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 عــــزيزي انطانــــب
 

 

رأه جيردا،  الدليل الذي بين يديك هو مرجعك الرريي  لممعمومر ا ا ر
و بررل ااذرر ذ أي  رررار ياعمررك بدراعرراك  راجرر  هررذا الرردليل وا  ررل  مرر  
المعمومررا الارري اريررده  بعررد العررود  للرر  مو رر  الج معررا و  اعامررد  مرر  

 المعموم ا الاي اعمعه  من جه ا غير رعميا. 
 

 

 

 

 

 عزيزي طانـــب املاجـــستري
 

ا الدراعريا  ميك دراعا المواد ا عرادراييا لن وجردا ذرال العر 
 األول  من الا   ك ببر  مج الم جعاير.

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

وال ٌجوز االقتباس أو التخزٌن أو التصوٌر  البٌت،جمٌع حقوق الطبع والنشر ملك لجامعة آل 
 الكلً أو الجزئً لهذا العمل إال بموافقة خطٌة من رئاسة الجامعة

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 - 6 - 

 
 

 ال ف ا البيـــ ن

 12 معير  الج معا -

 13 الكلٌات -

 17  المعاهد -

 18  المراكز والوحدات -

 18 العمادات  -

 18  الدوائر اإلدارٌة فً عمادة شإون الطلبة  -

 21 نظام منح الدرجات العلمٌة والشهادات فً جامعة آل البٌت 

 22 الشهداء فً جامعة آل البٌت  أبناءنظام صندوق 

 23 نظام صندوق الطلبة فً جامعة آل البٌت 

 25 نظام صندوق التبرعات فً جامعة آل البٌت 

 27 المساعدات المالٌة لطلبة الجامعة اسس 

 28 نظام تؤدٌب الطلبة فً جامعة آل البٌت 

 32 ات المنح والقروض وتشؽٌل الطلبة من صندوق الطلبة فً جامعة آل البٌت تعلٌم

 36 تعلٌمات مجلس طلبة جامعة آل البٌت 

 43 ٌت انتخابات مجلس الطلبة فً جامعة آل الب الداخلٌة الخاصة بإجراء األسس

 48 تعلٌمات األندٌة الطالبٌة فً جامعة آل البٌت 

 52 تعلٌمات السكن الداخلً للطلبة فً الجامعة 

 55 تعلٌمات الرحالت الطالبٌة فً جامعة آل البٌت 

 58 تعلٌمات الجوافز التشجٌعٌة للطلبة المتمٌزٌن فً األنشطة الالمنهجٌة بالجامعة

 60  التؤمٌن الصحً للطلبة اتفاقٌة 

 66 داير  القبول والاعجيل :

 68 الرسوم الجامعٌة لطلبة البكالورٌوس والدبلوم والماجستٌر والدكتوراه

 77  أسس رد الرسوم الجامعٌة للطلبة 

 79 فً جامعة آل البٌت  تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس

 102 تعلٌمات مواد المتطلبات الجامعٌة فً جامعة آل البٌت 

 104 بول الطلبة فً البرنامج الموازي لمنح درجة البكالورٌوستعلٌمات ق

 105 أسس قبول الطلبة ودراستهم فً مركز اللؽات فً جامعة آل البٌت 

 107 تعلٌمات االمتحانات المحوسبة فً جامعة آل البٌت 

 111 فً جامعة آل البٌت تعلٌمات الدراسة الخاصة

 113 جامعة آل البٌتفً  العالً الدبلوم درجةتعلٌمات منح 

 120 فً جامعة آل البٌت تعلٌمات المنح لطلبة الدراسات العلٌا ) الماجستٌر(

فاً جامعاة  للدراسات العلٌاا وبرنامج خارج أوقات الدوام الرسمً تعلٌمات البرنامج الدولً
 آل البٌت 

125 

 128 تعلٌمات منح درجة الماجستٌر فً جامعة آل البٌت 

 148 الدكتوراه فً جامعة آل البٌت  تعلٌمات منح درجة



 

 - 7 - 

 164 تعلٌمات تصحٌح اسم الطالب فً الوثائق والشهادات التً تصدرها الجامعة

 165 المكتبة الهاشمٌة

 166 الدائرة المالٌة 

 167 العالقات العامة دائرة 

 167 مركز ابن النفٌس 

 167 مكتب شإون خدمة العلم 

 168 البعثات العسكرٌة 

 168 عبة العلوم العسكرٌة مكتب ش

 168 المستشار الثقافً

 168 المرافق الخدمٌة فً الجامعة 

 169 دلٌل رموز المبانً )القاعات التدرٌسٌة(

 170 التقوٌم الجامعً 

 

 

 اذي الط لب / اذاي الط لبا: 
 

وبإمي  ين مراجعا  م د  شؤون  والط لب ا ياوفر ب لج معا عين لمطاب 
ه اف  الطمبا(لعي ن  )شعباالذدم ا والر  يا الطابيا  الطمبا / داير 
 4868/ فر ي 026297000
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 بعن هللا الر من الر ين
 

األمٌن: الحمد هلل رب العالمٌن الذي كان أول تنزٌله الكرٌم على رسوله 
باسم ربك الذي خلق"، والصالة والسالم على النبً الهاشمً الذي تلقى عن  "اقرأ
 وبعد:ن والقلم وما ٌسطرون"، "ربه: 

 
 األ زاء:أب  يي الطمبا 

 
فإنه من ؼبطة قلبً ودواعً سعادتً بكم وحبً األبوي لكم أن أرحب بكم 

، والجامعة على عتبات  2023-2022ونحن على أبواب العام الجامعً الجدٌد 
االحتفال بعٌدها الفضً بمرور ثالثٌن عاما على تؤسٌسها، أرحب بكم ونحن على 

قٌن بؤنكم أهل لكل عطاء وثقة بكم فً البناء، والمضً معا ٌدا بٌد وقلبا على ٌ
قلب فً مواصلة مسٌرة العلم واألدب، وجامعتكم تحث الخطى نحو العالمٌة 
بثبات وفق خطط مدروسة تقوم على تمتٌن جسور المحبة والنظام وااللتزام 

ابٌة فً الجسد الطالبً المهنً واألخالقً، وهذا ال ٌكون إال فً بث الروح اإلٌج
ضمن بٌئة جامعٌة آمنة خاّلقة، بذلنا ما فً وسعنا إلحكام ثوابت رسالتنا التً 
وضعناها نصب أعٌننا لتكون منارة أنتم هداتها وقدوتها لمن ٌحمل شعلتها من 

 بعدكم .
 
 الطمبا:أ زايي 

 
ى إن النظام التعلٌمً الجامعً جاء مواكبا لمتطلبات العصر والذي ٌقوم عل

مد الطلبة بكل صنوؾ العلم والمعرفة مترافقة ببناء الشخصٌة اإلٌجابٌة للطلبة 
ضمن نظام تعلٌمً حدٌث ٌقوم على المواءمة ما بٌن التعلٌم القائم على القدوة 
والمثل األعلى من قبل المدّرس من جهة، وعلى االعتماد على الذات من قبل 

جاهً والمدمج وعن ُبعد، فٌجعل الطالب نفسه من جهة أخرى، فكان التعلٌم الو
للطالب مساحة وفٌرة للمشاركة فً تحقٌق الهدؾ األسمى من التعلٌم تحت نظر 

 المستقٌم.الجامعة وهدٌها 
 

وال مصدرا للعلم  سلكته،وما تركت الجامعة بابا من أبواب التحدٌث والتطوٌر إال 
 ألنكم أنتم الفئة وال وسائل وأسالٌب إلٌصال المضمون إال ٌسرتها،  نّقبته،إال 
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المستهدفة التً تعّول علٌها فً بناء األردن الحدٌث ونحن نسٌر معا فً المئوٌة 

 آمالها.الثانٌة للدولة األردنٌة التً نحتمً بحماها فً ظل قٌادتها التً تبنً علٌكم 
إن الجامعة تسٌر بخطى ثابتة مرتكزة على البحث العلمً الدقٌق لمواكبة التطور 

الحركة العلمٌة العالمٌة والتسارع فً اكتشاؾ كل جدٌد بما ٌخدم  الكبٌر فً
اإلنسانٌة جمعاء، فقد وفرت الجامعة كل أسالٌب الدعم للبحث العلمً وتقدٌم 
الحوافز التً تلٌق باالكتشافات وبراءات االختراع التً سنحتفً بها ٌوما فً ظل 

ى محطات التلقٌن التً سعٌكم الجاد للتحصٌل العلمً واالبتكار وعدم الوقوؾ عل
 سرٌعا.ٌجتاحها النسٌان 

 
 الطمبا:أب  يي 

 
إن جامعة آل البٌت تمد الطالب بالمهارات الحٌاتٌة المطلوبة جنبا إلى جنب 
مع رفده بالعلم والمعرفة، فهً توفر الدورات والنشاطات الالمنهجٌة الكثٌرة التً 

والتنافس على تحقٌق تصقل شخصٌته وتجعله قادرا على االنخراط بسوق العمل 
األهداؾ المرجوة منه والمرموقة بما ٌلٌق به، وهً التً ُتْعنى به منذ دخوله 

 تخّرجه.الجامعة إلى حٌن الفرح به فً 
 

إن عمادة شإون الطلبة تعد وجهة فرٌدة لكل طالب ٌرٌد بناء ذاته فً أثناء 
فنون السلوك دراسته حٌث تقدم للطالب كافة المهارات التً ٌحتاجها فً مختلؾ 

اإلٌجابً والمساعدة فً توفٌر السبل الكفٌلة إلٌجاد فرص العمل المناسبة، وتثقٌؾ 
الطالب وتعزٌز والئه وانتمائه وؼٌر ذلك من المهارات التً تضع أقدام الطلبة 
على درب اإلنجاز والبناء بكل ثقة واقتدار وتحفزه على اإلبداع فً كل المواهب 

ٌّا وثقافٌا، وفً الرسم والخط وتشكٌل الفسٌفساء التً ٌمتلكونها رٌاضٌا و فن
والخزؾ، وؼٌر ذلك من المبادرات التً تعّدها عمادة شإون الطلبة من جهة، أو 
تلك التً ٌبادر بها الطلبة أنفسهم فتلقى الدعم كله من الجامعة فً بٌئة سلٌمة 

 ومجانٌة النفقات .    
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 الطمبا:أب  يي 
 

ؤن جامعة آل البٌت قد اتخذت خطوة جرٌئة ؼٌر ٌسّرنً جدا إعالمكم ب
مسبوقة فً الحاكمٌة النزٌهة الرشٌدة من خالل مشاركة الطلبة الشرفٌة فً اتخاذ 
القرار فً مجالس األقسام والكلٌات لتكون عملٌة متكاملة بٌن الطلبة والجانب 

 وهدفنا.األكادٌمً لما فٌه مصلحة الطلبة التً هً ؼاٌتنا 
 

لبٌت على ثقة كبٌرة بكم بؤنكم ستكونون عمادا لقٌم اإلخاء إن جامعة آل ا
والتسامح والصداقة بعٌدا عن كل صنوؾ التعصب وإلؽاء اآلخر والقبلٌة 
والعنصرٌة، فالجامعة بٌت للجمٌع وعلى مسافة واحدة من طلبتها كافة، ال فرق 

مظلة فكلنا تحت  وانضباطه،بٌن أحد وآخر إال بمقدار عطائه وبنائه والتزامه 
 سواء.القانون 
 

وعلى العهد والمٌثاق بؤن  وأخالق،أسؤل هللا تعالى أن تكونوا منارة علم 
بما ٌنعكس إٌجابا على مسٌرتكم ومسٌرة الجامعة  العالمٌة،تخطو الجامعة بكم إلى 

التً تعتز بكم وتفتخر، تحقٌقا لرإى جاللة الملك عبد هللا الثانً بن الحسٌن 
 علٌكم.ه الذي ٌبنً آماله المعظم حفظه هللا ورعا

 
  وبركاته.والسالم علٌكم ورحمة هللا 

 

 
 ريي  الج معا                                             

  األعا ذ الدياور ه  ي الضمور
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 طمبا   ا  زاء

 
   ا يه طيبه وبعد 

   
وح الجامعة وقلبها النابض بكم نرحب بكم طلبتنا االعزاء )طالباً وطالبات( فؤنتم ر        

 تزهو ساحاتها وقاعاتها.
 

حقكم علٌنا أن نضع كل امكاناتنا وطاقاتنا فً خدمتكم لتسٌٌر اموركم واستمرار      
 مسٌرتكم العلمٌة فً الجامعة ودٌمومة التواصل بعد تخرجكم.

 
تفاعل مسخرٌن أبواب عمادة شإون الطلبة وقلوب العاملٌن فٌها مفتوحة أمامكم للتواصل وال

كل خدمات عمادة شإون الطلبة وأنشطتها فً خدمتكم فؤنتم موضع اهتمامنا وأنتم الركٌزة 
 األساسٌة فً العملٌة التعلٌمٌة.

 
بتوجٌهات من عطوفة االستاذ الدكتور رئٌس الجامعة نحن نسخر كل الجهود ونصنع       

بشإونكم وقضاٌاكم علمٌاً وعملٌاً كل االمكانات والطاقات لتطوٌر وتحسٌن االداء واالهتمام 
واجتماعٌاً وثقافٌاً ونفسٌاً وفكرٌاً فهً هدفنا األول واألسمى، وكلنا ثقة وعلى ٌقٌن بؤنكم 
)طلبتنا األعزاء( ستكونون أكثر حرصاً على تلقً العلم وأكثر اهتماماً فً المحافظة على 

 مرافق الجامعة، وإعطاء صورة مشرقة عنها.
 

أسؤل هللا العلً القدٌر أن ٌوفقنا جمٌعاً لخدمة جامعتنا ورفعة شؤنها وتحقٌق  وختاماً         
 تقدمها، وأن ٌحفظ هللا األردن قٌادًة وشعباً.

 
 وافضموا بقبول ف يك ا  اران 

                                                            

 
 

 عمٌد شإون الطلبة                                                           
 

 األستاذ الدكتور صاٌل فالح السرحان 
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 معير  الج معا
 

 

 1992هجرٌااة، الموافااق للسااابع عشاار ماان آب ساانة  1421فااً الثااامن عشاار ماان صاافر ساانة 
مٌالدٌة. صدرت اإلرادة الملكٌة السامٌة بتؤسٌس جامعة آل البٌت، لتكون منارة ٌهتدى بها، ولتمأل الفراغ 

طبٌعااة التعلااٌم الجااامعً فااً العااالمٌن العربااً واإلسااالمً. ولتعماال علااى بناااء الشخصااٌة اإلسااالمٌة  فااً
المتكاملة المستوعبة لروح العصر وطبٌعة العالقة بٌن العلام والعقال مان جهاة، واإلٌماان والعقٌادة والقاٌم 

 من جهة ثانٌة.

س عشر من كانون األول ، الموافق للساد1421وفً الحادي والعشرٌن من جمادى اآلخرة سنة 
، صدرت اإلرادة الملكٌاة الساامٌة بتشاكٌل اللجناة الملكٌاة الخاصاة بجامعاة آل البٌات برئاساة 1992سنة 

صاحب السمو الملكً األمٌر الحسن بن طالل المعظم، وعضوٌة سبعة عشار عالمااً ومفكاراً مان األردن 
 السامٌة.والعالم العربً واإلسالمً لتعمل على تحقٌق الرؼبة الملكٌة 

وفااً ضااوء التوجٌهااات السااامٌة عملاات كااوادر الجامعااة واللجااان األكادٌمٌااة واإلدارٌااة والفنٌااة 
المتخصصااة والمدعومااة بكفاااءات وخباارات متخصصااة ماان الجامعااات األردنٌااة والمإسسااات األردنٌااة 

البنٌاة  األخرى فً ورشات عمل مكثفة على إعداد الخطط الدراسٌة والتشرٌعات والنظم اإلدارٌاة وإعاداد
أربعة التحتٌة وتهٌئة الحرم الجامعً ومبانً الجامعة تمهٌداً للمباشرة فً عملٌة التدرٌس. وتضم الجامعة 

 هً:كلٌة ومعهدٌن  عشر

 الشرٌعــة.كلٌة  -
 كلٌة القانـــون. -
 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة. -
 العلوم.كلٌة  -
 االعمال.كلٌة  -
 للتمرٌض.هلل  كلٌة األمٌرة سلمى بنت عبدا -
 المعلومات.كلٌة األمٌر الحسٌن بن عبدا هلل لتكنولوجٌا  -
 كلٌة العلوم التربوٌة.  -
 كلٌة الهندسة. -
 كلٌة علوم الطٌران. -
 .كلٌة بٌت الحكمة للعلوم السٌاسٌة والدراسات الدولٌة -
 .كلٌة علوم األرض والبٌئة -
 كلٌة اللؽات األجنبٌة. -
 .اكلٌة الدراسات العلٌ -
 معهد الفلك وعلوم الفضاء -
 .للدراسات اإلسالمٌةالمعهد العالً  -
 

 باإلضافة إلى مراكز متخصصة تقدم خدمات متنوعة هً:
 مركز اللؽـات. - 
 مركز الحاسوب. - 
 .الجودة والتطوٌرمركز  - 
 .االستشارات والتدرٌب وبناء القدراتمركز  -
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 .الدراسات االسالمٌةمركز  -
 .لبٌئة والمٌاه والطاقةبحوث امركز  - 
 .مركز إدارة ونمذجة ومحاكاة االزمات والكوارث -
 .المرأةدراسات مركز  - 
 االلكترونً.مركز التعلٌم  -   
  التمٌز لالبتكار ورٌادة االعمال.مركز  -
 مركز تنمٌة وخدمة المجتمع  -
 

م . تشارفت 1995الموافق للسادس من شباط عام  هـ1415وفً السادس من رمضان الخٌر عام 
الاذي و رحماه هللا" "جاللة الملك الحساٌن المعظام  المؽفور له صاحب الجاللة الهاشمٌة الجامعة باستقبال

كصرٍح علماًٍ متمٌاٍز ولتكاون كماا أرادتهاا القٌاادة الهاشامٌة نبعااً للعلام والمعرفاة تفضل بافتتاحها رسمٌاً 
باالعلم والمعرفاة والوساطٌة علاى ٌاد كاادر أكاادٌمً  متسالحٌن   الزاهر،تخرُج أجٌاالً لبناء مستقبل األردن 

 متمٌزة.ٌضُم خٌرة  العلماء والباحثٌن فً أجواء أكادٌمٌة 
 

 ـ اــــاليميـ

، ٌتولى إدارة كل منها عمٌد الكلٌة ومجلس الكلٌة، وتتكون كال كلٌاة ثالثة عشر كلٌةتضم الجامعة 
 جلس القسم، وهذه الكلٌات هً:من أقسام أكادٌمٌة ٌتولى إدارة كل منها رئٌس القسم وم

 
 يميا الشريعـا:

 وتضم الكلٌة األقسام األكادٌمٌة التالٌة:
  عن أ ول الدين  ويم ح: -1

 .درجة البكالورٌوس فً أصول الدٌن 
  تم إٌقاؾ القبول فً هاذا التخصاص (واإلرشاد درجة البكالورٌوس فً اإلمامة والوعظ ( 

. 

 آن الكرٌم وعلومه، الحادٌث النباوي الشارٌؾ درجة الماجستٌر فً أصول الدٌن )القر
 وعلومه، العقٌدة اإلسالمٌة واألدٌان(.

  عن الفقه وأ وله  ويم ح: -2
 .درجة البكالورٌوس فً الفقه وأصوله 
  .درجة الماجستٌر فً الفقه وأصوله 
  ًالقضاء الشرعًدرجة الماجستٌر ف. 
  وأصوله.درجة الدكتوراه فً الفقه 

 يميا الق  ون:
 
 ن الق  ون الع ن  ع -1
  عن الق  ون الذ ص  -2

 ويم ح : 
 .درجة البكالورٌوس فً القانون 
 .درجة الماجستٌر فً القانون 
 .درجة الماجستٌر فً الملكٌة الفكرٌة 
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 يميا اآلداب والعمون اإل ع  يا: 
 وتضم الكلٌة األقسام األكادٌمٌة التالٌة:  
  عن المغا العربيا وآدابه   ويم ح: -1

  البكالورٌوس فً اللؽة العربٌة وآدابها.درجة 
 .درجة الماجستٌر فً اللؽة العربٌة وآدابها 
 .درجة الدكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها 
  للناطقٌن بها.الدبلوم العالً فً اللؽة العربٌة 

  عن المغا اإل جميزيا وآدابه   ويم ح: -2
   .درجة البكالورٌوس فً اللؽة اإلنجلٌزٌة وآدابها 
 ونقد. أدبجة الماجستٌر فً اللؽة االنجلٌزٌة / در 
  / اللؽوٌات.درجة الماجستٌر فً اللؽة االنجلٌزٌة 

  عن المغ ا ال ديثا  ويم ح: -3
 تم إٌقاؾ القبول فً هذا التخصص( درجة البكالورٌوس فً اللؽة الفرنسٌة وآدابها(. 

 قااااؾ القباااول فاااً هاااذا )تااام إٌ وانجلٌااازيب / اٌطاااالً ادرجاااة البكاااالورٌوس فاااً اللؽاااة واآلد

 .التخصص(.

 وانجلٌزي.ب / اسبانً ادرجة البكالورٌوس فً اللؽة واآلد 
  ًانجلٌزي( –درجة البكالورٌوس فً اللؽة واآلداب / فرنس 

  عن الا ريخ  ويم ح:  -4
 .درجة البكالورٌوس فً التارٌخ 
  درجة الماجستٌر فً التارٌخ

(1)
. 

 يم ح:  عن الجغرافيا الاطبيقيا  و -5         
 .درجة البكالورٌوس فً الجؽرافٌة التطبٌقٌة 

 
  عن ماطمب ا الج معا اإل ع  يا.  -6         

 يميا العمون:
 وتضم الكلٌة األقسام األكادٌمٌة التالٌة:           

  عن الفيزي ء  ويم ح: -1
 .درجة البكالورٌوس فً الفٌزٌاء 
 .درجة الماجستٌر فً الفٌزٌاء 

ويم ح: عن الييمي ء   -2
(2)

 
 .درجة البكالورٌوس فً الكٌمٌاء 
 .درجة الماجستٌر فً الكٌمٌاء 

  عن العمون ال ي ايا  ويم ح: -3
 درجة البكالورٌوس فً العلوم الحٌاتٌة· 
  درجة الماجستٌر فً العلوم الحٌاتٌة· 

  عن الري ضي ا  ويم ح:  -4
 درجة البكالورٌوس فً الرٌاضٌات· 

                                                 
 

 



 

 - 15 - 

 درجة الماجستٌر فً الرٌاضٌات· 
  ويم ح:  عن العمون الطبيا المذبريا  - 5

 ة البكالورٌوس فً العلوم الطبٌة المخبرٌة.درج  
 

  عن ماطمب ا الج معا العمميا. -6
 

 ا  م ل:يميا 
 وتضم الكلٌة األقسام األكادٌمٌة التالٌة: 
   ويم ح:واإلدار  الع ما  عن لدار  األ م ل -1

 .درجة البكالورٌوس فً إدارة األعمال 
  .درجة الماجستٌر فً إدارة األعمال 
 .ًدرجة البكالورٌوس فً التسوٌق الرقم 
 .درجة الماجستٌر فً إدارة االعمال التنفٌذي 
 .درجة الماجستٌر فً اإلدارة العامة 

 

  عن الم  عبا  ويم ح: -2
 .درجة البكالورٌوس فً المحاسبة 
  .درجة الماجستٌر فً المحاسبة 
 المحاسبٌة.معلومات درجة البكالورٌوس فً نظم ال 
  األعمال.درجة البكالورٌوس فً المحاسبة وقانون 
 

  عن الامويل والم  رف  ويم ح: -3
 .درجة البكالورٌوس فً التموٌل والمصارؾ 
 .درجة الماجستٌر فً التموٌل والمصارؾ 
  والمصرفٌة.درجة البكالورٌوس فً نظم المعلومات المالٌة  

   ويم ح: عن ا ا  دي ا الم ل واأل م ل -4
 .درجة البكالورٌوس فً اقتصادٌات المال واألعمال 
  واألعمالالمال درجة الماجستٌر فً اقتصادٌات. 
 الدولً. والتعاون درجة البكالورٌوس فً االقتصاد 
 .ًدرجة الماجستٌر فً االقتصاد والتعاون الدول 
 

 يميا العمون الاربويا:
 وتضم الكلٌة األقسام األكادٌمٌة التالٌة:

 عن الم  هج والادري   ويم ح:  -1
 .درجة البكالورٌوس فً معلم الصؾ 
 .شهادة الدبلوم فً التربٌة 
  التعلم.شهادة الدبلوم فً صعوبات 
  اللؽة العربٌة.والتدرٌسدرجة الماجستٌر فً المناهج / 
 .درجة الماجستٌر فً المناهج والتدرٌس / اللؽة االنجلٌزٌة 
  الدراسات االجتماعٌة.سوالتدرٌدرجة الماجستٌر فً المناهج / 
  الرٌاضٌات.والتدرٌسدرجة الماجستٌر فً المناهج / 
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  العلوم.والتدرٌسدرجة الماجستٌر فً المناهج / 
  المناهج العامة.والتدرٌسدرجة الماجستٌر فً المناهج / 
  بالحاسوب.درجة الماجستٌر فً المناهج والتدرٌس / تعلم اللؽة االنجلٌزٌة  

 
 ربويا واأل ول  ويم ح: عن اإلدار  الا -2

 .شهادة الدبلوم فً اإلدارة المدرسٌة 
  .درجة الماجستٌر فً اإلدارة التربوٌة 
  التربوٌة.درجة الماجستٌر فً السٌاسات 

 
  ويم ح: الذ  ا  عن العمون ال فعيا والاربيا  -3

 .درجة البكالورٌوس فً التربٌة الخاصة 
  الطفل.درجة البكالورٌوس فً تربٌة  
 التعلم.لدبلوم فً صعوبات شهادة ا  
 

 ويم ح: البد يا  عن الاربيا  -4
  درجة البكالورٌوس فً التربٌة البدنٌة 

 

 يميا األمير ال عين بن  بد هللاه لاي ولوجي  المعموم ا:
 وتضم الكلٌة األقسام األكادٌمٌة التالٌة:        
  عن  من ال  عوب  ويم ح: -1 

 ب.درجة البكالورٌوس فً علم الحاسو 
 .درجة الماجستٌر فً علم الحاسوب 
 .ًدرجة البكالورٌوس فً علم البٌانات والذكاء االصطناع 

 

  عن  ظن المعموم ا  ويم ح: -2 
 .درجة البكالورٌوس فً نظم المعلومات الحاسوبٌة 
 .درجة البكالورٌوس فً نظم المعلومات اإلدارٌة 
 التربٌةدرجة الماجستٌر فً تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ف ً. 
 .درجة البكالورٌوس فً أمن األنظمة والمعلومات 

 

 يميا األمير  عمم  ب ا  بد هللاه لمامريض:
  التمرٌض.درجة البكالورٌوس فً  تمنح 
  تمنح درجاة الماجساتٌر فاً صاحة الباالؽٌن / العناٌاة الحثٌثاة / المساار

 الشامل.
  تمنح درجة الماجستٌر فً تمرٌض صحة المجتمع 

 ـا:يميا اله دع
  التالٌة:وتضم الكلٌة األقسام األكادٌمٌة         
  عن العم ر    ويم ح: -1 

 .درجة البكالورٌوس فً هندسة العمارة 
 .درجة الماجستٌر فً هندسة العمارة 
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  عن اله دعا المد يا  ويم ح: -2 
 .درجة البكالورٌوس فً الهندسة المدنٌة 

  عن ه دعا المع  ا  ويم ح: -3 
 ورٌوس فً هندسة المساحة.درجة البكال 

 ويم ح: الماجدد   عن ه دعا الط  ا -4     

  المتجددة.درجة البكالورٌوس فً هندسة الطاقة 

 يميا  مون الطيران:
 وتمنح: 

 .درجة البكالورٌوس فً علوم الطٌران 

  ًالجوٌة.المالحة المراقبة ودرجة البكالورٌوس ف 

 :الدوليا بيا ال يما لمعمون العي عيا والدراع ايميا 
  فً العلوم السٌاسٌة.درجة البكالورٌوس تمنح 
 .تمنح درجة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة 

 يميا  مون األرض والبييا:
 .درجة البكالورٌوس فً علوم األرض والبٌئة التطبٌقٌة 
 .درجة البكالورٌوس فً نظم المعلومات الجؽرافٌة واالستشعار عن بعد 
 مٌاه والبٌئة.درجة الماجستٌر فً موارد ال 
  درجة الماجستٌر فً اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة والبٌئٌة ) وذلك باالشتراك

( االعمال كلٌة مع
(1)

. 
 .درجة الماجستٌر فً الجٌولوجٌا التطبٌقٌة 
 .درجة الماجستٌر فً علوم المعلومات والجؽرافٌة 

 يميا الدراع ا العمي :
 وتمنح: 

 
 درجة الدكتوراه. 
 .درجة الماجستٌر 
 رجة الدبلوم العالً.د 

 
 

 دـــــ هــــالمع
 ٌتولى إدارة كل منها عمٌد المعهد ومجلسه وهذه المعاهد هً: معهدٌنتضم جامعة آل البٌت 

  ويم ح:و مون الفض ءمعهد الفمك   
 .درجة الماجستٌر فً الفلك 
 .درجة الماجستٌر فً علوم الفضاء 

  ويم ح:المعهد الع لي لمدراع ا اإلعاميا 

                                                 
 م.7/5/2117تارٌخ  216/2116/2117ار من مجلس العمداء رقم رتعلٌق القبول فٌه بق جرى (1)
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 ماجستٌر فً تخصص أسالٌب تدرٌس التربٌة اإلسالمٌة.درجة ال 
 درجة الماجستٌر فً االقتصاد والمصارؾ اإلسالمٌة. 

