجساير( باساتثناء تخصصاات الطاب
وطب االسنان ) على البرامج الموازي في التخصصات النظيرة  ،شريطة :
 ان تؤهلهم ه ه الشهادات الى مواصلة تعليمهم الجامعي لمستو البكالوريوس في دولهم . معادلة الشهادة الجامعية المتوساطة التاي يحملونهاا مان وزارة التعلايم العاالي والبحاث العلماياالردنية .
ب ) -يكون التجسير للطلبة االردنيين الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوساطة مان خاارج
االردن بكل تخصص ل نظيار فاي الجامعاة وفاق قاوائم التخصصاات التاي تقار لها ه الغاياة ،
وفي حال عدم وجود التخصص ضمن قوائم التخصصات  ،تقاوم الجامعاة بتحدياد التخصاص
المناظر وفقا ً للمواد الدراسية الواردة في كشوف العالمات .
خامسا ً  :يسمح للطلبة ممن لم يشملهم امتحان الشامل التقدم مباشارة للجامعاة شاريطة تقادمهم
لالمتحان التأهيلي ال ي تعقده جامعة البلقااء التطبيقياة لغاياة التجساير ونجااحهم فيا بمعادل ال
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يقل عن (  ) %68باستثناء الطلبة ال ين يرغبون التجسير الى تخصصات الصيدلة والهندسة
والطب البيطري  ،حيث يشترط اال يقل معدلهم في ه ا االمتحان عن ( . ) %71
المادة ( : )4يقبل الطلبة في تخصصات الجامعة المناظرة لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع .

معـادلـة المــواد
المادة ( : )5تكاون معادلاة الماواد التاي درساها الطالاب فاي مرحلاة الدراساة الجامعياة المتوساطة مان
داخاال االردن وخارج ا والااواردة ضاامن خطت ا الدراسااية فااي تخصص ا الجدياادة فااي
الجامعة من اختصاص االقسام االكاديمية المعنية في الجامعة وفقا ً لالسس التالية - :
-1
-2
-3
-4

-5
-6
-7
-8

ان يكون مد تطابق وصف ومفردات المادة المراد معادلتها مطابقا ً بماا ال يقال عان
(  ) % 75لوصف المادة في خطة التخصص المنتقل الي .
أن يكون عدد ساعات كل مادة مان الماواد النظرياة التاي درساها الطالاب فاي برناامج
دبلااوم كليااة المجتمااع والمااراد معادلتهااا مساااو لعاادد ساااعات المااادة الااواردة فااي
خطة التخصص .
يتر لألقسام المعنية صالحية معادلاة الماواد التاي يزياد مجماوع سااعاتها والمعتمادة
عن ثالث ساعات معتمادة بماادة واحادة إ ا تطاابق وصافها ماع ماادة واردة فاي
خطة تخصص الطالب .
أن ال يزيد عدد الساعات المعتمدة التي تعادل عن (  ) % 51مان الخطاة الدراساية ا
لمعتمدة لدرجة ا لبكالوريوس و ل لنظام السنتين ونظاام الاثالث سانوات علاى
حداً سواء وتعادل بعبارة ( ناجح فقط ) وال تدخل ضمن المعادل التراكماي فاي
مرحلة البكالوريوس .
تعطى األولوية في احتساب المواد لمتطلبات الجامعة اإلجبارياة واالختيارياة الاواردة
فاااي خطاااة الطالاااب فاااي برناااامج دبلاااوم كلياااة المجتماااع  ،ثااام متطلباااات الكلياااة
ومتطلبات التخصص .
يقدم طلب المعادلة لمرة واحدة فقط وخالل الفصل االول من التحاق في الجامعة .
يشااترط ألغااراض المعادلااة أن ال تقاال عالمااة الطالااب فااي اي مااادة ماان المااواد التااي
درسااها فااي كليااة المجتمااع عاان (  ) % 61للطلبااة االردنيااين و (  ) %55او
الرمز (  ) Dللطلبة غير االردنيين .
تقوم دائرة القبول والتسجيل بتثبيت المواد المعادلة للطالب بنا ًء على قرار من العميد
المستند لتوصية مجلس القسم او لجنة معادلة الماواد فاي حاال عادم وجاود قسام
اكاديمي .

المادة ( : )6عدم معادلة المواد التي مضى على دراستها اكثر من ( ) 15سنة لمرحلة الدبلوم .
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االنتقال
المادة (  :) 2أ )– يجوز انتقال الطالب من تخصص الى اخر في الجامعة وفق الشروط االتية :
 -0ان يتوافر ل مقعد شاغر في التخصص ال ي يرغب في االنتقال الي .
 -2ان ال يكون قد فصل من التخصص ال ي يرغب في االنتقال الي .
 -3أ – ان يكون معدل عالمات الطلبة االردنيين في الثانوية العامة او ما يعادلها قد قبل في
التخصص ال ي يرغب في االنتقال الي سنة حصول على الثانوية العامة او في السنة التي
يرغب في االنتقال فيها تنافسي .
ب )– ان يكون معدل عالمات الطلبة غير االردنيين في الثانوية العامة او ما يعادلها اعلى من
او يساوي ادنى معدل كان قد قبل في التخصص ال ي يرغب باالنتقال الي من غير االردنيين
سنة قبول بالجامعة  .شريطة تحقيق الحد االدنى لمعدل الثانوية العامة او ما يعادلها من غير
االردنيين حسب اسس القبول للطلبة في الجامعات االردنية الرسمية .
 -4يجوز انتقال الطالب من تخصص و معدل اعلى الى تخصص و معدل ادنى .
ب )– عند انتقال الطالب الى تخصص اخر تحسب ل المواد التي يختارها من المواد التي
درسها في التخصص المنتقل من وتكون ضمن الخطة الدراسية للتخصص المنتقل الي  ،وبما ال
يتجاوز (  )%11من تل الخطة  ،وتدخل عالمات تل المادة او المواد في حساب معدل
التراكمي  ،وتلغي من سجل المواد التي لم يتم احتسابها .
ج )– يتم تقديم طلبات االنتقال الى دائرة القبول والتسجيل وتبت لجنة االنتقال به ه الطلبات .
د )– يكون االنتقال داخل الجامعة لمرة واحدة فقط .
المادة (  : ) 2تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس المعمول بها في الجامعة على الحاالت
التي لم يرد فيها نص في ه ه التعليمات .
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تعليمات منح درجة الدبلوم العالي في جامعة آل البيت
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم  8102/8104/854تاريخ 8102/3/6م
بموجب المادأ ( )3م نظاا منح الدرجات العلمي والاهادات في جامع تل البيت رقا ( )71لسن
1228

المادة ( :)7تسمى هيذل التعليميات (تعليميات مينح ايهادأ اليدبلوا العيالي فيي جامعي تل البييت) ويعميل بهيا
اعتبا اًر م تاريخ إصدارها.
المادة ( :)3يكو للكلمات والعبارات اآلتي حيثما وردت في هذل التعليميات المعياني المخصصي لهيا أدنيال
ما لا تدل القرين على مير ذلك:
الجامعة :جامع تل البيت.

المجلس :مجلس الدراسات العليا.
العميد :عميد الكلي س أو المعهد.

القسم :أي قسا مختص في الكلي س أو المعهد.
لجنة القسم :لجن الدراسات العليا في القسا.

لجنة الكلية :لجن الدراسات العليا في الكلي س أو المعهد.

الخطة :الخط الدراسي التي يقرها مجلس العمداء.

االنتقال :هو اينتقال م جامع أخرى إلى جامع تل البيت.

ٍ
مسار إلى تخر.
التحويل :هو التحويل م تخصص إلى تخصص تخرس أو م

الطالب :الطالبس الملتحق بالجامع لنيل درج الدبلوا العالي.

المادة ( :)2يجيوز أ ينايف فيي األقسياا األكاديميي أو الم اركيز العلميي فيي الجامعي بيرام للد ارسيات العلييا
تؤدي الدراس فيها إلى حصول الطالب على اهادأ الدبلوا العالي.
الماااادة ( :)4ينس ييب مجل ييس العم ييداء ف ييي مطلي ي ك ييل ع يياا ج ييامعي لمجل ييس األمن يياءس أع ييداد الطلبي ي ال ييذي
سيييقبلو فييي ب يرام الييدبلوا العيياليس وذلييك بتنسيييب م ي المجلييسس بعييد أخييذ رأي المجييالس فييي
األقساا والكليات وتوصي م مجلس القسا المختص.
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المااادة ( :)5يييتا إقيرار الخطي الد ارسييي للييدبلوا العييالي بقيرار مي مجلييس العمييداءس وتنسيييب مي المجلييسس
وتوصي م لجن الكلي و مجلس القسا.
المادة (:)6
أ .ياترط للقبول في برام الدبلوا العالي ما يلي:
 .1حصييول المتقييدا علييى درج ي البكييالوريوس أو مييا يعادلهييا م ي الجامع ي أو م ي جامع ي أخييرى
تعتمدها جامع تل البيت.

 .2أ يكو تخصص الطالب فيي درجي البكيالوريوس يؤهليه للد ارسي فيي برنيام اليدبلوا العيالي
الذي يرمب ايلتحاق به.

ب .يحييدد مجلييس العمييداء التخصصييات التييي تعتمييد للقبييول فييي أي م ي ب يرام الييدبلوا العييالي فييي
الجامع س وذلك بناء على تنسيب م المجلس وتوصي م لجن الكلي ولجن القسا.

ج .ييتا قبيول الطلبي فييي بيرام اليدبلوا العييالي تنافسيياً وفيق معيديتها فييي درجي البكيالوريوسس ووفييق
أي ي أسييس أخييرى تحييدد بق يرار م ي مجلييس العمييداء وتنسيييب م ي المجلييس بنيياء علييى توصييي م ي

لجنتي القسا الكلي .

د .يقرر المجلس أسماء المقبولي في برام الدبلوا العالي ويعلنها على الموق ايلكتروني للجامع
بناء على تنسيب م مجلسي القسا والكلي .
المادة (:)1
أ.

يجوز انتقال طالب الدبلوا العالي م تخصص إلى تخر داخل الجامع س وذلك بقرار م المجلس
وتنسيب لجن الكلي وتوصي م لجن القسا.

ب .في حال قبيول طاليب دبليوا منتقيل مي برنيام إليى برنيام تخير مي داخيل الجامعي س يجيوز للقسيا
المنتقل إليه أ يعادل بعض أو جميي المسياقات التيي درسيها الطاليب مي مسيتوى اليدبلوا العيالي
بما يعادلها م مساقات برنيام اليدبلوا العيالي فيي ذليك القسياس عليى أ يكيو الطاليب ناجحيا فيي

المسيياقات الم يراد معادلتهيياس وأ ي تكييو هييذل المسيياقات قييد حسييبت لييه فييي أي اييهادأ أو درج ي
جامعي أخرى يحملها.

ج .في حال قبول طالب دبلوا منتقل مي برنيام خيارج الجامعي س يجيوز للقسيا المنتقيل إلييه أ يعيادل

مييا ي يزيييد علييى ( )2تس ي سيياعات معتمييدأ م ي هييذل المسيياقات التييي درسييها الطالييب م ي مسييتوى
الييدبلوا العييالي بمييا يعادلهييا م ي مسيياقات برنييام الييدبلوا العييالي فييي ذلييك القسيياس علييى أ ي تقييل
علم الطالب في أي منها ع (ج) أو ( )%65أو ما يعادلهاس عليى أ ي تكيو هيذل المسياقات
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قد حسبت له في أي اهادأ أو درج جامعي أخرى يحملهاس واريطه أ ي يكو قد مضى على

دراس أي منها مدأ تزيد على ( )7سنوات.

الماادة ( :)1تتكيو الخطي الد ارسيي لبرنيام اليدبلوا العيالي مي ( )27سيب وعايرو سياع معتميدأ عليى
األقييلس منهييا( )21إحييدى وعاييرو سيياع معتمييدأ بالتخصييص مي مسيياقات مسييتوى ( )511فمييا
فوقس ويجوز أ تاتمل على مساقات م أقساا متصل بالتخصيص مي مسيتوى ( )411بحيي

ي تزيد على ( )6ست ساعات معتمدأ.

المادة (:)9

أ .يكو العبء الدراسي لطالب الدبلوا العالي م ( )12-3ثل

إليى اثنتيي عايرأ سياع معتميدأ فيي

الفصل الواحد ويجوز إ يصل العبء إلى( )15ساع معتمدأ لغايات التخرج.

ب .يكو الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي ( )2تس ساعات معتمدأس ويجوز بموافقي
العميد أ يصل العبء إلى ( )12اثنتي عارأ ساع معتمدأ إذا كا ذلك يؤدي إلى تخرجه.

المادة (:)73
أ .يكييو الحييد األقصييى للمييدأ المسييموح بهييا للحصييول علييى اييهادأ الييدبلوا العييالي ( )4اربع ي فصييول
د ارسييي س وي يحسييب الفصييل الصيييفي مي ضييمنهاس ويجييوز عنييد الضييرورأ القصييوى أ تمييدد فصييل
د ارسيييا فقييط للطلبي الييذي تسييتدعي حييالتها ذلييكس بنيياء علييى توصييي مي لجني القسييا وتنسيييب مي

لجن الكلي وقرار م المجلس.

ب .تحتسب مدأ اينقطاع م ضم مدأ الحد األعلى المقررأ للحصول على اهادأ الدبلوا العالي.
المادة (:)77
أ .تكو علم النجاح في المساق هي (.)%61

ب .يكو الحد األدنى المعدل التراكمي للطالب في برنام الدبلوا العالي (.)%65

مساقات م خطته الدراسي طول مدأ دراسته لبرنام

ج .1 .يجوز للطالب إعادأ دراس ( )3ثل
الدبلوا العالي لغرض رف معدله.

أعاد الطالب مساقاً بسبب رسوبه أو لرف معدله التراكميس فتحسب له العلم األعلى
 .2إذا َ
للمساق في المعدل التراكميس وتبقى األخرى في سجله األكاديمي.

 .3في حال إعادأ الطالب دراس مساق ماس فإ ساعات تلك المساقات تدخل في حساب عدد
الساعات المطلوب للتخرج مرأ واحدأ.
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 .4إذا درس الطالب مساق اختياري ورسب فيهس ثا قاا بدراس مساق اختياري تخر تعويضاً عنه
يستكمال متطلبات خطته الدراسي س فيعد المساق التعويضي مساق معاد بالنسب للمساق

ايختياري الذي رسب فيه ويبقى المساق في سجله.

 .5يعامل المساق أو المساقات التي يدرسها الطالب خارج الجامع بعد معادلتها حسب األصولس
وتدو علمته (ناجح)س واذا سبق له دراسته داخل الجامع فإنه يعامل معامل المساق أو

المساقات المعادأ.

المادة (:)73

يكو توزي العلمات يمتحانات الدبلوا العالي على النحو اآلتي:

أ .تكو علم مجموع أعمال الفصل ( )%61مي العلمي النهاةيي س بحيي

تايمل هيذل األعميال

اختبييا اًر واحييداً علييى األقييل ولييه ( )%33علييى األقييلس وأعمييايً أخييرى قييد تتضييم اختبييا اًر ثاني ياً
وتقارير وبحوثاً يرصد لها (ٍ )%43
كحد أعلى م العلم .

ب .علم ايمتحا النهاةيس ويخصص لها (.)%41
المادة (:)72
أ) ُيخصص للمعدل الفصلي والتراكمي والمساقات التقديرات المبين كاآلتي:
المعدل

التقدير

733 -16

ممتاز

 -81أقل م 86
 -71أقل م 81

جيد جداً
جيد

 -61اقل م 71

مقبول

ب) تناف لوح ارف لخريجي طلب الدبلوا العاليس على أ تضا أواةل األقساا في كل تخصص.
المادة (:)74

المواظبة

أ .إذا تجيياوز مييياب الطالييبس دو عييذر يقبلييه العميييدس أكثيير م ي ( )%1265م ي مجمييوع السيياعات
المقييررأ ألي مسيياقس يحييرا مي التقييدا للمتحييا النهيياةي وتُ َعي ُيد علمتييه فييي ذلييك المسيياق ()%51س
وعليه إعادأ دراس ذلك المسياق إ كيا إجبياري .وفيي جميي األحيوال تيدخل علمي ذليك المسياق

في حساب معدل علمات الطالب الفصلي والتراكمي ألمراض اإلنذار والفصل.
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ب .إذا تجيياوز مييياب الطالييبس بعييذر يقبلييه العميييدس أكثيير م ي ( )%25م ي مجمييوع السيياعات المقييررأ
لمساق أو أكثر فإنه ُي َع ُد منسحباً م المساق.
المادة (:)75
أ .تسري تعليمات منح درج البكالوريوس فيي الجامعي عليى إجيراءات تقيديا العيذر المرضييس وقبوليه
لغايات إجراء ايمتحا التكميلي.
ب .إذا حصييل الطالييب علييى نتيج ي (مييير مكتمييل) فييي بعييض المسيياقات يييتا احتسيياب معدلييه عنييدما
تكتمييل علمييات هييذل المسيياقاتس وتُ َعي ُيد هييذل المعييديت ذات أثيير رجعييي مي تيياريخ حصييول الطالييب
على نتيج مير مكتمل.

ج .كل م يتغيب ع ايمتحا النهاةي بعيذر يقبليه عمييد الكليي تسيجل ليه ملحظي (ميير مكتميل)س
ويبلغ القرار بقبول العذر لمدرس المساق إلجراء امتحا معيوض للطاليب فيي بدايي الفصيل التيالي
للفصل الذي لا يتقيدا فييه؛ إي إذا كيا الفصيل التيالي ميؤجلً رسيمياً أو كيا الطاليب منقطعياً عنيه
بعذر؛ وفي تلك الحال يعقد ايمتحا في الفصل التالي للفصل المؤجل.
المادة (:)76

االنسحاب

أ .1 .يسمح للطالب باينسحاب م دراس مساق أو أكثر خلل مدأ أقصاها ( )14أسبوعاً م بيدء
الفصل ايعتيياديس و( )8أسيابي مي بيدء الفصيل الصييفي الطوييل واألسيبوع السيادس فيي الفصيل
الصيفي القصيرس وتثبت في سجله ملحظ (منسحب).
 .8يييتا اينسييحاب فييي هييذل الحالي الكترونيياً عي طريييق الطالييب ويييتا الرجييوع إلييى مييدرس المسيياق
ورةيس القسا لتفكيد اينسحابس على أي يقل العبء الدراسي ع ( )6ساعات معتمدأ.