 دااـــز والو ــالمـرايـ
  ال  عـوب.مريـز 
  المغ ا.مريز 
  والادريب وب  ء القدراامريز ا عاش راا. 
  الجود  والاطوير.مريز 
  الدراع ا اإلعاميا.مريز 
  ي ه والط  اب وث البييا والممريز. 
 مريز الاعمن ا ليارو ي. 
  دراع ا المرأ .مريز 
  لدار  و مذجا وم  ي   ا زم ا واليوارث.مريز 
 مريز الاميز لاباي ر وري د  ا  م ل . 
  مريز ا ميا وذدما المجام. 
 .و د  الدراع ا الُعم  يا 
 .ما ف عمر  د 

  دااــــــالعم
 

 :  م دايناضـن الج معـا 
 

  العممي : م د  الب ث 
تهدؾ العمادة إلى رسم سٌاسات للبحاث العلماً فاً الجامعاة، وترساٌخ قواعاد البحاث العلماً  

فٌهااا، وتوجٌااه الجهااود البحثٌااة لخدمااة المجتمااع المحلااً والااوطنً، ولزٌااادة المعرفااة العلمٌااة ودعاام 
والتعااااون ماااع · البحااوث العلمٌاااة، والمسااااهمة فاااً نشااار  البحاااوث وترجماااة بعاااض الكتاااب المتمٌااازة

 المإسسات البحثٌة  األخرى داخل األردن وخارجه.
 

 :م د  شؤون الطمبا  
 وتتكون العمادة من الدوائر اإلدارٌة التالٌة:  

 

 : داير  الذدم ا والر  يا الطابيا واقون  م 

بدًء  بتقديم الخدمات المختلفة للطلبة من مختلف الجنسيات، تعنى دائرة الخدمات والرعاية الطالبية
الطلبة  أحوالل الطلبة المستجدين وإصدار الهويات الجامعية لهم ، وتعنى كثيراً بدراسة من استقبا

المالية ومساعدتهم في سد احتياجاتهم المالية وذلك من خالل برنامجي المساعدات المالية وتشغيل 
 الطلبة، فالمساعدات المالية تقدم للطلبة المحتاجين منن خنالل ص صنندول الطلبنة ب ، بحيند ترصند

 بالنسنبة لبرنناما التشنغيل أمناقيمة المساعدة كجزء من الرسوم الجامعية المسنتحقة علنى الطالنب ،
ص البكننالوريوس ب والننذه يسننهم فنني تنميننة روال العمننل وابننندماج فنني البيئننة الجامعيننة وتعزيننز 

ودوائننر   تننوفير فننرل عمننل للطلبننة فنني كليننات ومعاهنند ومراكننز  بالمسننلولية، فيننتم اإلحسنناس
ب دينننار واحنند عننن كننل سنناعة عمننل، هننذا وتتنناب   1المختلفننة، مقابننل اجننر مننالي يقنندر ص الجامعننة 
حسن تنفيذ اتفاقية التأمين الصحي للطلبة م  وزارة الصحة ، واتفاقينة التنامين علنى حيناة   الدائرة

، وهناك  ، ومنح الطلبة كتاب حسن السيرة والسلوك  للتأمين األوروبيةالطلبة م  الشركة العربية 



 

 - 19 - 

وتهتم هذه الشعبة باإلشراف على إسكان الطالب والطالبات داخل الحنرم الجنامعي  بة اإلسككنشع
من مختلف الجنسيات ، وكنذلك األمنر ينتم اإلشنراف علنى السنكن الخنال بطلبنة الدراسنات العلينا 

تسعى هنذه الشنعبة دائمناً إلنى تنوفير بيئنة والموظفين من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية ، كما 
النظنر فني و امعية تنسجم م  فلسفة الجامعة ، وتعنى هذه الشنعبة برعاينة قضنايا الطلبنة المختلفنةج

والتنسنيل ومتابعنة  ، المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخنل الحنرم الجنامعي ولكنن خنارج مبناني الكلينات
تنظنر فني تنفيذ أعمال لجنة التحقيل ، وكذلك أعمال مجلس تأديب الطلبة  والذه هو أعلنى سنلطة 

مخالفات الطلبنة ، وطباعنة قنرارات العقوبنات التأديبينة الصنادرة بحنل الطلبنة وتخزينهنا حاسنوبياً 
   على البوابة ابلكترونية للطالب .  

  
 

 

 : داير  ال ش ط الثق في وا جام  ي والف ي واقون  م 
 

ٌاة الطالبٌاة، إعداد برنامج فصلً للندوات والمحاضرات، متابعة شاإون مجلاس الطلباة واألند 
إباراز المواهاب الطالبٌااة باالخط والرساام والزخرفاة والموسااٌقى والتمثٌال والمهااارات الٌدوٌاة كتنسااٌق 
الزهااور والحفااار...الخ، إعااداد وتااادرٌب فرقااة الجامعاااة الموسااٌقٌة وفرقاااة الكااورال لرفاااد احتفااااالت 

 الجامعة، إصدار صحٌفة الشورى وهً نصؾ شهرٌة.
 

 

 ون  م  :داير  ال ش ط الري ضي واق 
 

*اكتشاؾ المهارات الرٌاضٌة لدى الطلبة وصقلها وضمها للمنتخباات الرٌاضاٌة الجامعٌاة كاال حساب 
 لعبته .

 *تشكٌل فرق رٌاضٌة لكافة األلعاب وتدرٌبها لتمثٌل الجامعة فً البطوالت الداخلٌة والخارجٌة .
 

شخصاٌة الطالاب وتطاوٌر *إقامة معسكرات داخلٌة وخارجٌة لطلبة الجامعاة والتاً تعمال عال صاقل 
 قدراته المعرفٌة وؼرس الوالء واالنتماء لدى الطلبة وتعزٌز روح التعاون والتعارؾ بٌن الطلبة .

 

 داير  ا رش د الوظيفي /   دوك الممك  بدهللا الث  ي لما ميا  : 
 

وٌقاادم المكتااب التاادرٌب فااً مجاااالت التنمٌااة البشاارٌة ومهااارات البحااث عاان فاارص العماال 
وكاذلك مسااعدة الطلباة الاراؼبٌن  الجامعة،الدٌمقراطً ودعم ورعاٌة االبداع لدى طلبة  والتمكٌن

بااللتحاق ببرامج العمل التطوعً ونشاطات الخدمة العامة ولٌكون هاذا المكتاب حلقاة وصال باٌن 
 المجتمع الطالبً ومإسسات القطاع العام والخاص وهٌئات المجتمع المدنً محلٌاً وإقلٌمٌا ودولٌاً 

 

 واقون  م  اير  مياب الطمبا الذريجيند : 
 دائرة مكتب الخرٌجٌن، دائرة إدارٌة تابعة لعمادة شإون الطلبة، تم إنشاإها مع نهاٌة

مساند  ، بناًء على قرار مجلس التعلٌم العالً، للعناٌة بالخرٌجٌن، حٌث تقوم بدور2009عام 
 ات والدراسااات واألنشااطةفااً تلبٌااة احتٌاجااات الخاارٌجٌن المتنوعااة عباار حزمااة ماان الخاادم

 الالمنهجٌة بهدؾ استمرار عالقاة التواصال باٌن الجامعاة وخرٌجٌهاا علاى مختلاؾ األصاعدة
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،  األردناً االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة والتعلٌمٌة بماا ٌخادم العملٌاة التعلٌمٌاة والمجتماع
ل تفعٌل العالقة وتتمٌز رسالتها من خالل التواصل مع الخرٌجٌن ومتابعتهم وخدمتهم من خال

مع مإسسات القطااع العاام والخااص بهادؾ الحاد مان مشاكلة البطالاة، والمسااهمة فاً جهاود 
 تحقٌق المواءمة بٌن مخرجات التعلٌم العالً ومتطلبات سوق العمل. 

 
 

 واقون  م   داير  اإلرش د الاربوي وا جام  ي: 

طالااب الجااامعً تاام إنشاااء دائاارة اٌماناااً باادور اإلرشاااد التربااوي والتوجٌااه النفسااً فااً حٌاااة ال
، وتهدؾ إلى  2010/  2009اإلرشاد التربوي واالجتماعً فً الجامعة فً بداٌة الفصل األول 

تقادٌم خاادمات إرشااادٌة وأكادٌمٌااة وتربوٌااة ونفسااٌة واجتماعٌااة وتثقٌفٌااة والتااً ماان شااؤنها تخطااً 
وي االحتٌاجاات الخاصاة الصعوبات التعلٌمٌة ورفع مستوى التحصٌل الجامعً ، وكذلك رعاٌة ذ

كالمتفوقٌن من الطلباة والطلباة المتعثارٌن دراساٌاً وذوي اإلعاقاات الجسادٌة  وكاذلك التعااون ماع 
المجلس األعلى لألشاخاص المعاوقٌن ، بخصاوص تقادٌم المانح المقدماة للطلباة ذوي االحتٌاجاات 

 الخاصة ضمن شروط ومعاٌٌر خاصة بها . 
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  -1الم د  
( 1998ٌسمى هاذا النظاام )نظاام مانح الادرجات العلمٌاة والشاهادات فاً جامعاة آل البٌات لسانة 

 وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
 

 -2الم د  
 -التالٌة: تمنح جامعة آل البٌت الدرجات العلمٌة والفخرٌة والشهادات 

 الدرجة الجامعٌة األولى )البكالورٌوس(.  -أ
 لوم الدراسات العلٌا.شهادة دب  -ب
 الدرجة الجامعة الثانٌة )الماجستٌر(.  -ج
 الدرجة الجامعٌة الثالثة )الدكتوراة(.   -د
 درجة الدكتوراة الفخرٌة.  -هـ
 أي درجة علمٌة أو فخرٌة أو شهادات أخرى ٌتم إحداثها بقرار من مجلس العمداء.  -و

  -3الم د  
لبااات والشااروط الالزمااة لماانح الاادرجات العلمٌااة ٌصاادر مجلااس العمااداء تعلٌمااات تحاادد المتط

 والشهادات وتبٌن الحقول والتخصصات التً تمنح فٌها كل درجة أو شهادة.
 

  -4الم د  
تمنح الدرجات العلمٌة والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناًء على تنسٌب من مجلس الكلٌة أو 

 مجلس المعهد المختص.
 

 -5الم د  
داء تعلٌماات تحاادد فٌهااا المتطلبااات والشاروط الالزمااة لماانح الاادرجات ٌصادر مجلااس العماا  -أ

 الفخرٌة.
 تمنح الدرجات الفخرٌة بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسٌب من رئٌس الجامعة.  -ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7991( لسنة 17البٌت رقم ) نظكم منح الدرجكت العلمٌة والشهكدات فً جكمعة آل
 7991 ( لسنة 71( من قكنون جكمعة آل البٌت رقم )23صكدر بمقتضى المكدة )
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 -1الم د  
مان  ( وٌعمال باه1998ٌسمى هذا النظام )نظام صندوق أبناء الشهداء فً جامعة آل البٌت لسنة 

 تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
  -2الم د  

ٌنشؤ فً الجامعة صندوق ٌسمى )صندوق أبناء الشهداء فاً جامعاة آل البٌات( ٌهادؾ إلاى تادبٌر 
 موارد مالٌة من أجل المساهمة فً تعلٌم أبناء الشهداء عن طرٌق توفٌر منح دراسٌة لهم.

 -3الم د  
ء ٌختااارهم مجلااس الجامعااة لماادة ساانتٌن قابلااة ٌشااكل إلدارة الصااندوق مجلااس ماان خمسااة أعضااا

 -للتجدٌد ٌتولى المهام التالٌة:
 العمل على توفٌر موارد مالٌة للصندوق.  -أ
 تحدٌد مقدار المنح الدراسٌة وفق األسس التً ٌضعها مجلس الجامعة لهذه الؽاٌة.  -ب

 -4الم د  
 -تتكون الموارد المالٌة للصندوق مما ٌلً:

 ٌة المقدمة من جامعة آل البٌت.المنحة السنو  -أ
 تبرعات أسرة الجامعة. -ب
أي هباات أو تبرعاات نقدٌاة أو عٌنٌاة مقدماة مان متبارعٌن مان األردن ومان الاابالد  -ج

 العربٌة وؼٌرها من الدول سواء من الحكومات أو المإسسات أو األفراد.
 رٌع استثمار أموال الصندوق.  -د

 -5الم د  
لطلباة المساجلون المنتظماون فاً الجامعاة مان أبنااء الشاهداء األردنٌاٌن ٌنتفع من هذا الصاندوق ا

 والعرب.
 -6الم د  

 -ٌشترط فٌمن ٌستفٌد من منح هذا الصندوق ما ٌلً:
 أن ٌكون محتاجاً. -أ
 أال ٌكون مبعوثاً من جهة رسمٌة أو ؼٌر رسمٌة. -ب

 -7الم د  
 النظام. ٌصدر مجلس الجامعة التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا

 
 
 
 
 
 

 
 

 7991( لسنة 12نظكم صندوق أبنكء الشهداء فً جكمعة آل البٌت رقم )
 (7991( لسنة )71( من قكنون جكمعة آل البٌت رقم )23بمقتضى المكدة ) كدرص
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 ( 1الم د  )
( وٌعمل به من تارٌخ 1998ٌسمى هذا النظام ) نظام صندوق الطلبة فً جامعة آل البٌت لسنة 

 نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
 ( 2الم د  )

ٌنشؤ فً الجامعة صندوق ٌسمى ) صندوق الطلبة فً جامعة آل البٌت ( ٌهدؾ إلى تقدٌر التفوق 
طلبة وتنمٌة احترامهم للعمل الٌدوي وسد حاجاتهم وذلك عن طرٌاق تقادٌم مانح أو العلمً لدى ال

 قروض لهم أو تشؽٌلهم لساعات محددة داخل الجامعة.
 ( 3الم د  )

 تتؤلؾ موارد الصندوق مما ٌلً:
 المنحة السنوٌة من مٌزانٌة الجامعة. (أ 
 لصندوق.الهبات والتبرعات والمنح والوصاٌا المقدمة إلى الجامعة لؽاٌات ا (ب 
 رٌع استثمار أموال الصندوق. (ج 
 القروض المستردة. (د 

 ( 4الم د  )
 ٌتولى مجلس الجامعة الصالحٌات التالٌة:

 رسم السٌاسة العامة السنوٌة للصندوق. (أ 
 إقرار األسس التً تصرؾ بموجبها أموال الصندوق. (ب 
 مناقشة مٌزانٌة الصندوق السنوٌة وإقرارها. (ج 

 ( 5الم د  )
ة صاندوق الطلباة ( مان نائاب الارئٌس للشاإون اإلدارٌاة وعمٌاد شاإون تشكل لجنة تسمى ) لجن

الطلبة والمدٌر المالً وعضوٌن من العاملٌن فاً الجامعاة ٌسامٌهما رئاٌس الجامعاة لمادة سانتٌن 
 قابلة للتجدٌد ، وللجنة أن تستؤنس برأي أي مندوب من الكلٌة أو المعهد أو الدائرة المختصة.

 ( 6الم د  )
 وق الطلبة المسإولٌات التالٌة:تتولى لجنة صند

 إعداد مٌزانٌة الصندوق وتنفٌذها بعد مصادقة مجلس الجامعة علٌها. (أ 
 تقدٌم تقرٌر فً نهاٌة العام المالً لمجلس الجامعة.ب( 
 وضع قواعد اإلقراض وطرٌقة تسدٌد القروض.ج(                    
 لقروض وتشؽٌل الطلبة المستحقٌن.اتخاذ القرارات بخصوص المنح واد(                    

 ( 7الم د  )
 ال تستوفى أي فوائد على األموال التً ٌقرضها الصندوق. - أ

ٌحااتفظ الصااندوق بصااورة مسااتمرة باحتٌاااطً للنفقااات الطارئااة ٌحاادد مقااداره فااً المٌزانٌااة ب ـ 
 السنوٌة للصندوق.

 
 
 ( 8الم د  )

 7991( لسنة 17نظكم صندوق الطلبة فً جكمعة آل البٌت رقم )
 7991( لسنة 71( من قكنون جكمعة آل البٌت رقم )23المكدة ) صكدر بمقتضى

 71/9/7991 -( 2233الرسمٌة: ) رقم / تكرٌخ الجرٌدة
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لمالً وتحتفظ الادائرة المالٌاة فاً الجامعاة ٌطبق على المعامالت المالٌة للصندوق أحكام النظام ا
 بالسجالت والبطاقات والكمبٌاالت وجمٌع القٌود المالٌة.

 
 ( 9الم د  )

 ٌصدر مجلس الجامعة التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام.
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 -1الم د  
( وٌعمال باه مان 1998فاً جامعاة آل البٌات لسانة  ٌسمى هذا النظاام )نظاام صاندوق التبرعاات

 تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
 

 -2الم د  
ٌكون للكلمات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تادل القرٌناة 

 على ؼٌر ذلك:
 الجامعااااااااااااااااااااااااااااااااااة:
 المجلااااااااااااااااااااااااااااااااااس: 
 التبرعااااااااااااااااااااااااااااااات:

 

 جامعة آل البٌت.
 مجلس العمداء فً الجامعة.

األمااوال التااً تقاادم إلااى الصااندوق تمااوٌالً لااه وتحقٌقاااً 
عن طرٌق الوقؾ أو الوصاٌا أو الهباات أو  ألؼراضه
 المنح.

 
 -3الم د  

ٌنشااؤ فااً الجامعااة صااندوق للتبرعااات التااً ٌقاادمها أشااخاص طبٌعٌااون أو معنوٌااون ل نفاااق أو 
 اإلقراض منها أو من رٌعها على ؼرض أو أكثر من األؼراض التالٌة: 

 تقدٌم المنح الدراسٌة للطلبة األردنٌٌن فً الجامعة.  -أ
تقاادٌم ماانح دراسااٌة للطلبااة ؼٌاار األردنٌااٌن فااً الجامعااة، مماان لهاام اهتمااام خاااص  -ب

 بدراسة اللؽة العربٌة والحضارة اإلسالمٌة.
 تقدٌم مختلؾ القروض والمساعدات المالٌة لطلبة الجامعة.  -ج
 ٌة والتدرٌسٌة داخل الجامعة وخارجها.دعم إنشاء بعض الكراسً العلم  -د
 تموٌل بعض البعثات العلمٌة من الجامعة وإلٌها. -هـ
 دعم الدراسات التخصصٌة العالٌة أو البحوث العلمٌة التً تتبناها الجامعة.  -و
 تموٌل بعض اإلنشاءات والمشروعات التنموٌة داخل الجامعة.  -ز
 أي ؼرض آخر ٌقره المجلس.  -ح
 
 

 -4الم د  
ٌتولى إدارة الصندوق وتخطٌط برامجه واستثمار أمواله وسائر األمور المتعلقة به مجلس   -أ 

إدارة برئاسة رئٌس الجامعة وأربعة أعضاء ٌعٌنهم المجلس من العاملٌن فً الجامعة بنااء 
 على تنسٌب رئٌس المجلس وتكون مدة المجلس ثالث سنوات قابلة للتجدٌد.

صااندوق باادعوة ماان رئٌسااه كلمااا دعاات الحاجااة إلااى ذلااك، وٌكااون ٌجتمااع مجلااس إدارة ال  -ب 
اجتماعااه قانونٌاااً إذا حضااره ثالثااة ماان أعضااائه علااى أن ٌكااون الاارئٌس أحاادهم، وٌتخااذ 
قراراتااه بؤكثرٌااة الحاضاارٌن، وإذا تساااوت األصااوات ٌاارجح الجانااب الااذي صااوت معااه 

 رئٌس االجتماع.

7991( لسنة 12رعكت فً جكمعة آل البٌت رقم )نظكم صندوق التب
(1) 

 7991( لسنة 71( من قكنون جكمعة آل البٌت رقم )33بمقتضى المكدة ) صكدر
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 -5الم د  
إنفاق تبرعه علٌه من بٌن األؼراض المنصوص علٌها إذا حدد المتبرع الؽرض الذي ٌرؼب فً 

فً هذا النظام ٌتولى المجلس فً هذه الحالة تقدٌر التكالٌؾ الالزمة لذلك الؽرض، وٌترتب على 
المتبرع دفعها وفقاً للطرٌقة والشروط التً ٌتفاق علٌهاا ماع مجلاس إدارة الصاندوق، وإذا تخلاؾ 

رة الصاندوق تصافٌة حسااب المتبارع والتصارؾ عن ذلك فللمجلس بناء علاى تنساٌب مجلاس إدا
بااؤي أمااوال قاادمت منااه بالطرٌقااة التااً ٌراهااا مناساابة فااً نطاااق أؼااراض هااذا النظااام وفااً كاال 

 األحوال ال ٌجوز استرداد التبرع المدفوع.
 -6الم د  

ٌفتح فً الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق علٌه أحكام هذا النظاام تقٌاد فٌاه المباالػ 
باارع بهااا والمبااالػ التااً تاام صاارفها منااه، وٌتااولى مجلااس إدارة الصااندوق تنظااٌم الحساااب التااً ت

وإدارته وفقاً للتعلٌمات المالٌة المقررة وللمتبرع بموافقاة الارئٌس اإلطاالع علاى حساابه الخااص 
 وعلى القٌود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بٌانات أو كشوفات مستخرجة منه.

 -7الم د  
 للصندوق موازنة خاصة ٌقرها المجلس بناء على تنسٌب من مجلس إدارة الصندوق. -أ 
رئٌس مجلس إدارة الصندوق هو آمر الصرؾ لموازنة الصاندوق ونفقاتاه، ولاه أن ٌفاوض  -ب 

صالحٌاته هذه أو بعضاً منها لواحد أو أكثر من أعضاء المجلس وذلك فً حدود ما تنص 
 بالصندوق أو بحسابات المتبرعٌن. علٌه التعلٌمات المالٌة الخاصة

 -8الم د  
ٌتحمل الصندوق االلتزامات والنفقات المالٌة المترتبة علٌاه أو علاى أي مان حساابات المتبارعٌن 
له وذلك فً حدود المبالػ المخصصة أو المرصودة فً موازنة الصندوق أو فً حساب المتبارع 

ك الحساب، وال ٌجوز صرؾ أي مبلػ ٌزٌد علاى للسنة المالٌة التً تتعلق بها تلك الموازنة أو ذل
ذلك أو االلتزام به بؤي صورة من الصور بما فً ذلك االلتزام المسبق على حساب موازناة سانة 
الحقة أو على حساب التبرعات المقرر دفعهاا فاً المساتقبل وفاً جمٌاع األحاوال تساترد المباالػ 

لتاً قاررت صارفها أو مان الشاخص التً تصرؾ بصورة تخالؾ أحكام هذه الماادة مان الجهاة ا
 الذي وافق على ذلك.

 
 -9الم د  

ٌعتباار رئااٌس المجلااس ممااثالً للصااندوق فااً جمٌااع األمااور اإلدارٌااة واإلجااراءات والمراجعااات 
المتعلقة به والناشئة عن أعماله علاى أن ال تتحمال الجامعاة أي مساإولٌة مالٌاة مان جاراء قٌاماه 

 بذلك.
 -10الم د  

 خالؾ ٌقع فً تطبٌق هذا النظام وفقاً ألحكامه. ٌفصل المجلس فً أي
 -11الم د  

ٌقدم رئٌس مجلاس إدارة الصاندوق تقرٌاراً سانوٌاً عان أعماال الصاندوق ضامن التقرٌار السانوي 
 الذي ٌقدمه رئٌس الجامعة عن أعمالها.

 -12الم د  
 ٌصدر مجلس الجامعة التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام.

 
 
 
 



 

 - 27 - 

 
 
 
 

 
 
 

ٌحق ألي طالب من طلبة الجامعة التقدم بطلب المساعدة شرٌطة أن ال ٌكون قد صدر بحقه أٌة  -1
 عقوبة تؤدٌبٌة سارٌة المفعول من مستوى إنذار فؤعلى.

 أن ٌكون الطالب مسجالً فعلٌاً فً الفصل الدراسً الذي ٌتقدم فٌه بطلب المساعدة المالٌة. -2
أن ال ٌكون حاصالً على منحة من أي جهة داعمة أن تكون دراسة الطالب على نفقته الخاصة و -3

 أخرى.
أن ٌكون قد درس فصالً دراسٌاً واحداً على األقل فً الجامعة وأن ال ٌقل معدله التراكمً عند  -4

 ٪(.60التقدٌم عن )
 أن ال ٌكون الطالب المتقدم موظفاً فً مإسسة رسمٌة أو ؼٌر رسمٌة. -5
 واحدة فً السنة. ٌمنح الطالب المستحق المساعدة المالٌة مرة -6
إذا تقدم أكثر من أخ فً الجامعة للمساعدة المالٌة تمنح ألخ واحد فقط خالل الفصل الدراسً  -7

 الواحد.
 أن ال ٌكون الطالب قد قبل ضمن برنامج تشؽٌل الطلبة للفصل الدراسً نفسه. -8
 ال ٌحق ألبناء العاملٌن فً الجامعة التقدم بطلب المساعدة. -9
خاصة صرؾ مساعدة مالٌة فورٌة للطلبة بناًء على تنسٌب من عمٌد ٌجوز للرئٌس فً حاالت  -10

 شإون الطلبة.
تطبق المعاٌٌر المعتمدة من وزارة التعلٌم العالً والتً تحدد نقاط التفاضل بٌن المتقدمٌن وفقاً  -11

 لما ٌلً :
 ٪( 50× دخل الفرد الشهري  -60نقطه وفق المعادلة التالٌة : ) 60دخل الفرد الشهري:  . أ
 
 ( نقطة وفق المعادلة التالٌة ) 30معدل التراكمً: ال . ب

                                                                        
 

نقاط بحٌث ٌخصص لكل أخ  10ج. عدد األخوة فً الجامعات والكلٌات الجامعة المتوسطة: 
 ( نقاط.10( نقاط وعلى أن ال تزٌد فً مجموعها عن )5)

 تقدم بطلب المساعدة وفق النموذج المعتمد فً عمادة شإون الطلبة.ٌتم ال  -12
 ٌرفق الطالب مع الطلب الوثائق الثبوتٌة التالٌة: -13
 صورة عن الهوٌة الجامعٌة. . أ
 صورة عن دفتر العائلة )أفراد األسرة بعد حذؾ المتزوجٌن(. . ب

الخاص بذلك من  ج. إثبات دخل األسرة )كشؾ الراتب( وفً حال عدم توفره ٌتم توقٌع النموذج
 الدوائر الرسمٌة.

 د. إثبات عدد األخوة على مقاعد الدراسة فً الجامعات والكلٌات.
 هـ. صورة عن بطاقة المعونة الوطنٌة للمنتفعٌن )سارٌة المفعول(.

 
 

 31  ×المعدل 
100 

 أسس المسكعدات المكلٌة لطلبة الجكمعة
 م71/77/3331( تكرٌخ 21/3331/33391الصكدرة عن مجلس العمداء بقراره رقم )

 الطلبة المعمول به فً الجكمعة( من نظكم صندوق 4استنكداً إلى المكدة )
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 ( 1الم د  )
 ( وٌعمل به من تاارٌخ 2000ٌسمى هذا النظام ) نظام تؤدٌب الطلبة فً جامعة آل البٌت لسنة  

 نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
 ( 2الم د  )

تسري أحكام هذا النظام على جمٌع طلبة الجامعة، وٌخضاعون لألحكاام واإلجاراءات التؤدٌبٌاة 
 المنصوص علٌها فٌه.

 ( 3الم د  )
تعتبر األعمال التالٌة مخالفات تؤدٌبٌة تعارض الطالاب الاذي ٌرتكاب أٌااً منهاا للعقوباات التؤدٌبٌاة 

 -ً هذا النظام:المنصوص علٌها ف
االمتناع المادّبر عان حضاور المحاضارات أو الادروس أو عان الواجباات األخارى التاً  (أ 

 تقضً األنظمة بالمواظبة علٌها، وكل تحرٌض على هذا االمتناع.
الؽش فً االختبار أو االمتحان أو االشتراك أو الشاروع فٌاه، واإلخاالل بنظاام االختباار  (ب 

 افره فٌه.أو االمتحان أو الهدوء الواجب تو
أي فعل ماٍس بالشارؾ أو الكراماة أو األخاالق أو مخال بحسان الساٌرة والسالوك أو مان  (ج 

شؤنه اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملٌن فٌها ، بماا فاً ذلاك أي فعال مان هاذا القبٌال 
 ٌرتكبه الطالب خارج الجامعة فً مناسبة تشترك فٌها الجامعة أو نشاط تقوم به.

ٌم داخل الجامعة مان ؼٌار تارخٌص مسابق مان الجهاات المختصاة المشاركة فً أي تنظ (د 
فااً الجامعااة، أو االشااتراك فااً أي نشاااط جماااعً ٌخاال بالقواعااد التنظٌمٌااة النافااذة فااً 

 الجامعة ، أو التحرٌض علٌه.
 استعمال مبانً الجامعة لؽٌر األؼراض التً أعدت لها أو استعمالها دون إذن مسبق.  (ه 
ائد حائط بالكلٌات أو جمع التواقٌع أو التبرعات التاً مان توزٌع النشرات أو إصدار جر (و 

 شؤنها اإلخالل باألمن والنظام الجامعً أو اإلساءة إلى الوحدة الوطنٌة.
اإلخالل بالنظاام أو االنضاباط الاذي تقتضاٌه المحاضارات أو النادوات أو األنشاطة التاً  (ز 

 تقام داخل الجامعة.
ضااو هٌئااة التاادرٌس أو أي ماان العاااملٌن أو أي إهانااة أو إساااءة ٌرتكبهااا الطالااب بحااق ع (ح 

 الطلبة فً الجامعة.
 إتالؾ ممتلكات الجامعة المنقولة وؼٌر المنقولة. (ط 
 التزوٌر فً الوثائق الجامعٌة أو استعمال األوراق المزورة فً أي أؼراض جامعٌة. (ي 
 إعطاء وثائق وهوٌات جامعٌة للؽٌر بقصد استعمالها بطرٌقة ؼٌر مشروعة. (ك 
 تلكات الجامعة.سرقة أي من مم (ل 
التحاارٌض أو االتفاااق مااع الطلبااة أو أشااخاص آخاارٌن علااى ارتكاااب أعمااال عنااؾ أو  (م 

 مشاجرات ضد طلبة أو أشخاص آخرٌن داخل الجامعة.
 مخالفة قانون الجامعة أو أنظمتها أو تعلٌماتها أو قراراتها النافذة. (ن 

 
 ( 4الم د  )

( من هذا النظام على النحو 3ردة فً المادة )تحدد العقوبات على المخالفات التؤدٌبٌة للطالب الوا
 -التالً:

 3333( لسنة 13نظكم تأدٌب الطلبة فً جكمعة آل البٌت رقم )
 7911( لسنة 39( من قكنون الجكمعكت األردنٌة رقم )31بمقتضى المكدة ) صكدر

 7991( لسنة 71من قكنون جكمعكت آل البٌت رقم ) (32) وبمقتضى المكدة

 23/77/3333 –( 2211الرسمٌة: ) ةرقم / تكرٌخ الجرٌد
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 التنبٌه الخطً. (أ 
 اإلخراج من قاعة التدرٌس واستدعاء األمن الجامعً عند الضرورة إلخراجه. (ب 
الحرمان من حضور بعض أو كل محاضارات الماواد التاً ٌخال الطالاب بالنظاام أثنااء   (ج 

 تدرٌسها.
ت التً ٌقدمها مرفق أو أكثار مان المرافاق الحرمان لمدة محددة من االستفادة من الخدما (د 

 الجامعٌة التً تم ارتكاب المخالفة فٌها.
الحرمااان لماادة محااددة ماان ممارسااة نشاااط أو أكثاار ماان األنشااطة الطالبٌااة التااً ارتكباات  (ه 

 المخالفة فٌها.
 اإلنذار بدرجاته الثالث: األول والمزدوج والنهائً. (و 
 األشٌاء التً أتلفها الطالب.الؽرامة بما ال ٌقل عن قٌمة مثلً الشًء أو  (ز 
 إلؽاء التسجٌل فً مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فٌه المخالفة. (ح 
 اعتباره راسبا فً مادة أو أكثر. (ط 
 الفصل المإقت من الجامعة لمدة فصل دراسً أو أكثر. (ي 
 الفصل النهائً من الجامعة. (ك 
احتٌال فً متطلبات الحصول إلؽاء قرار منح الشهادة إذا تبٌن ان هنالك عملٌة تزوٌر أو  (ل 

 علٌها.
 

 ( 5الم د  )
إذا ضبط الطالب فً أثناء تؤدٌة االمتحان أو االختبار فاً إحادى الماواد متلبسااً باالؽش أو تثبات  

 -نتٌجة التحقٌق انه حاول الؽش أو اشترك أو شرع فٌه توقع علٌه العقوبات التالٌة مجتمعة:
 اعتباره راسباً فً تلك المادة. (أ 
 جٌله فً بقٌة المواد المسجلة له فً ذلك الفصل.إلؽاء تس (ب 
 فصله من الجامعة لمدة فصل دراسً واحد ٌلً الفصل الذي ضبط فٌه. (ج 

 ( 6الم د  )
توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شاخص آخار علاى الادخول لتؤدٌاة امتحاان أو  -أ 

 -اختبار بدالً منه العقوبات التالٌة مجتمعة:
 ً ذلك االمتحان أو االختبار.اعتباره راسبا ف -1
 إلؽاء تسجٌله فً بقٌة المواد المسجلة له فً ذلك الفصل. -2
فصاله مان الجامعاة لمادة فصالٌن دراساٌٌن علاى األقال اعتباارا مان الفصال الاذي ٌلاً  -3

 الفصل الذي ضبط فٌه.
ٌاة كما توقع على الطالب الذي دخل االمتحان أو االختبار بدال من طالب آخر العقوباات التال -ب

 -مجتمعة:
 إلؽاء تسجٌله فً المواد المسجلة له فً ذلك الفصل. -1
فصاله مان الجامعاة لمادة فصالٌن دراساٌٌن علاى األقال اعتباارا مان الفصال الاذي ٌلاً  -2

 الفصل الذي ضبط فٌه.
وإذا كااان الشااخص الااذي دخاال قاعااة االمتحااان ماان ؼٌاار طلبااة الجامعااة فٌحااال إلااى الجهااات  -ج

 القضائٌة المختصة.
 
 

 ( 7)الم د  
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ٌجوز الجمع بٌن عقوبتٌن تؤدٌبٌتٌن أو أكثار مان العقوباات المنصاوص علٌهاا فاً هاذا  (أ 
 النظام.

فااً حالااة إٌقاااع عقوبااة الفصاال المإقاات ماان الجامعااة تسااحب هوٌااة الطالااب المفصااول  (ب 
وٌمنع من الادخول إلاى الحارم الجاامعً خاالل مادة الفصال إال باؤذن مسابق مان عمٌاد 

 شإون الطلبة.
 ( 8الم د  )
قرارات فرض العقوبات التؤدٌبٌة فً ملؾ الطالب لدى عمادة شإون الطلبة، وتبلػ الجهاة  تحفظ - أ

المختصة بفرض العقوبة قرارها إلى عمٌد الكلٌة أو مادٌر المعهاد المعناً، والاى المساجل العاام 
والى ولً أمر الطالب وللجهة الموفدة، ان وجدت، ولعمٌد الكلٌة أو مدٌر المعهاد المعناً وضاع 

 فً لوحة اإلعالنات. القرار
على عمٌد الكلٌة أو مدٌر المعهد تبلٌػ جمٌع قارارات فارض العقوباات علاى أي مان الطلباة فاً  - ب

 الكلٌة أو المعهد إلى عمٌد شإون الطلبة.
 

 ( 9الم د  )
ال ٌحق للطالب الذي فصل من الجامعاة فصاالً تؤدٌبٌااً مإقتااً التساجٌل فاً الفصال الصاٌفً الاذي  - أ

 صل فٌه.ٌسبق الفصل الذي ف
ال تحتسااب للطالااب المفصااول فصااالً مإقتاااً أي مااواد ٌدرسااها خااالل ماادة فصااله فااً أي جامعااة  - ب

 أخرى.
 ( 10الم د  )
 ال ٌحق للطالب المحال إلى التحقٌق ان ٌنسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقٌق معه.-أ
 .توقؾ إجراءات تخرٌج الطالب إلى حٌن البت فً موضوع المخالفة التً ارتكبها -ب

 ( 11الم د  )
ٌإلؾ مجلس الكلٌة أو المعهد فاً الشاهر األول مان كال عاام جاامعً لجناة مان ثالثاة أعضااء -1-أ

باإلضافة إلى عضو رابع احتٌاطً من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً الكلٌة أو المعهاد، وذلاك 
 للتحقٌق فً المخالفات التً ٌرتكبها الطلبة داخل مبانً الكلٌة أو المعهد.

 ن مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجدٌد.تكو -2 
ٌتولى عمٌد الكلٌة أو مدٌر المعهد إحالة المخالفات إلى اللجنة للتحقٌق فٌها وتنسٌب العقوباة  -3 

 المناسبة بشؤنها.
ٌإلؾ عمٌد شإون الطلبة فً مطلع العام الجاامعً لجناة مان ثالثاة أعضااء باإلضاافة إلاى -1 -ب 

الهٌئة التدرٌسٌة فً الجامعة، وذلك للتحقٌق فً المخالفات عضو رابع احتٌاطً من أعضاء 
التً ٌرتكبها الطلبة فً حرم الجامعة خارج مبانً الكلٌات والمعاهد، وٌجوز للعمٌد فً حالة 

 الضرورة تشكٌل أكثر من لجنة للتحقٌق.
 تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجدٌد. -2 
مخالفات إلى هاذه اللجناة للتحقٌاق فٌهاا وتنساٌب العقوباة ٌتولى عمٌد شإون الطلبة إحالة ال -3 

 المناسبة بشؤنها.
 ( 12الم د  )
ٌإلؾ مجلس الجامعة فاً مطلاع العاام الجاامعً مجلسااً تؤدٌبااً ٌتكاون مان عمٌاد شاإون الطلباة  (أ 

رئٌسا، وعمٌد الكلٌاة أو المعهاد التاً ٌتبعهاا الطالاب وثالثاة أعضااء مان الهٌئاة التدرٌساٌة فاً 
ٌتم تسمٌة عضو رابع احتٌاطً من الهٌئة التدرٌساٌة فاً الجامعاة، وذلاك للنظار فاً الجامعة و

مخالفااات الطلبااة المحالااة إلٌااه ماان عمٌااد شااإون الطلبااة أو ماان عمااداء الكلٌااات أو ماان ماادٌري 
 المعاهد حسب مقتضى الحال.



 

 - 31 - 

 تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجدٌد. (ب 
 برئٌس مجلس التؤدٌب رئٌساً آخر لمدة محددة. لمجلس الجامعة فً حاالت خاصة ان ٌستبدل (ج 
 ( 13الم د  )

على لجان التحقٌق ومجلس التؤدٌب البت فً القضااٌا المحالاة إلٌهاا خاالل مادة ال تتجااوز أربعاة 
عشاار ٌوماااً ماان تااارٌخ إحالتهااا ماان الجهااات المختصااة، ولاارئٌس الجامعااة تمدٌاادها ان اقتضاات 

ل أماام لجاان التحقٌاق أو مجلاس التؤدٌاب خاالل هاذه الظروؾ ذلك وعلى الطالب المخالؾ المثاو
الماادة وللجااان التحقٌااق ومجلااس التؤدٌااب الحااق فااً إصاادار العقوبااة ؼٌابٌاااً إذا لاام ٌمثاال الطالااب 

 المخالؾ بعد تبلٌؽه عن طرٌق اإلعالن فً الكلٌة للمرة الثانٌة.
 ( 14الم د  )

التؤدٌااب تسااتمر فااً ممارسااة  إذا انتهاات الماادة المحااددة ألي لجنااة ماان لجااان التحقٌااق ومجلااس
 صالحٌاتها إلى ان تشكل لجان جدٌدة ومجلس جدٌد ٌحل محلها.

 ( 15الم د  )
 -تحدد صالحٌات إٌقاع العقوبات التؤدٌبٌة على الطلبة على النحو التالً:

لعضو هٌئة التدرٌس أو من ٌدرس المادة، حق إٌقاع العقوبات المنصاوص علٌهاا فاً الفقارات )  (أ 
 ( من هذا النظام خطٌاً على الطالب.4ج ( من المادة ) أ( و) ب ( و )

للعمٌد أو مدٌر المعهد حق إٌقاع العقوباات المنصاوص علٌهاا فاً الفقارات مان )أ( إلاى )ط( مان  (ب 
 ( من هذا النظام.4المادة )

( من هذا النظام وفقاً لقناعتاه 4لمجلس التؤدٌب حق إٌقاع العقوبات المنصوص علٌها فً المادة ) (ج 
 المناسبة للمخالفة المعروضة علٌه. بالعقوبة

 ( 16الم د  )
تكون جمٌاع القارارات التؤدٌبٌاة نهائٌاة، باساتثناء العقوباات المنصاوص علٌهاا فاً الفقارات )ي( 

( من هذا النظام، إذ ٌحق للطالب ان ٌستؤنؾ لادى مجلاس الجامعاة أي 4و)ك( و)ل( من المادة )
ر القاارار أو إعالنااه فااً الكلٌااة، ولمجلااس قارار منهااا خااالل خمسااة عشاار ٌوماااً ماان تاارٌخ صاادو

الجامعة ان ٌصادق على القارارات المتخاذة بشاؤن العقوباة أو ٌعادلها أو ٌلؽٌهاا، وإذا لام ٌساتؤنؾ 
 الطالب قرار العقوبة ٌعتبر القرار التؤدٌبً الصادر بحقه نهائٌاً.

 ( 17الم د  )
ل الحاارم الجااامعً، وتكااون ٌتااولى موظفااو األماان الجااامعً المحافظااة علااى األماان والنظااام داخاا
 للتبلٌؽات والتقارٌر التً ٌقدمونها حجٌتها ما لم ٌثبت عكس ذلك.

 
 ( 18الم د  )

لرئٌس الجامعة أن ٌتولى اختصاصاات مجلاس التؤدٌاب فاً الجامعاة المنصاوص علٌهاا فاً هاذا 
النظااام فااً حالااة الضاارورة كحاادوث مشاااجرات أو شااؽب أو اعتااداء علااى ممتلكااات الجامعااة أو 

اب أو إخالل بالنظام فٌها، وٌبلػ رئٌس الجامعة قراره الاذي ٌصادره فاً هاذه الحالاة إلاى اضطر
 مجلس العمداء.

 ( 19الم د  )
للجامعااة االسااتمرار فااً إجراءاتهااا التؤدٌبٌااة المنصااوص علٌهااا فااً هااذا النظااام حتااى لااو كاناات 

 المخالفة منظورة لدى جهات أخرى.
 ( 20الم د  )

 مات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام.ٌصدر رئٌس الجامعة التعلٌ
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 (:1الم د  )
تعلٌمااات المانح والقااروض وتشااؽٌل الطلباة ماان صاندوق الطلبااة فااً "تسامى هااذه التعلٌماات  

 .1999/ 20/6وٌعمل بها اعتبارا من تارٌخ  "جامعة آل البٌت
 (:2الم د  )

ماات المعاانً المخصصاة لهاا ٌكون للكلمات والعباارات التالٌاة حٌثماا وردت فاً هاذه التعلٌ 
 أدناه ما لم تدل القرٌنة على خالؾ ذلك:

 جامعة آل البٌت : الجامعة 
 الجامعة رئٌس : الرئٌس 
 عمادة شإون الطلبة فً الجامعة :  العمادة 
 صندوق الطلبة فً الجامعة الصندوق: 
( لسانة 75( مان نظاام رقام )5لجنة صندوق الطلباة المشاكلة بموجاب الماادة )  اللجنـــة:

 م.1998
 أو : الم ح

 (3الم د  )
تخصص منحة واحدة على األقل للطلبة المتفاوقٌن لمساتوى كال سانة دراساٌة فاً  .أ 

كل مجموعة من مجموعات التخصص أو قسم من األقساام األكادٌمٌاة التاً تمانح  
الدرجاااة الجامعٌاااة األولاااى فاااً الكلٌاااات /المعاهاااد/ الوحااادات البحثٌاااة األكادٌمٌاااة 

 المختلفة.
تمااد المعاادل التراكمااً للطالااب فااً كاال فصاال دراسااً معٌااارا السااتحقاق هااذه ٌع  .ب 

 المنحة.
 (4الم د  )

  ٌشترط فً الطالب الذي تخصص له منحة:
 أن ال ٌكون مبعوثا من أي جهة داخلٌة أو خارجٌة. .أ 
أن ال ٌكون قد حصل فً ذلك العاام علاى منحاة أو مسااعدة مالٌاة مان أٌاة جهاة  .ب 

 أخرى.
 حقه أٌة عقوبات تؤدٌبٌة، باستثناء عقوبة التنبٌه.ن ال ٌكون قد صدر بأ .ج 
أن ال ٌكون مساجال لعابء دراساً ٌقال عان الحاد األدناى المنصاوص علٌاه فاً  .د 

 تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس.
أن ٌكون قد حاز على أعلى معدل تراكمً فً ذلك الفصل من بٌن الذٌن تنطبق  .ه 

ب فااً هااذا المعاادل علااٌهم الشااروط السااابقة، وفااً حااال تساااوي أكثاار ماان طالاا
التراكمً، توزع هذه المنحة علٌهم، وٌجوز فً حاالت تقدرها اللجناة مانح هاذه 

 تعلٌمكت المنح والقروض وتشؽٌل الطلبة من صندوق الطلبة فً جكمعة آل البٌت
 ( من نظــكم صندوق الطلبة 9صكدرة عن مجلس الجكمعة بمقتضى المكدة )

 8991لسنة  (57رقم )فً جكمعة آل البٌت 
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المنحة لكل من الطالاب األول والثاانً والثالاث مان حٌاث الترتٌاب وفقاا للمعادل 
 التراكمً.

 (5الم د  )
تقرر اللجنة مقدار المنحة فً ضوء المخصصات المالٌة فً بداٌة كل فصال دراساً 

ٌتجاوز مقدار المنحة رسوم الساعات المعتمدة المسجل علٌهاا الطالاب لاذلك بحٌث ال 
 الفصل.

 
 ث  ي : القروض

 (6الم د  )
للطالب أن ٌتقدم بطلب الحصول على قرض خالل الفترة التً تحاددها العماادة إذا · أ

 توافرت فٌه الشروط التالٌة:
 أن ٌكون الطالب قد أمضى فصالً دراسٌاً على األقل. -1
 ( من هذا التعلٌمات.16ن محتاجاً وفقاً ألحكام المادة )أن ٌكو -2
 أن ال ٌكون مبعوثا من أي جهة داخلٌة أو خارجٌة. -3
 أن ال ٌكون قد أنذر أكادٌمٌا فً الفصل السابق لطلب القرض. -4
 أن ال ٌكون قد صدر بحقه أٌة عقوبة تؤدٌبٌة، باستثناء عقوبة التنبٌه. -5
 به فً الجامعة فً ذلك الفصل.أن ال ٌتقاضى أجرا لقاء أي عمل ٌقوم  -6
 أن ال ٌكون موظفا فً مإسسة رسمٌة أو ؼٌر رسمٌة. -7

ٌقدم الطالب المقترض كفالة مالٌة موقعة حسب األصاول المعتمادة فاً الجامعاة، · ب
 وٌبلػ ولً أمر الطالب بواقع الكفالة، وقٌمة المبلػ المقترض خطٌاً .

 (7الم د  )
 القروض نوعان: -أ

خالل أسابوع علاى األكثار مان تاارٌخ تقادٌم طلاب  اضطراري وٌبت فٌه .1
الحصاااول علٌاااه بحٌاااث ال تزٌاااد قٌمتاااه عااان مجماااوع رساااوم السااااعات 

 المعتمدة فً ذلك الفصل الواحد، الذي ٌدرسه.
عادي تحدد اللجنة مقداره علاى أن ال ٌتجااوز رساوم السااعات المعتمادة  .2

 لذلك الفصل.
 ل دراسته الجامعٌة.ال ٌمنح الطالب قرضا أكثر من أربع مرات خال -ب
 (8الم د  )

 تسدد القروض على النحو التالً:
ٌسااد القاارض االضااطراري دفعااة واحاادة، وفااً ماادة ال تتجاااوز نهاٌااة الفصاال التااالً   .أ 

للفصل الذي حصل فٌه الطالب على القرض، وإذا تؤخر عن ذلك، فاناه ال ٌعطاى أي 
ٌتم تسدٌد القارض حساب قرض آخر، كما ال ٌزود بؤٌة وثٌقة أكادٌمٌة ٌطلبها إلى أن 

 النظام المالً المعمول به فً الجامعة.
ٌباادأ المقتاارض بتساادٌد القااروض العادٌااة بعااد ساانة ماان تااارٌخ تخرجااه، أو ابتااداء ماان  .ب 

 تارٌخ مباشرته العمل، أٌهما أسبق.
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 ٌجوز للجنة بناء على استدعاء المقترض، تؤجٌل البدء بالسداد لمدة ستة أشهر. .ج 
 على أقساط شهرٌة فً مدة ال تزٌد على ثالث سنوات. ٌتم تسدٌد القرض العادي .د 

هـ.  ٌجوز للجنة تؤجٌل تسدٌد القروض للطلبة الملتحقٌن بخدمة العلم إلى ما بعاد إنهاائهم 
الخدمة على أن ٌبرزوا إثباتا بذلك من الجهات المختصة، وأن ٌبدأ التسدٌد بعد إنهااء 

 ل، أٌهما أسبق.المقترض خدمة العلم بسنة واحدة، أو مباشرته العم
 (9الم د  )

إذا فصل الطالب المقترض من الجامعة، أو انقطاع عان الدراساة ألساباب ؼٌار الوفااة أو  .أ 
العجز الكامل، ٌطلب من كفٌله تسادٌد قٌماة القارض أو القاروض المساتحقة علاى أقسااط 
شااهرٌة أو دفعااة واحاادة، وفقااا لمااا تقاارره اللجنااة، كمااا تحااتفظ الجامعااة بحقهااا فااً متابعااة 

مقترضٌن وكفالئهم فً حالة امتناعهم عن سداد المبالػ المقترضاة وذلاك بالشاكل الاذي ال
تاااراه اللجناااة مناسااابا وفاااً جمٌاااع األحاااوال ٌجاااوز للجامعاااة أن تطلاااب تحصاااٌل المباااالػ 

 المقترضة وفقاً لقوانٌن وأنظمة وتعلٌمات تحصٌل األموال األمٌرٌة.
حالااة وفااة المقتاارض سااواء أثناااء ٌعفاى الكفٌاال ماان تسادٌد القاارض أو مااا تبقااى مناه فااً   .ب 

الدراسة أو بعدها، كما ٌعفى المقترض وكفٌله فً حالة إصابة المقترض بعجز كلً دائام 
ٌمنعه عن العمل أو الكسب وٌثبت العجز بتقرٌر من اللجنة الطبٌة المعتمدة لدى الجامعاة 

 أو أٌة جهات أخرى تعتمدها الجامعة.
 ث لث : الاشغيل

 (10الم د  )

ٌل الطالب فً الجامعة بناء على طلب ٌتقدم به الطالب إلى العمادة، وتبت اللجنة فاً ٌتم تشؽ
 الطلب مراعٌة الشروط التالٌة:

أن ٌكااون الطالااب مسااجال عبئااا دراسااٌا ال ٌقاال عاان الحااد األدنااى المنصااوص علٌااه فااً  .أ 
 تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس.

 ء عقوبة التنبٌه.أن ال ٌكون قد صدر بحقه أي عقوبة تؤدٌبٌة، باستثنا .ب 
 أن ال ٌكون قد أنذر أكادٌمٌا فً الفصل السابق لطلب التشؽٌل. .ج 
 أن ال ٌكون موظفا لدى جهة رسمٌة أو خاصة. .د 

   (:11الم د  )
تحدد اللجنة مجاالت العمل فً الجامعة، واألجارة المقاررة لكال سااعة فاً بداٌاة كال 

ها ومراكزهاا ودوائرهاا عام جامعً آخذة فً االنتباه حاجات كلٌات الجامعاة ومعاهاد
المختلفاااة التشاااؽٌل وتراعاااً اللجناااة أساااس اختٌاااار الطلباااة للتشاااؽٌل حساااب المعااادل 

 التراكمً والحاجة للعمل.
 (12الم د  )

 ال ٌجوز أن تزٌد ساعات العمل لكل طالب على: 
 ( ساعة بالنسبة لطلبة البكالورٌوس.12) -
  ( ساعة بالنسبة لطلبة الماجستٌر.15) -
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 (13الم د  )
تقااوم الكلٌااة أو المعهااد أو المركااز أو الاادائرة اإلدارٌااة التااً ٌشااتؽل فٌهااا الطالااب  . أ

بتزوٌاااد العماااادة باااالنموذج الخااااص بالتشاااؽٌل، فاااً نهاٌاااة كااال شاااهر للنظااار فاااً 
 فٌه األمور التالٌة: اعتمادها، مبٌنا

 مكان عمل الطالب. -1 
 شتؽلها الطالب.البرنامج األسبوعً مع بٌان الساعات األسبوعٌة التً ا -2 
 طبٌعة العمل. -3 
 تقٌٌم عمل الطالب. -4 

تبلااػ الكلٌااة أو المعهااد أو المركااز أو الاادائرة اإلدارٌااة العمااادة عاان أي طالااب  . ب
 استنكؾ أو انقطع عن العمل فٌها، مع بٌان تارٌخ االستنكاؾ أو االنقطاع.

 (14الم د  )
( مان 10لاواردة فاً الماادة )ٌوقؾ الطالب عن العمل إذا خالؾ أي مان الشاروط ا· أ .أ 

هذه التعلٌمات، وعلى الكلٌة أو المعهاد أو المركاز أو الادائرة التاً ٌعمال بهاا الطالاب 
 ·إبالغ العمادة بذلك

ٌوقؾ الطالب عن العمل إذا قصر فاً القٌاام بالواجباات المكلاؾ بهاا، وتبلاػ العماادة   .ب 
 بذلك حسب األصول.

 رابع ، : أ ي ن   ما
 (15الم د  )
 لبات القروض والتشؽٌل إلى العمادة فً المواعٌد التً تحددها.تقدم ط 
 (16الم د  )

ٌجوز للجنة أن تستعٌن بالدوائر المختلفة، أو ممن ترى داخال الجامعاة أو خارجهاا 
عنااد دراسااة طلبااات القااروض والتشااؽٌل، بقصااد الحصااول علااى معلومااات وافٌااة 

 ودقٌقة تفٌدها فً تحدٌد المستفٌدٌن.
 (17الم د  )
كاااون المااانح والقاااروض متاحاااة للطلباااة األردنٌاااٌن وٌكاااون التشاااؽٌل متاحااااً لطلباااة ت 

 البكالورٌوس كافة بؽض النظر عن جنسٌاتهم.
 (18الم د  )

 تتولى العمادة متابعة تنفٌذ قرارات اللجنة.
 (19الم د  )

تتااولى الاادائرة المالٌااة فااً الجامعااة صاارؾ الماانح والقااروض وأجااور التشااؽٌل وفقااا 
 معمول بها فً الجامعة.للتشرٌعات ال

 (20الم د  )
تتااولى الاادائرة المالٌااة تحصااٌل القااروض فااً المواعٌااد المقااررة للتساادٌد وفقاااً لقواعااد 

 وأنظمة وتعلٌمات األموال األمٌرٌة.
 (21الم د  )
 والعمداء والمدٌرون مسإولون عن تنفٌذ هذه التعلٌمات. الرئٌس 
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 الف ـل األول
 الاعريفـــ ا

 (1الم د  )
مجلاس طلباة جامعاة آل البٌاتث ٌمثال طلبتهاا ومقاره ٌسامى  ٌشكل فً الجامعة مجلس للطلبة  

 الحرم الجامعً.
 (2الم د  )

ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصاة لهاا إزاءهاا 
 ما لم تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك:

 آل البٌت : جامعة  الجامعة 
 جامعة آل البٌت : مجلس س الجامعةمجل 
 جامعة آل البٌت : رئٌس  الرئٌس 
 شإون الطلبة فً جامعة آل البٌت : عمادة  العمادة 
 شإون الطلبة فً جامعة آل البٌت : عمٌد  العمٌد 
 طلبة جامعة آل البٌت : مجلس  المجلس 
لنٌال ات/معاهاد الجامعاة طلباة الجامعاة المنتظماٌن المساجلٌن فاً كلٌ جمٌاع :العاماةالهٌئة      

 علمٌة أو شهادة. درجة
( مان 10التنفٌذٌة التً تدٌر شإون المجلاس والمشاكلة وفاق الماادة ) الهٌئة :اإلدارٌةالهٌئة     

 هذه التعلٌمات.
 

 الف ــل الث  ـــي
 األهـــداف

 (3الم د  )
 ٌهدؾ المجلس إلى تحقٌق الؽاٌات اآلتٌة:   أ. 

 معة والوطن واألمة.ترسٌخ مفهوم االنتماء للجا -1
 تعزٌز روح التعاون بٌن الطلبة، وتجسٌد قٌم العمل الجماعً البناء. -2
المساهمة فً تفعٌل دور النشاطات الطالبٌة فً المجاالت العلمٌة والثقافٌة واالجتماعٌاة  -3

 والرٌاضٌة ودعمها مادٌاً ومعنوٌاً.
مسااهماتهم والحفااظ  التشاور والتعاون ماع إدارة الجامعاة لحال مشاكالت الطلباة وتنمٌاة -4

 على حقوقهم القانونٌة فً مختلؾ شإونهم بالجامعة.
تنمٌة روح الحوار واحترام الرأي اآلخر والعمل علاى وحادة الصاؾ الطالباً، وتوثٌاق  -5

 عرى الوحدة الوطنٌة والعربٌة واإلسالمٌة.
تهٌئااة فاارص التعاااون اإلٌجااابً مااا بااٌن طلبااة الجامعااة علااى مسااتوى األقسااام والكلٌااات  -6

 لمعاهد وإدارة الجامعة.وا
التفاعل مع قضاٌا المجتمع األردنً بعامة والمجتمع المحلً بخاصة مان خاالل البارامج  -7

 التً تضعها الجامعة تحقٌقاً لرسالتها ومساهمة فً التنمٌة داخل المملكة وخارجها.

 تعلٌمكت مجلس طلبة جكمعة آل البٌت
من قكنون جكمعة آل البٌت لسنة  ( فقرة )ع(77عة آل البٌت بموجب المكدة )صكدرة عن مجلس جكم

7991 
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 ٌتم تنفٌذ األهداؾ المذكورة أعاله بالتعاون بٌن العمادة والمجلس. . ب

 
  لـثالف ـل الث

  ضويـا المجمـ  وايوي ـه
 (4الم د  )

 ٌشترط فً الطالب المرشح لعضوٌة المجلس ما ٌلً:
أن ٌكون منتظماً فاً الدراساة طٌلاة مادة عضاوٌته، وٌعاد الطالاب المساجل للحاد األدناى مان  -1

 العبء الدراسً الفصلً منتظماً فً دراسته.
 احد على األقل.أن ٌكون قد مضى على التحاق الطالب بالجامعة فصل دراسً و -2
الااذي تقاادم فٌااه الحااد األدنااى ماان الساااعات المعتماادة فااً الفصاال الدراسااً  مسااجالً أن ٌكااون  -3

وفااق  للترشااٌح وأن ٌكااون معدلااه التراكمااً فااً الفصاال السااابق ال ٌقاال عاان معاادل النجاااح
 تعلٌمات منح الدرجات والشهادات العلمٌة فً جامعة آل البٌت.