ب .يعيد الطاليب الييذي يتجياوز مجميوع ميابييه بع ييذر يقبل ييه عمييد الكليي ( )%85مي السياعات المقييررأ
لمساقات الفصل منسحباً م ذلك الفصلس وي تحتسب هذل المدأ مي الحيد األعليى لميدأ الحصيول
على الدرج وي م الحد األعلى لمدأ التفجيلس وذلك لمرأ واحدأ فقط.
ج .1 .يجوز للعميد أ يوافق على انسحاب الطالب باكل نهاةي م البرنيام اليذي قبيل فييه ايريط
أ يتا تقديا طلب اينسحاب النهاةي قبل موعد ايمتحانات النهاةي .
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 .2ي يجوز للطالب المنسحب م البرنام أ ُيقبل في البرنام نفسه مرأ أخرى إذا كا معدله
التراكمي وقت اينسحاب أقل م (.)%65

التأجيل

المادة ( :)71ياترط في الطالب اليذي يتقيدا بطليب تفجييل أ يكيو قيد أمضيى فصيلً د ارسيياً واحيداً عليى
األقل في البرنام الذي التحق به.

المادة ( :)71يقدا طلب التفجيل على نموذج خاصس وذلك قبل بدء الدراس س وتصيدر الموافقي مي العمييد
إ كا التفجيل لفصل واحد منفردس وع مجلس الكلي إ كا لفصلي متتاليي .

عد دراس الطالب مؤجل في حال :
المادة ( :)79تُ ُ
أ .الموافق على طلب التفجيل.
ب .الموافق على انسحابه م الفصل.

االنقطاع

المادة (:)33

عد الطالب منقطعاً في الحايت اآلتي -:
أُ .ي ُ
 .1إذا بدأ التدريس ولا يك مسجلً لذلك الفصل.

 .2إذا ألغى تسجيله بسبب عدا دف الرسوا الجامعي .

ب .ف ييي حالي ي الموافقي ي عل ييى اينقط يياع ُي َع ي ُيدُ ذل ييك ت ييفجيلً للد ارسي ي س وي يج ييوز أ تزي ييد م ييدأ التفجي ييل
واينقطاع ع فصلي دراسيي .
ج .إذا تجاوز انقطاع الطالب فصلي دراسيي متتاليي ُي َع ُد مفصويً م البرنام .
د .تحتسب مدأ اينقطاع م ضم مدأ الحد األعلى المقررأ للحصول على اهادأ الدبلوا العالي.
ه .يسمح للطالب العاةد للدراس بعد انقطاعه بالتسيجيل عليى المسياقات فيي بدايي الفصيل اليذي يليي
الفصل الذي انقط فيه.

المادة ( :)37إذا ُع َد الطالب منقطعاً ألي سبب م األسباب ُي َع ُد تسجيله فيي الجامعي ملغيياًس إي إذا تقيدا
بعذر قهري تقبله الجه المختص بقبول العذرس وهي:
أ .العميد :إذا قدا العذر خلل أسبوعي م بدء الدراس .

ب .مجلس الكلية :إذا قدا العذر خلل فترأ تزيد على أسبوعي م بدء الدراس ولكنها ي
تتجاوز نهاي الفصل الدراسي.

ج .مجلس العمداء :إذا قدا العذر بعد نهاي الفصل الدراسي.
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اإلنذار والفصل

المااادة (ُ :)33ينييذر الطالييب إذا لييا يحص يل فييي نهاي ي أي فصييل علييى الحييد األدنييى للمعييدل التراكمييي فييي
المساقات التي درسها حتى نهاي ذلك الفصل.
المادة (:)32

أُ -ي َع ُد الطالب مفصويً م برنام الدبلوا العالي في الحايت اآلتي :
 .1إذا لا يحصل على الحد األدنى في المعدل التراكمي للمساقات في نهاي الفصلي التاليي
لإلنذار.

 .2إذا لا يحقق متطلبات التخرج ضم الحد األعلى للمدأ المسموح بها.
 .3إذا ظهر في سجل الطالب ثل
ب-

حايت رسوب.

يعد إعل ق اررات اإلنذارس والفصل إلى الدراس الخاص س والفصل النهاةي م الجامع س وأي

أمور أكاديمي أخرى تخص الطلب س على لوح اإلعلنات في كلي الطالب المعني أو وساةل
التواصل ايلكترونيس تبليغاً له بالمعنى القانوني.

المادة ( :)34يسمح للطالب الذي يفصل بسبب معدليه التراكميي بد ارسي ( )2تسي سياعات معتميدأ ضيم
تعليم ييات الد ارسي ي الخاصي ي كح ييد أعل ييىس به ييدف رفي ي معدل ييه التراكم ييي إل ييى ()%65س ويع يياد
تسجيله للبرنام الملتحق به وفق الاروط اآلتي :

أ .أ ي يقل معدله التراكمي عند فصله ع (.)%61

ب .أ تكو المساقات التي يدرسها ضم الخط الدراسي المعتمدأ.
ج .أ ينهييي د ارس ي تلييك المسيياقات خييلل الفصييلي التيياليي لتيياريخ فصييلهس ويحسييب هييذا
الفصل م المدأ القصوى المسموح بها بما في ذلك الفصل الصيفي.
د .تطبق عليه تعليمات الدراس الخاص فيما يتعلق بالرسوا الجامعي .
المادة ( :)35تطبق على الطلب المسجلي لنيل اهادأ الدبلوا العالي تعليمات منح درج البكالوريوس في
ما لا يرد عليه نص في هذل التعليمات.
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المادة (:)36

منح الدرجات

بناء على تنسيب م المجلس.
أ .تمنح اهادأ الدبلوا العالي بقرار م مجلس العمداء ً
ب .تمنح الاهادات والدرجات في المواعيد المقررأ.
أحكام عامة
الماااادة ( :)31يب ييت مجل ييس العم ييداء ف ييي الح ييايت الت ييي ل ييا ي ييرد عليه ييا ن ييص ف ييي ه ييذل التعليم يياتس وف ييي
اإلاكايت التي قد تناف ع تطبيقها.

اعتبار م تاريخ إقرارها م قبل مجلس العمداء.
ًا
المادة ( :)31تطبق هذل التعليمات
المادة ( :)39تلغي هذل التعليمات أي تعليمات سابق تتعارض معها في المضمو .
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تعليمات ال ِم َنح لطلبة الدراسات العليا (الماجستير) في جامعة آل البيت
صادرة عن مجلس العمداء بموجب قراره رقم (3339/3331/315م)ن تاريخ 3339/5/35م

المادة (ُ :)7تسمى ه ه التعليماات (تعليموات المونح لطلبوة الدراسوات العليوا (الماجسوتير) فوي جامعوة آل
البيت) ويُعمل بها اعتباراً من بدء الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 2111/2112م.
المادة ( :)3يكون لكل من الكلمات التالية المعنى المبين إزاءها ،ما لم تدل القرينة على غير ل :
جامعة آل البيت.
الجامعوووووووووووووووووووووووووووووووووة:
رئيس الجامعة.
الوووووووووووووووووووووووووووووووووورئيس:
عمادة الدراسات العليا في الجامعة.
العموووووووووووووووووووووووووووووووووووادة:
مجلس الدراسات العليا.
المجلووووووووووووووووووووووووووووووووس:
عميد الدراسات العليا.
العميوووووووووووووووووووووووووووووووووووووود:
كليات ومعاهد الجامعة.
الكليوووووووووة /المعهووووووووود:
قسم التخصص ال ي يدرس في الطالب.
القسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم:
لجنة الدراسات العليا في الكلية.
لجنوووووووووووووة الكليوووووووووووووة:
لجنة الدراسات العليا في القسم.
لجنوووووووووووووة القسوووووووووووووم:
طالب الدراسات العليا (الماجستير).
الطالـــــــــــــــــــــب:
المادة ( :)2تتكون المنح الوارد كرها في ه ه التعليمات من:
أوالً :منح عمادة الدراسات العليان وهي:
أ  .منحة المساعدة في التدريس.
ب .منح التفوق األكاديمي.
ثانيا ً :منح عمادة البحث العلمي:
أ .منحة مستلزمات البحث.
ب .منحة المساعدة في البحث.
المادة ( :)4مع مراعاة الشروط األخر الواردة في ه ه التعليمات ،يشترط في الطالب للحصاول علاى
أي من المنح الم كورة في المادة ( )3ما يأتي:
أ .أن يكون متفرغا ً ومسجالً ومنتظما ً طوال المدة التي يحصل فيها على المنحة.
ب .أن ال يكون قد أوقع علي عقوبة تأديبية خالل مدة دراست .
ج .أن ال يكون حاصالً على منحة أخر من أيرة جهة من خارج الجامعة.

إجراءات الحصول على المنح

المادة( :)5أوالً :أ .حصول الطالب على أنمو ج طلب المنحة من العمادة.
ب .تعبئااة بيانااات أنمااو ج الدراسااات العليااا واعتمادهااا ماان وحاادة القبااول والتسااجيل،
وتسليم األنمو ج إلى قسم التخصص في الوقت ال ي تحدده العمادة و ُتعلن عن في
بداية كل فصل دراسي.
ج .تحديد نوع المنحة المطلوبة ومقدارها بوضوح على أنمو ج طلب المنحة.
د  .إرفاق الوثائق المطلوبة كافة مع نمو ج طلب المنحة.
ثانيا ً :أ .يكون تقديم الطلباات إلاى أقساام التخصاص قبال أسابوع مان بادء الفصال الدراساي
(باستثناء الفصل الصيفي).
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ب .يتم البت في طلبات منح المساعدة في التدريس في بداية كال فصال دراساي مان
قبل المجلس بنا ًء على تقارير كلياات ومعاهاد الجامعاة ورؤسااء األقساام المباين
فيها نوع العمل وحجم .
ج .يُعلن عن أسماء المستفيدين فاي كلياات التخصاص فاي األسابوع الثااني مان بادء
الفصل الدراسي.

منح عمادة الدراسات العليا
منحة المساعدة في التدريس
المادة( :)6أوالً :أ .يحدد مجلس العمداء عدد المنح للكليات والمعاهد ،والتخصصات في األقسام في بداية
كل عام جامعي بتنسيب من المجلس ًوالكليات والمعاهد.
بُ .تعطى المنحة بشرط توافر المخصصات المالية لتغطية نفقاتها.
ثانيا ً :يشترط في طالب الدراسات العليا ال ي يتقدم للحصول على ه ه المنحة ما يلي:
أ .أن ال يقل معدلا التراكماي فاي ماواد الدراساات العلياا حاين تقدما للمنحاة وخاالل
فترة حصول عليها عن (.)%13
ب .يجوز للمجلس في حال عدم توفر العدد المطلوب من طلبة الدراسات العلياا ممان
تنطبق عليهم المادة ( /11أ) ووجود حاجة للقسم (حاجاة المختبارات) ،زياادة ها ا
العدد شريطة أن ال يقل معدل التراكمي عن (.)%13
ج .أن يكون قادراً على التدريس و لا بناا ًء علاى توصاية مان مجلاس القسام المعناي
ومجلس الكلية /المعهد.
د .أن يكاون قاد مضاى علاى تساجيل الطالاب فاي الجامعاة فصال دراساي واحاد علااى
األقل ،ويجوز استثناء خريجي جامعاة آل البيات الا ين ال يقال تقاديرهم عان (جياد
جداً) في البكالوريوس.
المادة (ُ :)1
تُُ عطى منحة المساعدة فاي التادريس لفصال دراساي ويمكان تجديادها لطالاب الماجساتير
لمدة ال تزيد عن خمسة فصول.
المادة ( :)1تكون قيمة منحة المساعدة في التدريس كما يأتي :
( )151ديناااراً شااهريا ً لطالااب الماجسااتير شااريطة أن يعماال مااا معدل ا ( )16ساااعة فااي
األسبوع ،وتكون قيمة نصف المنحة ( )75ديناراً شهريا ً شريطة أن يعمل ماا معدلا ()8
ساعات في األسبوع.
المادة ( :)9يقاادم الطالااب الحاصاال علااى المنحااة أو نصااف المنحااة كشاافا ً شااهريا ً بالساااعات التااي عملهااا
ونوع العمل ال ي قا َم ب مصدقا ً من المشرف علي (إن وجد) ،ورئيس القسم ال ي يعمل في
الطالب وعميد الكلية  /المعهد المعني.
المادة ( :)73توقف المنحة وال تجدد اعتباار مان تااريخ قارار المجلاس بإيقافهاا بتنسايب مان مجلاس قسام
التخصص ومجلس الكلية  /المعهد إ ا لم يكن أداء الطالب مقبوالً في التدريس.

منحة التفوق األكاديمي
المادة ( :)77تغطااي ه ا ه المنحااة رسااوم الساااعات الفصاالية للطالااب ،وياارتبط اسااتمرارها بتقدم ا فااي
دراست أو بحث .
المادة ( :)73يحدد مجلس العماداء عادد مانح التفاوق المخصصاة للكلياات والمعاهاد ،والتخصصاات فاي
األقسام في بداية كل عام جامعي بتنسيب من المجلس و الكليات والمعاهد.
المادة ( :)72أ ) ُتعطى المنحة بشرط توافر المخصصات المالية لتغطية نفقاتها.
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ب) يجااوز الجمااع بااين منحااة التفااوق األكااااديمي مااع الماانح األخاار الااواردة فااي هااا ه
التعليمات.

المادة (:)41
أوالً :منحة أوائل الطلبة:
أ  .يُعطااى الطالااب األول علااى فوج ا فااي القساام أو الكليااة لدرجااة البكااالوريوس ماان الجامعااة،
وبتنسيب من المجلس إلاى مجلاس العماداء ،وتجادد ها ه المنحاة فصاليا ً ولمادة ثالثاة فصاول
أخر شريطة أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن ( )%08في أي فصل.
ب .تعطى منحة التفوق لفصل دراسي واحد ويجوز تجديدها لثالثة فصول دراسية لطلبة
الماجستير.
ج .يجوز للطالب الحاصل على منحة التفوق األكاديمي أن يتقدم للحصول علاى منحاة المسااعدة
في التدريس مع مراعاة شروط الحصول عليهما.
ثانيا ً :منحة التفوق األكاديمي للطلبة المتفوقين في درجة البكالوريوس:
 )4يشترط في الطالب المتقدم للحصول على ه ه المنحة ما يأتي :
أ .أن ال يقل معدل التراكمي في البكالوريوس عن ممتاز لطلبة الماجستير.
ب .أن ال يكون موفداً على حساب أي جهة خارجياة أو حاصاالً علاى منحاة أخار مان
أي مصدر آخر.
ج .أن يكون متفرغا ً للدراسة والبحث فاي الجامعاة طاوال المادة التاي يحصال فيهاا علاى
المنحة الكاملة ،وأن ال يقل العبء عن ( )6ساعات معتمدة ما لم يُن دراسة المواد.
د .يتم التقدم له ه المنحة من بداية الفصل الدراسي األول من كل عام دراسي .
 )2تعطااى منحااة التفااوق األكاااديمي لفصاال دراسااي واحااد ويجااوز تجدياادها لثالثااة فصااول
دراسااية لطلبااة الماجسااتير شااريطة إعطاااء األولويااة للطلبااة وي المعاادالت التراكميااة
األعلى وعدد الساعات المعتمدة األكثر التي أنهاها الطالب .
ثالثا ً :منحة التفوق األكاديمي أثناء دراسة الماجستير :يشترط في الطالب المتقدم للحصول علاى
ه ه المنحة ما يأتي:
أ .أن ال يقل معدل التراكمي في ماواد الدراساات العلياا حاين تقدما للمنحاة وخاالل فتارة
حصول عليها عن (.)%08
ب .أن يكااون متفرغ اا ً للدراسااة والبحااث فااي الجامعااة طااوال الماادة التااي يحصاال فيهااا علااى
المنحة الكاملة ،وأن ال يقل العبء عن ( )6ساعات معتمدة ما لم يُن دراسة المواد.
المادة ( :)75توق المنحة وال تجدد وذلك في أي من الحاالت اآلتية:
أ .إ ا انخفض المعدل التراكمي للطالب عن (.)%87
ب .إ ا قل عدد الساعات التي سجل لها عن ( )6ست ساعات معتمدة في الفصل الدراسي
ما لم ُي ْن دراسة المواد.
ج .إ ا خالف الطالب أيا ً من شروط المنح أو ثبت أن يجمع بين منحتين خالفا ً لما ورد في
جواز الجمع بين المنح ،وفي ه ه الحالة تسترد من المبال التي ال يستحقها.
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منح عمادة البحث العلمي
منحة مستلزمات بحوث رسائل الماجستير لطلبة الدراسات العليا
المادة (ُ :)76تعطاى ها ه المانح بقارار مان المجلاس بناا ًء علاى توصاية لجناة الدراساات العلياا فاي الكلياة
والقساام وتنساايب المشاارف لتااوفير المسااتلزمات ماان أجهاازة ومااواد ضاارورية ماان أجاال
استكمال إجراء بحوث رسائل الماجستير لطلبة الدراسات العليا.
المادة ( :)71يشاترط فاي طالاب الدراساات العلياا المتقادم للحصاول علاى ها ه المنحاة أن يكاون قاد تمات
الموافقة ل على مخطط الرسالة وتام تعياين المشارف عليهاا أو ماع طلاب تعياين المشارف
وتحديد الرسالة.
المادة ( :)71يتم البت في طلبات المتقدمين للمنحة في أي وقت خالل العام الجامعي.
المادة ( :)79يكون الحد األعلى للمنحة ( )511دينار في أي وقت خالل العام الجامعي.
المادة ( :)33يمكن جمع منحة مستلزمات البحث مع المنح األخر الواردة في ه ه التعليمات.

منحة المساعدة في البحث
المادة ( :)37يشترط في طالب الدراسات العليا المتقدم للحصول على ه ه المنحة ما يلي:
أ .أن يكون قد مضى على تسجيل فصل واحد على األقل ،ويجوز استثناء طلبة الماجستير
ماان خريجااي جامعااة آل البياات الاا ين ال يقاال معاادلهم التراكمااي عاان (جيااد جااداً) فااي
البكالوريوس.
ب .أن يكون متفرغا ً للبحث في الجامعة طوال المدة التي يحصل فيها على المنحة.
ج .أن ال يقل معدل التراكماي فاي ماواد الدراساات العلياا حاين تقدما للمنحاة وخاالل فتارة
الحصول عليها عن (.)% 81
د .أن يااتم تكليفا بأعمااال المساااعدة فااي البحااث ماان قباال مجلااس البحااث العلمااي بنااا ًء علااى
توصااية الباحااث وبموافقااة المشاارف (إن وجااد) وفق اا ً لمنهجيااة العماال الموصااوف فااي
مشروع البحث المدعوم.
المادة ( :)33أُ .تعطى المنحة شرط توافر المخصصات المالية الالزمة لتغطية النفقات لها في مشروع
البحث المدعوم.
ب .يتم البت في طلبات منح المساعدة في البحث في أي وقت خالل العام الدراسي.
جُ .تعطااى منحااة المساااعدة فااي البحااث لطالااب الماجسااتير لماادة ال تزيااد عاان (خمسااة
فصول).
ً
المادة ( :)32أ .تكون قيمة منحة المساعدة فاي البحاث ( )151ديناار شاهريا لطالاب الماجساتير مقابال
العمل على البحث المدعوم.
ً
ب .تكون قيمة نصف منحة المساعدة في البحث ( )75دينار شهريا لطالب الماجستير
مقابل العمل على البحث المدعوم في حالة الجمع مع منحة المساعدة في التدريس
شريطة التفرغ للبحث والتدريس في الجامعة.

إجراءات الحصول على المنح
المووادة ( :)34أ .اإلعااالن ماان قباال العمااادة عاان مشاااريع البحااوث العلميااة المدعومااة داخلي اا ً أو خارجي اا ً
ألعضاء هيئة التدريس في كلية التخصص و ل بعد الموافقة على ه ه المشاريع.
ب .تعبئة النمو ج الخاص بالمنحة وإرفااق الوثاائق المطلوباة معا  ،ومان ثام تساليم إلاى
قسم التخصص بعد موافقة المشرف (إن وجد) علي .
ج .تحديد نوع المنحة المطلوبة بوضوح على نمو ج طلب المنحة.
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د .يتم إصدار الموافقة على المنحة بقرار من الارئيس بناا ًء علاى توصاية مجلاس البحاث
العلمي ،وإعالم عميد الكلية بالقرار.
هـ .يتم التعاقد مع المستفيد من المنحة بموجب عقد مؤقت.
و .تصرف المنحة شهريا ً بنا ًء على تقرير يقدم الطالب بعد اعتماده من الباحث.
المادة ( :)35يقدم الطالب الحاصل علاى منحاة البحاث العلماي تقرياراً شاهريا ً إلاى عماادة البحاث العلماي
يبين في األعمال التي تم إنجازها و لا فاي نهاياة كال شاهر مصادقا ً مان المشارف أو
الباحث الرئيس ،و ل بتعبئة النمو ج المعتمد.
المادة ( :)36توقف المنحة وال تجدد في أي من الحاالت ا تية :
أ .إ ا لاام يكاان أداء الطالااب مقبااوالً ،و ل ا بتنساايب ماان المشاارف و/أو الباحااث الاارئيس
اعتباراً من تاريخ التنسيب.
ب .إ ا انخفض المعدل التراكمي للطالب عن (.)%81
ً
ج .إ ا خالف الطالب أيا ً من شروط المنح أو ثبت أن يجمع بين منحتين خالفا لما ورد في
جواز الجمع بينها ،وفي ه ه الحالة تسترد من المبال التي ال يستحقها.
د .ال يجوز الجمع بين منحة المساعدة في البحث ومنحة المساعدة في التدريس.
المادة ( :)31تحال الحاالت التي لم يرد عليها نص في ه ه التعليمات إلى مجلس العمداء للبت فيها.
المادة (ُ :)31تلغى جميع التعليمات والقرارات التي تتعارض مع أحكام ه ه التعليمات.

اخي الطالب  /اختي الطالبة :
يتووفر بالجامعووة سووكن للطووالب والطالبووات ن وبامكووانكم مراجعووة عمووادة شووؤون
الطلبووووة  /دائوووورة الخوووودمات والرعايووووة الطالبيووووة ( شووووعبة اسووووكان الطلبووووة)هووووات
8424/010192000
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تعليمات البرنامج الدولي وبرنامج خارج أوقات الدوام الرسمي للدراسات العليا في جامعة آل البيت

صادرة بقرار مجلس العمداء رقم ( )2512/2512/545تاريخ 2512/2/12م

المادة ( :)1تُسللمى هللذه التعليمللات (تعليمللات البرنللامج الللدولي للدراسللات العليللا وبرنللامج خللارج أوقللات
الدوام الرسمي في جامعة آل البيت والتي يشلار لهلا فيملا بعلد بالبرنلامج اللدولي) ويُعملل بهلا
اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس العمداء6
المادة ( :)2تطبللق تعليمللات الدراسللات العليللا فللي جامعللة آل البيللت علللى الطلبللة المقبللولين فللي البرنللامج
الدولي للدراسات العليا6
المادة ( :)3أ -يشترط في المتقدم للقبول في أي من برامج الماجستير التي تطرح فلي البرنلامج اللدولي
أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في التخصصات المنصوص عليهلا فلي خطلة
برنامج الماجستير المطلوب6
ب -يشترط في المتقدم للقبول في أي من برامج الدكتوراه التي تطلرح فلي البرنلامج اللدولي أن
يكللون حاص لالً علللى درجللة الماجسللتير فللي التخصصللات المنصللوص عليهللا فللي خطللة
برنامج الدكتوراه المطلوب6
المادة ( :)4تكون الدراسة في حرم جامعة آل البيت أو أي من المرافق التابعة لها6
المادة ( :)5تكون الرسوم لهذه البرامج كما يقرها مجلس األمناء6
المادة ( :)6أ -تصرف المكافلأة الماليلة لتلدريس السلاعة النظريلة الواحلدة ( 55دقيقلة) ملن مسلاقات بلرامج
الدراسات العليا التي تطرح في البرنامج الدولي وفقا ً للمادة  3من نظام الرواتب والعالوات
لجامعة آل البيت إذا اكتمل العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس كما يلي:
الرتبة

المكافأة بدل تدريس الساعة النظرية الواحدة (دينار أردني)

أستاذ

25

أستاذ مشارك

20

أستاذ مساعد

15
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ب -إشارة لما ورد أعاله في الفقرة (أ) من هذه المادة ،يمنح أعضاء هيئة التدريس الذين
يقومون بتدريس مساقات برامج الدراسات العليا في البرنامج الدولي من أصحاب
التخصصات الفنية أو المهنية أو األكاديمية مكافأة مقدارها  %25من المبالغ المبينة في
الفقرة (أ) من هذه المادة ،إذا كان المساق ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس6
المادة ( :)7ال يجوز لمن التحق بلأي ملن البلرامج التلي تطلرح فلي البرنلامج اللدولي التحويلل إللى البلرامج
العادية6
المادة ( :)2يجوز لمن التحق بالبرامج العاديلة التحويلل إللى البلرامج التلي تطلرح فلي البرنلامج اللدولي أو
التسجيل فيها ،وفق النموذج المعد لهذه الغاية ،شلريطة دفلع فلرق الرسلوم المسلتحقة لقلاء
التحويللل أو التسللجيل فيهللا ودفللع رسللوم سللاعات المسللاقات ،بعللد التحويللل ،وفللق الرسللوم
المقررة للبرامج التي تطرح في البرنامج الدولي6
المادة ( :)2بعللد انتهللاء الفصللل الدراسللي يللتم صللرف المسللتحقات الماليللة لقللاء التكليللف بنللاء علللى عللدد
الساعات الفعلية التي قلام عضلو هيئلة التلدريس بتدريسلها بتنسليب ملن عميلد الكليلة/المعهلد
الللذي يطللرح البرنللامج ،6إذا كللان العللبء إضللافي وحسللب البنللد (ب) مللن المللادة ( )6إذا كللان
التدريس ضمن العبء المنصوص عليه في تعليمات أعضاء هيئة التدريس6
المااادة ( :)15يقبللل الطلبللة األردنيللين ضللمن برنللامج خللارج أوقللات الللدوام الرسللمي ،وتطبللق عللليهم هللذه
التعليمات6
المادة ( :)11تتولى كل من الكلية والمعهد المعنلي إعلداد خطلة لطلرح الملواد عللى شلكل حلزم يلتلزم بهلا
جميع الطلبة المقبولين في هذه البرامج6
المادة ( :)12تلغي هذه التعليمات تعليمات برامج الماجسلتير فلي جامعلة آل البيلت الصلادرة بقلرار مجللس
العمللداء رقللم ( )2515/2514/427تللاريخ 2515/6/22م ،ورقللم ( )2512/2517/152تللاريخ 2512/1/2م،
وتعديالتها6
المادة ( :)13لمجللس العمللداء النظللر فللي أيللة أمللور أخللرى للم تللرد فللي هللذه التعليمللات بتنسلليب مللن عميللد
الكلية/المعهد المعني بالبرنامج الذي يطرح في البرنامج الدولي6

- 116 -

دليل الطالب

اعميماا ملح درجا الماجعاير في جامعا آل البيا
ادر ن مجم العمدا بقراري رأم  3379 / 3371 / 451ااريخ 3379 /6/2م
بموجب الماد (  ) 2من لظام ملح الدرجاا العمميا والشهاداا في جامعا آل البيا رأم (  ) 17لعلا 7991

ويعمييل بهييا
الماااادة ( :)1تُسييمى هييذل التعليمييات (تعليمييات ميينح درج ي الماجسييتير فييي جامع ي تل البيييت) ُ
اعتبا اًر م تاريخ صدورها.
المادة ( :)2يكو للكلمات والعبارات اآلتي حيثما وردت في هذل التعليمات المعياني المخصصي لهيا أدنيال
ما لا تدل القرين على مير ذلك:
الجامعة :جامع تل البيت.

المجلس :مجلس الدراسات العليا.
العميد :عميد الكلي س أو المعهد.

القسم :أي قسا مختص في الكلي س أو المعهد.
لجنة القسم :لجن الدراسات العليا في القسا.

لجنة الكلية :لجن الدراسات العليا في الكلي س أو المعهد.

الخطة :الخط الدراسي التي يقرها مجلس العمداء.

االنتقال :هو اينتقال م جامع أخرى إلى جامع تل البيت.

ٍ
مسار إلى تخر.
التحويل :هو التحويل م تخصص إلى تخصص تخرس أو م
الطالب :الطالب الملتحق بالجامع لنيل الدرج الجامعي الثاني (الماجستير).
البرنامج :أي برنام م برام الماجستير.

الماادة ( :)3تكيو متطلبيات نييل درجي الماجسيتير( )66ثلثياً وثلثيي سياع معتميدأ حيداً أدنيىس حسيب
الخط س وتوزع هذل المتطلبات وفقاً للمساري اآلتيي -:

أ .مسار الشامل-:
 .0د ارس ي ( )88أرب ي وعاي يري سيياع معتم ييدأ بنجيياح مي ي المسيياقات اإلجباريي ي التييي ت يينص
عليها الخط س على أ تكو مساق مناه البح العلمي في التخصص م ضمنها.

 .8دراس ( )2تس ساعات معتمدأ بنجاح م قاةم المساقات ايختياري .

 .6النجاح في ايمتحا الاامل بعد إنهاء المساقات اإلجباري وايستدراكي .
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 .8اجتياز امتحا مستوى اللغ اإلنجليزي وبما يتفق م ق اررات مجلس التعليا العالي.
ب .مسار الرسالة:

 .0د ارسي ي ( )11-05س يياع معتم ييدأ بنج يياح مي ي المس يياقات اإلجباريي ي الت ييي ت يينص عليه ييا
الخط الدراسي س على أ تكو مساق مناه البح

العلمي في التخصص م ضمنها.

 .8د ارسي ( )2-3سييت سيياعات معتمييدأ بنجيياح مي قاةمي المسيياقات ايختياريي التييي تيينص
عليها الخط الدراسي .

 .6إعداد رسال جامعيي س تتضيم إضياف للعليا والمعرفي س والنجياح فيي مناقايتهاس ويخصيص
لها ( )2تس ساعات معتمدأ.

المادة (:)4

 .8اجتياز امتحا مستوى اللغ اإلنجليزي وبما يتفق م ق اررات مجلس التعليا العالي.

أ .يجييوز للطالييبس بموافقي المجلييس بنيياء علييى توصييي مي مجلسييي القسييا والكليي د ارسي مسيياق مي

مسييتوى الماجسييتير فييي الجامعي مي خييارج خطتييه الد ارسييي لهييا علقي بموضييوع تخصصييهس (أو

لغايات التخرج فيي ذليك الفصيل)س ويحسيب هيذا المسياق مي ضيم قاةمي المسياقات ايختياريي س
وتحدد بي ( )6ثل

ساعات معتمدأ للطالب المقبول في برنام الماجستير.

ب .يجوزس بتوصي م لجن القسا والكلي أو المعهد وقرار م المجليسس د ارسي مسياق اختيياري مي
الخط ي بييديلً ع ي مسيياق إجبيياري مييير مطييروحس ا يريط أ ي يبقييى للطالييب سييوى د ارس ي هييذا

المساق.

جي .ي يحسب للطالب أي مساق م قاةمي مسياقات الماجسيتير اإلجباريي أو ايختياريي اليذي كيا قيد

درس ييه أو درس م ييا يعادل ييه س ييابقاًس وحص ييل بموج ييب ذل ييك عل ييى ا ييهادأ أو درجي ي علميي ي أخ ييرى
باستثناء ما ورد في المادأ ( )11م هذل التعليمات.

المادة (:)5
أ.

تحييدد لجن ي القسيياس عنييد القبييولس المسيياقات ايسييتدراكي اللزم ي للطالييبس علييى أ ي تزيييد علييى
( )2تس ساعات معتمدأ وتحدد هذل المساقات على قرار قبوله.

ب .ي تحسييب سيياعات المسيياقات ايسييتدراكي ضييم السيياعات المعتمييدأ المطلوبي لنيييل الدرجي س وي
تدخل علماتها ضم المعدل التراكمي للطالب.

ج .عل ييى الطال ييب أ ينه ييي د ارسي ي المس يياقات ايس ييتدراكي بنج يياح ف ييي موع ييد أقص ييال نهايي ي الع يياا
الج ييامعي األول يلتحاق ييه بالبرن ييام س وي يح ييق ل ييه التس ييجيل بع ييد نهايي ي الع يياا الج ييامعي إي بع ييد

استكماله بنجاح هذل المساقات ايستدراكي .

د .تكو علم النجاح في المساقات ايستدراكي م مساقات البكالوريوس (.)%31
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ه .يجييوز لمجلييس الد ارسييات العليييا أ يعفييي الطالييب م ي المسيياقات ايسييتدراكي بتنسيييب م ي لجن ي
الد ارسيات العليييا بالكليي س وتوصييي مي لجني الد ارسييات العليييا فيي القسييا خييلل الفصييل األول مي

و.

قبوله بالبرنام إذا ثبت بفنه درس مساقات مكافة للمساقات المكلف بها.

يضيياف فصييل د ارسييي واحييد إلييى الحييد األعلييى م ي المييدأ المسييموح بهييا للحصييول علييى درج ي

الماجستير المحددأ في المادأ ( )3في هذل التعليمات إذا درس ( )2ساعات استدراكي .
المادة ( :)6تكو الحدود العليا والدنيا لمدأ نيل درج الماجستير كما يلي:
أ.

الحد األعلى لنيل درج الماجستير ست فصول دراسي س م مراعاأ ما ورد في المادأ (.)5

ب .ي يجييوز أ تزيييد مييدأ التفجيييل واينسييحاب بمجموعهييا علييى فصييلي د ارسيييي س وي تحسييب هييذل
المييدأ م ي الحييد األعلييى لنيييل الدرج ي س باسييتثناء اينقطيياع فتحسييب هييذل المييدأ م ي الحييد األعلييى

للحصول على الدرج وعلى أ ي تزيد ع فصلي دراسيي .

ج .يجوز للمجلس وبتنسيب م لجن الكلي وتوصي م لجن القسا التمديد لفصلي د ارسييي للحيد
ايعلى لنيل درج الماجستير.

د .يجييب أ ي تقييل المييدأ الزمنيي الفاصييل بييي قبييول ماييروع رسييال الطالييب ومناقاييتها عي أربعي
أاهر.
المادة (:)7
أ .يكيو الحيد األدنيى للعيبء الد ارسيي فيي الفصييل الواحيد ( )6ثيل

سياعات معتميدأس والحيد األعلييى

( )08اثنت ييي عاي يرأ س يياع معتم ييدأ بم ييا ف ييي ذل ييك س يياعات الرس ييال س م ييا ل ييا يكي ي ق ييد أنه ييى د ارسي ي
المساقات المحددأ في خط البرنام .

ب .يكييو الحييد األعلييى للعييبء الد ارسييي فييي الفصييل الصيييفي( )3سيياعات معتمييدأ ويجييوز رفعييه إلييى
( )2سيياعات معتمييدأ إذا تضييم العييبء الد ارس ييي مسيياقات اسييتدراكي أو البرنييام التييفهيلي للغي ي
اإلنجليزي  ,أو ساعات الرسال .

القبول

المادة ( :)1ينس ييب مجل ييس العم ييداء ف ييي مطلي ي ك ييل ع يياا ج ييامعي لمجل ييس األمن يياءس أع ييداد الطلبيي ال ييذي
سيييقبلو فييي برنييام الماجسييتيرس وذلييك بتنسيييب م ي المجلييسس بعييد أخييذ رأي المجييالس فييي
األقساا والكليات ويكو قبول جمي الطلب على المسار الاامل في حال توفر المساري .

المادة ( :)1يا ييترط ف ييي الطال ييب المتق ييدا لللتح يياق ببرن ييام الماجس ييتير أ يك ييو حاصي يلً عل ييى درجي ي

البكييالوريوس بتقييدير ي يقييل عي "جيييد" أو مييا يعادلييه مي جامعي تعتمييدها جامعي تل البيييتس
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وأ تكيييو الد ارس ي ي باينتظي ييااس وفي ييي حيييال عي ييدا اكتم ييال المقاعي ييد المخصص ي ي ألي برني ييام

ماجستير يجوز قبول م يحملو درجي البكيالوريوس بتقيدير "مقبيول" أو ميا يعادليه بميا يتفيق
المادة (:)11
أ.