س فصالن دراسٌان علاى األقال، وأن ال ٌكاون طالاب أن ٌبقى على تخرج طالب البكالورٌو -4
 الدراسات العلٌا والدبلوم قد أنهى دراسة المواد المطلوبة فً خطته.

أن ٌكااون مسااجالً للحااد األدنااى ماان العاابء الدراسااً أثناااء فتاارة عضااوٌته، باسااتثناء فصاال  -5
 التخرج والفصل الصٌفً.

بحقااه عقوبااة تؤدٌبٌااه تتجاااوز  أن ال ٌكااون حااٌن اإلعااالن عاان فااتح باااب الترشااٌح قااد أوقعاات -6
 التنبٌه.

 أن ال ٌكون حٌن اإلعالن عن فتح باب الترشٌح مداناً بارتكاب جنحة أو جناٌة. -7
 
 
 

 (5الم د  )
 ٌتكون المجلس من أربعٌن عضواً. .أ 
 ٌشكل المجلس من مجموعة الطلبة المنتخبٌن حسب التمثٌل اآلتً: .ب 

 المسجلٌن فً كل كلٌة.عدد من األعضاء ٌتناسب مع عدد طلبة البكالورٌوس  -1
عدد من األعضاء ٌتناسب مع عدد الطلبة المسجلٌن فً برامج الدراسات العلٌا والادبلوم  -2

 فً الجامعة.
 عدد من األعضاء ٌتناسب مع عدد الطلبة الوافدٌن المسجلٌن فً الجامعة. -3
ٌحدد مجلس الجامعة نسبة التمثٌل فً كل عاام فاً ضاوء العادد الرسامً المعلان للطلباة  -4

 سجلٌن فً الجامعة خالل الفصل الدراسً الثانً من كل عام جدٌد.الم
 (6الم د  )
 ·التصوٌت فً االنتخابات حق لكل عضو فً الهٌئة العامة وال ٌجوز له التوكٌل فً االنتخاب .أ 
 لكل طالب عضو فً الهٌئة العامة صوت واحد. .ب 
 ٌصدر رئٌس الجامعة األسس الداخلٌة الخاصة بإجراء االنتخابات. .ج 
 عملٌة انتخاب المجلس على النحو التالً: تنظم .د 

 ٌحدد مجلس الجامعة عدد الدوائر االنتخابٌة فً كل كلٌة. -1
 ٌفرد طلبة الدراسات العلٌا والدبلوم فً الجامعة بدائرة انتخابٌة مستقلة. -2
 ٌفرد الطلبة الوافدون فً الجامعة بدائرة انتخابٌة مستقلة. -3
 باالقتراع السري العام والمباشر.ٌنتخب طلبة كل دائرة ممثلٌهم فً المجلس  -4



 

 - 38 - 

 تجرى االنتخابات خالل الفصل الدراسً الثانً من كل عام جامعً. -5
تجرى االنتخابات فً المراكز التً ٌحددها العمٌد وذلك فً ٌوم دراساً واحاد علاى أن تبادأ  -6

عملٌة االقتراع فً الساعة التاسعة صباحاً وتنتهً فً الساعة الخامسة مساًء، وتكاون نتاائج 
 االنتخابات قانونٌة مهما بلػ عدد المقترعٌن. 

 
وفً حال تعذر إجاراء انتخاباه فاً الموعاد المحادد  .ٌنتخب المجلس لمدة سنة مٌالدٌة واحدة . ه

بسبب ظروؾ استثنائٌة ٌقدرها مجلس الجامعة بنااًء علاى توصاٌة مان الارئٌس وتنساٌب مان 
عاد االنتخاباات القادماة وتساٌٌر العمٌد، ٌتخذ مجلس الجامعة اإلجاراءات المناسابة لتحدٌاد مو

 شإون المجلس خالل هذه الفترة.
ٌخضع إصدار مطبوعات المجلس ونشراته وبٌاناته بمختلؾ أشكالها إلى موافقاة مسابقة مان  . و

 العمٌد، وٌوقؾ مثل هذا اإلصدار، بقرار من العمٌد، قبل موعد إجراء االنتخابات بؤسبوع.
 
 

 الف ـل الرابـ 
  ي اـهاجام  ـ ا المجمـ  و ا

 (7الم د  )

ٌعقااد المجلااس اجتماعااه األول، برئاسااة العمٌااد أو ماان ٌفوضااه، النتخاااب رئااٌس المجلااس ونائبااه  .أ 
وأمٌن السر وأمٌن الصندوق وأعضاء اللجان من باٌن أعضاائه، وذلاك خاالل أسابوع مان تاارٌخ 

 إعالن نتائج االنتخابات، على أن ٌحدد بعد ذلك أوقات اجتماعاته ومواعٌدها.

لمجلااس ثالثاة اجتماعااات عادٌاة فااً كال فصاال دراساً لمناقشااة المواضاٌع المدرجااة علااى ٌعقاد ا .ب 
 جدول أعماله.

 ٌجوز دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائً فً الحاالت اآلتٌة: .ج 
بطلب خطً مقدم من ثلثً أعضاء المجلس على األقل، وٌجب توضٌح األسباب الداعٌة  -1

 إلى عقد االجتماع وجدول أعماله.
 رئٌس بناًء على تنسٌب من العمٌد.بدعوة من ال -2

 ٌكون أي اجتماع من اجتماعات المجلس ولجانه قانونٌاً بحضور أكثرٌة أعضائه. - 1 .د 
تتخذ القرارات والتوصٌات فً المجلس ولجانه بؤكثرٌة أصوات الحاضرٌن المصوتٌن، وفً  -2

 حالة تساوي األصوات ٌرجح الجانب الذي صوت معه رئٌس الجلسة.
اجتماعات المجلس علنٌة وداخل حرم الجامعة، وحسب األصول، بحضور مندوب من  تكون -3

 العمادة، وترفع جمٌع محاضر الجلسات تباعاً إلى العمٌد ل طالع علٌها.
 (8الم د  )

 ٌتولى المجلس الصالحٌات اآلتٌة:
 مناقشة خطة عمل المجلس ورفعها إلى العمٌد. -1
 نوٌٌن ورفعهما إلى العمٌد.مناقشة التقرٌرٌن المالً واإلداري الس -2
مناقشااة مشااروع موازنااة المجلااس ورفعهااا إلااى الاارئٌس، الااذي ٌحٌلهااا باادوره إلااى  -3

 مجلس الجامعة لمناقشتها وإقرارها.
 مناقشة ما ٌراه مالئماً لتحقٌق أهدافه ورفع توصٌاته إلى العمٌد. -4
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 الف ـل الذ مـ 
 ريي  المجم  و  يب الريي  وأمين العر وأمين ال  دوك

 (9الم د  )
 أ ( ٌشترط فً كل من رئٌس المجلس ونائبه ما ٌلً:

 أن ٌكون أردنً الجنسٌة. -1
أن ٌكون مسجالً للحاد األدناى علاى األقال مان العابء الدراساً فاً كال فصال طٌلاة  -2

شؽله لمنصبه، وذلك باستثناء فصل التخرج والفصل الصٌفً، وأن ال ٌقل تقادٌره 
 فً المعدل التراكمً عن جٌد.

 ٌشؽل كل من رئٌس المجلس ونائب رئٌس المجلس منصبه لمرة واحدة فقط. ب(
 جـ( ٌتولى رئٌس المجلس االختصاصات التالٌة:

 الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس. -1
 رئاسة اجتماعات المجلس. -2
 تمثٌل المجلس لدى العمادة. -3

 .د( ٌتولى نائب رئٌس المجلس اختصاصات رئٌس المجلس فً حالة ؼٌابه
 هـ( ٌتولى أمٌن سر المجلس االختصاصات اآلتٌة:

 إعداد جدول األعمال بالموضوعات التً ٌحٌلها إلٌه رئٌس المجلس. -1
 إعداد محاضر الجلسات. -2
 أمانة سر المجلس. -3
 تسلم مراسالت المجلس وحفظ مستنداته وأوراقه وأختامه. -4
 تزوٌد عمادة شإون الطلبة بمحاضر جلسات المجلس. -5
 القٌام بؤٌة مهمات أخرى ٌكلفه بها رئٌس المجلس. -6

 و( ٌتولى أمٌن صندوق المجلس االختصاصات اآلتٌة:
 تسلم المقبوضات وإٌداعها فً حساب المجلس بوساطة العمٌد أصوالً. -1
تقدٌم كشؾ شهري بصرؾ النفقات وفقاً لقرارات الهٌئة اإلدارٌة وتصدٌقه بوسااطة  -2

 رئٌس المجلس من العمٌد.
تقدٌم كشؾ شاهري بالمقبوضاات والمادفوعات إلاى العمٌاد بوسااطة رئاٌس المجلاس  -3

 العتمادها أصوالً.
مسك الدفاتر والسجالت المالٌة على أن ٌدققها جهاز الرقابة الداخلٌة والتدقٌق المالً  -4

 فً الجامعة أصوالً.
 إعداد التقرٌر المالً السنوي ورفعه إلى المجلس. -5

 
 

 الف ـل العـ د 
 ج ن المجم  واذا    اه ل

 (10الم د  )
تدٌر شإون المجلس هٌئة إدارٌة برئاسة رئٌس المجلس، وعضوٌة: نائبه، وأمٌن السر، وأماٌن  

 الصندوق، ورإساء اللجان الدائمة للمجلس.
 (11الم د  )

 اللجان الدائمة اآلتٌة: -فً سبٌل ممارسته الختصاصاته  -أ ( ٌشكل المجلس 
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 الطالبٌة.لجنة النشاطات  -1
 لجنة العمل التطوعً وخدمة المجتمع. -2
 لجنة اإلعالم والعالقات العامة. -3
 لجنة قضاٌا الطلبة. -4

 ب ( تنتخب هذه اللجان الدائمة رإساء ومقررٌن لها فً أول اجتماع تعقده بعد تشكٌلها.
 (12الم د  )

 تنهض الهٌئة اإلدارٌة بالمهام اآلتٌة:
 نشاطات الطلبة المختلفة.وضع مشروع خطة لبرامج  -1
 إعداد مشروع موازنة المجلس. -2
 إعداد التقرٌرٌن السنوٌٌن المالً واإلداري ورفعهما إلى المجلس. -3
 تنفٌذ قرارات المجلس ومتابعة توصٌاته. -4

 ( 13الم د  )
أ ( ٌشكل األعضااء المنتخباون فاً المجلاس فاً كال كلٌاة أو معهاد تسامى لجناة الكلٌاة أو المعهاد، 

لجنااة "ٌفاارد طلبااة الدراسااات العلٌااا والاادبلوم علااى مسااتوى الجامعااة، بلجنااة خاصااة تساامى و
، وٌفرد الطلبة الوافدٌن علاى مساتوى الجامعاة، بلجناة تسامى لجناة الوافادٌن، "الدراسات العلٌا

 وتناط بكل لجنة من هذه اللجان المهام اآلتٌة:
دائاارة الدراسااات العلٌااا إعااداد التقرٌاار الساانوي علااى مسااتوى الكلٌااة أو المعهااد أو  -1

 والدبلوم.
 متابعة النشاطات على مستوى الكلٌة أو المعهد والدراسات العلٌا والدبلوم. -2
متابعة توصٌات الهٌئة اإلدارٌة المتعلقة بالنشاطات الطالبٌاة فاً الكلٌاة أو المعهاد  -3

 والدراسات العلٌا والدبلوم.
 تعقده بعد تشكٌلها. ب( تنتخب كل لجنة رئٌساً ومقرراً لها فً أول اجتماع

 ج ( ٌصدر الرئٌس األسس الناظمة لعمل اللجان ومهامها بناًء على تنسٌب من العمٌد.
 

 الف ـل العـ ب 
 عـقوط العضويـا

 (14الم د  )
تسقط عضوٌة أي عضو فً المجلس وفً الهٌئات واللجاان التابعاة لاه بقارار مان الارئٌس، بنااًء 

 الٌة:على تنسٌب من العمٌد فً األحوال الت
( ماان هااذه 4فقاادان شاارط ماان شااروط الترشااٌح لعضااوٌة المجلااس الااواردة فااً المااادة ) -1

 التعلٌمات.
 ارتكاب أي عمل محظور ٌخالؾ أهداؾ الجامعة وٌسًء إلى سمعتها. -2
 اإلدانة بارتكاب أي جنحة أو جناٌة. -3
 عدم حضوره الجلسات أربع مرات متتالٌة أو سبع مرات متقطعة دون عذر مقبول. -4
 ة.االستقال -5
 الوفاة. -6

 االنتقال من كلٌة أو معهد إلى كلٌة أو معهد آخر أثناء فترة العضوٌة. -7
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 الف ـل الث مـن
 المواز ـا

 (15الم د  )
 أ ( للمجلس موازنة خاصة تتضمن موارده ونفقاته، وتتكون موارده مما ٌلً:

فً ضوء المخصصات المالٌة التً ٌحددها مجلس الجامعة فً بداٌة كل سنة مالٌة  -1
 الحاجات الضرورٌة للمجلس.

 الهبات والمنح والتبرعات التً ٌوافق علٌها مجلس الجامعة. -2
رٌع نشاطات المجلس ولجاناه بماا فاً ذلاك المعاارض العلمٌاة المشاروطة إقامتهاا  -3

 بموافقة عمٌد شإون الطلبة الخطٌة.
 أي موارد أخرى ٌوافق علٌها مجلس الجامعة. -4

لااس بحساااب خاااص فااً المصاارؾ الااذي ٌحاادده الاارئٌس وتسااحب بتااوقٌعً ب( تااودع أمااوال المج
 رئٌس المجلس وأمٌن الصندوق، وٌلزم توقٌع العمٌد إذا تجاوز المبلػ ثالثٌن دٌناراً.

ج( تصرؾ األموال بقرار من الهٌئة اإلدارٌة ممهاور بتاوقٌعً رئاٌس المجلاس وأماٌن الصاندوق، 
 على أن ٌقترن قرار الصرؾ بتوقٌع العمٌد.

( لرئٌس المجلس إنفااق ماا ال ٌزٌاد علاى ثالثاٌن دٌنااراً شاهرٌاً ٌحاتفظ بهاا أماٌن الصاندوق سالفة د
 للمصروفات النثرٌة تسدد أصوالً بعد توقٌع العمٌد.

هـ( ٌجب أن ال تتجاوز نفقات المجلس المخصصات المالٌة السنوٌة التً ٌحاددها مجلاس الجامعاة، 
 التً تزٌد عن هذه المخصصات.والجامعة ؼٌر مسإولة عن تسدٌد المبالػ 

و( ٌتولى جهاز الرقاباة الداخلٌاة والتادقٌق الماالً فاً الجامعاة تادقٌق الفاواتٌر والمساتندات المالٌاة 
 وأوجه الصرؾ الخاصة بالمجلس.

ز( ال ٌجوز صارؾ أي مبلاػ مان موازناة الادورة الجدٌادة قبال تساوٌة موازناة الادورة الساابقة ماع 
 ، حسب األصول.الدائرة المالٌة فً الجامعة

ح(  فً جمٌع األمور المالٌاة ٌطباق قاانون الجامعاات األردنٌاة وقاانون جامعاة آل البٌات المعماول 
 بهما.

 الف ـل الا عــ 
 أ يـ ن   مـا

 (16الم د  )
 ٌحضر مندوب العمادة جمٌع اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة بصفته مراقباً.

 (17الم د  )
المجلس ٌحل محله من ٌلً آخر األعضاء فاً عادد األصاوات  إذا شؽر مكان عضو من أعضاء

 تسلسالً فً دائرته، فإن لم ٌتوافر ذلك جاز للعمٌد أن ٌمأل المقاعد الشاؼرة من طلبة تلك الدائرة.
 (18الم د  )

لمجلس الجامعة، بتوصٌة من الرئٌس، بناًء على تنسٌب من العمٌد، حل مجلس الطلبة، وفً هذه 
 ل المجلس جمٌعاً إلى خزانة جامعة آل البٌت.الحالة تإول أموا

 (19الم د  )
ٌمااارس المجلااس صااالحٌاته بمااا ال ٌتعااارض مااع صااالحٌات المجااالس واإلدارات المختلفااة فااً 

 الجامعة طبقاً لقانونها وأنظمتها وتعلٌماتها النافذة.
 (20الم د  )

ال نائاب رئاٌس المجلاس أو إذا استقال رئٌس المجلس ٌعاٌن رئاٌس الجامعاة بادالً مناه، وإذا اساتق
 أمٌن السر أو أمٌن الصندوق من منصبه، أو سقطت عضوٌة أي منهم ٌنتخب المجلس بدٌالً له.
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 (21الم د  )
ٌبت مجلس الجامعة بتوصٌة من الرئٌس وتنسٌب من العمٌد، فً كل ما لم ٌرد فٌه نص فً هذه 

 التعلٌمات وفً تفسٌرها وتعدٌلها وإلؽائها.
 (22الم د  )

 ئٌس والعمداء والمدٌرون مسإولون عن تنفٌذ هذه التعلٌمات.الر
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 الف ـــل األول
 الاعميا

 (1الم د  )
األسااس الداخلٌااة الخاصااة بانتخابااات مجلااس طلبااة جامعااة آل البٌاات لساانة األسااس )تساامى هااذه  

 ( وٌعمل بها اعتباراً من تارٌخ إقرارها.م2007
 الف ــل الثــ  ي

 لج ا ا  اذ ب و ا ي اه 
 (2الم د  )
تخضع االنتخابات التً تجري بموجب هذه األسس إلشراؾ ورقابة لجنة انتخاباات مركزٌاة  -أ 

 تتؤلؾ من:
 رئٌساً       عمٌد شإون الطلبة .1
 أعضاء     اثنٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس .2
 عضواً    أحد العاملٌن اإلدارٌٌن فً عمادة شإون الطلبة .3
 عضواً    طالب من ؼٌر المرشحٌن لعضوٌة المجلس .4
 ٌتسلم أعضاء لجنة االنتخابات مهام عملهم حالما ٌتم تعٌٌنهم. -ب

 (3الم د  )
 تتولى لجنة االنتخابات المركزٌة المهام والصالحٌات التالٌة:

 اإلعالن للطلبة عن بدء قبول طلبات الترشٌح. -1
س والتؤكااد ماان تااوافر شااروط الترشااٌح لاادى اسااتقبال طلبااات الترشااٌح لعضااوٌة المجلاا -2

 المرشح.
تبلٌػ كل مرشح خالل ثالثة أٌام على األكثر من تارٌخ تقدٌمه لطلب الترشٌح عن قباول  -3

طلبه أو رفضه وتعلق اللجنة أساماء الطلباة الاذٌن قبلات طلبااتهم بعاد انتهااء مهلاة قباول 
 الطلبات فً كل كلٌة أو معهد ودائرة انتخابٌة.

 االقتراع. تحدٌد أماكن -4
 إعداد النماذج الخاصة بعملٌات الترشٌح واالقتراع والفرز. -5
 اإلشراؾ على الحمالت االنتخابٌة للمرشحٌن لعضوٌة المجلس ومراقبتها. -6
القٌام بنفسها أو من تكلفه باإلشراؾ على مراكز االقتراع فً الٌوم المحادد لالنتخاباات،  -7

ألسااس، واتخاااذ الترتٌبااات التااً تراهااا وإدارتهااا ومراجعتهااا، وذلااك وفقاااً ألحكااام هااذه ا
 مناسبة لضمان فرز أصوات الناخبٌن بسرعة ودقة.

منع أي أعمال قد تإثر سلبٌاً على سٌر العملٌة االنتخابٌة ولها أن تحجب التصدٌق علاى  -8
نتائج أي انتخابات ٌتضح بالدلٌل الملموس وقوع عمال ماا أثار علاى أي مان المرشاحٌن 

 ٌقة إٌجابٌة.سواء بطرٌقة سلبٌة أو بطر
تقدٌم االستشارة بناء على طلب من المرشحٌن حاول أي مان األماور التاً تادخل ضامن  -9

 صالحٌتها، وٌكون الرأي االستشاري الذي تقدمه اللجنة ملزماً لها طٌلة عملها.
 استدعاء أي طالب لتقدٌم أي وثائق ناقصة وفقاً ألحكام هذه األسس. -10

 م7005فً جكمعة آل البٌت لعكم  األسس الداخلٌة الخكصة بإجراء انتخكبكت مجلس الطلبة
 من تعلٌمكت مجلس طلبة جكمعة آل البٌت (6صكدرة استنكداً إلى أحككم الفقرة )ج( من المكدة )
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لتنسٌق مع الجهات المعنٌة بؽٌة التحدث إلاى حجز بعض المرافق الجامعٌة للمرشحٌن با -11
الطلبة، وتقدٌم برامجهم االنتخابٌة، ومنح جمٌع المرشحٌن فرصاً متكافئة لالساتفادة مان 

 هذه المرافق.
إزالة أي إعالنات ترى اللجنة أنها مخالفاة ألساس االنتخاباات وللقارارات الصاادرة عان  -12

 وقراراتها. اللجنة أو لقانون الجامعة وأنظمتها وتعلٌماتها
اتخاااذ اإلجااراءات المناساابة حااول المسااائل الضاارورٌة لتااوفٌر فاارص متساااوٌة للدعاٌااة  -13

 االنتخابٌة لكل مرشح.
 اإلعالن عن نتائج االنتخابات بعد االنتهاء من فرز أصوات الناخبٌن. -14
ساااعة ماان جدولااة النتااائج  24رفااع نتااائج االنتخابااات خطٌاااً إلااى رئااٌس الجامعااة خااالل  -15

 تسوٌة أي خالفات حول نتائج االنتخابات للمصادقة علٌها. النهائٌة، أو
تقرٌاار وتنفٌااذ اإلجااراءات والعقوبااات المناساابة فااً حااال وجااود مخالفااات ألحكااام هااذه  -16

 األسس أو للقرارات الصادرة عن اللجنة.
 الف ــل الث لــث

  قوك المرش ين وواجب اهن  
 (4الم د  )
 على المرشح لعضوٌة المجلس: -أ 

 وذج الترشٌح المعد لهذا الؽرض والتوقٌع علٌه.تعبئة نم -1
توقٌع تفوٌض ٌسمح بموجبه للجنة االنتخابات المركزٌاة باالتحقق مان تاوافر شاروط  -2

 الترشٌح لدى المرشح.
 التؤكد من أن المعلومات واألوراق التً ٌتضمنها نموذج الترشٌح كاملة وصحٌحة. -3

 اٌة اإلعالن عن ذلك.تقبل طلبات الترشٌح خالل مدة ثالثة أٌام من بد -ب
ٌحاااق للمرشاااح أن ٌقاااوم بالدعاٌاااة االنتخابٌاااة خاااالل األسااابوع الساااابق للٌاااوم المحااادد لبااادء  -ج

 االنتخابات.
ٌحااق لكاال مرشااح عنااد ترشااٌح نفسااه الحصااول علااى نسااخة ماان األسااس الخاصااة بااإجراءات  -د

 االنتخابات.
القارارات الصاادرة عان على جمٌع المرشحٌن أن ٌكونوا على إطالع بؤحكاام هاذه األساس و -هـ

 لجنة االنتخابات المركزٌة وأن ٌتؤكدوا من فحواها للتقٌد بها والعمل بموجبها.
 الف ـــل الرابـــ 
 ال مما ا  اذ بيا

 (5الم د  )
ٌكون الحد األقصى ل عالنات المسموح بها لكل مرشح عشارة إعالناات، نصافها بحجام ال  (أ 

 سم(.20-سم20م ال ٌزٌد على )سم(، ونصفها اآلخر بحج40-سم50ٌزٌد على )
 ٌتم إقرار اإلعالنات وختمها من لجنة االنتخابات المركزٌة. (ب 
ٌمنع استخدام الملصاقات )ساتكرز( باؤي شاكل مان األشاكال كوساٌلة دعائٌاة لالنتخاباات أو  (ج 

 ؼٌرها.
ٌااتم وضااع اإلعالنااات فااً األماااكن التااً تحااددها لجنااة االنتخابااات المركزٌااة بالتنسااٌق مااع  (د 

ات وماادٌري المعاهااد، أمااا فااً سااكن الطالبااات فٌااتم وضااعها فااً األماااكن التااً عمااداء الكلٌاا
 تحددها مشرفة المنزل.

ٌجوز للجنة االنتخابٌة المركزٌة أو من تنتدبهم نزع أي إعالن لم ٌتقٌد بالبنود المذكورة فً  (ه 
 د( من هذه المادة دون الرجوع إلى المرشح.-الفقرات )أ
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 (6الم د  )
 نات فً األماكن التالٌة:ٌمنع وضع اإلعال -أ

 المناطق الطبٌعٌة داخل الحرم الجامعً. -1
 ؼرؾ الصفوؾ والمختبرات واألبواب والشبابٌك. -2
 المكتبة. -3
 مبنى رئاسة الجامعة. -4
 قاعات الطعام. -5
 ٌتم توزٌع اإلعالنات الٌدوٌة عن طرٌق تداولها بالٌد من شخص آلخر. -ب
 (7الم د   )

ل اسام أكثار مان مرشاح واحاد، أو اسام تكاتالت أو تجمعاات ال ٌجوز ألي مادة انتخابٌاة أن تحما
 مهما كان نوعها.

 
 (8الم د  )
ٌعتبر قٌام أي شاخص بتمزٌاق إعالناات تعاود ألحاد المرشاحٌن، أو تشاوٌهها، أو نقلهاا مان  (أ 

 مكانها أو إزالتها مخالفة مباشرة ألحكام أسس االنتخابات.
ود لحملتااه االنتخابٌااة بعااد انتهاااء علااى كاال مرشااح أن ٌتؤكااد ماان إزالااة اإلعالنااات التااً تعاا (ب 

 االنتخابات بٌومٌن على األكثر وحتى لو لم ٌضعها بنفسه.
ال ٌساامح ألي مرشااح فااً الٌااوم المخصااص لالقتااراع التااروٌج سااواء شاافهٌاً أو عاان طرٌااق  (ج 

إحدى المواد االنتخابٌة، على بعد ٌقل عن عشارٌن متارا  مان مكاان االقتاراع، وٌجاب علاى 
ت المركزٌة أو من ٌنتدبونهم إزالة أي إعالنات توجاد علاى بعاد ٌقال أعضاء لجنة االنتخابا

 عن عشرٌن متراً من مكان االقتراع وذلك فً الٌوم المخصص لالقتراع.
 (9الم د  )

ال ٌسمح ألي طالب بالبدء فً التروٌج لحملته االنتخابٌة بؤي طرٌقة من الطرق قبل موافقة لجنة 
ما ال ٌسمح ألي مرشاح أن ٌاذكر عان طرٌاق ماواد حملتاه االنتخابات المركزٌة على ترشٌحه، ك

 االنتخابٌة أو بؤي وسٌلة أخرى أي امتٌازات أو ألقاب أو مإهالت تتوافر لدٌه.
 (10الم د  )
ٌمكاان للجنااة االنتخابااات المركزٌااة أن تصاادر قااراراً فورٌاااً بإٌقاااؾ الحملااة اإلعالنٌااة ألي ماان  (أ 

حملتاه االنتخابٌاة تتضامن بشاكل كلاً أو جزئاً  المرشحٌن إذا تبٌن لهاا أن أي ماادة مان ماواد
معلومات كاذبة أو مضللة تتناافى وأحكاام هاذه األساس أو ؼٌرهاا مان القارارات الصاادرة عان 

( مان 7( و)5لجنة االنتخابات المركزٌة أو ؼٌر مطابقة للمواصفات التً وردت فً المادتٌن )
 هذه األسس.

ه االنتخابٌااة أو شاافهٌاً بؤنااه قااد تماات ال ٌساامح ألي مرشااح أن ٌاادعً عاان طرٌااق مااواد حملتاا (ب 
 المصادقة على ترشٌحه من شخص معٌن أو من جهة معٌنة أو أنه مدعوم منها.

كل مرشح مسإول عن متابعة جمٌع مراحال حملتاه االنتخابٌاة وعلٌاه تحمال نتاائج مخالفاة أي  (ج 
 مادة من مواد هذه األسس أو القرارات الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزٌة.
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 الف ــل الذـــ م 
 اإلجراءاا والا ويا

 (11الم د  )
تجري االنتخاباات لعضاوٌة المجلاس فاً ٌاوم واحاد، وتكاون االنتخاباات قانونٌاة مهماا بلاػ عادد 
 المقترعٌن، وتبدأ عملٌة االقتراع من الساعة التاسعة صباحاً وتنتهً فً الساعة الخامسة مساًء.

 (12الم د  )
جٌل فااً الجامعااة لجنااة االنتخابااات المركزٌااة بقائمااة تتضاامن أسااماء تاازود وحاادة القبااول والتساا 

الطلبة المسجلٌن فً كل كلٌة أو معهد من كلٌات أو معهد الجامعة وقائمة بؤسماء طلبة الدراسات 
العلٌا والدبلوم وقائمة بؤسماء الطلبة الوافدٌن، وٌحق لكل طالب فً الجامعاة ورد اسامه فاً هاذه 

 لصالح مرشح واحد فقط من دائرته االنتخابٌة أو كلٌته أو معهده. القوائم اإلدالء بصوته
 (13الم د  )
تكون مراكز االقتراع مفتوحاة مان السااعة التاساعة ولؽاٌاة السااعة الخامساة مسااًء، وٌاتم تحدٌاد  (أ 

وقت بدء هذه االنتخابات وانتهائها حسب توقٌت ساعات أعضاء لجنة االقتاراع الاذٌن ٌاتم ضابط 
 ت نفسه فً الٌوم المخصص لالنتخابات.ساعاتهم فً الوق

ٌمنع المشرفون على عملٌة االقتراع من التروٌج لمرشح ما أو إبداء الرأي حول أي مرشح طٌلة  (ب 
 سٌر عملٌة االقتراع.

 تهمل كل ورقة اقتراع تحمل أكثر من اسم أو التً تحمل االسم األخٌر للمرشح. (ج 
عملٌة االقتراع وفرز األصوات وال ٌجوز لهاذا ٌجوز لكل مرشح أن ٌعٌن مندوباً واحداً لمراقبة  (د 

 المندوب أن ٌتدخل أثناء عملٌة االقتراع أو الفرز، أو أن ٌتجول بٌن مراكز االقتراع.
 (14الم د  )  

ٌفوز المرشحون لعضاوٌة المجلاس بؤؼلبٌاة األصاوات وفاً حاال تعاادل طاالبٌن أو أكثار للفاوز  
نتخابٌة ما تجري القرعاة لتحدٌاد الفاائز مان باٌن هاإالء بالمقعد األخٌر لكلٌة  أو معهد أو دائرة ا

 الطلبة بحضورهم جمٌعاً.
 (15الم د  )
 ال ٌسمح ألي طالب باالقتراع دون إبراز الهوٌة الجامعٌة أو أي وثٌقة إثبات رسمٌة أخرى. (أ 
 ٌجوز للمنتخب أن ٌقترع لمرشح واحد من كلٌته أو معهده أو دائرته االنتخابٌة. (ب 
ب فً التصوٌت أن ٌبارز هوٌتاه الجامعٌاة أو وثٌقاة إثباات شخصاٌة رسامٌة على كل طالب ٌرؼ (ج 

أمام أحد المسإولٌن عن االقتراع فً المركز المخصص له وٌقاوم هاذا المساإول بوضاع عالماة 
 بجانب اسم الطالب فً قائمة التسجٌل الرئٌسٌة لهذا االقتراع ومن ثم ٌسلمه ورقة االقتراع.

 (16الم د  )
اباات المركزٌاة مساإولة عان توزٌاع صانادٌق االقتاراع واألقفاال وؼٌرهاا مان تكون لجنة االنتخ

المواد المطلوبة فاً جمٌاع أمااكن االقتاراع حٌاث ٌاتم توزٌاع هاذه الماواد بالطرٌقاة التاً تحاددها 
اللجنااة، وال ٌجااوز فااتح الصاانادٌق أثناااء االقتااراع وٌحااتفظ عمٌااد شااإون الطلبااة بالمفاااتٌح لحااٌن 

 تراع.االنتهاء من عملٌة االق
 (17الم د  )

ٌوضع كل مركاز مان مراكاز االقتاراع تحات إشاراؾ لجاان اقتاراع وفارز فرعٌاة ٌشاكلها عمٌاد 
 شإون الطلبة أو عمداء الكلٌات أو مد راء المعاهد المعنٌون حسب األصول.

 (18الم د  )
تجااري عملٌااة فاارز األصااوات فااً مراكااز االقتااراع فااً ٌااوم االقتااراع تحاات إشااراؾ لجنااة  (أ 

المركزٌة وفقااً ألحكاام هاذه األساس بحضاور المرشاحٌن أو منادوبٌهم وال ٌجاوز  االنتخابات
 للمرشحٌن أو مندوبٌهم المشاركة فً عملٌة الفرز.
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عند إجراء عملٌاة الفارز ٌاتم فاتح الصاندوق مان قبال رئاٌس اللجناة الفرعٌاة وتوضاع جمٌاع  (ب 
مطابقتهاا بؤعاداد أوراق االقتراع على طاولة واحادة وٌقاوم أعضااء اللجناة الفرعٌاة بعادها و

 المقترعٌن.
فً حال حدوث زٌادة أو نقصان فً عدد أوراق االقتراع ٌحال األمار إلاى اللجناة المركزٌاة  (ج 

 للبت فٌه وٌكون قرارها قطعٌاً.
ال ٌساامح فااً أي حااال ماان األحااوال بوجااود األشااخاص ؼٌاار المعنٌااٌن فااً قاعااة االقتااراع  (د 

 والفرز.
 ما لم ٌحدث لبساً وفً هذه الحالة تلؽى الورقة.ٌعتمد االسم المكتوب على ورقة االقتراع  (ه 

ٌدون محضر بنتائج االقتراع والفرز وٌوقع علٌاه أعضااء اللجناة الفرعٌاة وٌرفاع للجناة  - و
 المركزٌة.

 (19الم د  )
إذا تقدم أي مرشح بطعان فاً نتٌجاة االنتخاباات فاإن علٌاه التقادم بالتمااس إلاى لجناة االنتخاباات 

 ٌخ إعالن النتائج وللجنة البت فً ذلك وٌكون قرارها قطعٌاً.المركزٌة خالل ٌومٌن من تار
 
 
 (20الم د  )

ترفع لجنة االنتخاب المركزٌاة تقرٌاراً إلاى رئاٌس الجامعاة ٌتضامن النتاائج النهائٌاة  (أ 
 التً أسفرت عنها االنتخابات.

ٌقوم رئٌس الجامعة بالتصدٌق على هاذه النتاائج خاالل ثالثاة أٌاام مان تاارٌخ تسالمه  (ب 
 القرار.

ٌااإدي األشااخاص الااذٌن فااازوا باالنتخابااات الٌمااٌن فااً أول اجتماااع لهاام مااع رئااٌس  (ج 
 الجامعة لهذه الؽاٌة.

 ٌتولى أعضاء المجلس مسإولٌاتهم بعد تؤدٌة الٌمٌن بالصٌؽة التالٌة:  (د 
أ عرررن بررر ي العظرررين أن أيرررون مذم ررر ، ي والررروطن والممرررك وأن أ رررون ب لواجبررر ا )

ن أ رر فظ  مرر  األ ظمررا والاعميمرر ا ال رر در   ررن المويولررا للرري  مرر  أيمررل وجرره وأ
 الج معا(.

 (21الم د  )  
ٌتم إجاراء أي تعادٌل علاى هاذه األساس بقارار مان رئاٌس الجامعاة بنااء علاى تنساٌب مان عمٌاد 

 شإون الطلبة.
 (22الم د  )

تبت لجنة االنتخاب المركزٌة فً اإلشكاالت التً تنتج عان تطبٌاق هاذه األساس وٌكاون قرارهاا 
 .قطعٌاً 
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 (1الم د  )
 وٌعمل بها من تارٌخه. "تعلٌمات األندٌة الطالبٌة فً جامعة آل البٌت"تسمى هذه التعلٌمات 

 (2الم د  )
ٌكون للكلمات التالٌة حٌثماا وردت فاً هاذه التعلٌماات المعاانً المخصصاة لهاا أدنااه ماا لام تادل 

 القرٌنة على عكس ذلك.
 جامعة آل البٌت. : الجامعة 
 رئٌس الجامعة. : الرئٌس 
 عمٌد شإون الطلبة. : العمٌد 
 األندٌة الطالبٌة التً تإسس وفق أحكام هذه التعلٌمات. : األندٌة 

 (3الم د  )
للرئٌس بنااء علاى تنساٌب العمٌاد الموافقاة علاى تؤساٌس أندٌاة علمٌاة وثقافٌاة واجتماعٌاة وأدبٌاة 

تهم داخال الحارم الجاامعً وخارجاه وتتاولى وفنٌة وتطوعٌة وذلك لدعم هواٌات الطلباة ونشااطا
 عمادة شإون الطلبة اإلشراؾ على هذه األندٌة.

 (4الم د  )
 تهدؾ األندٌة لتحقٌق األهداؾ التالٌة: 

تشجٌع المٌول التطوعٌة والخدماة العاماة للعمال الجمااعً باٌن طلباة الجامعاة مان مختلاؾ  .1
 الجنسٌات.

 األكادٌمٌة للطلبة. تعمٌق الصلة بٌن النشاطات األكادٌمٌة وؼٌر .2
 تنمٌة المواهب والهواٌات وتشجٌعها. .3
تنمٌة االهتمام بالتراث الحضاري فً األردن والاوطن العرباً والعاالم اإلساالمً والعناٌاة  .4

 بالثقافة المحلٌة والعالمٌة.
تشااجٌع العماال األدبااً والثقااافً والفنااً واالجتماااعً والتطااوعً لمااا فٌااه خدمااة الجامعااة  .5

 والمجتمع المحلً.
 تفعٌل الثقافات المختلفة وإٌجاد التجانس الذي ٌحافظ على التعددٌة فً إطار الوحدة. .6
التعرؾ علاى عاادات وقاٌم وتقالٌاد الشاعوب اإلساالمٌة وتنمٌاة الحاس بوجاود األخار فكاراً  .7

 وثقافة وتراثاً.
 تحقٌق التفاهم بٌن الطلبة وخلق الجو االجتماعً وإنشاء الصداقات الحقٌقٌة. .8

 (5الم د  )
 ٌجوز لألندٌة التدخل باألمور السٌاسٌة أو الطائفٌة أو اإلقلٌمٌة. ال

 
 هيي ا األ ديا واذا    اه 

 (6الم د  )
 تمارس األندٌة اختصاصاتها وتعمل على تحقٌق أهدافها من خالل ما ٌلً : 

 مستشار النادي.· 1
 الهٌئة العامة.· 2
 الهٌئة اإلدارٌة.· 3

 (7الم د  )

 الطالبٌة فً جكمعة آل البٌت  تعلٌمكت األندٌة
 صكدر عن مجلس الجكمعة 
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ناادي سانوٌاً مان باٌن أعضااء الهٌئاة التدرٌساٌة فاً الجامعاة بتاـنسٌب مان ٌتم اختٌاار مستشاار لل
 العمٌد المختص وموافقة الرئٌس.

 (8الم د  )
 تتكون الهٌئة العامة من جمٌع األعضاء على أن ال ٌقل عددهم عن عشرٌن طالباً. .1
اء عند تؤسٌس النادي ألول مرة تتولّى عمادة شإون الطلبة جمٌاع إجاراءات تساجٌل جمٌاع أعضا .2

 الهٌئة العامة واتخاذ ما ٌتطلب الهٌئة اإلدارٌة من أعمال إلى أن ٌتم تشؽٌلها.
 تمارس الهٌئة العامة االختصاصات التالٌة: .3

 انتخاب الهٌئة اإلدارٌة من بٌن أعضائها. 1
 مناقشة التقرٌر السنوي المالً واإلداري الذي تقدمه الهٌئة اإلدارٌة وإقراره. 2
 نوي.إقرار خطة العمل الس 3
 المشاركة الفعالة فً نشاطات النادي من خالل اللجان المختصة. 4

 (9الم د  )
وسابعة أعضااء تنتخابهم  7تتكون الهٌئة اإلدارٌة فً كال نااد مان المستشاار المعاٌن وفاق الماادة 

الهٌئة العامة بطرٌقة االقتراع السري فً النصؾ الثانً من شهر تشرٌن األول من كل عام وفق 
ها عمادة شإون الطلبة، وٌشترط لقانونٌة هذه االنتخابات أن ٌمارس عملٌة االقتراع ترتٌبات تعد

(، علااى األقاال ماان مجمااوع الهٌئااة العامااة إذ لاام ٌكتماال النصاااب القااانونً تإجاال %1 +05)
 االنتخابات للٌوم التالً وتصبح بعدها قانونٌة مهما بلػ النصاب.

 
 (10الم د  )
 سه لعضوٌة الهٌئة اإلدارٌة ألي ناد : ٌشترط فً الطالب الذي ٌرشح نف 

 %.60أن ال ٌقل معدله التراكمً عن  .1
 أن ٌكون قد أمضى فً الجامعة فصلٌن على األقل. .2
 أن ٌبقى على تخرجه فً الجامعة فصالن دراسٌان. .3
 أن ال تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تؤدٌبٌة من درجة إنذار أول فما فوق. .4

  (:11الم د  )
دارٌااة ماان بااٌن أعضااائها فااً أول اجتماااع لاارئٌس النااادي وأمااٌن للساار وأمااٌن تنتخااب الهٌئااة اإل

 للصندوق، وتوزع االختصاصات اإلدارٌة األخرى على أعضائها بطرٌقة االقتراع.
 (:12الم د  )
تتولّى الهٌئة اإلدارٌة لكل ناد شإونه اإلدارٌة والمالٌة والتنظٌمٌاة وٌادخل ضامن اختصاصااتها  

 ة:تعرٌؾ األمور التالٌ
 اتخاذ القرارات الالزمة لتحقٌق أهداؾ النادي. .1
 إعداد المٌزانٌة الخاصة بالنادي .2
تشااكٌل اللجااان الطالبٌااة للنشاااطات المختلفااة ماان أعضاااء الهٌئااة العامااة واإلشااراؾ علااى  .3

 أعمالها.
تقدٌم خطة سنوٌة إلى الهٌئة العامة تتضمن النشاطات التً تنوي القٌاام بهاا والمساتلزمات  .4

 فٌذها.المالٌة لتن
 تقدٌم التقرٌر المالً واإلداري السنوي إلى الهٌئة اإلدارٌة. .5
 تنفٌذ قرارات الهٌئة العامة. .6
النظر فً طلباات االنضامام إلاى الناادي، والبات فٌهاا، وفاً حالاة رفاض أي مان الطلباات  .7

ٌحق استئناؾ قرار الهٌئة اإلدارٌة إلاى العمٌاد خاالل مادة أسابوع مان تاارٌخ تبلٌاػ القارار 
 للطالب.
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 قبول استقالة أعضاء الهٌئة اإلدارٌة والهٌئة العامة. .8
 اإلشراؾ على اجتماعات الهٌئة العامة.  .9
 (13الم د  )
ٌتولى أعضاء الهٌئة اإلدارٌة القٌام بالمهام التً تخول إلٌهم كل حساب اختصاصاه، كماا ٌتاولى  

انتخابات ٌجرٌهاا  رئٌس النادي تمثٌل نادٌه أمام المراجع الجامعٌة المختصة واإلشراؾ على أي
 النادي والتنسٌق بٌن الكلٌة المعنٌة وعمادة شإون الطلبة.

 
 ا ظين أ م ل ال  دي

 (14الم د  )
مدة عضوٌة الهٌئة اإلدارٌة وماا ٌتفارع عنهاا مان اللجاان سانة واحادة مان تاارٌخ أخار انتخاباات 

 تجري بعدها انتخابات جدٌدة.
 (15الم د  )

 ٌتٌن:تزول العضوٌة فً الحالتٌن التال
 الستقالة الخطٌة.ا .1
 فقدان أحد شروط العضوٌة  .2

 (16الم د  )
تعتبر اجتماعات الهٌئة اإلدارٌة قانونٌة إذا حضرها رئٌس النادي وكان عدد األعضاء ٌزٌد عن 

، وتصاادر القاارارات بؤؼلبٌااة أصااوات الحاضاارٌن، وفااً حالااة تساااوي األصااوات 1النصااؾ + 
 ٌرجح الجانب الذي صوت معه الرئٌس.

 (17د  )الم 
 ٌجوز لنائب الرئٌس ترإس جلسة الهٌئة اإلدارٌة فً حالة ؼٌاب رئٌس النادي. 
 (18الم د  )

لاارئٌس النااادي وأمااٌن الساار حااق دعااوة الهٌئااة اإلدارٌااة لالجتماااع وٌرساال مااع الاادعوة جاادول 
 األعمال.

 (19الم د  )
ة ثاالث مارات تسقط العضوٌة من الهٌئاة اإلدارٌاة إذا تخلاؾ العضاو عان حضاور جلساات الهٌئا

 متتالٌة أو خمس مرات متقطعة دون عذر تقبله الهٌئة.
 (20الم د  )

إذا خال منصب عضو من أعضاء الهٌئة اإلدارٌة ألي سابب كاان ٌحال محلاه الطالاب الاذي ٌلٌاه 
فً الترتٌب فً عدد األصوات فً آخر انتخابات أجرتها الهٌئة العامة وفً حالة تعذر ذلك تقاوم 

 اختٌار عضو للمنصب الجدٌد بموافقة عمادة شإون الطلبة.الهٌئة اإلدارٌة ب
 (21الم د  )

إذا خال منصب الرئٌس ألي سبب كان ٌعٌن رئٌس الجامعة رئٌساً للنادي بناء على تنسٌب عمٌد 
 شإون الطلبة.

 (22الم د  )
 ٌخ الجلسة.تبلػ الهٌئة العامة والهٌئة اإلدارٌة قراراتها للعمٌد فً موعد أقصاه ثالثة أٌام من تار

 
 
 (23الم د  )

تجتمع الهٌئة العامة مرة كل عام وٌجوز دعوتها الجتماعات ؼٌر عادٌة بقرار من رئٌس النادي 
 أو بناء على طلب ما ٌزٌد على نصؾ عدد أعضاء الهٌئة العامة.
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 (24الم د  )
لام ٌكتمال ٌكون اجتماع الهٌئة العامة قانونٌااً إذا حضاره نصاؾ عادد أعضااء الهٌئاة العاماة وإذا 
 النصاب ٌإجل االجتماع لمدة أسبوع وٌعتبر بعد ذلك قانونٌاً مهما بلػ عدد الحضور.

 

 اـــم ليا األ دي
 (25الم د  )

تبادأ السانة المالٌاة لألندٌاة ببادء العاام الجااامعً وتنتهاً بنهاٌتاه وفاق مٌزانٌاة معتمادة مان عمااادة 
 شإون الطلبة.

 (26الم د  )
فً أي بنك فً الحرم الجامعً وتسحب بتوقٌع رئاٌس الناادي وأماٌن تودع أموال األندٌة باسمها 
 الصندوق مجتمعٌن معاً.

 (27الم د  )
 ٌجري صرؾ أموال النادي بقرار من الهٌئة اإلدارٌة فً اجتماع قانونً. 
 (28الم د  )

 تساهم العمادة فً تؽطٌة بعض نفقات األندٌة وفقاً لموازنة عمادة شإون الطلبة السانوٌة شارٌطة
 أن تكون موثقة فً مٌزانٌة النادي.

 (29الم د  )
 تتكون إٌرادات األندٌة من:  

 اشتراكات األعضاء.· 1
 مساهمة العمادة فً دعم نشاطات النادي.· 2
 رٌع النشاطات التً ٌقوم بها النادي وتوافق علٌه عمادة شإون الطلبة.· 3
 أٌة إٌرادات أخرى ٌوافق علٌها العمٌد.· 4

 (:30الم د  )
ٌتم تدقٌق األمور المالٌة الخاصة باألندٌة من قبل محاسب تنتدبه الدائرة المالٌة فً الجامعة لهذا  

 الؽرض بناء على طلب عمٌد شإون الطلبة.
 ةــام عامــأحك

 (31الم د  )
للعمٌااد أن ٌفااوض صااالحٌاته المبٌنااة فااً هااذه التعلٌمااات كااال أو بعضاااً منهااا إلااى أحااد نوابااه أو 

 مساعدٌه.
 (32  )الم د

ال ٌحل النادي إال بقرار من الرئٌس بناء على تنساٌب مان العمٌاد وفاً هاذه الحالاة تاإول أماوال 
 النادي وموجوداته إلى العمادة. 

 (33الم د  )
 لرئٌس الجامعة البت فً الحاالت التً لم ٌرد علٌها نص بهذه التعلٌمات.

 
 (34الم د  )

 واإلجرائٌة التً ٌراها ضرورٌة ألحكام هذه المادة.لرئٌس الجامعة أن ٌصدر القرارات التنفٌذٌة 
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تسمى هذه التعلٌمات تعلٌمات السكن الداخلً للطلبة فً جامعة آل البٌت وٌعمل بها اعتبارا (: 1الم د  )
 م.1/9/1994من 

أدناه ما لم  ٌكون للعبارات واأللفاظ التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها (:2الم د )
 تدل القرنٌة على ؼٌر ذلك.

 المملكة
 الجامعة
 الرئٌس

 مجلس الجامعة
 السكن
 الطالب
 المشرؾ

 ولً أمر الطالب

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 المملكة األردنٌة الهاشمٌة.
 جامعة آل البٌت.

 رئٌس جامعة آل البٌت.
 مجلس جامعة آل البٌت

 المنازل التً تخصصها الجامعة لسكن الطلبة.
 أو الطالبة، ولفظة الطلبة تعنً الطالب والطالبات. الطالب

 المشرؾ على سكن الطالب أو المشرفة على سكن الطالبات.
الشخص الذي ٌسمٌه الطالب وتعتمده الجامعة أو الجهة الممولة 

 أو سفارة الدولة التً ٌنتمً إلٌها الطالب بجنسٌته.
 

 معة آل البٌت وفق الشروط واإلجراءات التالٌة:ٌتم قبول الطلبة فً السكن الداخلً لجا (:3الم د  )
 أن ٌكون الطالب مقبوال فً الجامعة ومنتظما بالدراسة فٌها. (أ 
 أن ٌكون حسن السٌرة والسلوك. (ب 
أن تتوافر األماكن الشاؼرة فً السكن وفق األولوٌات التً تحددها عمادة شإون  (ج 

 الطلبة.
رٌة بموجب شهادة من طبٌب أن ٌكون الطالب الئقا صحٌا وخالٌا من األمراض السا (د 

 الجامعة حسب نموذج ٌوضع لهذا الؽرض.
أن ٌمأل الطالب نموذج طلب االلتحاق بالسكن فً الوقت الذي تحدده عمادة شإون  (ه 

 الطلبة.
أن ٌسدد الطالب رسوم السكن الفصلٌة التً تقررها الجامعة بما فً ذلك رسم التؤمٌن  (و 

ع تؤمٌنات مقداره أجرة شهر واحد رٌثما الخاص بالسكن وذلك فً بداٌة الفصل، أو ٌدف
 ٌتمكن من دفع الرسوم خالل الشهر األول.

أن ٌوقع الطالب تعهدا بالتقٌد باألنظمة والتعلٌمات والقرارات المعمول بها فً  (ز 
 الجامعة.

 ٌتم تجدٌد إقامة الطالب فً السكن وفق الشروط واإلجراءات التالٌة: (:4الم د  )
لدى عمادة شإون الطلبة وتقدٌمه إلى المشرؾ خالل  تعبئة نموذج تجدٌد السكن . أ

 األسبوع األخٌر من كل فصل دراسً.
 موافقة عمٌد شإون الطلبة على التجدٌد. . ب
دفع رسوم السكن فً موعد أقصاه شهر من بداٌة الفصل الدراسً و إال اعتبر فاقدا  ج.

 لحقه فً السكن.

 تعلٌمكت السكن الداخلً للطلبة فً الجكمعة
 ( من نظكم منكزل الطلبة المعمول به فً جكمعة آل البٌت72صكدر بمقتضى المكدة )

 7/9/7992تكرٌخ  71/1/7131صكدرة عن رئٌس الجكمعة بموجب قرار رقم 
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 ً:ٌتقٌد الطالب المقٌم فً السكن بما ٌل(: 5الم د  )

 الهدوء فً السكن.  .أ 
 التنظٌؾ الٌومً لؽرفته وحسن ترتٌبها. .ب 
 المحافظة على أثاث السكن ونظافته. .ج 
 المحافظة على أدوات زمالئه وعدم استعمالها دون إذن مسبق. .د 
 المبٌت فً المكان المخصص له وال ٌسمح بتؽٌٌره إال بإذن من المشرؾ. .ه 
السكن بالمبٌت فً السكن أو عدم السماح لألصدقاء واألقارب أو أي كان من خارج  .و 

 البقاء فٌه بعد الموعد المحدد للزٌارة.
 حظر التجول خارج أقسام المنامة بمالبس النوم. .ز 
تجهٌز الوجبات الخفٌفة والقهوة والشاي فً المكان المخصص لها وٌمنع ذلك فً ؼرؾ  .ح 

 النوم.
 حظر إدخال المشروبات الروحٌة. .ط 
 نوعة.حظر تداول الكتب والنشرات والمجالت الم .ي 
 حظر إعداد المنشورات المخلة باآلداب واألمن أو المشاركة فً المظاهرات. .ك 
عدم استعمال السخانات ومكاوي المالبس داخل ؼرؾ النوم، وٌتم ذلك فً األماكن  .ل 

 المخصصة لهذا الؽرض.
المحافظة على الحاجٌات الثمٌنة أو إٌداعها فً صندوق األمانات لدى مشرؾ السكن  .م 

 لسكن مسإولة عن فقدان الحاجٌات التً ال تودع فً صندوق األمانات.وال تكون إدارة ا
 استعمال الهاتؾ للضرورة فقط وٌكون الطالب مسإوال عن المكالمات التً ٌطلبها. .ن 
ٌكون استقبال الزائرٌن فً قاعات االستقبال فقط ضمن المواعٌد التً تحددها عمادة  .س 

 شإون الطلبة.
 
 

ن الطلبة تنظٌم محاضرات تثقٌفٌة صحٌة خاصة فٌما ٌتعلق باإلسعافات تتولى عمادة شإو -أ (:6الم د  )
 األولٌة.

على المشرفة اتخاذ اإلجراءات المناسبة فً الحاالت المرضٌة والطارئة وإبالغ  -ب
 المعنٌٌن بذلك.

 على المشرفة اتخاذ الالزم من أجل المحافظة على السكن. -ج
 سكن وفق الشروط واإلجراءات التالٌة:ٌسمح للطالب بالمبٌت خارج ال (:7الم د  )

ملء النموذج الخاص بالمبٌت خارج السكن فً عطلة نهاٌة األسبوع وأٌام العطل  .أ 
الرسمٌة وٌسمح بالمبٌت فقط عند األقارب الوارد أسماإهم فً اإلقرار الذي وافق علٌه 

 ولً أمر الطالب.
االت االضطرارٌة ٌؤخذ عدم السماح بالمبٌت خارج السكن خالل أٌام األسبوع وفً الح .ب 

 الطالب موافقة خطٌة من مشرؾ السكن.
 العودة إلى السكن فً الموعد الذي ٌحدده المشرؾ. .ج 
الحصول على إذن خطً من المشرؾ عند االشتراك فً الرحالت التً تنظمها الجامعة  .د 

 على أن ٌتم ذلك قبل بدء الرحلة بؤربع وعشرٌن ساعة على األقل.
 المملكة دون إذن مسبق من ولً أمر الطالب.عدم السماح بالسفر خارج  .ه 

ٌحدد رئٌس الجامعة باالستناد إلى التقوٌم الجامعً، وبتنسٌب من عمادة شإون الطلبة  -أ (:8الم د  )
 بداٌة كل فصل دراسً ونهاٌته ألؼراض مواعٌد إشؽال السكن وإخالئه.
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حد البقاء فٌه لمدة ( ٌسمح للطلبة الراؼبٌن فً اإلقامة فً السكن لفصل دراسً وا1) -ب
 أربعة شهور وتستوفى منهم الرسوم على هذا األساس.

ٌسمح للطلبة الراؼبٌن فً اإلقامة فً السكن للفصلٌن األول والثانً البقاء فٌه ( 2)
 لمدة ثمانٌة شهور وتستوفى منهم الرسوم على هذا األساس.

والثانً والصٌفً ( ٌسمح للطلبة الراؼبٌن فً اإلقامة فً السكن للفصلٌن األول 3)
 البقاء فٌه لمدة عشرة شهور وتستوفى منهم الرسوم على هذا األساس.

إذا قبل الطالب فً السكن خالل األسابٌع األربعة األولى من بداٌة الفصل كما حدد فً  -ج
البند )أ( من هذه المادة تستوفى منه الرسوم عن الفصل كامال أما إذا قبل بعد ذلك 

 اسب مع المدة المتبقٌة من ذلك الفصل.تستوفى منه رسوم تتن
إن مخالفة الطالب المقٌم فً السكن لتعلٌمات السكن الداخلً تعرضه لواحدة أو أكثر من  -أ (:9الم د  )

 العقوبات التالٌة:
 التنبٌه الخطً والشفوي. -1
 اإلنذار بدرجاته األول والثانً والنهائً. -2
 الحرمان من ممارسة نشاطات السكن لفترة محددة. -3
 التؽرٌم بما ال ٌقل عن مثلً الثمن للشًء المتلؾ. -4
 الفصل من السكن لمدة فصل دراسً واحد. -5
 الفصل من السكن نهائٌا. -6

 . ٌوقع المشرؾ أو مدٌر المنزل عقوبة التنبٌه.1 -ب
 ( من البند )أ( من هذه المادة.2، 1. ٌوقع عمٌد شإون الطلبة العقوبتٌن )2
( الواردة فً البند )أ( من هذه المادة بناء 4، 3، 2. ٌوقع رئٌس الجامعة العقوبات )3

 على تنسٌب عمٌد شإون الطلبة.
( الواردة فً البند )أ( من هذه المادة بناء 6، 5. ٌوقع رئٌس الجامعة العقوبات )4

على تنسٌب لجنة التحقٌق التً ٌتم تشكٌلها لهذه الؽاٌة بعد إعالمه بالمخالفة عن 
 طرٌق عمٌد شإون الطلبة.

 تحدد الجهة المخصصة رسوم وأجور السكن الداخلً. -أ (:10د  )الم 
دٌنارا( وٌتم إعادته للطالب خالل شهر  25تكون قٌمة رسم التؤمٌن الخاص بالسكن ) -ب

 من تخرجه أو تركه للسكن بعد الحصول على براءة ذمة من عمادة شإون الطلبة.
% من الرسوم 25سً ترد له إذا انسحب الطالب خالل الشهر األول من الفصل الدرا -ج

 وال تعاد الرسوم لمن ٌترك السكن بعد ذلك.
فلس( من كل طالب ٌرؼب فً المبٌت عن كل لٌله من  835تستوفً الجامعة مبلػ ) -د

 (.8أٌام العطل بٌن الفصول الدراسٌة التً لم ٌرد ذكرها فً المادة )
 

 تنفٌذ أحكام هذه التعلٌمات. رئٌس الجامعة وعمٌد شإون الطلبة مسإوالن عن (:11الم د  )
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تسمى هذه التعلٌماات )تعلٌماات الارحالت الطالبٌاة فاً جامعاة آل البٌات( وٌعمال بهاا مان  (:1الم د  )
 تارٌخه.