م ق اررات مجلس التعليا العالي.

يجوز للقسا وض اروط خاص لللتحاق بالبرنام الذي يطرحه ذلك القسا على أ ي
تتعارض هذل الاروط م اإلطار العاا لبرام الماجستير.

عد جزءاً منها.
ب .يجب أ تظهر هذل الاروط بوضوح في الخط الدراسي المقدم للعتمادس وتُ ُ
ج .يسمح للطلب الحاصلي على درج البكالوريوس باينتساب أو التعلا ع بعد التقدا بطلبات
التحاق إذا درسوا ما ي يقل ع ( )61ساع معتمدأ م مستوى البكالوريوس في الجامعات
الرسمي س وبمعدل تراكمي ي يقل ع ( )%31س أو ما يعادلهس وبما يتفق م ق اررات مجلس

التعليا العالي.
حدد لخريجي جامع تل البيت بما ي يقل ع ( )%61م المقاعد في كل برنام وتتا
المادة (ُ :)11ي َ
تعبة بقي المقاعد بموجب تعليمات يقترحها المجلسس ويقرها مجلس العمداء.
المادة (:)12
أ.

تقدا طلبات ايلتحاق ببرنام الماجستير على النموذج الصادر م عمادأ الدراسات العليا
إلكترونياً أو ورقياً والتسجيل خلل الفترأ التي يحددها المجلسس وترفق بتلك الطلبات جمي

األوراق الثبوتي اللزم .

بناء على تنسيب م مجلسي
ب .يصدر المجلس قواةا بفسماء المقبولي في برنام الماجستير ً
القسا والكلي .

المادة (:)13

أ .ي يجوز أ يدرس أو أ يسجل الطالب في برنامجي دراسيي في الجامع في ت واحد معاً
في أي مرحل م مراحل دراسته.

ب .ي يجوز أ يقبل الطالب في برنام ماجستير في الجامع إذا كا قد فصل منه أكاديمياً.
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مجلس الدراسات العليا ولجانه

المادة ( :)14ياكل مجلس الدراسات العليا في الجامع كاآلتي-:
أ .عميد الدراسات العليا
رةيساً

ب .ناةب أو نواب عميد الدراسات العليا
عضواً /أعضاء

ج .عمداء الكليات  /المعاهد أو م ينوب عنها
أعضاء

م أعضاء لجا الدراسات العليا في الكلي أو المعهد.
المادة (:)15
أ .يضطل المجلس بالصلحيات اآلتي -:

 .0إقرار التوصيات المرفوع إليه م لجا الدراسات العليا في الكليات/المعاهد.
 .8المصادق على قرار لجن انتقال طلب الماجستير في الجامع .

 .6التنس يييب إل ييى مجل ييس العم ييداء بفع ييداد الطلبي ي المي يراد قب ييولها ف ييي برن ييام الماجس ييتير ف ييي
الجامع .

 .8التنسيييب إلييى مجلييس العمييداء بميينح الييدرجات العلمي ي والاييهادات لطلب ي الماجسييتير الييذي
أنهوا متطلبات الحصول على الدرجات التي يستحقونها.

 .5التنسيب إلى مجلس العميداء بياقتراح إناياء بيرام الماجسيتيرس أو دمي بعضيها بيبعضس أو
إلغاءس أو تجميد القبول فيها.

 .3اتخاذ القرار بتقديا المنح لطلب الماجستير وفقاً للتعليمات الخاص بها.

 .3اتخاذ القرار بالموافق على تحديد موعد ايمتحا الاامل وامتحا الكفاءأس وبالموافق عليى
تاكيل اللجا الخاص بهما.

 .4التنسيييب إلييى مجلييس العمييداء برصييد المبييالغ المخصصي لميينح الماجسييتير فييي الموازني فييي
بداي كل عاا دراسي.

 .2تاكيل اللجا المختلف المتعلق بعمل العمادأ.
 .01النظر في المساةل التي يحيلها العميد للمجلس.

ب .للمجلس تفويض بعض صلحياته إلى عميد الدراسات العليا إذا اقتضت الضرورأ ذلك.
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المادة (:)16
أ.

مجلس الكلي س وتفوض إليها

تاكل لجن الدراسات العليا في الكلي  /المعهد بقرار م

صلحيات مجلس الكلي  /المعهد المتعلق بالدراسات العلياس ويكو تاكيل اللجن على النحو
اآلتي:

 .0عميد الكلي  /المعهد أو م يفوض م نوابه رةيساً.

 .8ناةب أو نواب العميد ورؤساء لجا الدراسات العليا في األقساا.

 .6عضوي هية تدريس م الكلي برتب أستاذس ويجوز أ يكو برتب أستاذ ماارك.

ب .تتولى لجن الكلي  /المعهد اإلاراف على اؤو الدراسات العلياس في الكلي  /المعهد وضما
ايلتزاا بسياسات وتعليمات الدراسات العليا وأخلقيات البح

العلميس وتامل صلحيات

اللجن دراس اقتراحات لجا األقساا المتعلق بما يلي والتنسيب بها للمجلس:
 .0إنااء برام ماجستير جديدأ.
 .8مااري الخطط الدراسي .

 .6أعداد الطلب المقبولي سنوياً.

 .8تعيي المارفي والمارفي المااركي .
 .5إقرار مااري الرساةل.

 .3تاكيل لجا المناقا .

 .3تحديد مواعيد المناقا .

 .4تنظيا اؤو ايمتحا الاامل.
 .2تاكيل لجا ايمتحا الاامل.

 .01إعداد قواةا بالطلب المراحي للمنح الدراسي .
ج .تنظر لجن الكلي  /المعهد في القضايا الخلفي للجوانب األخلقي بتوصي م لجن القسا
بما في ذلك مدى استيفاةها لمواصفات واروط تنفيذ البح

العلمي بما يحقق حماي لحقوق

أفراد الدراس والمجتم باكل عاا ومراعاأ قواني حماي الملكي الفكري س وترف تقاريرها إلى
رةيس الجامع في هذا المجال.
المادة (:)17
أ.

تاكل لجن للدراسات العليا في القسا بتوصي م القسا وبقرار م مجلس الكلي وتفوض
إليها صلحيات مجلس القسا المتعلق بالدراسات العلياس وتتكو م :
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 .0رةيس القسا /رةيساً.

 .8أربعي مي األسيياتذأ واألسيياتذأ المايياركي س ويجييوز أ تضييا أعضيياء هيةي تييدريس برتبي
أستاذ مساعدس م مراعاأ التخصصات الموجودأ في القسا.

ب .تتولى لجن القسا اإلاراف على أمور الدراسات العليا في القساس وضما ايلتزاا بسياسات
وتعليمات الدراسات العلياس وأخلقيات البح

 .0اإلرااد األكاديمي لطلب الماجستير.

العلميس وتامل صلحيات اللجن ما يلي:

 .8تقديا المقترحات المتعلق بما يلي والتوصي بها للجن الكلي :
أ .إنااء برام ماجستير جديدأ.

ب .مااري الخطط الدراسي .

ج .أعداد الطلب المقبولي سنوياً.

د .تعيي المارفي والمارفي المااركي .
ه .إقرار مااري الرساةل.

و .تاكيل لجا المناقا .

ز .تحديد مواعيد المناقا .
ح .تنظيا اؤو ايمتحا الاامل.

ط .تاكيل لجا ايمتحا الاامل.

ي .إعداد قواةا بالطلب المراحي للمنح الدراسي .

ج .تقوا لجن الكلي أو المعهد باختصاصات لجن القسا في حال عدا وجودها.
االنتقال والتحويل

المادة (:)11
أ.

يجوز تحويل الطاليب مي برنيام إليى تخير فيي الجامعي إذا تيوافر مقعيد ايامر فيي البرنيام
المراد التحويل له.

ب .يجييوز انتقييال الطالييب م ي برنييام فييي جامع ي أخييرى إلييى برنييام مماثييل فييي الجامع ي حييال
استيفاةه اروط القبول وتوافر مقعد اامر له في البرنام الذي يرمب في اينتقال إليهس وأ

ي يقل معدله التراكمي ع "جيد جداً" أو ما يعادلها.

ج .تحتسب للطالب عند تحويله أو انتقاله:

 .0المساقات التي يختارها م المساقات التي درسها في البرنام السابقس وتدخل فيي معدليه
التراكمي إذا كا تحويلً.
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 .8المسيياقات التييي يختارهييا م ي المسيياقات التييي درسييها فييي البرنييام السييابقس وي تييدخل فييي
معدله التراكمي إذا كا انتقايً.

 .6ياترط في المساقات التي درسها الطالب في الجامعي س أو أي جامعي أخيرىس ويرميب فيي
احتسابها ما يلي:

أ .أ تك ييو معادلي ي مي ي حيي ي
الدراسي المقررأ.

المحت ييوى والمس ييتوى لمس يياق أو للمس يياقات ف ييي الخطي ي

ب .أ ي يك ييو ق ييد مض ييى عل ييى د ارس ييتها أكث يير مي ي س ييب س يينواتس وأ ي يق ييل تق ييدير
الطالب في كل منها ع (جيد جداً)س أو  Bس أو ما يعادلهما س إي إذا كا قيد درس
المساقات في جامع تل البيت فيجوز احتساب المساقات التي نجح بها.

 .8تييتا الموافق ي علييى احتسيياب المسيياقات بق يرار م ي المجلييس بنيياء علييى توصييي م ي لجنتييي
القسا والكلي المختصي .

المادة (:)11
أ .يجوز احتساب المساقات التي درسها طلب الدبلوا العالي في برنام الماجستير حسب الاروط
اآلتي :

 .0أ ي يقل معدل الطالب في الدبلوا العالي ع (جيد جداً) أو ما يعادله.

 .8أ ي يزيد عدد ساعات المساقات المحتسب م برنام الدبلوا العالي ع ( )2ساعات
معتمدأ.

 .6أ

يكو

برنام

المعتمدأ.

الدبلوا العالي الحاصل عليه الطالب صاد اًر ع

إحدى الجامعات

 .8عدا احتساب ساعات م برنام الدبلومات التفهيلي أو المهني أو التدريبي .

ب .يجوز أ تحتسب للطالب المنتقل م خارج الجامع إلى برنام ماجستير ما ي يزيد على ()1
تسع ساعات معتمدأ.

ج .يحسا فصل دراسي واحد م الحد األعلى لمدأ الدراس لنيل الدرج مقابل كل ( )2تس ساعات
معتمدأ تا احتسابها.

المادة (:)21

أ .يجوز تحويل الطالب م مسار الرسال إلى المسار الاامل.
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ب .يجوز تحويل الطالب م مسار الاامل إلى مسار الرسال ضم البرنام الواحد إذا تيوافر ليه
مقعد اامرس اريط أ يكو قد أنهى ( )05خمس عارأ ساع معتمدأ م خطته الدراسي س
وأ ي يقل معدله التراكمي ع (.)%41

ج .عند تحويل الطالب م مسار إلى تخير فيي الجامعي تحسيب ليه جميي المسياقات التيي درسيها
ض ييم الخطي ي الد ارس ييي المق ييررأ ل ييهس وت ييدخل علم ييات تل ييك المس يياقات ف ييي المع ييدل التراكم ييي

للطالب.

المادة (:)21

أ .تق ييدا طلب ييات التحوي ييل أو اينتق ييال إل ييى وح ييدأ القب ييول والتس ييجيل عل ييى النم ييوذج المق ييرر له ييذا
الغرض.

ب .تييتا الموافق ي علييى اينتقييال م ي برنييام إلييى تخيير فييي الجامع ي س أو م ي خييارج الجامع ي إلييى
برنام مماثل فيهاس أو التحويل م مسار إلى تخر بقرار م لجن مكون م :
 .0عميد الدراسات العليا  /رةيساً.

 .8عميييد كلي ي س أو معهييد التخصييصس أو رةيييس لجن ي الد ارسييات العليييا فييي الكلي ي /المعهييد /
عضوا

 .6رةيس قسا التخصصس أو رةيس لجن الدراسات العليا في القسا.

المادة (:)22
أ.

يجيوز للطالييب الملتحيق ببرنييام الماجسيتير فييي الجامعي أ يييدرس ميا ي يزيييد عي ( )6ثييل

سيياعات معتمييدأ ببرنييام مماثييل فييي جامع ي أخييرى ا يريط الحصييول علييى موافق ي مسييبق م ي

المجلييس بنيياء علييى توصييي م ي مجلسييي القسييا والكلي ي س وتطبييق فييي معادلتهييا اييروط معادل ي

مساقات اينتقالس وياترط لمعادلتها أ ي يكو الطاليب منيتقلً مي جامعي أخيرىس أو معياديً
ألي مساقات سابق قبل قبوله في الجامع .

ب .ي تحسب علمات هذا المساق ضم المعدل التراكمي.

المساقات والعالمات واالمتحانات
المادة (:)23
أ .تحدد المساقات في الخط الدراسي لبرنام الماجستيرس وتحمل أرقاماً م مستوى (.)311

ب .يوض وصف واضح لمفردات المساقات التي تتضمنها الخط باللغتي العربي واإلنجليزي .

المادة (:)24

أ .يكي ييو الحي ييد األدني ييى لعلم ي ي النجي يياح في ييي المسي يياق ()%31س وأدني ييى علم ي ي تسي ييجل للطالي ييب
(.)%51

- 125 -

دليل الطالب
ب .يكو الحد األدنى للمعدل التراكمي لطالب الماجستير في برنام الماجستير(.)%35

ج .0 .يجييوز للطالييب إعييادأ د ارس ي ( )6ثلث ي مسيياقات م ي خطتييه الد ارسييي طييول مييدأ د ارسييته
لبرنام الماجستير لغرض رف معدله.

أعاد الطالب مساقاً بسبب رسوبه أو لرف معدله التراكميس فتحسب ليه العلمي األعليى
 .8إذا َ
للمساق في المعدل التراكميس وتبقى األخرى في سجله األكاديمي.
 .6في حال إعادأ الطالب دراس مساق ماس فإ ساعات ذلك المسياق تيدخل فيي حسياب عيدد
الساعات المطلوب للتخرج مرأ واحدأ.

 .8إذا درس الطالب مساق اختياري ورسب فيهس ثيا قياا بد ارسي مسياق اختيياري تخير تعويضياً
يادا بالنسييب
فيعي ُيد المسيياق التعويضييي مسيياقَا معي ً
عنييه يسييتكمال متطلبييات خطتييه الد ارسييي س ُ
للمساق ايختياري الذي رسب فيه ويبقى المساق في سجله.

 .5يعام ييل المس يياق أو المس يياقات الت ييي يدرس ييها الطال ييب خ ييارج الجامعي ي بع ييد معادلته ييا حس ييب
األصولس وتدو علمتها (ناجح)س واذا سبق له دراستها داخل الجامع فإنها تُعامل معامل
المساق أو المساقات المعادأ.

المادة ( :)25يكو توزي العلمات يمتحانات الماجستير على النحو اآلتي:

أ .تكو علم مجموع أعمال الفصل ( )%31م العلم النهاةي س بحيي

تايمل هيذل األعميال

اختبييا اًر واحييداً علييى األقييل ولييه ( )%21علييى األقييلس وأعمييايً أخييرى قييد تتضييم اختبييا اًر ثاني ياً
وتقارير وبحوثاً يرصد لها (ٍ )%41
كحد أعلى م العلم .

ب .علم ايمتحا النهاةيس ويخصص لها (.)%81

ج .يجييوز فييي مسيياقات النييدواتس والمايياري س والمختب يراتس والتصييامياس والرسييوماتس وايختبييارات

العمليي س والتيدريب العملييي التيي لهيا سيياعات معتميدأس أ تكييو لهيا علمي واحييدأ تايكل كامييل
علم المساق بقرار م لجن القسا.

المادة (:)26

أُ .يخصص للمعدل الفصلي والتراكمي والمساقات التقديرات المبين كاآلتي:
المعدل

التقدير

011 -43

ممتاز

 -41أقل م 43

جيد جداً

 -35أقل م 41

جيد

ب .تناف لوح ارف لخريجي طلب الماجستيرس على أ تضا أواةل األقساا في كل تخصص.
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االمتحان الشامل
المادة ( :)27يكو ايمتحا الاامل ذا طبيع اامل تكاملي س يهدف إلى قياس قدرأ الطاليب عليى اليربط
بي المفاهيا المختلف األساسي والمتقدم التي اكتسبها م مختليف المعيارفس وتوظيفهيا فيي

حييل الماييكلت العلميي والتطبيقي ي فييي ميييدا تخصصييهس وايمتحييا الاييامل ي يعييد امتحانييا
تحصيلياً كما في امتحانات المساقات.

المادة ( :)21تتولى لجن القسا:

أ .تحديييد المجييايت التييي ياييملها ايمتحييا الايياملس وتت يراوح بييي  5-6مجييايتس وتعل ي للطلب ي
قبل بدء موعد تقدمها للمتحا بفصل دراسي واحد على األقل.

ب .تاييكل لجن ي القسييا م ي ( )5-6أعضيياء بم ي فيييها رةيسييهاس يييتا اختيييارها م ي أعضيياء هية ي
التدريس المختصي بموضوع ايمتحا للقياا بوض األسةل وتصحيح اإلجابات.

ج .تنسيب نتاة ايمتحا الاامل للجن الكلي لدراستها والتوصي بافنها إلى المجلس إلقرارها.
المادة ( :)21يتكو ايمتحا الاامل لطلب الماجسيتير فيي مسيار الايامل مي ورقي واحيدأس وتكيو مدتيه
أربي ي س يياعاتس ويعق ييد لمي يرتي ف ييي الع يياا ف ييي المواعي ييد المخصصي ي حس ييب التق ييويا الج ييامعي
ويمكي ي عق ييدل ف ييي الفص ييل الص يييفي إذا ت ييوفرت الظ ييروف المناس ييب للقس ييا واألس يياتذأس وعل ييى

المادة (:)31

الطالب أ يتقدا بطلب لدخول هذا ايمتحا حسب النموذج المعد لهذا الغرض.

أ .يتقييدا الطالييب للمتحييا الاييامل بعييد إنهاةييه بنجيياح المسيياقات اإلجباري ي والمسيياقات ايسييتدراكي س
اريط أ ي يقل معدله التراكمي ع (.)%35

ب .إذا رسب الطالب في ايمتحيا الايامل للميرأ األوليى يمكنيه التقيدا لهيذا ايمتحيا ميرأ ثانيي ضيم
المدأ القصوى للحصول على درج الماجستير.