ٌكاون للكلمااات والعبااارات التالٌااة المعااانً المخصصااة لهااا أدناااه إال إذا دلاات القرٌنااة علااى  (:2الم د  )
 خالؾ ذلك:

 ة آل البٌتالجامعة: جامع
 الرئٌس: رئٌس جامعة آل البٌت
 المجلس: مجلس جامعة آل البٌت

 العمٌد: عمٌد شإون الطلبة/ عمٌد الكلٌة المعنً
 الرحلة: الرحلة التً تقوم بها أو تشرؾ علٌها الجامعة

 ج( ر اا  ج و مر : أ( رحالت علمٌة، ب( رحالت عامة، ثاث أ واعالرحالت  (:3م د  )
لمٌة: وهً رحلة ذات هدؾ تعلٌمً خاص، ٌشترك فٌها مجموعة من الطلبة أ.  الرحلة الع

 على مستوى الكلٌة أو الجامعة، داخل األردن أو خارجه، بشروط ُمعٌنة.
ب. الرحلة العامة: وهً رحلة للترفٌه، أو الزٌارة، أو السٌاحة، ٌشترك فٌها مجموعة مان 

 أو خارجه، بشروط معٌنة. الطلبة على مستوى الكلٌة أو الجامعة، داخل األردن
 ج. رحلة الحج والعمرة: 

. الرحلة العلمٌة التً تنظمها الجامعة لمجموعة من طلبة مادة فقه العبادات والسٌرة 1
 النبوٌة فً كلٌة الشرٌعة. 

 . رحلة العمرة الطوعٌة التً تنظمها الكلٌات األخرى لطلبة الجامعة.2
ل األردن بطلاب ماان رئاٌس القسام األكااادٌمً وبتنساٌب ماان تاتم الرحلاة العلمٌااة داخا أ. (: 4الم د  )

 عمٌد الكلٌة المعنً وموافقة الرئٌس.
تتم الرحلة العامة داخل األردن بطلب مان أحاد األندٌاة الطالبٌاة أو ؼٌرهاا بتوصاٌة  ب.

 من عمٌد شإون الطلبة وموافقة الرئٌس.
المختصااة وموافقااة تااتم الرحلااة العلمٌااة إلااى خااارج األردن بطلااب ماان عمٌااد الكلٌااة  ج.

 الرئٌس.
 تتم الرحلة العامة إلى خارج األردن بطلب من عمٌد شإون الطلبة وموافقة الرئٌس. د.
تاتم رحلااة الحااج أو العمارة بطلااب ماان عمٌاد كلٌااة الشاارٌعة أو عمٌاد الكلٌااة المعنااً،  ه.

بموجب كتاب رسمً ٌتضمن كشافاً بؤساماء المشاتركٌن فٌهاا وموافقاة الارئٌس علاى 
 الرحلة.

تزوٌااد دائاارة  –ٌتااولى عمٌااد الكلٌااة أو عمٌااد شااإون الطلبااة حسااب مقتضااى الحااال أ.  (:5لم د  )ا
 الخدمات بخطة الرحلة العلمٌة أو العامة قبل موعدها بؤسبوع على األقل.

تتولى دائرة الخدمات توفٌر وسٌلة النقل المطلوبة فً الزمان والمكان المحددٌن فاً  ب.
 الطلب.

ٌلة النقل المطلوبة ألي سبب ٌتاولى مادٌر الخادمات إباالغ العمٌاد إذا تعذر توفٌر وس ج.
 المعنً بذلك قبل موعد الرحلة بؤربعة أٌام على األقل.

 ٌقدم طلب الرحلة على نموذج خاص وٌتضمن هذا النموذج على: (:6الم د  )

 فً جكمعة آل البٌتتعلٌمكت الرحالت الطالبٌة 
 م7/0/2102( تكرٌخ 8/2102/2102الصكدرة بموجب قرار مجلس الجكمعة رقم )
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 نوع الرحلة. أ.
 مدة الرحلة. ب.
 جهة الرحلة وبرنامجها المقترح. ج.
 مشتركٌن فٌها.الحد األقصى لل د.
 التكالٌؾ التقدٌرٌة للرحلة ومقدار مساهمة الطالب. هـ.
 اسم المشرؾ على الرحلة. و.

 ٌكون لكل رحلة مشرؾ واحد على األقل ٌتولى مسإولٌة     أ. (:7الم د  )
 اإلشراؾ على الرحلة ٌعٌنه العمٌد المختص.                 
 ة أحد أساتذة المساق.  ب.  ٌشرؾ على الرحالت العلمٌ             
ج.  ٌشرؾ على رحلة الحج أو العمرة، رئٌسا للبعثة بصفته مرشداً دٌنٌااً، )أحاد أساتاذة كلٌاة              

الشاارٌعة( وتراعااى األولوٌااة فااً تساامٌته، وٌشااارك فااً اإلشااراؾ علااى رحلااة الحااج أو 
ئٌس؛ علاى أن ال العمرة أحد موظفً كلٌاة الشارٌعة أو الكلٌاة المعنٌاة أو مان ٌختااره الار

 ٌتجاوز عدد المشرفٌن على الرحلة بموجب هذه الفقرة عن اثنٌن.
 ٌتولى المشرؾ األمور التالٌة: (:8الم د  )

 اإلعداد المسبق للرحلة. أ.
 إصدار التعلٌمات الخاصة للرحلة. ب.
 وضع البرنامج العام للرحلة واإلشراؾ على تنفٌذه. ج.
 ٌة للرحلة.مراقبة الشإون اإلدارٌة والمال د.
 تقدٌم التقارٌر الالزمة للعمٌد المختص حسب طبٌعة الرحلة. هـ.
 
 

( من هذه التعلٌمات ٌحدد عدد المشرفٌن اإلدارٌٌن حسب 7مع مراعاة ما ورد فً المادة ) (:9الم د  )
 ما ٌلً:

الاارحالت العامااة داخاال األردن مشاارؾ إداري واحااد أو أكثاار حسااب عاادد الطلبااة  أ.
 رحلة.المشتركٌن فً ال

 مشتركاً. 20للرحالت خارج األردن مشرؾ إداري لكل  ب.
تساااهم الجامعااة فااً نفقااات الاارحالت حسااب نااوع الرحلااة، وٌكااون الحااد األقصااى لهااذه  (:10الم د  )

 المساهمة حسب الجدول التالً:
. رحلة علمٌة لٌوم واحاد ال تساتدعً المبٌات نفقاات التانقالت أو تقادٌم وساٌلة النقال مان 1

 الجامعة.
 . رحلة علمٌة ألكثر من ٌوم.2
 . رحلة عامة لٌوم واحد أو أكثر.3
. رحلة الحج أو العمرة: نفقات التنقالت أو تقدٌم وسٌلة النقل من الجامعة ونصؾ نفقات 4

 المبٌت أو اإلقامة.
 على المشتركٌن فً الرحلة التقٌد التام بالتعلٌمات الخطٌاة والشافوٌة التاً ٌصادرها العمٌاد (:11الم د  )

والمشرؾ على الرحلة، وكل من ٌخالفها ٌعرض نفسه إلى العقوبات التؤدٌبٌاة الاواردة فاً 
 نظام تؤدٌب الطلبة.

على الطالبات المشتركات فً رحالت تستدعً المبٌات أن ٌقادمن  للعمٌاد المعناً أو عمٌاد  (:12الم د  )
الرحلة وال ٌجاوز شإون الطلبة إذناً خطٌاً من أولٌاء أمورهن بالسماح لهن باالشتراك فً 

 اإلنابة.
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الرحالت امتداد لحٌاة الطلبة، وكل ما هاو ممناوع ومحظاور داخال الحارم الجاامعً ٌكاون  (:13الم د  )
 ممنوعاً أو محظوراً خالل النشاطات المنظمة فً الرحلة.

ٌجوز للرئٌس بتنسٌب من عمٌد شإون الطلبة الساماح لطلباة الجامعاة المتفاوقٌن وأعضااء  (:14الم د  )
الفاارق الرٌاضااٌة والفنٌااة فااً الجامعااة المشاااركة فااً الناادوات والمااإتمرات والمعسااكرات 
المحلٌة والدولٌة وتنظٌم رحالت رسمٌة داخل األردن وخارجه وفق شروط خاصة ٌقرهاا 

 الرئٌس.
ٌتم وضع أسس تقر من مجلس الجامعة الختٌار المشرؾ اإلداري لرحلاة الحاج أو العمارة  (:15الم د  )

الشاارٌعة بحٌااث تتضاامن هااذه األسااس األولوٌااة والشااروط الواجااب توفرهااا فااً فااً كلٌااة 
 المرافق اإلداري لرحلة الحج أو العمرة.

فً حال عدم توفر من تنطبق علٌه أسس  اختٌار المشرؾ اإلداري لرحلة الحج أو العمرة  (:16الم د  )
 ن موظفً الجامعة.فً كلٌة الشرٌعة فٌتم مخاطبة رئٌس الجامعة لٌختار من ٌراه مناسبا م

 الرئٌس والعمداء مسإولون عن تنفٌذ أحكام هذه التعلٌمات. (:17الم د  )
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تسمى هذه التعلٌمات تعلٌمات الحوافز التشجٌعٌة للطلبة المتمٌزٌن فً األنشطة الالمنهجٌة  (:1الم د  )
 وٌعمل بها اعتباراً من تارٌخ صدورها.

تقدم الجامعة الحوافز التشاجٌعٌة والادعم الماالً للطلباة المتمٌازٌن فاً األنشاطة الرٌاضاٌة  (:2د  )الم 
)وتشاامل األلعاااب الرٌاضااٌة الجماعٌااة والفردٌااة( المعتماادة ماان قباال االتحاااد الرٌاضااً 
للجامعااات األردنٌااة والهٌئااات الرٌاضااٌة الرساامٌة فااً األردن وكااذلك األنشااطة الثقافٌااة 

 لفنٌة وتشمل )الؽناء، الموسٌقى، الرسم والفنون التشكٌلٌة( واإلنتاج األدبً.واالجتماعٌة وا
تشااكل لجااان متخصصااة لكاال لعبااة أو نشاااط ماان قباال عمٌااد شااإون الطلبااة الختٌااار فاارق  (:3الم د  )

الجامعة الرٌاضٌة والفنٌة والثقافٌة واالجتماعٌة من طلبة الجامعة بما فٌهم قاائمتً التفاوق 
ٌكون عدد الفرق الرٌاضاٌة المعتمادة متوافقاا وتعلٌماات اللجناة األولمبٌاة الرٌاضً الفنً و

 األردنٌة واالتحادات الرٌاضٌة المعنٌة.
ٌجوز منح الطالب المتمٌز أو الطلبة المتمٌزٌن المشاركٌن فً فرق الجامعاة الرٌاضاٌة أو  (:4الم د  )

العاام الدراساً الاذي حقاق فٌاه الفنٌة أو الثقافٌة أو االجتماعٌة مكافؤة مالٌة لكال واحاد فاً 
 اإلنجاز أو التفوق ولمرة واحدة فً العام الدراسً وفق اآلتً:

( دٌنار فً حال حصوله أو حصول فرٌقاه أو فرقتاه علاى المركاز األول فاً 300) - أ
 البطولة أو النشاط على مستوى الجامعات األردنٌة أو العربٌة.

قته على المركاز الثاانً فاً ( دٌنار فً حال حصوله أو حصول فرٌقه أو فر200)  - ب
 البطولة أو النشاط على مستوى الجامعات األردنٌة أو العربٌة.

( دٌنار فً حال حصوله أو حصول فرٌقه أو فرقته على المركز الثالاث فاً 100)  - ت
 البطولة أو النشاط على مستوى الجامعات األردنٌة أو العربٌة.

المالٌة لؽاٌات الرسوم الجامعٌة، وال  وترصد هذه المكافآت فً حساب الطالب لدى الدائرة
تصرؾ نقداً إال إذا كان الطالب/ الطالبة مستفٌداً من منحة أو بعثة من جهة أخرى ومسددا 

 للرسوم.
 ٌشترط فً الطالب المستفٌد من هذه الحوافز ما ٌلً: (:5الم د  )

ٌماات التزام الطالاب بتادرٌبات ومشااركات فارق الجامعاة الداخلٌاة والخارجٌاة، وتعل - أ
 مشرؾ النشاط وفق البرامج المعدة لذلك.

%( وقات حصاوله علاى الحاافز، وٌساتثنى مان 60أن ال ٌقل معدله التراكمً عن )  - ب
ذلك الطالب المساتجد الاذي لام ٌكمال بعاد فصاله الدراساً األول مان العاام الجاامعً 

 .(1)الذي سجل فٌه
لطلباة فاً الجامعاة أن ال ٌكون قد صدر بحقه أي عقوبة تؤدٌبٌة وفاق نظاام تؤدٌاب ا  - ت

 باستثناء عقوبة التنبٌه.
أن ال ٌكون قد تعرض لعقوبة ومنها الطارد أو الحرماان مان المشااركة فاً النشااط   - ث

 من الجهات المنظمة.
ٌلتزم مشرؾ النشاط برفع اسم كل طالب تنطبق علٌه الشاروط إلاى المادٌر المعناً   - ج

 والذي ٌرفع تنسٌبه إلى عمٌد شإون الطلبة.

                                                 
 .2/3/2112( تارٌخ 228/2111/2112تم تعدٌل البند بقرار مجلس العمداء رقم ) (1)

 تعلٌمكت الحوافز التشجٌعٌة للطلبة المتمٌزٌن فً األنشطة الالمنهجٌة بكلجكمعة
 م27/4/2009( تكرٌخ 226/2008/2009صكدرة عن مجلس العمداء بقرار رقم )
 النظكم المكلً ( )أ( من29استنكداً إلى المكدة )
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 رئٌس الجامعة وعمٌد شإون الطلبة مسإوالن عن تنفٌذ أحكام هذه التعلٌمات. (:6الم د  )
 ٌبت رئٌس الجامعة فً الحاالت التً لم ٌرد فٌها نص فً هذه التعلٌمات. (:7الم د  )
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ة وٌشاار إلٌهاا فاً هاذه االتفاقٌاة باالفرٌق وزارة الصحة وٌمثلهاا وزٌار الصاح :األولالفريك 
   األول.
جامعة آل البٌت ممثلة برئٌس الجامعة وٌشار إلٌها فً هاذه االتفاقٌاة باالفرٌق  :الث  يالفريك 
  الثانً.

 
   المقدما:

حٌث أن الفرٌق الثانً ٌرؼب بتشؽٌل المركز الصحً داخل الحرم الجامعً من قبال 
دمات الطبٌة والصحٌة التً ٌقادمها الفرٌاق األول مان خاالل الفرٌق األول واالستفادة من الخ

المستشفٌات والمراكز الصحٌة التابعة له للمشتركٌن والمنتفعٌن والطالب لدى الفرٌق الثاانً 
  ٌلً:فقد اتفق الفرٌقان على ما 

 

   (1)الم د  
 

عهاا كوحادة تعتبر مقدمة هذه االتفاقٌاة وأي مالحاق مرفقاة بهاا جازءاً ال ٌتجازأ منهاا وتقارأ م
   واحدة.

 

   (2)الم د  
 

ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثماا وردت فاً هاذه االتفاقٌاة المعاانً المخصصاة 
  ذلك.لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على ؼٌر 

 

الخدماااة الطبٌاااة وتشااامل الفحاااص السااارٌري والمخباااري والشاااعاعً والمعالجاااة  المع لجرررا:
لجراحٌاااة والاااوالدة واألدوٌاااة واإلقاماااة فاااً الفٌزٌائٌاااة واالختصاصاااٌة والعملٌاااات ا

   المعالجة.المستشفٌات وؼٌرها من احتٌاجات 
البطاقاة التاً ٌصادرها الفرٌاق الثاانً للمشاتركٌن والمنتفعاٌن التاابعٌن لاه  الاـأمي يا:البط  ا 

   المفعول.على أن تكون سارٌة 
 

   (3)الم د  
 

ماان قباال الفرٌااق األول  تشااؽٌل المركااز الصااحً المتواجااد فااً حاارم الفرٌااق الثااانً
بموجااب ملحااق ٌصاادر لهااذه الؽاٌااة وموقااع ماان الفاارٌقٌن وٌعتباار جاازء ال ٌتجاازأ ماان هااذه 

   االتفاقٌة.
 

 
 
 

 اتفكقٌة التأمٌن الصحً للطلبة 
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 (  4الم د  ) 
 

حٌاث ال ٌتحمال  (1)ٌستثنى مان أحكاام هاذه االتفاقٌاة الحااالت الاواردة باالملحق رقام 
لفرٌاق األول لمرضاى الفرٌاق الفرٌق الثانً أي نفقاات معالجاة لهاا والتاً لان تقادم مان قبال ا

 مسبقاً.الثانً إال مقابل دفع أجور المعالجة 
 

   (5)الم د  
 

ٌقدم الفرٌق األول المعالجاة للمشاتركٌن والمنتفعاٌن فاً المستشافٌات والمراكاز الصاحٌة  –أ 
التابعة له عند إبراز البطاقة التؤمٌنٌة وللطالب عند إبراز الهوٌة الجامعٌة ماع الهوٌاة 

   التحوٌل.و نموذج الشخصٌة أ
 

ٌقوم الفرٌق األول بتقدٌم المعالجة المتوفرة فً المستشفٌات والمراكاز الصاحٌة التابعاة  –ب 
لاه وحسااب الدرجاة المسااجلة علااى البطاقاة التؤمٌنٌااة أو حسااب الدرجاة المتااوفرة لاادى 
الفرٌق األول للمشتركٌن والمنتفعاٌن والطاالب التاابعٌن للفرٌاق الثاانً وحساب اآللٌاة 

 (.2)اردة فً الملحق رقم الو
 

   (6)الم د  
 

 تعتمد الئحة األجور الموحدة الصادرة عن رئاسة الاوزراء والمبٌناة فاً الملحاق رقام 
( عناااد تساااعٌر المعالجاااات التاااً أجرٌااات لمرضاااى الفرٌاااق الثاااانً مااان قبااال المحاساااب  3) 

الطبٌااة  المخااتص للفرٌااق األول بعااد االنتهاااء ماان المراجعااة وٌااتم تاادوٌن كافااة اإلجااراءات
وختمهااا وتاانظم كشااوفات مفصاالة للمعالجااات التااً قاادمت للمشااتركٌن والمنتفعااٌن والطااالب 
التااابعٌن للفرٌااق الثااانً وترفااع للفرٌااق األول لٌقااوم باادوره برفعااه للفرٌااق الثااانً لٌااتم دفعهااا 

 مباشرة . 
 

 (  7)الم د  
 

ٌستلمها بؤي وساٌلة  ٌلتزم الفرٌق الثانً بدفع قٌمة المطالبة المالٌة المرفوعة له والتً
وفاً حاال لام ٌقام الفرٌاق الثاانً  استالمها،ٌوم من تارٌخ  (60)متاحة من الفرٌق األول بعد 

 %( 10)بدفع المطالبة المالٌة بعد انقضاء هذه المدة ٌاتم احتسااب ؼراماة مالٌاة علٌاه بقٌماة 
  الكامل. من قٌمة المطالبة اإلجمالٌة عن كل شهر تؤخٌر أو جزء من الشهر لحٌن السداد

 

 (  8الم د  ) 
 

ٌااتم دفااع المطالبااات بموجااب شااٌكات صااادرة عاان الفرٌااق الثااانً ألماار ماادٌر إدارة 
التامٌن الصحً باإلضافة لوظٌفته تبٌن قٌمتها ورقم المطالبة المالٌة وتارٌخ استحقاقها وبٌان 

قٌق الفروقااات بكتاااب رساامً معااززاً مااع الشااٌك وبٌااان الفروقااات الناتجااة عاان عملٌااات التااد
  الثانً.للفرٌق 
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 (  9)الم د  
 

ٌلتزم الفرٌق األول بالتؤكد من هوٌاة الطالاب الجامعٌاة والشخصاٌة وأحقٌتاه فاً تلقاً 
المعالجااة علااى حساااب الفرٌااق الثااانً وذلااك بالتنسااٌق مااع الفرٌااق الثااانً ووفااق اإلجااراءات 

د الفرٌاق الثاانً بهاا والتعلٌمات والتشرٌعات المعمول بها لدى الفرٌاق األول والتاً ٌاتم تزوٌا
   األول.من قبل الفرٌق 

 

   (10)الم د  
 

 إنااذار، موافقااة، تقرٌاار، معلومااات،أي اتصااال بااٌن الفاارٌقٌن أن كااان لؽاٌااات طلااب 
  الهاتؾ.أعذار أو تبلٌػ ٌكون عن طرٌق المخاطبات الرسمٌة أو الفاكس أو  خطاب،
 
 

 

   (11)الم د  
 

ه أساساااً لمطالبااة الفرٌااق الثااانً إلثبااات أي تكااون دفاااتر الفرٌااق األول وقٌااود مطالباتاا
أماار / أو مراسااالت بااٌن الفاارٌقٌن متعلقااة بهااذه االتفاقٌااة وتعتباار هااذه الاادفاتر والقٌااود بٌنااة 

  المطالبات.وقاطعة ونهائٌة بعد سداد هذة 
 
 

   (12)الم د  
 

  التالٌة:ٌتم االتصال بٌن الفرٌقٌن على العناوٌن 
 

 ج معا آل البيا  الفريك الث  ي  وزار  ال  ا  الفريك ا ول 

 جامعة آل البٌت / محافظة المفرق  الع وان  التؤمٌن الصحً / تالع العلً  الع وان 

 6297000/02 ه اف  (  86)  ص . ب 

 2906 فر ي  06/ 5540934 اله اف ا رضي 

 02/ 6297055 ر ن الف ي  5516483/06 ر ن الف ي  
 

   (13)الم د  
 

الفرٌقٌن عنوانه فٌبقى العناوان القادٌم صاالحاً التصاال الفرٌاق اآلخار باه  دأحإذا ؼٌر 
 واضحاً.لحٌن إشعاره بالعنوان الجدٌد الذي ٌجب أن ٌكون 
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   (14)الم د  
 

ماادة هااذه االتفاقٌااة ساانة كاملااة تباادأ ماان تااارٌخ توقٌعهااا وتجاادد تلقائٌاااً فااً حااال طلااب 
وللفرٌقٌن إصدار مالحق لهاذه  انتهائها،األقل من الفرٌقٌن وقبل شهرٌن على  أحدإلؽائها من 

   االتفاقٌة.االتفاقٌة موقعة من الفرٌقٌن وتعتبر جزءاً ال ٌتجزأ من أحكام هذه 
 

   (15)الم د  
 

ٌحااق ألي ماان الفاارٌقٌن فسااخ هااذه االتفاقٌااة فااً حااال إخااالل الفرٌااق األخاار بتنفٌااذ 
ال عادم التوصال إلاى حال مان خاالل االلتزامات المترتبة علٌاه بموجاب هاذه االتفاقٌاة فاً حا

لجنة ٌشكلها وزٌر الصحة لهذه الؽاٌة من باٌن أعضاائها منادوب أو أكثار مان الفرٌاق الثاانً 
  فٌها.دون أن ٌإثر ذلك سلباً على استٌفاء أي منهما ألي حق من حقوقه الواردة 

 

   (16)الم د  
ن خااالل اللجنااة فااً حااال نشااوء خااالؾ أثناااء تنفٌااذ هااذه االتفاقٌااة ٌااتم حلااه ودٌاااً ماا

مان هاذه االتفاقٌاة، وفاً حاال تعاذر حلاه مان خاالل هاذه  (15)المنصوص علٌها فاً الماادة 
 اللجنة ٌتم اللجوء إلى المحاكم المختصة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة. 

 

 (17)الم د  
  

فً حال تعاذر تنفٌاذ أي ماادة مان ماواد االتفاقٌاة أو أي جازء منهاا بسابب خاارج عان 
ٌقٌن وال ٌكاون لااه تاؤثٌر علااى جاوهر االتفاقٌااة ٌعتبار كؤنااه لام ٌكاان وال ٌاإثر علااى إرادة الفار
  المواد.صحة باقً 

 

   (18)الم د  
 

   الؼٌه.وأي مالحقة صادرة بموجبها  2008/  6/  18تعتبر االتفاقٌة الموقعة بتارٌخ 
 

 (19)الم د  
  

وتقع على ثالثة صفحات تتكون هذه االتفاقٌة من تسعة عشر مادة بما فٌها هذة المادة 
   2016/  1/  7بٌد كل فرٌق نسخة ووقعت بتارٌخ  أصلٌتٌن:وثالثة مالحق ومن نسختٌن 
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 ( 1المم ك ر ن ) 
 ا عاث  ءاا

 
مرا رر   ا عرراث  ءاا الا ليررا فيمرر  ياعمررك بمع لجررا المشرراريين والم افعررين والطمبررا مررن 

 ا ومرايز وزار  ال  ا : الاأمين ال  ي في ج معا آل البيا لدى معاشفي 
 

 

المعالجااة التجمٌلٌااة بكافااة أنواعهااا ومستحضااراتها باسااتثناء مااا ٌنااتج عاان األمااراض  -1
 والحوادث والحروق بموافقة الجامعة . 

 العالج الطبٌعً والتؤهٌلً خارج المستشفٌات بناء على موافقة الجامعة .  -2
قباال وزارة الصااحة أو  ماان المطاااعٌم بؤنواعهااا أال مااا ٌااتم إقرارهااا كسٌاسااة وقائٌااة -3

 . المعالجة
 معالجة العقم وموانع الحمل واإلخصاب والعجز الجنسً ) العنه ( . -4
األطااراؾ الصااناعٌة مااا لاام تظهاار الحاجااة لهااا نتٌجااة حااادث والمفاصاال الصااناعٌة  -5

 وكذلك أجهزة خلع الوالدة وأٌة أجهزة طبٌة أخرى . 
  بموافقة الجامعة . أجهزة السمع والنظر والعدسات الخارجٌة بؤنواعها أال -6
 الحوادث القضائٌة أذا كان المتسبب مجهول مع موافقة الجامعة .  -7
 .multi focalتصحٌح البصر باللٌزر واللٌزك بجمٌع الوسائل وعدسة  -8
معالجااة األساانان مااا عاادا الخلااع والحشااوات الفضااٌة والحشااوات التجمٌلٌااة البٌضاااء  -9

اض اللثااة والعملٌاااات الجراحٌاااة ومعالجااة القناااوات الساانٌة بؤنواعهاااا ومعالجااة أمااار
 ألضراس العقل المطمورة وكسور الفكٌن باستثناء العملٌات التجمٌلٌة للفكٌن . 

 عالج حب الشباب والكلؾ بؤنواعه . -10
 الفحوصات والدراسات الوراثٌة . -11
 التشوهات الخلقٌة . -12
 حاالت الوالدة للطالبات التابعات للجامعة . -13
التجمٌلٌاااة ؼٌااار الطبٌاااة ومعجاااون  الشاااامبو والصاااابون ومستحضااارات الجلاااد -14

 األسنان وأي مواد ال تندرج تحت مسمى األدوٌة .
 اإلصابات والحوادث واألمراض الناتجة عن تناول الكحول والمخدرات . -15
 متالزمة العوز المناعً المكتسب ) اإلٌدز ( . -16
 األجهزة الطبٌة المساعدة أال بموافقة الجامعة.  -17
  أي حاالت ترى الجامعة إضافتها . -18
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 ( 2المم ك ر ن ) 
 

 آليا الاع مل
 

 
 الاأيد من األهميا لم  ول  م  الذدم ا ال  يا: 

 

قبل توفٌر أي تسهٌالت أو خدمات ٌجب على مقدم الخدمة أن ٌتؤكد أن حامل البطاقاة 
التؤمٌنٌة هاو مإهال للحصاول علاى الخادمات الصاحٌة وٌطلاب مان الطالاب إباراز إثباات 

   عٌة.الجامالشخصٌة مع الهوٌة 
 

   يمي:ياقدن مقدن الذدما بم  
إتباااع إجااراءات إعااداد الفااواتٌر المتفااق علٌهااا مااع جامعااة آل البٌاات بموجااب الئحااة  -1

  الوزراء.األجور الطبٌة الموحدة الصادرة عن رئاسة 
التؤكد من صالحٌة البطاقة التؤمٌنٌة الصادرة من جامعة آل البٌت والتؤكاد مان هوٌاة  -2

 األحوال الشخصٌة أو نموذج التحوٌل.  الطالب الجامعٌة مع هوٌة
 تعبئة جمٌع خانات نموذج المعالجة من قبل الطبٌب.  -3

 

 المط لب ا:ا ضير 
 

   يمي:يقون مقدن الذدما   د ا ضير المط لب ا مرا    م  
 

 النماذج.تعبئة الرقم الوطنً على كافة  – 1
 للطالب.تعبئة الرقم الجامعً  -2
وص األعاراض المرضاٌة والتشاخٌص والرماز التشخٌصاً تعبئة كافة المعلومات بخصا -3

ICD  وؼٌرها.والخطة العالجٌة   
 المعالج.التؤكد من ختم وتوقٌع النموذج من قبل الطبٌب  -4
تفرٌااػ المطالبااات علااى كشااؾ وإرساااله إلااى جامعااة آل البٌاات عباار القنااوات المتبعااة فااً  -5

  الوزارة.
 بات.للمطالتعبئة الكشوفات بالقٌم اإلجمالٌة  -6
   الجامعة.تسلٌم المطالبات بعد التدقٌق من قبل وزارة الصحة إلى مكاتب  -7
تقااوم جامعااة آل البٌاات بتساادٌد المطالبااات خااالل فتاارة السااداد المتفااق علٌهااا فااً االتفاقٌااة  -8

 المبرمة.
فً حال وجود فروقات بالتحصٌل على جامعة آل البٌات أن تاذكر رقام المطالباة وقٌمتهاا  -9

  قات.الفرووسبب 
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تقوم دائارة القباول والتساجٌل علاى تنفٌاذ اإلجاراءات المتعلقاة بقباول الطلباة، اساتكمال إجاراءات 
تساجٌل الطلبااة وانتقااالهم ماان تخصااص إلااى آخار وعملٌااة االنسااحاب واإلضااافة، إصاادار الوثااائق وإعااداد 

قاوائم بالطلباة المناذرٌن الشهادات، إعاداد واساتخراج الجاداول الدراساٌة، رصاد نتاائج الطلباة، اساتخراج 
 والمفصولٌن والموضوعٌن على الئحة الشرؾ.

 
التخصصات التي تطرحها كليات ومعاهد الجامعة لمرحلة البكنالوريوس وشنروط القبنول فيهنا ورسنومها 
يمكن للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية / الفرع العلمي أن يتقدموا بطلب التحنال أله تخصنل أمنا 

انوية العامة والفروع المهنية المختلفة فعلى الطالب أن يكون قد أتم بنجاال دراسنة المنادتين باقي فروع الث
 اإلضافيتين المقررتين .
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 يميا الشريعا

 132 %75  √  √      √ √ √ √ √ √ √ الفقه وأصوله

 132 %75  √  √      √ √ √ √ √ √ √ أصول الدٌن

االمامة والوعظ 
 واالرشاد

√ √ √ √ √ √ √      √  √  75% 132 

 يميا الق  ون
 

 141 %65  √  √      √ √ √ √ √ √ √ القانون

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يميا اآلداب

 132 %65  √  √      √ √ √ √ √ √ √ اللؽة العربٌة وآدابها

 132 %65  √ √ √      √ √ √ √ √ √ √ التارٌخ

اللؽة االنجلٌزٌة 
 وآدابها

√ √ √ √ √ √ √      √  √  65% 132 

اللؽة الفرنسٌة 
 وآدابها

√ √ √ √ √ √ √      √  √  65% 132 

اللؽة واالدب/اٌطالً 
لٌزيانج -  

√ √ √ √ √ √ √      √  √  65% 132 

اللؽة واالدب/اسبانً 
انجلٌزي -  

√ √ √ √ √ √ √      √  √  65% 132 

اللؽة واالدب/فرنسً 
انجلٌزي -  

√ √ √ √ √ √ √      √  √  65% 132 

 132 %65  √  √      √ √ √ √ √ √ √ الجؽرافٌا التطبٌقٌة

 
 

 يميا العمون

 132 %65     √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ الرٌاضٌات

 132 %65     √ √ √ √ √ √    √ √ √ الفٌزٌاء

 132 %65     √ √ √ √ √ √    √ √ √ الكٌمٌاء

 132 %65     √ √ √ √ √ √    √ √ √ العلوم الحٌاتٌة

العلوم الطبٌة 
 المخبرٌة

√      √ √         70% 140 

اقتصادٌات المال  
الواألعم  

√ √ √ √ √ √ √ √     √  √ √ 65% 132 

 دائرة القبول والتسجٌل:
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 كلٌة األعمكل

 132 %65 √ √  √     √ √ √ √ √ √ √ √ إدارة األعمال

 132 %65 √ √  √     √ √ √ √ √ √ √ √ التموٌل والمصارؾ

 132 %65 √ √  √     √ √ √ √ √ √ √ √ المحاسبة

نظم المعلومات 
 المحاسبٌة

√ √ √ √ √ √ √      √  √ √ 65% 132 

سبة وقانون المحا
 االعمال

√ √ √ √ √ √ √      √  √ √ 65% 132 

نظم المعلومات 
 المالٌة والمصرفٌة

√ √ √ √ √ √ √      √  √ √ 65% 132 

 132 %65 √ √  √      √ √ √ √ √ √ √ التسوٌق الرقمً

 
كلٌة بٌت الحكمة 
للعلوم السٌكسٌة 
 والدراسكت الدولٌة

 

 132 %65  √ √ √      √ √ √ √ √ √ √ العلوم السٌاسٌة

 165 %80       √ √       √ √ هندسة العمارة كلٌة الهندسة

 163 %80       √ √       √ √ الهندسة المدنٌة

 163 %80       √ √       √ √ هندسة المساحة

هندسة الطاقة 
 المتجددة

√ √       √ √       80% 163 

 
كلٌة علوم االرض  

 والبٌئة

البٌئة علوم األرض و
 التطبٌقٌة

√ √ √    √  √ √ √ √     65% 132 

نظم المعلومات 
الجؽرافٌة 

 واالستشعار عن بعد

√ √ √      √ √  √     65% 132 

 
 

كلٌة االمٌر الحسٌن 
بن عبدهللا 
لتكنولوجٌك 
 المعلومكت

 132 %65     √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ علم الحاسوب

نظم المعلومات 
 الحاسوبٌة

√ √ √   √ √ √ √ √ √ √     65% 132 

نظم المعلومات 
 اإلدارٌة

√ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √  √ √ 65% 132 

 132 %65     √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ االمن السٌبرانً

علم البٌانات والذكاء 
 االصطناعً

√ √ √   √ √ √ √ √ √ √     65% 132 

 
كلٌة االمٌرة سلمى 

بنت عبدهللا 
 للتمرٌض

 

 132 %70         √ √      √ التمرٌض

 
 

كلٌة العلوم 
 التربوٌة

 132 %65  √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ معلم الصؾ

 132 %65  √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ تربٌة الطفل

 132 %65  √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ التربٌة الخاصة

132 %65 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ التربٌة البدنٌة 
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 النظكم العكدي للطلبة االردنٌٌن لدرجة البككلورٌوس   رسوم السكعكت المعتمدة 

  

  التخصص  اسم الكلٌة

سعر السكعة 
 المعتمدة الواحدة

 بكلدٌنكر األردنً

 

 مجموع المبلػ المطلوب

 

 عدد السكعكت

 هكلٌة الشرٌع

 12 380 20 الفقه وأصوله

 12 380 20 أصول الدٌن

 12 500 30 اإلمكمة والوعظ واإلرشكد

 12 440 25 القكنون كلٌة القكنون

 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسكنٌة

 12 380 20 اللؽة العربٌة وآدابهك

 12 380 20 اللؽة الفرنسٌة وآدابهك

 12 380 20 التكرٌخ

 12 380 20 كاإلنجلٌزٌة وآدابه  اللؽة

 

 12 380 20 إنجلٌزي/إٌطكلً 

 12 380 20 إنجلٌزي/سبكنً إ

 
 12 500 30 فرنسً /انجلٌزي 

 
 12 500 30 جؽرافٌك تطبٌقٌة 

 كلٌة العلوم

 12 428 24 الرٌكضٌكت

 12 428 24 الفٌزٌكء

 12 428 24 الكٌمٌكء

 12 428 24 العلوم الحٌكتٌة

 12 500 30 التحكلٌل الطبٌة

 كلٌة االعمكل

 12 380 20 إدارة األعمكل

 12 380 20 موٌل والمصكرؾالت

 12 380 20 المحكسبة

 12 380 20 اقتصكد المكل واألعمكل

 12 440 25 نظم المعلومكت المحكسبٌة

 12 380 20 المحكسبة وقكنون األعمكل

 12 440 25 نظم المعلومكت المكلٌة والمصرفٌة

 12 620 40 التسوٌق الرقمً  

كلٌة بٌت الحكمة للعلوم 
 20 العلوم السٌكسٌة والدراسكت الدولٌةالسٌكسٌة 

380 12 

 كلٌة الهندسة

 13 530 30 هندسة العمكرة

 12 500 30 الهندسة المدنٌة

 12 500 30 هندسة المسكحة

 12 620 40 هندسة الطكقة المتجددة

 علوم األرض والبٌئة كلٌة

  

 13 400 20 علوم األرض والبٌئة التطبٌقٌة

رافٌة واالستشعكر نظم المعلومكت الجؽ
 25 عن بعد

465 13 

 13 530 30 علم الحكسوبكلٌة األمٌر الحسٌن بن عبدهللا 
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 دٌنكر تدفع لمرة واحدة  140رسوم القبول لبرنكمج البككلورٌوس على البرنكمج العكدي 

 دٌنكر  04م الخدمكت الفصلٌة رسو

 

 

 13 530 30 نظم المعلومكت الحكسوبٌة لتكنولوجٌك المعلومكت

 13 530 30 نظم المعلومكت اإلدارٌة

 13 790 50 االمن السٌبرانً 

 13 700 40 علم البٌكنكت والذككء االصطنكعً 

األمٌرة سلمى بنت عبدهللا كلٌة 
 30 التمرٌض للتمرٌض

560 14 

 كلٌة العلوم التربوٌة

 14 500 25 التربٌة البدنٌة

 12 440 25 التربٌة الخكصة

 12 380 20 معلم الصؾ

 12 380 20 تربٌة الطفل

 للطلبة االردنٌٌن  الموازيالنظكم لدرجة البككلورٌوس   رسوم السكعكت المعتمدة 

  

  التخصص  اسم الكلٌة

سعر السكعة 
 المعتمدة الواحدة

 بكلدٌنكر األردنً

 

مجموع المبلػ 
 المطلوب

 

 عدد السكعكت

 هكلٌة الشرٌع

 12 570 30 الفقه وأصوله

 12 570 30 نأصول الدٌ

 12 810 50 اإلمكمة والوعظ واإلرشكد

 12 690 40 القكنون كلٌة القكنون

 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسكنٌة

 12 690 40 اللؽة العربٌة وآدابهك

 12 690 40 اللؽة الفرنسٌة وآدابهك

 12 690 40 التكرٌخ

 12 690 40 كاإلنجلٌزٌة وآدابه  اللؽة

 

 12 690 40 إنجلٌزي/إٌطكلً 

 12 690 40 إنجلٌزي/إسبكنً 

 
 12 690 40 فرنسً /انجلٌزي 

 
 12 750 45 جؽرافٌك تطبٌقٌة 

 كلٌة العلوم

 12 690 40 الرٌكضٌكت

 12 690 40 الفٌزٌكء

 12 690 40 الكٌمٌكء

 12 690 40 العلوم الحٌكتٌة

 12 750 45 التحكلٌل الطبٌة

 االعمكلكلٌة 

 12 690 40 إدارة األعمكل

 12 690 40 التموٌل والمصكرؾ

 12 690 40 المحكسبة

 12 690 40 اقتصكد المكل واألعمكل
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 رة واحدةدٌنكر تدفع لم 014 الموازي البرنكمج على البككلورٌوس لبرنكمج القبول رسوم

 دٌنكر  144رسوم الخدمكت الفصلٌة 

 12 750 45 نظم المعلومكت المحكسبٌة

 12 750 45 المحكسبة وقكنون األعمكل

 12 810 50 نظم المعلومكت المكلٌة والمصرفٌة

 12 870 55 التسوٌق الرقمً  

م السٌكسٌة كلٌة بٌت الحكمة للعلو
 40 العلوم السٌكسٌة والدراسكت الدولٌة

690 12 

 كلٌة الهندسة

 13 860 50 هندسة العمكرة

 12 810 50 الهندسة المدنٌة

 12 810 50 هندسة المسكحة

 12 930 60 هندسة الطكقة المتجددة

 علوم األرض والبٌئة كلٌة

  

 13 730 40 علوم األرض والبٌئة التطبٌقٌة

 50 علومكت الجؽرافٌة واالستشعكر عن بعدنظم الم
860 13 

كلٌة األمٌر الحسٌن بن عبدهللا لتكنولوجٌك 
 المعلومكت

 13 860 50 علم الحكسوب

 13 860 50 نظم المعلومكت الحكسوبٌة

 13 860 50 نظم المعلومكت اإلدارٌة

 13 1185 75 االمن السٌبرانً 

 13 990 60 علم البٌكنكت والذككء االصطنكعً 

 14 910 50 التمرٌض كلٌة األمٌرة سلمى بنت عبدهللا للتمرٌض

 كلٌة العلوم التربوٌة

 14 780 40 التربٌة البدنٌة

 12 690 40 التربٌة الخكصة

 12 690 40 معلم الصؾ

 12 690 40 تربٌة الطفل

 بكلدٌنكر للطلبة الوافدٌن )ؼٌر االردنٌٌن( لدرجة البككلورٌوس   رسوم السكعكت المعتمدة

 التخصص اسم الكلٌة

سعر السكعة 
 المعتمدة الواحدة

 بكلدٌنكر

مجموع المبلػ 
 المطلوب

 

 عدد السكعكت

 هكلٌة الشرٌع

 12 810 43 الفقه وأصوله

 12 810 43 ل الدٌنأصو

 12 1578 107 اإلمكمة والوعظ واإلرشكد

 12 1146 71 القكنون كلٌة القكنون

 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسكنٌة
 12 1146 71 اللؽة العربٌة وآدابهك

 12 1146 71 اللؽة الفرنسٌة وآدابهك
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 دٌنكر  تدفع لمرة واحدة  090للطلبة الوافدٌن  البككلورٌوس لبرنكمج القبول رسوم

  دٌنكر   104رسوم الخدمكت الفصلٌة 
 

 12 1146 71 التكرٌخ

 1146 71 كاإلنجلٌزٌة وآدابه  اللؽة
 

12 

 

 1146 71 إنجلٌزي/كلً إٌط
 

12 

 1146 71 إنجلٌزي/إسبكنً 
 

12 

 1146 71 فرنسً /انجلٌزي 
 

12 

 1146 71 جؽرافٌك تطبٌقٌة 
 

12 

 كلٌة العلوم

 1146 71 الرٌكضٌكت
 

12 

 1146 71 الفٌزٌكء
 

12 

 1146 71 الكٌمٌكء
 

12 

 1146 71 العلوم الحٌكتٌة
 

12 

 1146 71 التحكلٌل الطبٌة
 

12 

 االعمكلكلٌة 

 1146 71 إدارة األعمكل
 

12 

 1146 71 التموٌل والمصكرؾ
 

12 

 1146 71 المحكسبة
 

12 

 1146 71 اقتصكد المكل واألعمكل
 

12 

 12 1314 85 نظم المعلومكت المحكسبٌة

 12 1314 85 المحكسبة وقكنون األعمكل

 12 1314 85 نظم المعلومكت المكلٌة والمصرفٌة

 1146 71 التسوٌق الرقمً 
 

12 

كلٌة بٌت الحكمة للعلوم السٌكسٌة 
 71 العلوم السٌكسٌة والدراسكت الدولٌة

1146 
 

12 

 كلٌة الهندسة

 13 1451 89 هندسة العمكرة

 12 1362 89 الهندسة المدنٌة

 12 1362 89 هندسة المسكحة

 12 1998 142 هندسة الطكقة المتجددة

 األرض والبٌئة علوم كلٌة

 

 13 1217 71 علوم األرض والبٌئة التطبٌقٌة

نظم المعلومكت الجؽرافٌة 
 107 واالستشعكر عن بعد

1685 13 

كلٌة األمٌر الحسٌن بن عبدهللا 
 لتكنولوجٌك المعلومكت

 13 1217 71 علم الحكسوب

 13 1217 71 نظم المعلومكت الحكسوبٌة

 13 1217 71 نظم المعلومكت اإلدارٌة

 13 1685 107 االمن السٌبرانً 

 13 1503 93 علم البٌكنكت والذككء االصطنكعً 

كلٌة األمٌرة سلمى بنت عبدهللا 
 71 التمرٌض للتمرٌض

1288 14 

 كلٌة العلوم التربوٌة

 14 1484 85 التربٌة البدنٌة

 12 1146 71 التربٌة الخكصة

 12 1146 71 معلم الصؾ

 12 1146 71 تربٌة الطفل
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 وخكرج اوقكت الدوام الرسمً فً مقر الجكمعة  ()دولًلبرنكمج المكجستٌر رسوم السكعكت المعتمدة 

 التخصص

اردنً 
 )دٌنكر(

ؼٌر 
اردنً 

 (دٌنكر)

 عدد السكعكت بلػمجموع الم

 (دٌنكرؼٌر اردنً ) اردنً )دٌنكر(

 6 2705 1125 300 100 التخصصكت اإلنسكنٌة

 6 3205 1375 350 120 التخصصكت العلمٌة

 6 2395 1255 215 100 تكنولوجٌك المعلومكت واالتصكل

 6 2395 1555 215 150 تمرٌض صحة المجتمع

 6 2405 1245 250 120 ادارة االعمكل التنفٌذي

 6 2185 1375 180 120 علوم المعلومكت الجؽرافٌة

 6 2185 1375 180 120 هندسة العمكرة
 

 

 الدكتوراة) تخصصكت انسكنٌة( فً مقر الجكمعةلبرنكمج  رسوم السكعكت المعتمدة 

 نوع البرنكمج 
 اردنً )دٌنكر(

ؼٌر اردنً 
 (دٌنكر)

 عدد السكعكت مجموع المبلػ

 (دٌنكرٌر اردنً )ؼ اردنً )دٌنكر(

 6 2705 835 300 80 عكدي

/ خكرج اوقكت الدوام  دولً
 400 175 الرسمً 

1530 3605 6 

 

 

 فً مقر الجكمعة والدبلوم العكلً  العكدي لبرنكمج المكجستٌر رسوم السكعكت المعتمدة 

 

 التخصص

اردنً 
 )دٌنكر(

ؼٌر 
اردنً 

 (دٌنكر)

 عدد السكعكت مجموع المبلػ 

اردنً 
 )دٌنكر(

ؼٌر اردنً 
 (دٌنكر)

 9 1070 560 80 50 الدبلوم العكلً

 9 - 650 - 60 الدبلوم العكلً خكرج اوقكت الدوام الرسمً 

 9 990 560 71 50 الدبلوم العكلً فً اللؽة العربٌة للنكطقٌن بؽٌرهك

الدبلوم العكلً فً اللؽة العربٌة للنكطقٌن بؽٌرهك خكرج اوقكت 
 71 60 الدوام الرسمً 

650 990 9 

 درجة المكجستٌر                                                  

 6 1227 585 107 50 القرآن الكرٌم وعلومه

 6 1227 585 731 50 الحدٌث النبوي الشرٌؾ وعلومه 

 6 1227 585 731 50 الدعوة والعقٌدة 

 6 1227 675 731 65 الفقه واصوله

 6 1227 675 731 65 اصول الدٌن 

 6 1227 675 731 65 القضكء الشرعً 

 6 1227 675 731 65 القكنون
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 6 1227 585 731 50 الملكٌة الفكرٌة 

 6 1227 675 731 65 اللؽة العربٌة وآدابهك 

 6 1227 675 731 65 التكرٌخ 

 6 1227 585 731 50 اللؽة االنجلٌزٌة وآدابهك 

 6 1227 585 731 70 االقتصكد 

 6 1227 705 731 70 ارة االعمكل اد

 6 1227 705 731 70 التموٌل والمصكرؾ 

 6 1227 705 731 70 المحكسبة 

 6 1227 705 731 70 االدارة العكمة 

 6 1227 705 107 70 اقتصكد المكل واالعمكل 

 6 1227 675 107 65 العلوم السٌكسٌة 

 6 1227 585 731 50 العلوم الدبلومكسٌة 

 6 1227 585 731 50 ة التربٌ

 6 1227 675 731 65 االدارة التربوٌة 

المنكهج والتدرٌس / اللؽة العربٌة / اللؽة االنجلٌزٌة / 
 107 65 الرٌكضٌكت / العلوم / الدراسكت االجتمكعٌة / المنكهج العكمة 

675 1227 6 

 6 1459 695 731 60 الرٌكضٌكت / الفٌزٌكء / الكٌمٌكء / العلوم الحٌكتٌة 

 731 60 علم الحكسوب 

695 1459 6 
 

 6 1459 695 731 60 علىم االرض والجيئخ الزطجيقيخ 

 6 1459 695 731 60 هىارد الويبه

 6 1459 695 731 60 علن الفلك 

 6 1459 695 731 60 علىم الفضبء

 6 1227 765 107 80 االقتصكد والمصكرؾ اإلسالمٌة

 6 1459 755 128 70 الجٌولوجٌك التطبٌقٌة

 6 1227 645 107 60 تعلٌم اللؽة اإلنجلٌزٌة بكلحكسوب

 6 1095 705 85 70 االقتصكد والتعكون الدولً

 6 1543 755 142 70 تكنولوجٌك المعلومكت واالتصكل

 6 1543 765 723 80 لؽوٌكتاللؽة االنجلٌزٌة / 

 6 1543 765 723 80 األدب والنقداللؽة االنجلٌزٌة / 

 6 1227 560 107 50 ت التربوٌةالسٌكسك

 6 1543 935 142 100 تمرٌض صحة البكلؽٌن / عنكٌة حثٌثة 

 6 1543 935 142 100 تمرٌض صحة المجتمع 

 6 1543 765 142 80 ادارة االعمكل التنفٌذي 

 6 1543 815 142 80 علوم المعلومكت الجؽرافٌة

 6 1543 815 142 80 هندسة العمكرة 

 6 1227 675 107 65 ة االسالمٌة واسكلٌب تدرٌسهكمنكهج التربٌ
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 لبرنكمج الدبلوم العكلً فً مبنى الجكمعة فً عمكن   رسوم السكعكت المعتمدة 

 التخصص  

اردنً 
 )دٌنكر(

ؼٌر 
اردنً 

 (دٌنكر)

 عدد السكعكت مجموع المبلػ للفصل االول 

 (دٌنكرؼٌر اردنً ) اردنً )دٌنكر(

 9 1565 740 727 13 مٌن اعداد المعل

 9 1565 740 727 13 االدارة المدرسٌة 

 9 1565 740 135 70 دبلوم التربٌة 

 9 1565 740 135 70 صعوبكت التعلم 
 

 

 على مدار االسبوع(  –فً مبنى الجكمعة فً عمكن ) البرامج العكدٌة  لبرنكمج المكجستٌر رسوم السكعكت المعتمدة 

 

 التخصص

اردنً 
 ()دٌنكر

ؼٌر اردنً 
 (دٌنكر)

 عدد السكعكت مجموع المبلػ 

 (دٌنكر ؼٌر اردنً ) اردنً )دٌنكر(

 6 1485 735 773 17 الفقه واصوله

 6 1485 735 773 17 اصول الدٌن 

 6 1485 735 773 17 القضكء الشرعً 

 6 1485 735 773 17 اللؽة العربٌة وادابهك 

 6 1485 735 773 17 التكرٌخ 

 6 1485 735 773 17 كهج والتدرٌس / اللؽة العربٌة المن

 6 1485 735 773 17 المنكهج والتدرٌس / اللؽة االنجلٌزٌة 

 6 1485 735 773 17 المنكهج والتدرٌس /الرٌكضٌكت 

 6 1485 735 773 17 المنكهج والتدرٌس / العلوم 

منكهج التربٌة االسالمٌة  واسكلٌب 
 773 17 تدرٌسهك 

735 1485 6 

 6 1485 735 773 17 االدارة التربوٌة 

 6 1485 735 773 17 العلوم السٌكسٌة 

 6 1647 825 711 93 االقتصكد والتعكون الدولً 

 6 1647 825 711 93 ادارة االعمكل 

 6 1647 825 711 93 التموٌل والمصكرؾ 

 6 1647 825 711 93 اقتصكد المكل واالعمكل 

 6 1647 825 711 93 االقتصكد 

 6 1647 825 711 93 المحكسبة 

 6 1647 825 711 93 االدارح العبهخ 

 6 1647 825 711 93 القكنون 

 6 1647 825 711 93 اللغخ االنجليزيخ 

 6 1647 825 711 93 الولكيخ الفكريخ 

 6 1647 825 711 93 اللغخ االنجليزيخ/ النقد واالدة 

 6 1647 825 711 93 اللغخ االنجليزيخ م اللغىيبد 

 6 1753 875 711 93 الريبضيبد 
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على مدار  –الدكتوراه فً مبنى الجكمعة فً عمكن ) البرامج العكدٌة لبرنكمج  دة رسوم السكعكت المعتم
 االسبوع(

 التخصص

اردنً 
 )دٌنكر(

ؼٌر اردنً 
 (دٌنكر)

 عدد السكعكت مجموع المبلػ

 (دٌنكرؼٌر اردنً ) اردنً )دٌنكر(

 6 3005 1255 350 150 الفقه واصولة

 6 3005 1255 350 150 اللؽة العربٌة وادابهك
 

 

 

 ٌومً السبت واالحد(  –فً مبنى الجكمعة فً عمكن ) البرامج الدولٌة   لبرنكمج المكجستٌر رسوم السكعكت المعتمدة 

 

 التخصص

اردنً 
 )دٌنكر(

ؼٌر اردنً 
 (دٌنكر)

 عدد السكعكت مجموع المبلػ 

 اردنً )دٌنكر(
ؼٌر اردنً 

 (دٌنكر)

 6 2855 1275 237 737 الفقه واصوله

 6 2855 1275 237 737 اصول الدٌن 

 6 2855 1275 237 737 القضكء الشرعً 

 6 2855 1275 237 737 اللؽة العربٌة وادابهك 

 6 2855 1275 237 737 التكرٌخ 

 6 2855 1275 237 737 المنكهج والتدرٌس / اللؽة العربٌة 

 6 2855 1275 237 737 ة االنجلٌزٌة المنكهج والتدرٌس / اللؽ

 6 2855 1275 237 737 المنكهج والتدرٌس /الرٌكضٌكت 

 6 2855 1275 237 737 المنكهج والتدرٌس / العلوم 

 6 2855 1275 237 737 منكهج التربٌة االسالمٌة  واسكلٌب تدرٌسهك 

 6 2855 1275 237 737 االدارة التربوٌة 

 6 2855 1275 237 737 العلوم السٌكسٌة 

 6 2855 1275 237 737 االقتصكد والتعكون الدولً 

 6 2855 1275 237 737 ادارة االعمكل 

 6 2855 1275 237 737 التموٌل والمصكرؾ 

 6 2855 1275 237 737 اقتصكد المكل واالعمكل 

 6 2855 1275 237 737 االقتصكد 

 6 2855 1275 237 737 المحكسبة 

 6 2855 1275 237 737 بهخ االدارح الع

 6 2855 1275 237 737 القكنون 

 6 2855 1275 237 737 اللغخ االنجليزيخ 

 6 2855 1275 237 737 الولكيخ الفكريخ 

 6 2855 1275 237 737 اللغخ االنجليزيخ/ النقد واالدة 

 6 2855 1275 237 737 اللغخ االنجليزيخ /اللغىيبد 
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 الجكمعٌة والخدمكت القبول رسم

 
 البرنكمج

 رسم القبول 
)تدفع لمرة 
 واحدة(

 التكمٌنكت  
)تدفع 
لمرة 
 واحدة(

رسوم 
اخرى 
)تدفع 
 فصلٌك(

امتحكنكت 
 مستوى

)تدفع لمرة 
 واحدة(

مصكدر 
 تعلٌمٌة
)تدفع 
 فصلٌك (

خدمة 
 المجتمع 
)تدفع 
لمرة 
 واحدة(

 المجموع

 140 5 - 30 40 50 15 بكالوريوس صنظام عادهب

 210 5 - 30 100 50 25 بكالوريوس صموازهب

 294 5 - 45 140 50 54 بكالوريوس  غير اردني 

 110 5 - - 40 50 15 دبلوم عالي

ماجستير صالنظام العادهب تخصصات 
 انسانية

150 50 55 - 25 5 285 

ماجستير صالنظام العادهب تخصصات 
 علمية

150 50 55 - 75 5 335 

 585 5 71 - 140 50 319 ماجستير غير اردني تخصصات انسانية

 691 5 177 - 140 50 319 ماجستير غير اردني تخصصات علمية

ماجستير خارج اوقات الدوام الرسمي 
 صاردنيب تخصصات انسانية

300 50 100 - 70 5 525 

ماجستير خارج اوقات الدوام الرسمي 
 صاردنيب تخصصات علمية

300 50 150 - 150 5 655 

ماجستير دوليصغير اردنيب تخصصات 
 انسانية

500 50 250 - 100 5 905 

ماجستير دوليصغيراردني ب تخصصات 
 علمية

500 50 250 - 300 5 1105 

 355 5 50 - 100 50 150 دكتوراه البرناما العاده صاردنيب

 905 5 150 - 300 50 400 دكتوراه البرناما العاده صغير اردنيب

وراه خارج اوقات الدوام الرسمي دكت
 صاردنيب

200 50 150  75 5 480 

 1205 5 250  400 100 450 دكتوراة البرناما الدولي صغير اردنيب
                 

 رسوم طلبكت االلتحكق

 ؼٌر اردنً اردنً بكلدٌنكر نوع طلب االلتحكق
 بكلدٌنكر

 25 25 بكالوريوس موازه

 25 25 ادهبكالوريوس تربية بدنية ع

 35 35 بكالوريوس تربية بدنية موازه

 25 25 بكالوريوس هندسة عماره عاده

 35 35 بكالوريوس هندسة عمار موازه

 70 15 دبلوم عالي

 70 15 ماجستير عاده

 70 30 ماجستير دولي

 100 25 دكتوراه عاده

 150 40 دكتوراة دولي
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للطالب أو ذوٌه، بعد إتمام عملٌة براءة الذمة من الجامعة فً أي من  ترد الرسوم الجامعٌة كاملة أو ،:

 الحاالت اآلتٌة:
 أ. وفاة الطالب خالل ذلك الفصل. 

ب. الرسااوم المدفوعااة للفصاال الدراسااً الالحااق للفصاال الدراسااً الااذي فصاال فٌااه الطالااب ماان 
 .الجامعة نهائٌاً، أما فً حالة الفصل المإقت فترصد له الرسوم المدفوعة

 الؽاء قبول الطالب فً البرنامج او التخصص من قبل الجامعة  -ج

إذا انتقل الطالب المستجد المقبول من خالل لجنة القبول الموحد فاً الجامعاات األردنٌاة  -أ  ث  ي ،:
إلى جامعة أردنٌة رسمٌة أخرى وأبلػ الجامعة خطٌاً بذلك، فٌتم تحوٌل رسوم الساعات المعتمدة 

%( وذلاك إذا تام االنتقاال حتاى نهاٌاة األسابوع 100الجامعاة األخارى بنسابة )التاً ساجلها إلاى 
 الثالث من بداٌة الفصل الدراسً المحدد، شرٌطة حصوله على براءة ذمة حسب األصول.