ج .تكييو علم ي النجيياح فييي ايمتحييا الاييامل ( )%31علييى األقييلس واذا رسييب الطالييب فييي الم يرأ
الثاني :

 .0يفصل م برنام الماجستير.
 .8يمنح اهادأ الدبلوا العالي.

د .تسجل نتيج الطالب في ايمتحا الاامل في كايف علماتيه بعبيارأ (نياجح) أو ( ارسيب) فيي كيل
مرأ يتقدا فيها للمتحا .
المادة ( :)31ي يسمح بمراجع نتاة ايمتحا الاامل لطلب الماجستير.
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المادة (:)32

المواظبة

أ .إذا تجيياوز مييياب الطالييبس دو عييذر يقبلييه العميييدس أكثيير م ي ( )%08.5م ي مجمييوع السيياعات

المقييررأ ألي مسيياقس يحييرا مي التقييدا للمتحييا النهيياةي وتُ َعي ُيد علمتييه فييي ذلييك المسيياق ()%51س
وعليه إعادأ دراس ذليك المسياق إ كيا إجبارًييا .وفيي جميي األحيوال تيدخل علمي ذليك المسياق
في حساب معدل علمات الطالب الفصلي والتراكمي ألمراض اإلنذار والفصل.

ب .إذا تجيياوز مييياب الطالييبس بعييذر يقبلييه العميييدس أكثيير م ي ( )%85م ي مجمييوع السيياعات المقييررأ

لمساق أو أكثر فإنه ُي َع ُد منسحباً م المساق.
المادة (:)33

أ .تسري تعليمات منح درج البكالوريوس فيي الجامعي عليى إجيراءات تقيديا العيذر المرضييس وقبوليه
لغايات إجراء ايمتحا التكميلي.

ب .إذا حصييل الطالييب علييى نتيج ي (مييير مكتمييل) فييي بعييض المسيياقات يييتا احتسيياب معدلييه عنييدما
تكتمييل علمييات هييذل المسيياقاتس وتُ َعي ُيد هييذل المعييديت ذات أثيير رجعييي مي تيياريخ حصييول الطالييب
على نتيج مير مكتمل.

ج .كل م يتغيب ع ايمتحا النهاةي بعيذر يقبليه عمييد الكليي تسيجل ليه ملحظي (ميير مكتميل)س
ويبلغ القرار بقبيول العيذر لميدرس المسياق إلجيراء امتحيا معيوض للطاليب فيي ميدأ أقصياها نهايي

الفصل التالي للفصل الذي لا يتقدا فيه؛ إي إذا كا الفصل التيالي ميؤجلً رسيمياً أو كيا الطاليب
منقطعاً عنه بعذر؛ وفي تلك الحال يعقد ايمتحا في الفصل التالي للفصل المؤجل.

- 128 -

دليل الطالب

تعليمات منح درجة الدكتوراة في جامعة آل البيت
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم  2111/2111/451تاريخ 2111/6/3م
بموجب المادة ( )3من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت رقم ( )21لسنة 1991

ويعمل بها اعتبا اًر
المادة ( :)1تُسمى هذل التعليمات (تعليمات منح درج الدكتوراأ في جامع تل البيت) ُ
م تاريخ صدورها.
المادة ( :)2يكو للكلمات والعبارات اآلتي حيثما وردت في هذل التعليمات المعاني المخصص لها أدنال
ما لا تدل القرين على مير ذلك:
الجامعة :جامع تل البيت.

المجلس :مجلس الدراسات العليا.
العميد :عميد الكلي س أو المعهد.

القسم :أي قسا مختص في الكلي س أو المعهد.
لجنة القسم :لجن الدراسات العليا في القسا.

لجنة الكلية :لجن الدراسات العليا في الكلي س أو المعهد.

الخطة :الخط الدراسي التي يقرها مجلس العمداء.

االنتقال :هو اينتقال م جامع أخرى إلى جامع تل البيت.

ٍ
مسار إلى تخر.
التحويل :هو التحويل م تخصص إلى تخصص تخرس أو م
الطالب :الطالب الملتحق بالجامع لنيل الدرج الجامعي الثالث (الدكتوراأ).
البرنامج :أي برنام م برام الدكتوراأ.

المادة ( :)3تكو متطلبات نيل درج الدكتوراأ دراس ( )58أرب وخمسي ساع معتمدأ بنجاح للمقبولي
في البرنام موزع على النحو اآلتي-:

أ .د ارسي ي ( )24-21س يياع معتم ييدأ بنج يياح مي ي المس يياقات اإلجباريي ي الت ييي ت يينص عليه ييا الخطي ي
الدراسي س على أ يكو مساق مناه البح

العلمي في التخصص م ضمنها.

ب .د ارسي ي ( )15-1س يياع معتم ييدأ بنج يياح مي ي المس يياقات ايختياريي ي الت ييي ت يينص عليه ييا الخطي ي
الدراسي .
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ج .النجاح في امتحا
التخصص.

الكفاءأ المعرفي في حقل تخصص الطالب والمعارف المتصل بهذا

د .تقي ييديا أطروح ي ي تتضي ييم بحث ي ياً أصي يييلًس فيي ييه إضي يياف للعلي ييا والمعرف ي ي س والنجي يياح في ييي مناقاي ييتهاس
ويخصص لها ( )21-11ساع معتمدأ وتفخذ الرقا ( )111في الخط الدراسي .

ه .نايير بحي

واحييد علييى األقييل (أو قبييل للنايير) فييي موضييوع األطروحي فييي مجلي علميي محكمي

معتمييدأ لييدى الجامعي قبييل مناقاي األطروحي س باييرط أ يكييو تيياريخ إرسييال البحي

تاريخ الموافق على مخطط األطروح .

للنايير بعييد

و .اجتياز امتحا مستوى اللغ اإلنجليزي س وبما يتفق م ق اررات مجلس التعليا العالي.
المااادة ( :)4يايترط فييي الطالييب الملتحيق فييي البيرام النجيياح فيي "امتحييا الكفايي فيي اللغي العربيي " وفييق
األسس التي يقرها مجلس العمداء.

المادة (:)5

أ .يجوز لقسا التخصص أ

يحدد عند قبول الطالب المساقات ايستدراكي اللزم له م

مساقات مستوى البكالوريوس والدبلوا والماجستير التي يراها ضروري لرف المستوى العلمي

للطالبس على أ ي تزيد على ( )2ساعات معتمدأس وتحدد هذل المساقات في قرار القبولس

ويجوز بتوصي م لجنتي القسا والكلي وقرار م المجلسس إعفاء الطالب م دراستها إذا

توافرت لها بيانات توضيحي ع كفاي الطالب في المرحل السابق وخلل الفصل األول م
قبول الطالب في البرنام .

ب .على الطالب أ ينهي المساقات ايستدراكي بنجاح في موعد أقصال نهاي العاا الجامعي األول
يلتحاقه بالبرنام .

ج .ي تحتسب ساعات المساقات ايستدراكي

ضم

الساعات المعتمدأ المطلوب

الدرج س وتظهر هذل المساقات في الكاف بصيغ ناجح أو راسب.

لنيل

د .تكو علم النجاح في المساقات ايستدراكي م مساقات مستوى البكالوريوس والدبلوا العالي
والماجستير (.)%31

المادة (:)6
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أ .يكو الحد األعلى لمدأ الحصول على درج الدكتوراأ ثماني فصول دراسي  .ويعد الفصل
الصيفي لهذل الغاي امتداداً للفصل الدراسي الثاني .كما ي يجوز أ
الحصول على درج الدكتوراأ ع ست فصول دراسي .

يقل الحد األدنى لمدأ

ب .يجوز للمجلس وبتنسيب م لجن الكلي وتوصي م لجن القسا التمديد لفصلي دراسيي للحد
األعلى لنيل درج الدكتوراأ.
ج .يعد الفصل الصيفي فصلً دراسياً لغايات السير في إعداد األطروح س ويجوز في حايت خاص
تقدرها لجنتي القسا والكلي س طرح مساقات دراسي .

د .ي يجوز أ تزيد مدأ التفجيل واينسحاب بعذر بمجموعها على فصلي دراسيي س وي تحتسب
هذل المدأ ضم الحد األعلى لمدأ الحصول على الدرج .
المادة (:)7
أ .م مراعاأ الحد األعلى لمدأ الحصول على درج الدكتوراأس يكو الحد األدنى للعبء الدراسي
في كل م الفصل األول أو الثاني ( )6ساعات معتمدأس والحد األعلى ( )08ساع معتمدأس
وتحتسب ساعات األطروح ضم العبء الدراسي.

ب .يكو الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي ( )3ساعات معتمدأس ويجوز رفعه إلى
( )2ساعات معتمدأ إذا تضم العبء الدراسي مساقات استدراكي س أو البرنام التفهيلي للغ
اينجليزي أو ساعات األطروح .
القباااول

المادة ( :)1ينسب مجلس العمداء في مطل كل عاا جامعي لمجلس األمناء أعداد الطلب الذي سيقبلو
في البرام س بناء على تنسيب م المجلسس وتوصي م لجنتي القسا والكلي .

المادة (:)1

أ .ياترط فيم يتقدا بطلب التحاق ألحد البرام ما يفتي:
 .0أ يكو المتقدا حاصلً على درج البكالوريوس أو ما يعادلها بتقدير مقبول ففكثر أو
ما يعادلهس ودرج الماجستير أو ما يعادلها بتقدير جيد ففكثر أو ما يعادله وذلك م
جامع تعتمدها جامع تل البيت ووفق الق اررات النافذأ لمجلس التعليا العالي.

 .8أ

يثبت المتقدا أ

دراسته كانت باينتظاا للحصول على درجتي البكالوريوس

والماجستير.
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 .6م مراعاأ البند ( )8م هذل المادأس يسمح للطلب الحاصلي على درج الماجستير
باينتسابس تقديا طلبات التحاق بالبرام في حال تحقيق الاروط اآلتي :

أ.

دراس ما ي يقل ع ( )05ساع معتمدأ م المساقات الدراسي المعدأ يستكمال
درج الماجستير.

ب .أ تكو هذل المساقات في مجال التخصص البحت.
ج .أ يدرس هذل المساقات في الجامعات الرسمي فقط.
د .أ يجتاز الطالب هذل المساقات بنجاح وبمعدل تراكمي ي يقل ع ( )٪35أو ما
يعادله في الجامع .

 .8إرفاق اهادأ تبي

اجتياز امتحا

التوفل أو ايمتحا

وفق األسس التي يقرها مجلس التعليا العالي.

الوطني أو ما يعادل ذلكس

 .5يعفى الطلب الذي اجتازوا امتحا التوفل أو ما يعادله في مرحل الماجستير م هذا
المتطلب ارط إحضار ما يثبت ذلك.

ب .يفاضل بي المتقدمي للقبول ضم العدد المقرر في المادأ ( )4وفق التوزي اآلتي:
 %01 .0للمعدل في الثانوي العام .

 ٪85 .8للتقدير في درج البكالوريوس أو ما يعادلها.
 ٪85 .6للتقدير في درج الماجستير أو ما يعادلها.

ج .يحدد لحمل الماجستير م خريجي جامع تل البيت  %61م المقاعد في كل برنام .
المادة ( :)11يجوز للمجلس بتوصي م لجنتي القسا والكلي وض اروط خاص إضافي لللتحاق
بالبرنام الذي يطرحهس م مراعاأ ما يفتي:

أ .أ ي تتعارض هذل الاروط م التعليمات النافذأ لبرنام الدكتوراأ.
ب .أ تظهر هذل الاروط بوضوح في الخط الدراسي المقدم للعتمادس وتعد جزءاً منها.
ج .يجوز أ تتضم الاروط الخاص امتحانات معدأ م األقساا بموافق المجلس.
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المادة (:)11
أ .تقدا طلبات ايلتحاق بالبرام على النموذج المعد لهذا الغرض الكترونيا أو ورقيا خلل الفترأ
التي تحددها عمادأ الدراسات العلياس وترفق بتلك الطلبات جمي األوراق الثبوتي اللزم .

ب .تقوا عمادأ الدراسات العليا بإرسال الطلبات إلى األقساا والكليات لدراستها واعتمادها واجراء
المقابلت إ وجدت والتنسيب بفسماء الطلب المقترح قبولها في البرام المتعددأ إلى عمادأ

الدراسات العليا.

بناء على توصي م لجنتي القسا والكلي .
ج .يصدر المجلس قواةا بفسماء المقبولي في البرام س ً
المادة (:)12
أ .ي يجوز أ ُيقبل الطالب في برنامجي دراسيي في الوقت نفسهس في أي مرحل م مراحل
دراسته.
ب .إذا فصل الطالب م البرنام الذي التحق فيه أكاديمياًس فل يجوز أ يقبل فيه مرأ أخرى.
لجان الدراسات العليا واختصاصاتها

المادة (:)13

أ .ياكل مجلس الدراسات العليا في الجامع كاآلتي-:
رةيساً

 .0عميد الدراسات العليا
 .8ناةب أو نواب عميد الدراسات العليا
 .6عمداء الكليات  /المعاهد أو م ينوب عنها

عضواً /أعضاء
أعضاء

م أعضاء لجا الدراسات العليا في الكلي أو المعهد.
ب .يضطل المجلس بالصلحيات اآلتي -:
 .0إقرار التوصيات المرفوع إليه م لجا الدراسات العليا في الكليات/المعاهد.
 .8المصادق على قرار لجن انتقال طلب الدكتوراأ في الجامع .
 .6التنسيب إلى مجلس العمداء بفعداد الطلب المراد قبولها في برام الدكتوراأ في الجامع .
 .8التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمي والاهادات لطلب الدكتوراأ الذي أنهوا
متطلبات الحصول على الدرجات التي يستحقونها.
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 .5التنسيب إلى مجلس العمداء باقتراح إنااء برام الدكتوراأس أو دم بعضها ببعضس أو
إلغاءس أو تجميد القبول فيها.

 .3اتخاذ القرار بتقديا المنح لطلب الدكتوراأ وفقاً للتعليمات الخاص بها.
 .3اتخاذ القرار بالموافق على تحديد موعد امتحا
الخاص بهما.

الكفاءأس وبالموافق على تاكيل اللجا

 .4التنسيب إلى مجلس العمداء برصد المبالغ المخصص لمنح الدكتوراأ في الموازن في بداي
كل عاا دراسي.

 .2تاكيل اللجا المختلف المتعلق بعمل العمادأ.
 .01النظر في المساةل التي يحيلها العميد للمجلس.
 .00النظر في القضايا الخلفي للجوانب األخلقي بتوصي م لجنتي القسا والكلي بما في ذلك
مدى استيفاء األطروح لمواصفات واروط البح
الدراس والمجتم باكل عاا ومراعاأ قواني

العلمي بما يحقق حماي لحقوق أفراد

حماي الملكي الفكري س وترف تقاريرها إلى

رةيس الجامع في هذا المجال.
ج .للمجلس تفويض بعض صلحياته إلى عميد الدراسات العليا إذا اقتضت الضرورأ ذلك.
المادة (:)14
أ .تاكل لجن الكلي بقرار م مجلس الكلي س وتفوض إليها اختصاصات مجلس الكلي المتعلق
بالدراسات العلياس ويكو تاكيل اللجن على النحو اآلتي:
.0

عميد الكلي رةيساً (أو م يفوضه مم تنطبق عليها اروط اإلاراف والتدريس في برام

الدراسات العليا).

 .8رؤساء لجا األقساا.
.6

عضوا هية تدريس برتب أستاذ؛ واي فمم تنطبق عليها اروط اإلاراف والتدريس.

ب .تتولى لجن الكلي اإلاراف على أمور الدراسات العليا وتلتزا بتعليماتها وسياساتهاس وبفخلقيات
البح

العلميس وتامل اختصاصاتها اآلتي:

 .0دراس اقتراحات لجا األقساا وتوصياتها.
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 .8التوصي للمجلس بإنااء برام
الدراسي التي تاملها.

جديدأ في الكلي س أو تعديل البرام

القاةم أو المساقات

 .6إرسال قاةم تتضم أسماء المناقاي م خارج الجامع وعناوينها وتخصصاتها الدقيق لكل
برنام س إلى عمادأ الدراسات العلياس بناء على تنسيبات األقساا األكاديمي .
 .8تنظيا لقاءات دوري عام م طلب الدكتوراأ في الكلي .
 .5إعداد تقرير سنوي ع البرام في العمادأ.
 .3إقرار نتاة امتحانات المساقات الدراسي للبرام .
ج .تقوا لجن الكلي باختصاصات لجن القسا في حال عدا وجودها.
المادة (:)15
أ .تاكل لجن للدراسات العليا في القسا بتوصي م القسا وبقرار م مجلس الكلي وتفوض إليها
صلحيات مجلس القسا المتعلق بالدراسات العلياس وتتكو م :
 .0رةيس القسا /رةيساً.
 .8أربع م األساتذأ واألساتذأ المااركي س ويجوز أ تضا أعضاء هية تدريس برتب أستاذ
مساعدس م مراعاأ التخصصات الموجودأ في القسا.
ب .تتولى لجن القسا اإلاراف على أمور الدراسات العليا في القساس وضما
وتعليمات الدراسات العلياس وأخلقيات البح

ايلتزاا بسياسات

العلميس وتامل صلحيات اللجن ما يلي:

 .0اإلرااد األكاديمي لطلب الماجستير.
 .8تقديا المقترحات المتعلق بما يلي والتوصي بها للجن الكلي :
أ .إنااء برام دكتوراأ جديدأ.
ب .مااري الخطط الدراسي .
ج .أعداد الطلب المقبولي سنوياً.
د .تعيي المارفي والمارفي المااركي .
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ه .إقرار مااري األطروحات.
و .تاكيل لجا المناقا .
ز .تحديد مواعيد المناقا .
ح .تنظيا اؤو ايمتحا الكفاءأ المعرفي .
ط .تاكيل لجا امتحا الكفاءأ المعرفي .
ي .إعداد قواةا بالطلب المراحي للمنح الدراسي .
 .تنسيق الندوات العلمي الخاص بطلب القسا.
ل .إعلا الطلب بالخطط المطبق عليها.
م .عقد ايجتماعات م طلب الدكتوراأ.
المادة (:)16
أ .يتولى المراد األكاديمي ايختصاصات اآلتي :
 .0تعريف الطالب بفلسف الدكتوراأ في الجامع وسياساتها ونظامها وتعليماتها.
 .8مساعدأ الطالب في التكيف واكتساب المهارات اللزم للنجاح في برنام الدكتوراأ.
 .6متابع سير الطالب األكاديمي وفق خط استراادي .
ب .يتولى المارف ايختصاصات اآلتي :
 .0اإلاراف على تقدا الطالب في موضوع أطروحته.
 .8توجيه الطالب وضما التواصل معه باكل منتظا.
 .6تقديا تقرير فصلي إلى لجن القسا ع مستوى تقدا الطالب في موضوع أطروحته.
المادة (:)17
أ.

االنتقال والتحويل

يجوز تحويل الطالب م برنام إلى تخر في الجامع إذا توافر مقعد اامر في البرنام المراد
التحويل له.
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ب .يجوز انتقال الطالب م برنام في جامع أخرى إلى برنام مماثل في الجامع حال استيفاةه
اروط القبول وتوافر مقعد اامر له في البرنام الذي يرمب في اينتقال إليهس وأ ي يقل معدله

التراكمي ع "جيد جداً" أو ما يعادلها.
ج .تحتسب للطالب عند تحويله أو انتقاله إلى برنام تخر:
 .0المساقات التي يختارها م المساقات التي درسها في البرنام السابقس وتدخل في معدله
التراكمي إذا كا تحويلً.
 .8المساقات التي يختارها م المساقات التي درسها في البرنام السابقس وي تدخل في معدله
التراكمي إذا كا انتقايً.
المادة (:)11
أ.

إذا قبل الطالب في البرنام س وسبق له أ درس مساقات دراس خاص في الجامع س يجوز أ

يحتسب له ما ي يزيد على ( )04ساع معتمدأ م هذل المساقات.

ب .يجوز أ يعادل الطالب المنتقل م خارج الجامع أو المقبول فيها وسبق له دراس مساقات في
جامع أخرى ما ي يزيد على ( )08ساعات معتمدأ م هذل المساقات.

ج .يخفض الحد األعلى لمدأ الحصول على الدرج س فصلً دراسياً واحداً ع كل ( )2تس ساعات
معتمدأ تحتسب للطالب.

المادة (:)11
أ .ياترط في المساقات التي درسها الطالب ويرمب في احتسابها ما يفتي:
 .0أ

تكو معادل م

المقررأ.

حي

المحتوى والمستوى لمساق أو مساقات في الخط الدراسي

 .8أ ي يكو قد مضى على دراستها أكثر م سب سنواتس وأ ي يقل تقدير الطالب في كل
منها ع (جيد جداً)س أو  Bس أو ما يعادلهاس إي إذا كا قد درس المساقات في جامع تل

البيت فيجوز احتساب المساقات التي نجح بها.

 .6ي يحتسب للطالب أي مساق م قاةم مساقات الماجستير والدكتورال التي كا قد درسها
أو درس ما يعادلها سابقاً وحصل بموجب ذلك على اهادأ أو درج علمي أخرى.
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ب .تتا الموافق على احتساب المساقات بقرار م المجلس بناء على توصي م لجنتي القسا والكلي
المختصي .

المادة (:)21
أ .م مراعاأ المادأ ( )04م هذل التعليماتس يجوز للطالب الملتحق بالبرنام في الجامع أ
يدرس ما ي يزيد على ( )6ساعات معتمدأ في برنام مناظر في جامع أخرى ارط الحصول
على موافق مسبق م المجلس بناء على توصي م لجنتي القسا والكلي س وأ ي يكو قد

احتسب له أي مساقات م جامع أخرى.

ب .ي تدخل علمات هذل المساقات في المعدل التراكمي.
المادة (:)21

المساقات والعالمات واالمتحانات

أ .تحدد المساقات في الخط الدراسي لبرنام الدكتوراأس وتحمل أرقاماً م مستوى (.)211
ب .يوض وصف واضح لمفردات المساقات التي تتضمنها الخط باللغتي العربي واإلنجليزي .
المادة (:)22
أ .الحد األدنى للنجاح في كل مساق م

مساقات البرنام

( )%31وأدنى علم

تسجل

للطالب.%51
ب .الحد األدنى للنجاح في المعدل التراكمي للمساقات في البرنام (.)%41
ج .يجوز للطالب إعادأ دراس ( )6ثلث مساقات م خطته الدراسي طول مدأ دراسته لبرنام
الدكتوراأ لغرض رف معدله.
المادة (:)23
أ .إذا أعاد الطالب دراس مساق ما بسبب رسوبه أو لرف معدله التراكميس تحتسب له العلم
األعلى في المعدل الفصلي والتراكمي وتبقى األخرى في سجله األكاديمي.
ب .إذا كا المساق المراد إعادته اختياريس يجوز للطالب دراس مساق اختيارًيا ميرلس وتحتسب
العلم األعلى منهما في المعدل الفصلي والتراكمي وتبقى األخرى في سجله األكاديمي.
المادة ( :)24يكو توزي العلمات يمتحانات برنام الدكتوراأ على النحو اآلتي:
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أ .تكو علم مجموع أعمال الفصل ( )%31م العلم النهاةي س بحي

تامل هذل األعمال

اختبا اًر واحداً على األقل وله ( )%81على األقلس وأعمايً أخرى قد تتضم اختبا اًر ثانياً وتقارير
وبحوثاً يرصد لها (ٍ )%81
كحد أعلى م العلم .

ب .علم ايمتحا النهاةيس ويخصص لها (.)%81
ج .يجوز في مساقات الندواتس والمااري س والمختبراتس والتصامياس والرسوماتس وايختبارات العملي س
والتدريب العملي التي لها ساعات معتمدأس أ تكو لها علم واحدأ تاكل كامل علم المساق

بقرار م لجن القسا.
المادة (:)25

أ) ُيخصص للمعدل الفصلي والتراكمي والمساقات التقديرات المبين كاآلتي:
المعدل

التقدير

011 -43

ممتاز

 -41أقل م 43

جيد جداً
جيد

 - 35أقل م 41

ب) تناف لوح ارف لخريجي طلب برنام الدكتوراأس على أ تضا أواةل األقساا في كل تخصص.
امتحان الكفاءة المعرفية

المادة ( :)26يكو امتحا الكفاءأ المعرفي ذا طبيع اامل تكاملي س يهدف إلى قياس مقدرأ الطالب
على الربط بي المفاهيا المختلف األساسي والمتقدم التي اكتسبها م مختلف المعارفس

وتوظيفها في حل الماكلت العلمي والتطبيقي في ميدا تخصصهس ويهدف إلى قياس ما

يفتي:
أ.

عمق فها الطالب ومعرفته ألساسيات تخصصه.

ب .مقدرأ الطالب على التفكير التحليلي المنظا في تناول القضايا والماكلت المتعلق بحقل
تخصصه.
ج .مقدرأ الطالب على تقديا حلول جديدأ أو ابتكارات للماكلت النظري والعملي في حقل
تخصصه.
د .مقدرأ الطالب على البح

المنهجي وتفسير المعطيات المعرفي .
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المادة ( :)27تتولى لجن القسا:
أ .تحديد المجايت التي ياملها امتحا الكفاءأ المعرفي س واقتراح المراج والقراءات اللزم لذلكس
ويكو عددها ما بي  5-6مجايتس وتعل للطلب قبل بدء موعد تقدمها للمتحا بفصل دراسي

واحد على األقل.
ب .التوصي إلى لجن الكلي بتاكيل لجن م ( )5-6أعضاء بم فيها رةيسهاس يتا اختيارها م

أعضاء هية التدريس المختصي بموضوع ايمتحا للقياا بوض األسةل وتصحيح اإلجاباتس
ويصدر القرار بتاكيل اللجن م المجلس.

ج .تنسيب نتاة امتحا الكفاءأ للجن الكلي لدراستها والتوصي بافنها إلى المجلس إلقرارها.
المادة (:)21

أ .يتكو امتحا

الكفاءأ المعرفي م

ورقتي

ويعقد بفاصل أسبوع بينهما؛ مدأ كل ورق ()6

ساعات ويعقد مرتي في العاا في المواعيد المخصص حسب التقويا الجامعيس ويجوز عقدل مرأ

ثالث خلل الفصل الصيفيس وذلك في ضوء توافر اإلمكانات وايستعدادات اللزم في األقساا
المختلف س وعلى الطالب أ

الغرض.

يتقدا بطلب لدخول هذا ايمتحا

حسب النموذج المعد لهذا

ب .تغطي الورق األولى الموضوعات األساسي والقضايا والماكلت في حقل التخصصس أما الورق

الثاني فتركز على التوجهات الحديث والحلول النظري والعملي في حقل التخصص والمهارات

البحثي .
المادة (:)21
أ .يستطي الطالب أ يتقدا يمتحا الكفاءأ المعرفي بعد نجاحه فيي ( )80ساع معتمدأ على
األقل وبمعدل تراكمي ي يقل ع

اينجليزي ا وجدت.

( )%41واستكمال جمي

المساقات ايستدراكي واللغ

ب .تكو علم النجاح في امتحا الكفاءأ المعرفي (.)%35
ج .ترصد نتيج الطالب في الفصل الذي يتقدا فيه للمتحا وا انسحب م ذلك الفصلس ترصد له
كلم منسحب في سجله األكاديمي مقابل المساقات التي سجلها في الفصل وانسحب منها.

د .إذا رسب الطالب في امتحا الكفاءأ المعرفي يمكنه التقدا لهذا ايمتحا مرأ ثاني فقط ضم
المدأ المسموح بهاس واذا رسب في المرأ الثاني :
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 .0يفصل م برنام الدكتوراأ.

 .8يمنح اهادأ الدبلوا العالي اريط إنهاةه ( )88ساع معتمدأ بنجاح م

الخط

الدراسي س وبمعدل تراكمي ي يقل ع (.)%41
المادة ( :)31ي يسمح بمراجع نتاة امتحا الكفاءأ المعرفي لطلب الدكتوراأ.
المادة (:)31

المواظباااااة

أ .إذا تجاوز مياب الطالبس دو عذر يقبله العميدس أكثر م ( )%08.5م مجموع الساعات

المقررأ ألي مساقس يحرا م التقدا للمتحا النهاةي وتُ َع ُد علمته في ذلك المساق ()%51س
وعليه إعادأ دراس ذلك المساق إ كا إجبارًيا .وفي جمي األحوال تدخل علم ذلك المساق

في حساب معدل علمات الطالب الفصلي والتراكمي ألمراض اإلنذار والفصل.

ب .إذا تجاوز مياب الطالبس بعذر يقبله العميدس أكثر م ( )%85م مجموع الساعات المقررأ
لمساق أو أكثر فإنه ُي َع ُد منسحباً م المساق.
المادة (:)32
أ .تسري تعليمات منح درج البكالوريوس في الجامع على إجراءات تقديا العذر المرضيس وقبوله
لغايات إجراء ايمتحا التكميلي.

ب .إذا حصل الطالب على نتيج (مير مكتمل) في بعض المساقات يتا احتساب معدله عندما
تكتمل علمات هذل المساقاتس وتُ َع ُد هذل المعديت ذات أثر رجعي م تاريخ حصول الطالب
على نتيج مير مكتمل.

ج .كل م يتغيب ع ايمتحا النهاةي بعذر يقبله عميد الكلي تسجل له ملحظ (مير مكتمل)س
ويبلغ القرار بقبول العذر لمدرس المساق إلجراء امتحا معوض للطالب في مدأ أقصاها نهاي

الفصل التالي للفصل الذي لا يتقدا فيه؛ إي إذا كا الفصل التالي مؤجلً رسمياً أو كا الطالب

منقطعاً عنه بعذر؛ وفي تلك الحال يعقد ايمتحا في الفصل التالي للفصل المؤجل.

المادة (:)33

االنسحاب

أ .يسمح للطالب باينسحاب م دراس مساق أو أكثر خلل مدأ أقصاها ( )08أسبوعاً م بدء
الفصل ،و( )4أسابي م بدء الفصل الصيفي الطويلس واألسبوع السادس م الفصل الصيفي
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القصيرس وتثبت في سجله ملحظ (منسحب)س ويتا اينسحاب في هذل الحال حسب نموذج

خاص الكترونياً أو تعدل وحدأ القبول والتسجيلس ويتضم هذا النموذج تنسيب مدرس المساقس
ومدير داةرأ القبول والتسجيلس وموافق العميد.

ب .يجوز لعميد الكلي الموافق على انسحاب الطالب م جمي المساقات التي سجلها في الفصلس
ارط أ يقدا طلب اينسحاب قبل موعد ايمتحانات النهاةي .

ج .0 .يجوز للعميد أ يوافق على انسحاب الطالب انسحاباً نهاةياً م البرنام الذي قبل فيه ارط
أ يقدا طلب اينسحاب النهاةي قبل موعد ايمتحانات النهاةي .

. 8ي يجوز للطالب المنسحب م البرنام أ يقبل في البرنام نفسه مرأ أخرى إذا كا معدله
التراكمي وقت اينسحاب أقل م (.)%41

التأجيااااال

المادة ( :)34ياترط في الطالب الذي يتقدا بطلب تفجيل أ يكو قد أمضى فصلً دراسياً واحداً على
األقل في البرنام الذي التحق به.

المادة ( :)35يقدا طلب التفجيل وفق النموذج الصادر ع عمادأ الدراسات العلياس وتصدر الموافق م
العميد إذا كا التفجيل لفصل واحد وع المجلس إذا كا لفصلي متتاليي .

المادة (:)36
أ.

االنقطاع

عد الطالب منقطعاً في الحايت اآلتي -:
ُي ُ
 .0إذا بدأ التدريس ولا يك مسجلً لذلك الفصل.
 .8إذا ألغى تسجيله بسبب عدا دف الرسوا الجامعي .

ب.

إذا تجاوز انقطاع الطالب فصلي دراسيي متتاليي ُي َع ُد مفصويً م البرنام .

المادة (:)37
أ .إذا ُع َد الطالب منقطعاً ألي سبب م األسباب ُي َع ُد تسجيله في الجامع ملغياًس إي إذا تقدا
بعذر قهري تقبله الجه المختص بقبول العذرس وهي:
 .0العميد :إذا قدا العذر خلل أسبوعي م بدء الدراس .
 .8مجلس الكلية :إذا قدا العذر خلل فترأ تزيد على أسبوعي م بدء الدراس ولكنها
ي تتجاوز نهاي الفصل الدراسي.
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 .6مجلس العمداء :إذا قدا العذر بعد نهاي الفصل الدراسي.
ب .يسمح للطالب العاةد للدراس بعد انقطاعه بالتسجيل على المساقاتس أو األطروح الجامعي في
بداي الفصل الذي يلي الفصل الذي انقط عنه.
اإلنذار والفصاال

المادة ( :)31ينذر الطالب في الحايت اآلتي :
أ.

إذا لا يحصل في نهاي أي فصل على الحد األدنى للمعدل التراكمي في المساقات التي
درسها حتى نهاي ذلك الفصل.

بناء على تقرير م المارف وتوصي م لجنتي القسا والكلي س أ الطالب
ب .إذا رأى المجلسً ،
قد أهمل في إعداد أطروحته.
المادة (:)31
أ.

يفصل الطالب م البرنام في الحايت اآلتي :
 .0إذا لا يحصل على الحد األدنى للمعدل التراكمي في المساقات في نهاي الفصلي التاليي
لإلنذار.

 .8إذا كانت نتيجته في مناقا األطروح (راسب).
 .6إذا رسب في امتحا الكفاءأ المعرفي مرتي .
 .8إذا لا يحقق متطلبات التخرج ضم الحد األعلى للمدأ المسموح بها.
 .5إذا ظهر في سجل الطالب ثل

حايت رسوب باستثناء مستويات اللغ اإلنجليزي .

الموجه له
 .3إذا لا يقا طالب الدكتوراأ بمناقا أطروحته قبل نهاي الفصلي التاليي لإلنذار ّ
بموجب البند (ب) م المادأ (.)64
 .3إذا تغيب ع امتحا الكفاءأ المعرفي أو المناقا مرتي .
 .4إذا لا يقدا ماروع أطروحته حسبما ورد في المادأ ( )80م هذل التعليمات.
ب .يعد إعل ق اررات اإلنذارس والفصل إلى الدراس الخاص س والفصل النهاةي م الجامع س وأي أمور

أكاديمي أخرى تخص الطلب س على لوح اإلعلنات في كلي الطالب المعني أو وساةل التواصل
ايلكترونيس تبليغاً له بالمعنى القانوني.
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المادة ( :)41م مراعاأ المادأ (/88ب)س يسمح للطالب الذي يفصل بسبب معدله التراكمي بد ارسي
( )08ساع معتمدأ ضم تعليمات الدراس الخاص حداً أعلى بهدف رف
()%41س ويعاد تسجيله للبرنام الملتحق به وفق الاروط اآلتي :

معدله التراكمي إلى

 .0أ ي يقل معدله التراكمي عند فصله ع (.)%35
 .8أ تكو المساقات التي يدرسها الطالب ضم الخط الدراسي المعتمدأ.
 .6أ

ينهي دراس تلك المساقات خلل الفصلي

الفصل

الصيفي.

م

لتاريخ فصلهس ويحسب هذا

التاليي

المدأ القصوى المسموح بها للحصول على الدرج بما في ذلك الفصل

 .8تطبق عليه تعليمات الدراس الخاص فيما يتعلق بالرسوا الجامعي .
اإلشراف

المادة (:)41

أ .تعل األقساا األكاديمي في الكليات بداي كل فصل دراسي الموضوعات البحثي المقترح م
أعضاء الهية التدريسي في القسا ليتمك

طلب الدكتوراأ م

ايستفادأ منها في تحديد

يتضم قضي البح

وأهدافه وأهميته ومنهجياته

موضوعات أطروحاتهاس على أنه يحق للطالب التقدا بفكرأ بح
ب .يقدا الطالب ماروع بح
ومرجعياته.

أطروحتهس بحي

ج .تاكل لجن القسا لجن م المختصي

م خارج الموضوعات المعلن .

بالقسا ي تقل ع ثلث أعضاء هية تدريس مم

تنطبق عليها اروط اإلاراف والتدريس في البرنام لمناقا ماروع خط أطروح الطالب.
د .يسمح للطالب بف يسجل أطروح الدكتوراأ بعد نجاحه في امتحا الكفاءأ المعرفي س والنجاح في
أي مساقات استدراكي تطلب منه.
ه .يصدر المجلس بناء على توصي م لجنتي القسا والكلي ق ار اًر يتضم تعيي المارف واقرار
عنوا األطروح وماروع خطتهاس وذلك وفقاً للنموذج المعد م عمادأ الدراسات العليا.

و .يجوز للطالب المسجل على الفصل الصيفي التقدا لتعيي
مناقاتها.

المارف وتسجيل األطروح أو

ز .تكو المدأ الفاصل بي إقرار الخط وتحديد موعد المناقا ثماني أاهر على األقل.
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المادة (:)42
أ .يتولى التدريس واإلاراف في البرام أعضاء هية تدريس م رتب أستاذ أو أستاذ ماارك أو م
اغل أي م هاتي الرتبتي في الجامع أو في جامع تعتمدها جامع تل البيتس ارط

ايستمرار في اإلنتاج العلمي.
ب .يكو الحد األعلى لعدد الطلب الذي يحق للمارف ِ
اإلاراف عليها في وقت واحد ( )3ست
طلب لألستاذ أو األستاذ الماارك بما فيها طلب الماجستير.

ج .م مراعاأ الفقرأ (ب) م هذل المادأس يجوز تعيي مارف ماارك م داخل الجامع أو خارجهاس
ارط أ يكو معيناً أو مؤهلً للتعيي برتب أستاذ ماارك على األقل وتنطبق عليه اروط

اإلارافس وذلك بموافق رةيس الجامع بتنسيب م مجلس الدراسات العليا وتوصي م لجنتي
القسا والكلي .

د .يجوز في حايت خاص تعيي مارف م خارج القسا أو الكلي أو الجامع س تتوافر فيه اروط
اإلارافس وذلك بموافق رةيس الجامع بتنسيب م مجلس الدراسات العليا وتوصي م لجنتي

القسا والكلي .
المادة (:)43

أ .يجوز تغيير المارف لظروف تقدرها لجنتي القسا والكلي ويوافق عليها المجلس.
ب .يجوز تعديل عنوا األطروح و/أو موضوعها و/أو خطتها إذا اقتضت ظروف البح
ويجري التعديل بالطريق نفسها التي جرت بها الموافق عليها.

ذلكس

المادة ( :)44يجوزس بقرار م المجلس بناء على توصي م مجلس القسا وتنسيب م مجلس الكلي س
أن يستمر عضو هية التدريس الحاصل على إجازأ تفرغ علمي باإلاراف على أطروح

الطالب أو الماارك فيهاس وتنطبق عليه نفس اروط اإلاراف إذا كا يقضي إجازأ التفرغ

العلمي داخل المملك .

المادة ( :)45يصرف للمارف مكاففأ مالي مقطوع بغض النظر ع عبةه التدريسي مقدارها ()611
ستماة دينار مقابل إارافه على كل طالب دكتوراأ بعد مناقا األطروح س وفي حال وجود

يقسا المبلغ مناصف ً بينهما.
مارف ماارك ّ
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لجنة المناقشة

المادة (:)46
أ.

تتكو لجن المناقا م :
 .0المارف /رةيساًس والمارف الماارك (إ وجد).
 .8عضوي هية تدريس م

الجامع لمناقا أطروح الدكتوراأس اريط إ

يق موضوع

األطروح في مجال تخصصهاس أو مجال اهتمامها البحثيس وتنطبق عليهما اروط

اإلاراف في الجامع .

 .6عضو م خارج الجامع تنطبق عليه اروط اإلاراف.
بناء على تنسيب لجن الدراسات
ب .يجوز في حايت مسوم س وبقرار م عميد الدراسات العليا ً
العليا في الكلي وتوصي لجن الدراسات العليا في القساس تغيير عضو /أعضاء لجن المناقا .
ج .يجوز في حايت خاص أ يكو العضو الخارجي م ذوي ايختصاص والخبرأ مم ي تنطبق
عليها اروط اإلاراف.

المادة (:)47
أ .تعي لجن المناقا ويحدد موعدها بقرار م رةيس المجلس بناء على توصي م لجنتي القسا
والكلي س وفق الترتيب اآلتي:

 .0يعد المارف تقري اًر بجاهزي األطروح علمياً ولغوياً وايلتزاا باألمان العلمي للمناقا س
وذلك حسب الخط المعتمدأ لألطروح س ووفق النموذج المعد لهذل الغاي .

 .8يقترح المارف قاةم بفسماء ثلث أعضاء هية تدريس م داخل الجامع واثنا م

خارج الجامع مم تنطبق عليها اروط اإلاراف والتدريس في البرام س وفق النموذج

المعد لهذل الغاي .
ب .يسلا الطالب نسخاً م األطروح باكلها النهاةي ألعضاء اللجن بعد صدور قرار بتاكيلهاس

وقبل اسبوعي على األقل م موعد المناقا  .ويرفق الطالب إق ار اًر خطياً ينص على التزامه

بالمعايير األخلقي واألمان العلمي في إعداد أطروحته.

ج .إذا تبي للجن وجود سرق علمي في إعداد األطروح فل تقدا للمناقا س وتطبق عليها أحكاا
المادأ (.)58
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د .يحدد موعد المناقا بعد اهر م اعتماد قرار تاكيل اللجن .
مناقشة األطروحة

المادة ( :)41يتقدا الطالب بطلب لمناقا أطروحته الجامعي بعد اجتياز جمي الاروط وايمتحانات
المقررأ في الخط الدراسي وانهاةه لجمي متطلبات الخط الدراسي بنجاحس وبمعدل تراكمي
ي يقل ع (.)%41

المادة (:)41

أ .يحدد موعد المناقا بقرار م رةيس المجلس بناء على تنسيب م لجن الكلي س وتوصي م
لجن القسا بعد ايستةناس برأي المارف.

ب .ي يجوز أ يناقش عضو اللجن الداخلي أكثر م ست مرات في الفصل (م مير طلبه الذي

يارف عليها)س وعضو اللجن الخارجي أكثر م مرتي س وبما فيه مناقاات الماجستير ويحق

استثناء لثل
لمجلس الدراسات العليا إعطاء المناقش الداخلي
ً

مرات فقط.

المادة (:)51
أ .تجري مناقا األطروح على النحو اآلتي:
 .0يعرض الطالب ملخصاً ألطروحته في مدأ زمني ي تتجاوز ( )81دقيق تتبعها المناقا .
 .8يقتصر حضور المناقا على طلب الدراسات العليا وأعضاء هية التدريس في القسا
والمعنيي

بموضوع األطروح س ويجوز في حايت خاص تقدرها لجن القسا أ

المناقا في جلس مغلق .

تجري

 .6يتولى رةيس اللجن إدارأ المناقا س وبعد انتهاةها تتداول اللجن وتقرر بفملبي أعضاةها
إحدى النتاة اآلتي :
أ.

ناجحس وفي هذل الحال على الطالب تسليا أطروحته خلل أسبوع م

تاريخ

المناقا .
ب .ناجح م تعديلت طفيف س وفي هذل الحال على الطالب إجراء التعديلت المطلوب
وتسليا أطروحته خلل أربع أسابي م تاريخ المناقا س م إرفاق تقرير م المارف

يفيد بإجراء التعديلت المطلوب .
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ج .ناجح م تعديل جوهريس وفي هذل الحال على الطالب تعديل أطروحته في مدأ ي تقل

ع اربع أاهر وي تزييد على ست أاهر م تاريخ المناقا س ويسجل الطالب (صفر)

ساع في الفصل التالي إذا لا تنفذ المدأ القانوني له للدراس س ويعد الطالب ناجحاً إذا
وافقت اللجن باألملبي على األطروح س واي فيعد راسباً.

د.

راسب وتقدا اللجن مبررات الرسوب.

 .8يرسل قرار لجن المناقا بعد اعتمادل م لجنتي القسا والكلي إلى عمادأ الدراسات العليا
في موعد أقصال أسبوعي م تاريخ المناقا .

 .5يسلا الطالب أطروحته بعد إجراء التعديلت.
ب .يمك تمديد فترأ تسليا األطروح بصورتها النهاةي والمحددأ في البند ( )6م هذل المادأ في
حايت اضط ارري يقبلها مجلس العمداء.

المادة (:)51
أ .يعتمد قرار لجن المناقا م المجلس بناء على توصي م لجنتي القسا والكلي س حسب النموذج
المعد لهذل الغاي .

ب .يثبت عنوا األطروح في كاف علمات الطالب باللغتي العربي واإلنجليزي .
ج .إذا رسب الطالب في مناقا األطروح ُيمنح درج الماجستير في مجال تخصصه.
المادة (:)52

منح الدرجات

أ .تمنح درج الدكتوراأ بقرار م مجلس العمداءس بناء على تنسيب م المجلس.
ب .تمنح الاهادات والدرجات في المواعيد المقررأ.

أحكام عامة

المادة ( :)53تبت لجن المناقا في حايت السرقات العلمي أو الاك فيها.

المادة ( :)54يتخذ مجلس العمداء ق ار اًر بسحب الدرج العلمي إذا تبي في أي وقت م األوقات أ هذل
الدرج قد تا الحصول عليها بطرق مير قانوني س أو أ األطروح المقدم لنيل الدرج
العلمي ي تتفق في مضمونها ومعايير األمان العلمي ؛ على أ تبلغ الجهات ذات العلق

داخل الجامع وخارجها بهذا القرار.
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المادة ( :)55يفوض الطالب الجامع خطياً حق تصوير األطروح كلياً أو جزةياً وبفاكال مختلف س وذلك
لغايات البح

والجامعات.

العلمي والنار ايلكتروني والتبادل م

المادة ( :)56يقوا مركز ايستاارات والخدمات الفني وتنمي المجتم

المؤسسات التعليمي

والبحثي

بإجراء التحليل اإلحصاةي

ألطروحات الدكتوراأ وفق نموذج خاص وي يسمح بتاكيل لجن المناقا قبل حصول

الطالب على هذا النموذج.

المادة ( :)57يكو موعد قبول مااري األطروحات م بداي كل فصل دراسي إلى نهاي األسبوع الراب
عار م الفصل العادي والثام م الفصل الصيفي الطويلس واألسبوع السادس م الفصل
الصيفي القصيرس وذلك وفق النموذج المعتمد لهذل الغاي والذي يبي فيه الجهد المبذول م

الطالب في إنجاز ماروعه.

المادة ( :)51يبت مجلس العمداء في الحايت التي لا يرد عليها نص في هذل التعليمات.

اعتبار م تاريخ إقرارها م قبل مجلس العمداء.
ًا
المادة ( :)51تطبق هذل التعليمات
المادة ( :)61تلغي هذل التعليمات تعليمات الدراسات العليا في جامع تل البيت الصادرأ بموجب قرار
مجلس العمداء رقا ( )8112/8114/86تاريخ 8114/01/81اس وتعديلتها.
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تعليمات تصحيح اسم الطالب في الوثائق والشهادات التي تصدرها جامعة آل البيت
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( )3331/3331/451تاريخ 3331/1/4
بمقتضى المادة ( )2من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت
رقم ( )17لسنة 7991
المادة ( :)7تسمى ه ه التعليمات ( تعليمات تصاحيح اسام الطالاب فاي الوثاائق والشاهادات التاي تصادرها
جامعة آل البيت) ويُعمل بها من تاريخ صدورها.
المادة ( :)3يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ه ه التعليمات المعاني المبيناة لهاا أدنااه ماا
لم تدل القرينة على غير ل :
جامعة آل البيت
الجامعووووووووووووووووووووووة:
الطالاااب أو الطالباااة المساااجل للحصاااول علاااى شاااهادة مااان
الطالووووووووووووووووووووووووب:
الجامعة أو ال ي حصل على شهادة من الجامعة.
اسم الطالب من أربعة مقاطع.
االسوووووووووووووووووووووووووووم:
كل شهادة منصوص عليها في نظام منح الدرجات العلمية
الشووووووووووووووووووووووهادة:
والشاااهادات المعماااول بهاااا فاااي الجامعاااة وكافاااة الوثاااائق
األكاديمية المتعلقة بها.
كافااة األوراق التااي تصاادرها الجامع اة والتااي تتعلااق باساام
الوثيقوووووووووووووووووووووووة:
الطالب.
المحكمة المختصة بتصحيح أسماء األشخاص.
المحكموووووووووووووووووووووة:
المادة ( :)2يجوز للطالب الحاصل على شهادة من الجامعة وال ي صُحح اسم بحكم قضاائي أو باإجراء
رسمي أن يتقدم لدائرة القبول والتسجيل في الجامعة بطلب شهادة أصلية باسم الجديد.
المادة ( :)4يجوز للطالب ال ي ما زال مسجالً في الجامعاة والا ي صاحح اسام بحكام قضاائي أن يتقادم
لدائرة القبول والتسجيل في الجامعة بطلب لتغيير اسم القديم.
المادة ( :)5يرفق الطالب بطلب قرار المحكمة الصادر أو إجراء رسمي بتغيير اسم أو القارار الرسامي
وشهادة الميالد األصلية أو صورة مصادقة عنهاا وصاورة مصادقة عان دفتار العائلاة أماا إ ا
كان من الطلبة ال ين تخرجوا من الجامعة فيرفق باإلضافة إلى ما قد سابق النساخة األصالية
للشهادة القديمة (باالسم القديم) وإيصاالً ماليا ً بالرسوم المحددة للشهادة في الجامعة.
المادة ( :)6يصدر رئيس الجامعة قراره بالموافقة على تغيير اسم الطالب أو منحا شاهادة باسام الجدياد
بعد التأكد من استيفاء طلب للشروط الواردة في المادة ( )5من ه ه التعليمات.
المادة ( :)1يعد قرار رئايس الجامعاة لغاياات تحقياق الهادف المنشاود مان ها ه التعليماات قاراراً (كاشافا ً)
لحق مكتسب ،وبالتالي تدون في كافة وثائق الجامعية وفي الشهادة الجديادة كافاة المعلوماات
التي وردت في وثائق أو في الشهادة القديمة وباالسم الجديد للطالب.
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المادة ( :)1تحتفظ دائرة القبول والتسجيل بكافة الوثاائق والشاهادات الملغياة ويكتاب عليهاا ملغااة باالحبر
األحمر.
المادة ( :)9تعد الشهادة القديمة (باالسم القاديم قبال التصاحيح) شاهادة ملغااة ويعاد اساتعمالها أو اساتعمال
صورة عنها بعد استالم الشهادة الجديدة جريمة تستوجب المسؤولية وفاق القاوانين المعماول
بها في المملكة األردنية الهاشمية.
المادة ( :)73يبت مجلس العمداء في األمور التي لم يرد عليها نص في ه ه التعليمات أو أية إشكاالت قد
تنشأ عن تطبيقها.

اخي الطالب  /اختي الطالبة :
يتووفر بالجامعووة سووكن للطووالب والطالبووات ن وبامكووانكم مراجعووة عمووادة شووؤون
الطلبووووة  /دائوووورة الخوووودمات والرعايووووة الطالبيووووة ( شووووعبة اسووووكان الطلبووووة)هووووات
8424/010192000
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المكتبة الهاشمية
للمكتبة الهاشمية ثالثة مبان:
المبنى األول :مبنى المكتبة الهاشمية الرئيسي ويضم القاعات التالية:
أ .قاعااة اباان النااديم :وهااي مخصصااة لكتااب المعااارف العامااة ،الفلساافة ،الااديانات ،التاااريخ،
الجغرافيا ،وتحمل أرقام التصنيف من(. )A-G
ب .قاعااة حاااجي خليفااة :وهااي مخصصااة لكتااب القااانون ،التربيااة والتعلاايم ،الموساايقى ،الفنااون
الجميلة ،ا داب واللغات وتحمل أرقام التصنيف من (. )H-P
ج .قاعاااة عباااد الحاااي الكتااااني :وهاااي مخصصاااة لكتاااب العلاااوم التطبيقياااة والطاااب والزراعاااة
والتكنولوجيا والعلوم العسكرية والبحرية وعلوم المكتبات ،وتحمل أرقام التصنيف من (Q-
. )Z
ح .قاعة ابن حجر العسقالني :وهي مخصصة لكتب الحديث النبوي الشاريف وعلوما  ،ويوجاد
فيهااا جهاااز كمبيااوتر لعاارض علااوم القاارآن الكااريم والحااديث النبااوي الشااريف و ل ا علااى
األقراص الممغنطة (.)CD-ROM
هـ .أماكن البحث واالستفسار عن الكتب :تم تزويد المكتبة ب ( )00جهااز كمبياوتر ألغاراض
البحث واالستفسار عن المواد المكتبية الموجودة في المكتبة ،وهي بمثابة (قاعة للفهارس).
المبنى الثاني :مبنى الدوريات وتضم دوريات باللغاة العربياة ودورياات باللغاة االنجليزياة وتشاتمل علاى
قاعة الدوريات الجارية ،وقاعة الدوريات السابقة (المجلدة).
المبنى الثالث :مبنى المراجع :وهو مخصص للكتب المرجعية في مبنى قريش (القاعة السليمانية).
أمااا بخصااوص البحااث واالستفسااار عاان موجااودات المكتبااة فقااد تاام تااوفير ( )00جهااازا
حاسوبيا له ا الغرض .وتتبع المكتبة الهاشمية نظام تصنيف مكتبة الكونغرس ال ي يحمال
حروفا وأرقاما معا ترمز لموضوع الكتاب ومؤ لفا ومكاان وجودهاا علاى الرفاوف وعلياة
فالكتب في القاعات مرتبة ترتيبا تصاعديا وفق رمز التصنيف من . A-Z
تعليمات اإلعارة في المكتبة الهاشمية:
-0
-0
-2
-1
-1
-1
-0
-1

تتم إعارة الكتب بموجب الهوية الجامعية وال يجوز استعمالها إال من قبل صاحبها.
تباادأ عمليااة اإلعااارة بااالرجوع إلااى البحااث واالستفسااار السااتخراج رقاام طلااب الكتاااب (رمااز
التصنيف) ثم يدخل الطالب إلى مخازن الكتب للبحث بنفس عن الكتب المطلوبة ،وإ ا لام يهتاد
إليها يستعين بموظفي شعبة القاعات واإلرشاد الموجودين في المخازن.
يسمح لطالب المرحلة الجامعية األولى ( البكاالوريوس) اساتعارة أربعاة كتاب فاي وقات واحاد
لمدة أسبوعين.
يسمح لطالب الماجستير باستعارة سبعة كتب في وقت واحد لمدة أسبوعين.
يسمح ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة استعارة عشرة كتب لمدة فصل دراسي واحد.
يسمح للموظفين باستعارة أربعة كتب لمدة أسبوعين.
ال يجوز إعارة الكتب المرجعية التي تحمال الرماز ( ،)Rوال كتاب المجموعاات الخاصاة التاي
تحمل الرمز ( )Sوال الدوريات.
كل من يتأخر في إرجاع كتاب عن موعده يعرض نفس للعقوبات المنصوص عليها فاي نظاام
المكتبة.
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الدائرة الماليـة
تعتبر الدائرة المالية ات مرتبة أساسية في خدمة الطلباة حياث تضاطلع بمهماة إدارة أماوال
الجامعة بما في ل قبضها وصرفها طبقا ً لقانون الجامعة وأنظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاها وتطوير وتنفي السياسات واإلجراءات والبرامج التي تتعلق بكافة اإلعمال المالية باإلضافة
إلى اتخا االحتياطات واإلجراءات الالزمة ووسائل الرقابة الكافية لحماية أ موال الجامعة وسجالتها
المالية .
إرشادات مالية :
أخي الطالب  /أختي الطالبة :
 -0المبادر لدفع الرسوم المالية المقررة قبل تسجيل المواد .
 -0يستطيع الطالب دفع الرسوم المقررة من خالل جميع فروع بن القاهرة عمان.
 -2ال ترغب الجامعاة فاي ان يتكباد الطلباة الغراماات المالياة والبالغاة (  ) 01ديناار وها ا
يستدعي ضرورة دفع الرسوم المقررة في موعدها .
 -1على الطالب عند مراجعة أمناء الصناديق في الدائرة المالية لدفع الرسوم المقررة التأكد
من المبل المدفوع المثبت على اإليصال ال ي يستلم قبل مغادرة الصندوق.
 -1ضاارورة إحضااار البطاقااة الجامعيااة عنااد دف اع الرسااوم فااي الاادائرة الماليااة تالفي اا ً لعاادم
حصول أخطاء عند إدخال الرقم الجامعي وكسبا ً لوقت الطالب والموظف.

دائرة العالقات العامة واإلعالم
تعد العالقاات العاماة حلقاة الوصال الحيوياة التاي تصال باين الجامعاة والمجتماع ،وتعمال علاى
توثيق صالت الجامعة بالمجتمع المحلي والعربي والدولي ،وتعمل على إ براز صورة الجامعة المشرقة
لااد الجمهااور ولااد المؤسسااات المختلفااة ،وتقااوم بتنظاايم العالقااات الثقافيااة مااع مختلااف الجامعااات
ومؤسسات الدولة المختلفة ،كما تشار في تنظايم النشااطات الثقافياة علاى مساتو الجامعاة وتنفيا ها،
وتعمل على توثيق كل ما يصدر عن الجامعة من أخبار وفعاليات وتحقيقات ونشرات ومجالت وصور
فوتوغرافية ومتابعة ما ينشر عن الجامعة وميادين التعليم الجامعي في الصحافة المحلية ،وك ل تأمين
اشترا الجامعة بالصحف والمجالت ،ونشر اإل عالنات التي تصادر عان الجامعاة فاي وساائل اإلعاالم
المختلفة.

مركز ابن النفيس الطبي
تم انشاء مركز ابن النفيس الطبي في جامعة ال البيت من ُ تأسيس الجامعة ويتم اشغال حاليا ً من قبل
وزارة الصحة ،اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثااني للعاام الجاامعي  0101 / 0101ويتكاون
المركز من االقسام التالية  :عيادة الطوارئ  ،عيادة االختصاص  ،الصيدلية  ،عيادة االسنان  ،عيادة
االشعة  ،غرفة االنعاش  ،المختبرات  ،االقسام االدارية وتشمل ( الديوان  ،سجل المرضى  ،البوفي
 ،االستراحة ) يقدم المركز الخدمات العالجية الطبية للطلبة والعاملين في الجامعة وعائالتهم وطلبة
الجامعة خالل ساعات الادوام الرسامي بماا يتناساب ماع الحالاة المرضاية  ،كماا يقادم المركاز الطباي
الرعاية الصحية للمدرسة والروضة والحضانة داخل الحرم الجامعي
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مكتب شؤون خدمة العلم
بنا ًء على استحداث دائرة التعبئة والجيش الشعبي والتوسع في الخدمات المقدماة مان قبال الادائرة
للمواطنين واألفراد والخاضعين لقانون خدمة العلم ،والى جانب تفعيل دور الجيش الشعبي في الجامعات
وكليااات المجتمااع ن جاااء دور ه ا ه الاادائرة فااي الجامعااات والمعاهااد األردنيااة علم اا ً بأنهااا شااكلت بتاااريخ
 0111/1/01م  ،ومكاتااب خدمااة العلاام فااي الجامعااات مفتوحااة منا تنفي ا قااانوني خدمااة العلاام والجاايش
الشعبي ،حيث تم افتتاح مكتب خدمة العلم في جامعة آل البيت بتاريخ 0111/1/01م وملحق بها حالياا ً
ضباط عدد( )0ومستخدم مدني ،وتعتبر حلقة الوصل بين شعبة التعبئة والجيش الشعبي الشرقية ورئاسة
وإدارة الجامعة فيما يتعلق باألمور التالية :
 -0تسهيل وانجاز معامالت الطلبة المطلوبين لخدماة العلام و لا مان خاالل تأجيال الخدماة للطاالب
القدامى في الجامعة.
 -0التدقيق والشرح على بطاقة تسجيل المواد للطلبة المستجدين.
 -2الشرح على طلب االلتحاق بالجامعة للطلبة المستجدين .
 -1الشرح على معامالت التأجيل الدراسي للطلبة .
 -1الشرح على براءة ال مة للطلبة عند تخرجهم أو االنتقاال الاى جامعاة أخار أو عناد فصالهم مان
الجامعة.

مكتب البعثات العسكرية
بموجااب اإلرادة الملكيااة السااامية صاادر نظااام البعثااات الدراسااية فااي الجامعااات والمعاهااد العليااا
األردنياااة بتخصااايص  %01مااان المقاعاااد ألبنااااء ومنتسااابي القاااوات المسااالحة األردنياااة واألمااان العاااام
والمخابرات العامة والدفاع المدني لسنة  0111ارتأت مديرية التعلايم والثقافاة العساكرية تأسايس مكتاب
للبعثات العسكرية في جامعة آل البيت اعتبارا من بداية العام الدراساي  11/11لتساهيل ومتابعاة شاؤون
المبعوثين على حساب القوات المسلحة األردنية /المكرمة الملكية السامية ،وتقوم البعثات باإلشراف على
أمااور الطلبااة والمقاعااد المخصصااة كافااة ،ومتابعتهااا واالحتفاااظ بسااجالت الطلبااة وقيااودهم لبيااان الساايرة
الدراسية وتزويد القيادة العامة /مديرية التعليم والثقافة العسكرية بنتائج الطلبة في نهاية كل فصل.

مكتب شعبة العلوم العسكرية
بدئ بتادريس ماادة العلاوم العساكرية فاي جامعاة آل البيات فاي الفصال الدراساي األول مان العاام
الجامعي 0111/0110م .وتتولى الشعبة تدريس مساق العلوم العسكرية في جامعة آل البيت ،والهدف
من تدريس مساق العلوم العسكرية تعريف الطاالب باالقوات المسالحة األردنياة ودورهاا فاي حفاظ األمان
واالستقرار في ه ا البلد ،ودورها في التنمية الوطنية الشاملة ،و ل من خالل إعطااء محاضارات ثقافياة
وتاريخية تعطى من قبل محاضرين من الشعبة واألجهزة األمنية األخر .
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مكتب المستشار الثقافي
يقوم مكتب المستشار الثقافي بمتابعاة شاؤون الطلباة األردنياين الا ين يدرساون علاى نفقاة وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي من حيث األمور المالية ،وتغيير التخصاص ،وتأجيال الدراساة ،والحضاور
والمواظبااة ،وتنفيا االتفاقيااات الثقافيااة المبرمااة بااين الحكومااة األردنيااة والحكومااات األخاار بخصااوص
الطلبااة الوافاادين· ويقااوم المكتااب بتصااديق الشااهادات والوثااائق العلميااة  .تقااديم طلبااات القااروض والماانح
المقدمة من وزارة التعليم العالي بكافة صناديقها :
 -0منح الديوان الملكي العامر.
 -0منح صندوق األردني الهاشمي .
 -2صندوق دعم الطالب ( قروض والمنح ) .
 -1صندوق المل عبدهللا الثاني للتنمية .
 -1صندوق دعم التمريض ( األميرة منى للتمريض ) كور وإناث.
( قروض ومنح ) .
 -1منح جيوب الفقر.
 -0التبادل الثقافي  /الوافدين .
 -1منح شركة زين ( وتقدم عن طريق الشركة بشكل مباشر ) .

المرافق الخدمية في الجامعة :
 مسجد الجامعة (مسجد بالل بن رباح) األسواق التجارية . مكتب البريد . بن القاهرة  /عمان . الصيدلية . مركز بيع الكتب والمقررات الدراسية . المطاعم .أخي الطالب  /أختي الطالبة :
 ( القــروض واملــ ح )  :تغطــي رســوم الفلــل الاراســي ال ــانيوالليفي من العام اجلامعي واألول من العام اجلامعي الذي يليه .

 -م حة ص اوق امللك عبااهلل ال اني للت مية وم ح دعم التمـري

أربع س وات دراسية
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دليل رموز المباني (القاعات التدريسية)
الرقم

رمز المبنى

اسم المبنى

.0
.0
.2
.1
.1
.1
.0
.1
.1
01
00
00
02
01
01
01
00
01
01
01
00
00

مق
بي
بخ
مس
غز
جع
شن
أ .د
ع
ب
ع .ر
ع.ط
حكم
مع
تر
تمر
هند
م.خ
تم
م.ل
دول
م.أ

مجمع قريش للقاعات التدريسية
مبنى أبو الريحان البيروني
مبنى اإلمام البخاري
مبنى اإلمام مسلم
مبنى اإلمام الغزالي
مبنى اإلمام جعفر بن أبي طالب
مبنى اإلمام أبو يوسف
كلية ا داب والعلوم اإلنسانية
مبنى سوق عكاظ
مجمع بني هاشم
معهد علوم األرض
كلية علوم الطيران
معهد بيت الحكمة
المعهد العالي للدراسات االسالمية
كلية العلوم التربوية
كلية التمريض
كلية الهندسة
مختبر
كلية تكنولوجيا المعلومات
مركز اللغات
مبنى البرنامج الدولي
مكتب االرتباط
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التقويم الجامعي
فصل الدراسي االول
من تاريخ

الى تاريخ

الحدث
بدء دوام اعضاء هيئة التدريس

15-12-2112

15-12-2112

فترة االنسحاب واإلضافة

15-12-2112

12-12-2112

اخر موعد الجراء امتحان الغير مكتمل

12-12-2112

12-12-2112

يبدأ التدريس يوم االحد  2112/2/22وينتهي يوم الخميس الموافق 2112/12/26

22-12-2112

26-12-2112

فترة االختبار االول

21-11-2112

28-11-2112

ذكرى المولد النبوي الشريف (عطلة تقديرا)

12-11-2112

12-11-2112

فترة امتحان الكفاءة المعرفية لطلبة الدكتوراه

11-11-2112

14-11-2112

فترة االختبار الثاني

11-12-2112

12-12-2112

فترة تنزيل الجدول الدراسي إلكترونيا

11-12-2112

15-12-2112

انتهاء فترة االنسحاب من المواد

12-12-2112

12-12-2112

آخر موعد لتقديم لجان المناقشة لمجلس الدراسات العليا

12-12-2112

12-12-2112

فترة التسجيل على مواد الفصل الدراسي الثاني 2121/2112

15-12-2112

12-12-2112

آخر موعد لقبول مشاريع رسائل الماجستير

12-12-2112

12-12-2112

فترة االمتحان الشامل لطلبة الماجستير

24-12-2112

26-12-2112

عيد الميالد المجيد (عطلة)

25-12-2112

25-12-2112

آخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير

26-12-2112

26-12-2112

آخر موعد لتقديم طلبات التحويل على نظام األربع مواد

26-12-2112

26-12-2112

فترة االمتحانات النهائيه

28-12-2112

12-11-2121

رأس السنة الميالدية عطلة

11-11-2121

11-11-2121

آخر موعد لتسليم رسائل الماجستير بصورتها النهائية

15-11-2121

15-11-2121

آخر موعد العتماد نتائج االمتحانات وتسليمها إلى دائرة القبول والتسجيل

12-11-2121

12-11-2121

بدء اجازه أعضاء هيئة التدريس وبالتنسيق مع رؤساء األقسام والعمداء وفقا
لمتطلبات العمل

12-11-2121

12-11-2121

إقرار قوائم الخريجين من مجلس العمداء

16-11-2121

16-11-2121
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الفصل الدراسي الثاني
من تاريخ

الى تاريخ

الحدث
بدء دوام اعضاء هيئة التدريس

12-11-2121

12-11-2121

فترة االنسحاب واإلضافة

12-11-2121

23-11-2121

اخر موعد الجراء امتحان الغير مكتمل

23-11-2121

23-11-2121

يبدأ التدريس يوم االحد  2121/1/26وينتهي يوم الخميس الموافق 2121/4/31

26-11-2121

31-14-2121

فترة االختبار االول

23-12-2121

12-13-2121

فترة امتحان الكفاءة المعرفية لطلبة الدكتوراة

15-13-2121

12-13-2121

ذكرى االسراء والمعراج(تقديرا)

22-13-2121

22-13-2121

فترة االختبار الثاني

15-14-2121

13-14-2121

فترة تنزيل الجدول الدراسي الكترونيا

15-14-2121

12-14-2121

انتهاء فترة االنسحاب من المواد

16-14-2121

16-14-2121

آخر موعد لتقديم لجان المناقشة لمجلس الدراسات العليا

16-14-2121

16-14-2121

فترة التسجيل على مواد الفصل الدراسي الصيفي 2121/2112

12-14-2121

23-14-2121

اخر موعد لقبول مشاريع رسائل الماجستير

23-14-2121

23-14-2121

فترة االمتحان الشامل لطلبة الماجستير

28-14-2121

31-14-2121

اخر موعد لتقديم طلبات التحويل على نظام (االربع مواد)

31-14-2121

31-14-2121

اخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير

31-14-2121

31-14-2121

عطلة عيد العمال

11-15-2121

11-15-2121

االمتحانات النهائية

12-15-2121

14-15-2121

اخر موعد لتسليم رسائل الماجستير بصورتها النهائية

11-15-2121

11-15-2121

اخر موعد العتماد نتائج االمتحانات وتسليمها الى دائرة القبول والتسجيل

17-15-2121

17-15-2121

بدء اجازة اعضاء هيئة التدريس وبالتنسيق مع رؤساء االقسام والعمداء وفقا
لمتطلبات العمل

17-15-2121

17-15-2121

اقرار قوائم الخريجين من مجلس العمداء

21-15-2121

21-15-2121

عطلة عيد الفطر السعيد(تقديرا)

23-15-2121

26-15-2121

عيد االستقالل(عطلة)

25-15-2121

25-15-2121
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الفصل الدراسي الصيفي
من تاريخ

الى تاريخ

الحدث
بدء دوام اعضاء هيئة التدريس

17-16-2112

17-16-2121

فترة االنسحاب واإلضافة

17-16-2121

11-16-2121

اخر موعد الجراء امتحان الغير مكتمل

11-16-2121

11-16-2121

يبدأ التدريس يوم االحد الموافق  2121/6/14وينتهي يوم الخميس الموافق
2121/8/13

14-16-2121

13-18-2121

فترة االختبار االول

15-17-2121

12-17-2121

اخر موعد لتقديم لجان المناقشة لمجلس الدراسات العليا

21-17-2121

21-17-2121

فترة تنزيل الجدول الدراسي الكترونيا

21-17-2121

23-17-2121

فترة االختبار الثاني

22-17-2121

28-17-2121

انتهاء فترة االنسحاب من المواد

28-17-2121

28-17-2121

اخر موعد لقبول مشاريع رسائل الماجستير

28-17-2121

28-17-2121

عطلة عيد االضحى (تقديرا)

31-17-2121

13-18-2121

فترة التسجيل على مواد الفصل الدراسي االول 2121/2121

15-18-2121

11-18-2121

آخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير6

16-18-2121

16-18-2121

االمتحانات النهائية

13-18-2121

21-18-2121

اخر موعد لتسليم رسائل الماجستير بصورتها النهائية

16-18-2121

16-18-2121

رأس السنه الهجرية(تقديرا عطلة)

21-18-2121

21-18-2121

اخر موعد العتماد نتائج االمتحانات وتسليمها الى دائرة القبول والتسجيل

23-18-2121

23-18-2121

بدء اجازة اعضاء هيئة التدريس وبالتنسيق مع رؤساء االقسام والعمداء وفقا
لمتطلبات العمل

23-18-2121

23-18-2121

اقرار قوائم الخريجين من مجلس العمداء

31-18-2121

31-18-2121

بدء العام الجامعي 2121/2121

13-12-2121

13-12-2121

اخي الطالب  /اختي الطالبة :
( يرجى االنتباه بان جميع مرافق الجامعة مراقبة بالكاميرات )
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اخي الطالب  /اختي الطالبة :
يتووفر بالجامعووة سووكن للطووالب والطالبووات ن وبامكووانكم مراجعووة عمووادة شووؤون
الطلبووووة  /دائوووورة الخوووودمات والرعايووووة الطالبيووووة ( شووووعبة اسووووكان الطلبووووة)هووووات
8424/010192000
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-7
-3
-2
-4
-5

الدكتـــــورعبدهللا راشد العرقـــان
السيد حسين بنـــــــــي حمــــــــد
السيد عادل شــــــــديفـــــــــــات
السيد طارق البداريــــــــــــــــــن
السيد احمد الخوالــــــــــــــــــــده

رئيسا ً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

هاتف الجامعة  0110111ستة خطوط
ناسوخ  1010121جامعة آل البيت  -المفرق
ص·ب )021111( :المفرق  - 01002األردن
E-mail Address: info@alalbayt.aabu.edu.jo

تم بحمد هللا
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