ترصد رسوم الساعات المعتمدة فً حالة تؤجٌل الدراسة للفصال الدراساً ، وال ٌاتم رد الرساوم  -ب
 ى الفصل الذي ٌلً فصل التؤجٌل.اذا رؼب الطالب باالنسحاب عل

إذا انسحب الطالب المقبول )طلبة جدد( على الفصل الدراسً نفسه الذي قبل فٌاه فاً الجامعاة،    ث لث ،:
 وعلى أي برنامج فٌها، فٌستحق ترصٌد الرسوم الجامعٌة بالنسب اآلتٌة:

ارٌخ القباول %( إذا كان االنسحاب خالل األسبوع األول من تا100ترد الرسوم بنسبة ) أ. 
 فً الجامعة

%( إذا كان االنسحاب خالل األسبوع الثانً من تاارٌخ القباول فاً 90ب .ترد الرسوم بنسبة )
 الجامعة

%( إذا كان االنسحاب خالل األسبوع الثالث  وحتى نهاٌة األسبوع 50ج. ترد الرسوم بنسبة )
 الرابع من تارٌخ القبول فً الجامعة .

 هً الجهة المعتمدة لتحدٌد تارٌخ القبول  دائرة القبول والتسجٌل -د

إذا انسحب الطالب المقبول )طالب قدماء ( على الفصل الدراسً الذي تم ترصٌد الرسوم علٌه   رابع ،:
 وعلى أي برنامج فٌها فٌستحق الرسوم فٌستحق ترصٌد الرسوم الجامعٌة بالنسب اآلتٌة:

 بل بداٌة السحب واإلضافة %( إذا كان االنسحاب ق100ترد الرسوم بنسبة ) أ. 
 %( إذا كان االنسحاب خالل فترة السحب واالضافة 90ب .ترد الرسوم بنسبة )
%( إذا كااان االنسااحاب بعااد فتاارة السااحب واإلضااافة وحتااى نهاٌااة 50ج. تاارد الرسااوم بنساابة )

 األسبوع الرابع من بداٌة الفصل الدراسً الذي تم انسحابه فٌه .
 هً الجهة المعتمدة لتحدٌد تارٌخ القبول  دائرة القبول والتسجٌل -د

 : ال ترد أي رسوم إذا كان االنسحاب بعد المدد المبٌنة فً البند ثالثاً .  ذ مع 

 أسس رد الرسوم الجامعية وترصيدها 
 م01/3/6103( تاريخ 43/6102/6103صادرة عن مجمس اأُلمناء بقراره رقم )

 آل البيتلمطمبة في جامعة  6115( لسنة 61/ز( من قانون الجامعات االردنية رقم )00استنادا لممادة )
 



 

 - 78 - 

: ال ترد الرسوم فً حالة استحقاق ردها ما لم ٌاتم عمال باراءة ذماة مان قبال مساتحقٌها ، وٌعتماد  ع دع 
 معة لؽاٌات رد الرسوم.أول تارٌخ مثبت على براءة الذمة من قبل جهات الجا

 : تحول الرسوم الجامعٌة من الرقم القدٌم للطالب إلى الرقم الجدٌد فً الحاالت التالٌة :  ع بع 
تحول كامل الرسوم الجامعٌة التً قام الطالب بدفعها باساتثناء طلاب االلتحااق فاً حالاة قباول  -أ

 لبة الجدد( .الطالب فً تخصص جدٌد خالل الفصل الدراسً الذي قبل فٌه )الط
تحول رسوم الساعات المعتمدة والتؤمٌنات فً حالة قبول الطالب فاً تخصاص جدٌاد )طلباة  -ب

 قدماء( .

فً حال اإللؽاء الجزئاً لابعض الشاعب المساجل فٌهاا الطالاب خاالل الفصال الدراساً ٌاتم  -أ  : (2)ث م  
 ترصٌد قٌمة رسوم الساعات المسجلة للمواد الملؽاة فً ذلك  الفصل . 

فااً حااال اإللؽاااء الكلااً لجمٌااع الشااعب المسااجل فٌهااا الطالااب خااالل الفصاال الدراسااً ترصااد  -ب
 للطالب رسوم الساعات المسجل فٌها كاملة والرسوم الفصلٌة والتؤمٌنات المدفوعة منه . 

ال ٌستفٌد الطالب مان الفقارتٌن )أ،ب( الماذكورتٌن أعااله إذا  انساحب الطالاب ألي سابب مان  -ج
صدور قرار اإللؽاء الجزئً أو الكلً للشعب المساجل فٌهاا وتطباق بحقاه البناود األسباب قبل 

المتعلقة بؤسس رد الرسوم الجامعٌة الواردة فً البنادٌن )ثالثاا ورابعاا( مان أساس رد الرساوم 
 الجامعٌة وترصٌدها . 

ٌطة أن ال تاساعا :  ٌعتبار المبلاػ الزائاد عان الرساوم رصاٌداً مادوراً ، وٌصارؾ فاً الحااالت اآلتٌاة شاار
 ٌكون الطالب منذراً أو علٌه مستحقات مالٌة .

 فً حالة التخرج أو االنسحاب آو الفصل من الجامعة  -أ
 إذا كان الطالب مبعوثاً على نفقة جهة إٌفاد، ولم ٌنِه ساعات االبتعاث . -ب
إذا كان الرصٌد بسبب إلؽاء شعبة او تزٌد على  العبء الدراسً للطالب، أو فروقات  -ج

 سوم الدراسة الخاصة.ر

: فً جمٌع الحاالت السابقة ٌجب إحضار موافقة خطٌة على صرؾ الرصٌد باسم الطالب من    شرا، 
 الجهة المعنٌة فً حال إذا كان أصل الرصٌد عبارة عن شٌك أو تبرع من أي جهة كانت . 

س أو فً االشكالٌات : ٌبت مجلس العمداء فً الحاالت التً لم ٌرد علٌها نص فً هذه األُس   دي  شر
 الناجمة عن تطبٌقها .

 
 : تلؽً هذه األسس أي أسس أو قرارات سابقة تتعارض معه ث  ي  شر

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 .5/12/2119( تارٌخ 11/2119/2121تم التعدٌل بموجب قرار رقم ) - 

أعزائً الطلبة :  فً حكل فقدان الهوٌة الجكمعٌة الذكٌة أو تلفهك أو  تؽٌٌر تخصص  علٌكم بكإلجراءات 
 التكلٌة :

 

 مراجعة المكتبة الهكشمٌة / قسم اإلعكرة لإلبالغ عنهك. - 
 إحضكر وصل مكلً من الدائرة المكلٌة )بدل فكقد، بدل تكلؾ، بدل تحوٌل(  - 
 ة الخدمكت والرعكٌة الطالبٌة فً عمكدة شؤون الطلبة إلصدار هوٌة جكمعٌة جدٌدة. مراجعة دائر - 

استالم البطكقة الذكٌة من بن  القكهرة عمكن / عمكدة شؤون الطلبة من قبل الطكلب نفسه مع احضكر 
 صورة عن هوٌة األحوال المدنٌة 
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 (:1الم د  )
ٌُعمل بها اعتباراً من .أ   تسمى هذه التعلٌمات )تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس فً جامعة آل البٌت(، و

 .2022/2023جامعً الدراسً األول من العام البداٌة الفصل 
 ٌكون للكلمات والعبارات اآلتٌة المعانً الواردة إزاءها ما لم تدل القرٌنة على خالؾ ذلك. .ب 

 جامعة آل البٌت.   :الج معــا
 مجلس العمداء.   :المجم 
 عمٌد الكلٌة فً الجامعة.   :العميـــــد
ٌّة كلٌة فً الجامعة.   :اليميــــــا  أ
 ً الكلٌة.أي قسم ف   :القعـــــــن

 الفصل األول أو الثانً من كل عام جامعً.  :الفـ ـــل الــعــ دي
فصالن دراسٌان إجبارٌان )األول والثانً( مدة كل منهما ستة عشر أُسبوعاً   :الع ا الدراعيــــــــا

تشمل مدة االمتحانات ، وفصالً صٌفٌاً اختٌارٌاً مدته ثـمانٌة أسابٌع حداً أدنى 
 متحانات .بما فً ذلك  اال

 ٌجري احتساب الساعات المعتمدة لكل مساق فً الخطة الدراسٌة كما ٌؤتً:  :العـــ  ا المعامــــد 
( ست عشرة ساعة تدرٌسٌة بما فً ذلك 16ساعة معتمدة واحدة لكل ) .1

 االمتحانات.
( ست عشرة حصة عملٌة أو مٌدانٌة مدة كل 16ساعة معتمدة واحدة لكل )  .2

 على األقل. منها ساعتان فعلٌتان
عدد الساعات المعتمدة التً ٌسمح للطالب بتسجٌلها فً الفصل الدراسً  :العبء الدراعــــــي

 الواحد.
 

تطبق هذه التعلٌمات على طلبة جمٌع كلٌات الجامعة المنتظمٌن المسجلٌن لنٌل درجة  (:2الم د  )
 البكالورٌوس.

 الذطط الدراعيا

 
ط الدراسٌة التً تإدي إلى نٌل درجة البكالورٌوس فً التخصصات التً ٌقر مجلس العمداء الخط (:3الم د  )

 تقدمها كلٌات الجامعة، وذلك بناًء على تنسٌب مجالس األقسام وتوصٌات مجالس الكلٌات.
 (:4الم د  )
 توضع الخطط الدراسٌة على أساس نظام الساعات المعتمدة. .أ 
اعات معتمدة، وٌجوز بقرار من مجلس ( ثالث س3ٌحدد لكل مساق من مساقات الخطط الدراسٌة ) .ب 

 العمداء أن تقل أو تزٌد على ذلك.
 

تنظم الخطط الدراسٌة فً الجامعة على أن ٌكون الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة لنٌل درجة  (:5الم د  )
 البكالورٌوس للتخصصات التً تطرحها الكلٌات كما ٌؤتً:

 تعميمات منح درجة البكالوريوس في جامعة آل البيت
 م61/2/6166( تاريخ  233/6160/6166مس العمداء بموجب قرار رقم ) صادرة عن مج

 م0554( لسنة 30( من نظام منح الدرجات العممية والشهادات في جامعة آل البيت رقم )4بموجب المادة )
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 عدد الساعات المعتمدة الكلٌة

 132 شرٌعةكلٌة ال

 141 كلٌة القانون

 132 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

 132 كلٌة اللؽات األجنبٌة

 140كلٌة العلوم )باستثناء تخصص العلوم الطبٌة المخبرٌة إذ ٌكون عدد الساعات 
 ساعة(

132 

 132 كلٌة األعمال

 132 كلٌة بٌت الحكمة للعلوم السٌاسٌة والدراسات الدولٌة

 163 ساعة( 165ندسة )باستثناء تخصص هندسة العمارة إذ ٌكون عدد الساعات كلٌة اله

 132 كلٌة علوم األرض والبٌئة

 132 كلٌة األمٌر الحسٌن بن عبد هللا لتكنولوجٌا المعلومات

 132 كلٌة األمٌرة سلمى بنت عبد هللا للتمرٌض

 132 كلٌة العلوم التربوٌة

 135 كلٌة علوم الطٌران/علوم الطٌران

 134 كلٌة علوم الطٌران/المراقبة والمالحة الجوٌة

 توزع الساعات المعتمدة المطلوبة لنٌل درجة البكالورٌوس فً كلٌات الجامعة على النحو اآلتً: (:6الم د  )
 ( ساعة معتمدة.27متطلبات الجامعة: ) -أ 
 %( على األقل من مجموع الساعات المعتمدة.15متطلبات الكلٌة: ) -ب 
 %( على األقل من مجموع الساعات المعتمدة.60قسم )التخصص(: )متطلبات ال -ج 

 
 تشتمل الخطة الدراسٌة لكل تخصص تمنح فٌه درجة البكالورٌوس المساقات اآلتٌة: (:7الم د  )

 أو : ماطمب ا الج معا:
 ( ساعة معتمدة وتشمل:27ٌخصص لها )

 ( ساعة معتمدة وهً:18المتطلبات اإلجبارٌة: ٌخصص لها ) .أ 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق مساق ا رقم ت

 - 3 الثقافة اإلسالمٌة 5001100 1

 - 3 النظم اإلسالمٌة 5001101 2

 - 3 العلوم العسكرٌة 5001110 3

 - 3 التربٌة الوطنٌة 5001111 4

 النجاح فً امتحان المستوى 3 )1(اللؽة العربٌة  5001120 5

 النجاح فً امتحان المستوى 3 )1(اللؽة اإلنجلٌزٌة  5001121  

  18 المجموع

وفق األسس الصادرة من  –متطلب خدمة المجتمع: ٌتوجب على الطلبة كافة إنهاء متطلب خدمة المجتمع **
 المجلس

 -:ٌُراعى فً مساق العلوم العسكرٌة ما ٌؤتً* 
ساعات معتمدة( وتحسب  3العلوم العسكرٌة مساق إجباري للطلبة األردنٌٌن واختٌاري لؽٌر األردنٌٌن ) -أوالً:

هذه الساعات للطالب ضمن عدد الساعات المعتمدة المقررة لتخرجه، وتدخل فً حساب المعدل الفصلً 
ساق أن ٌدرسوا بدالً عنه أي والتراكمً. وعلى الطلبة ؼٌر األردنٌٌن الذٌن لم ٌختاروا دراسة هذا الم
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 مساق أخر، وٌعامل معاملة مساق العلوم العسكرٌة من حٌث المواظبة والنجاح والرسوب. 
 

 ٌُعفى الطالب من دراسة مساق العلوم العسكرٌة فً إحدى الحاالت اآلتٌة:  -ثانٌاً:
%( أو ما 60ج( أو )إذا درسه بنجاح فً أي جامعة أردنٌة حكومٌة أو خاصة ، أو بعالمة ال تقل عن ) .1

 .ٌعادلها إذا كان لها عالمة
إذا كان من خرٌجً الكلٌات العسكرٌة األردنٌة )الجناح العسكري فً جامعة مإتة، الكلٌة العسكرٌة  .2

 .الملكٌة، مدرسة المرشحٌن العسكرٌة( أو ما ٌعادلها من كلٌات عسكرٌة أجنبٌة
ٌة، ودورات الوكالء التؤسٌسٌة بالنسبة للرتب إذا كان من الضباط الحاصلٌن على دورات الصؾ التؤسٌس .3

األخرى، وُتعتمد دائرة التعلٌم الجامعً بمدٌرٌة التعلٌم والثقافة العسكرٌة إلثبات أن الطالب المعنً تنطبق 
 علٌه شروط اإلعفاء الواردة فً هذا البند وفً البند السابق.

 

ها الطالب من خارج كلٌته على أن ٌكون بٌنها ( ساعات معتمدة ٌختار9المتطلبات االختٌارٌة: ٌخصص لها )
 مساق واحد من كل مجال من المجاالت اآلتٌة:

 ضمن المساقات اآلتٌة: ( ساعات معتمدة3وٌخصص له ) مجال العلوم اإلنسانٌة -1

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق  رقم المساق ت

 - 3 )1(لمانٌة اللؽة األ 5001122 1

 - 3 )1(اللؽة الفارسٌة  5001123 2

 - 3 )1(اللؽة التركٌة  5001124 3

  3 (1اللؽة الفرنسٌة ) 5001127 4

 - 3 تارٌخ القدس 5001125 5

 - 3 تارٌخ الحضارة اإلسالمٌة 5001126 6

 - 3 مدخل إلى التربٌة 5001180 7
 

 ( ساعات معتمدة ضمن المساقات اآلتٌة :3مجال العلوم االجتماعٌة واالقتصادٌة وٌخصص له ) -2

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق ت

 - 3 القانون فً حٌاتنا 5001112 1

 - 3 الدٌمقراطٌة و حقوق اإلنسان 5001113 2

 - 3 منهجٌة البحث العلمً 5001140 3

 - 3 أخالقٌات المهنة 5001141 4

 -   بتكار الرٌادة وال 5001142 5

 - 3 مدخل إلى علم النفس التربوي 5001181 6

 - 3 تنظٌم األسرة والمجتمع 5001182 7

 - 3 المهارات الحٌاتٌة الجامعٌة 5001183 8

 
 عتمدة ضمن  المساقات اآلتٌة :( ساعات م 3مجال العلوم والتكنولوجٌا والصحة وٌخصص له )  -3

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق  رقم المساق ت

 - 3 اإلعجاز العلمً فً القرآن الكرٌم 5002104 1

 - 3 الفٌزٌاء فً حٌاتنا 5002130 2

 - 3 بٌولوجٌا اإلنسان 5002131 3

 - 3 البٌئة والتلوث البٌئً 5002132 4

 - 3 مدخل إلى علم الفلك 5002133 5
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 - 3 السالمة المرورٌة 5002150 6

 - 3 الثقافة الصحٌة لؽٌر طلبة التمرٌض 5002170 7

 - 3 التربٌة اإلعالمٌة والمعلوماتٌة 5002182 8

 
%( على األقل من مجموع الساعات المعتمدة، وتشمل مجموعة المساقات التً 15ثانٌاً: متطلبات الكلٌة: تشكل )

ٌحتاجها طلبة الكلٌة كافة لتزوٌدهم بقاعدة معرفٌة مشتركة وثٌقة الصلة بالمجال العام للتخصص، كما ٌشمل 
لتً تشكل حالة تكاملٌة مع مساقات التخصص، وال ٌشترط أن تكون هذه المساقات من المساقات المساقات ا

 التً تطرحها الكلٌة، او أحد أقسامها األكادٌمٌة.
%( على األقل من مجموع الساعات المعتمدة، وتراعً األقسام فٌها ما 60ثالثا: متطلبات التخصص: تشكل )

 ٌؤتً:
اقات إجبارٌة ومساقات اختٌارٌة تؽطً جوانب التخصص بشكل تتكون متطلبات التخصص من مس .أ 

 متوازن.
ٌراعً القسم توزٌع الساعات المعتمدة بٌن المساقات اإلجبارٌة واالختٌارٌة، وكذلك تعزٌز العالقة  .ب 

مع التخصصات المساندة األخرى ضمن الكلٌة الواحدة بشكل خاص ومع التخصصات األُخرى فً 
 الجامعة بشكل عام.

ٌُعطى بعضها من تكون م .ج  ساقات التخصص اإلجبارٌة واالختٌارٌة من قسم التخصص، وٌجوز أن 
 قسم أو أقسام أخرى بعد دراسة مشتركة للخطة الدراسٌة بٌن القسم المعنً واألقسام األخرى.

عّد كل قسم ٌمنح درجة علمٌة خطة استرشادٌة موزعة على ) .د  ( ثـمانٌة فصول دراسٌة إجبارٌة، 8ٌ 
ب مع عدد ساعات الخطة الدراسٌة له، مقترحاً فٌها المساقات التً ٌسجلها الطالب فً أو بما ٌتناس

 كل فصل عادي وفق النموذج المعّد لذلك.
 (:8الم د  )
 ٌوضع مخطط توصٌفً لكل مساق ٌتناسب مع عدد الساعـات المعتمدة المخصصة له. .أ 
 لخطة متدرجة تصاعدٌاً.تصنؾ المساقات التً تتضمنها أٌة خطة دراسٌة ضمن سنوات دراسة ا .ب 
 ٌُعطى كل مساق رقماً من عدة منازل تدل على الكلٌـــة، والقسم، والمستوى، وحقل المعرفة وتسلسلها. .ج 
 تحدد المتطلبات السابقة أو المتزامنة )إن وجدت( إزاء كل مساق. .د 
معتمدة ونوع ٌحــدد إزاء كل مساق فً الخطة الدراسٌة عدد الساعات النظرٌة والعملٌة وعدد ساعاته ال .ه 

 التعلم )وجاهً، مدمج،عن بعد(.
ال ٌجوز للطالــب أن ٌدرس مساق ما قبل دراسة متطلبه السابق، وفً حال حدوث ذلك تقــوم دائرة  .و 

ٌُعّد  القبول والتسجٌل بإلؽاء تسجٌله وعالمته فً ذلك المساق وإبالغ الطالب والعمٌد المعنً، وال 
 أن سجله دراسًة لهذا المساق. انسحاب الطالب أو حرمانه من مساق سبق

ٌجوز للطالب أن ٌدرس مساق مـا ومتطلبه السابق بالتزامن فً فصل التخرج، أو إذا كان قد درس  .ز 
 المتطلب السابق ولم ٌنجح فٌه،.

إذا ُسمح للطالب بدراسة مساق ما متزامناً مع متطلبه السابق ثم حرم من االستمرار بدراسة متطلبه  .ح 
( من هذه التعلٌمات فإنه ٌستمر فً دراسة 22استناداً إلى الفقرة )ب( من المادة )السابق أو انسحب منه 

 ذلك المساق، من ؼٌر أن ٌعفٌه ذلك من دراسة المتطلب السابق.
( ساعة معتمدة أن ٌدرس مساقاً ما 34ٌجوز للطالب المتبقً على إنهاء خطته الدراسٌة ما ال ٌزٌد عن ) .ط 

 الدراسً ذاته ومتطلبه معاً بالتزامن فً الفصل
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 اما    ا المعاوى

 (9الم د )
ٌتقدم الطلبة ؼٌر الناطقٌن باللؽة العربٌة إلى امتحان مستوى ٌعده مركز اللؽات لهم، وتطبق علٌهم  .أ 

 أسس قبول الطلبة ودراستهم المعمول بها فً مركز اللؽات.
لؽة اإلنجلٌزٌة والحاسوب ٌتوجب على الطلبة كافة التقدم المتحانات المستوى فً اللؽة العربٌة وال .ب 

خالل الفصول الثالثة األولى من تارٌخ االلتحاق بالجامعة بما فٌها الفصل الصٌفً على أن ٌسجل 
 ( خارج خطته الدراسٌة.099الطالب الذي ٌخفق فً النجاح بهذا االمتحان مساقاً استدراكٌاً )

فما فوق  50و ما ٌساوي أ 400( الحاصل على عالمة TOEFLٌعفى الطالب الناجح فً امتحان ) .ج 
 (.5001021من دراسة مساق لؽة إنجلٌزٌة استدراكٌة )

فما فوق من دراسة مساق  )5( الحاصل على درجة )IELTSٌعفى الطالب الناجح فً امتحان ) .د 
 (.5001021لؽة إنجلٌزٌة استدراكٌة )

راً لكل مرة ( خمسون دٌنا50للطالب إعادة امتحان المستوى أكثر من مرة وبرسم مالً مقداره ) .ه 
شرٌطة أن ٌكون قد رسب فً ذلك االمتحان وأخفق فً النجاح فً أي من المساقات االستدراكٌة 

 التالٌة:
 

 

 المتطلب السابق العبء المالً الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق ت

 - ساعات 3 صفر ساعة 99اللؽة العربٌة  5001020 1

 - ساعات 3 عة س صفر 99اللؽة االنجلٌزٌة  5001021 2

 - ساعات 3 صفر ساعة 99مهارات الحاسوب  02060 5 3

 
بعد انتهاء الفرصة المحددة للطالب بالتقدم المتحانات المستوى وهً ثالثة فصول دراسٌة من  .و 

قبوله بالجامعة، أو فً حال تقدٌم الطالب المتحانات المستوى ورسوبه بها جمٌعا أو بؤحدها، فإنه ٌتم 
ن إكمال تسجٌله للفصل الرابع إال بعد تسجٌل إحدى مساقات المستوى أو جمٌعها، على منع الطالب م

أن ٌنهً دراسة جمٌع المساقات االستدراكٌة التً رسب بامتحانات المستوى الخاص بها أو لم ٌتقدم 
 لها خالل السنة الثانٌة له، وٌتم منع الطالب من سحبها بعد تسجٌلها.

فً حال قٌام الطالب بتقدٌم امتحان المستوى الذي لم ٌتقدم له قبل فترة مع مراعاة ما ورد فً )و( و .ز 
السحب واالضافة للفصل الذي تم منعه من اكمال تسجٌله ونجاحه به، فانه ٌسمح له بسحب المساق 

 االستدراكً المقابل لهذا االمتحان.
قبل التحوٌل، أن على الطلبة المحولٌن إلى تخصصات جدٌدة، ولم ٌنجحوا فً امتحانات المستوى  .ح 

ٌقوموا بتسجٌل المساقات االستدراكٌة لمساقات المستوى التً رسبوا بها وال ٌسمح لهم بالتقدم 
المتحانات المستوى مرة أخرى، وٌتم نقل نتائجهم فً امتحانات المستوى التً حصلوا علٌها قبل 

 التحوٌل تلقائٌاً إلى سجلهم الجدٌد بعد التحوٌل.
 
 
 
 
 

 



 

 - 84 - 

 لعبء الدراعيمد  الدراعا وا

 
 (:10الم د  )
تتكون السنة الدراسٌة من فصلٌن دراسٌٌن عادٌٌن )إجبارٌٌن( مدة كل منهما ستة عشر أسبوعاً، بما  .أ 

( ٌوم عمل، وقد ٌضاؾ إلٌهما فصل صٌفً اختٌاري مدته ثـمانٌة أو عشرة 80فٌها  االمتحانات بواقع )
 وم عمل.( 50ٌأو  40أسابٌع بما فً ذلك  االمتحانات بواقع )

تكون مدة الدراسة لنٌل درجة البكالورٌوس للطالب العادي بعبء عادي هً ثـمانٌة فصول، أو  .ب 
 أربع سنوات دراسٌة، وتكون فً تخصصات كلٌة الهندسة عشرة فصول، أو خمس سنوات دراسٌة.

( ثالث سنوات دراسٌة، والحد األعلى 3ٌكون الحد األدنى للحصول على درجة البكالورٌوس هو ) .ج 
 ( سبع سنوات دراسٌة باستثناء تخصصات كلٌة الهندسة فتكون ثـمانً سنوات.7و )ه
 (:11الم د  )
ٌكون الحد األدنى للساعات المعتمدة التً ٌدرسها الطالب المسجل لنٌل درجة البكالورٌوس )العبء  .أ 

( تسع 9) ( اثنتً عشرة ساعة معتمدة للفصل العادي، وٌجوز بموافقة عمٌد الكلٌة دراسة12الدراسً( )
ساعات معتمدة أو اقل، وٌستثنى من ذلك الطالب الذي ٌتوقؾ تخرجه فً نهاٌة ذلك الفصل على دراسة 

 عدد أقل من الساعات، أو الطالب الذي ال تتوافر له مواد من خطته الدراسٌة لتسجٌلها.
ٌوس فً الفصل ٌكون الحد األعلى للساعات المعتمدة التً ٌدرسها الطالب المسجل لنٌل درجة البكالور .ب 

 ( ساعة معتمدة.18العادي )
( ساعة معتمدة بموافقة عمٌد 21ٌجوز أن ٌتعدى عدد الساعات المعتمدة فً الفصل العادي إلى ) .ج 

 الكلٌة فً أي من الحاالت اآلتٌة:
 ( نقطة. 3.5أوالً: أن ال ٌقل معدل الطالب التراكمً فً نهاٌة الفصل السابق عن )

( نقطة، وأن ال ٌقل عبإه  3.5طالب الفصلً فً الفصل السابق عن )ثانٌاً: أن ال ٌقل معدل ال
 ( ساعة معتمدة محتسبة فً المعدل.12الدراسً فً ذلك الفصل عن )

ثالثاً: أن ٌكون تخرج الطالب متوقفاً على السماح له بدراسة هذا العدد من الساعات فً فصل التخرج 
درٌب هو الفصل الذي ٌتوقع فٌه تخرجه، نفسه، وإذا كان الفصل الذي ٌمضٌه الطالب فً الت

 ٌُسمح له بدراسة هذا العدد من الساعات فً الفصل العادي الذي ٌسبقه مباشرة.
ٌكون الحد األعلى للساعات المعتمدة التً ٌدرسها الطالب المسجل لنٌل درجة البكالورٌوس فً  .د 

( 13عات المعتمدة إلى )( ساعات معتمدة، وٌجوز أن ٌتعدى عدد السا10الفصل الدراسً الصٌفً )
ثالث عشرة ساعة معتمدة إذا كان تخرج الطالب متوقفا على السماح له بدراسة هذا العدد من الساعات 

( 3.5فً فصل التخرج نفسه، وكذلك الطالب الذي ال ٌقل تقدٌره التراكمً أو فً الفصل السابق عن )
 نقطة.

تحصٌله األكادٌمً فً الجامعة، آخذاً بعٌن ٌتحمل الطالب مسإولٌة العبء الدراسً الذي ٌتناسب و .ه 
 االعتبار الحد األدنى واألعلى للساعات المسموح بالتسجٌل علٌها فً الفصل الدراسً الواحد. 

تقوم دائرة القبول والتسجٌل بإلؽاء تسجٌل أي مساق ألي طالب ٌتجاوز عبإه الدراسً فً فصل ما  .و 
الب الذي ٌتدنى عبإه الدراسً فً فصل ما عن الحد عن الحد األعلى المسموح به، وإلؽاء تسجٌل الط

 األدنى المسموح به وفق التعلٌمات المعمول بها فً الجامعة.
ٌصنؾ الطلبة المسجلون لنٌل درجة البكالورٌوس على أربعة أو خمسة مستوٌات: السنة األُولى،  .ز 

طالب بمستوى السنة الثانٌة أو الثالثة السنة الثانٌة، السنة الثالثة، السنة الرابعة، السنة الخامسة، وٌعتبر ال
( ساعة معتمدة 135، 100، 65، 30أو الرابعة أو الخامسة إذا كان قد نجح فً دراسة ما ال ٌقل عن )

 .على التوالً
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 المواظبا

 (:12الم د  )
تشترط مواظبة الطالب على حضور جمٌع المحاضرات النظرٌة وساعات العمل المخبري والتطبٌق  .أ 

 شاؼل الهندسٌة المقررة لكل مساق فً الخطة الدراسٌة. العملً والم
 %( من مجموع الساعات المقررة لكل مساق. 12.5ال ٌسمح للطالب بالؽٌاب عن أكثر من ) .ب 
%( من مجموع الساعات المقررة لدراسة المساق دون عذر 12.5إذا ؼاب الطالب عن أكثر من ) .ج 

لالمتحانات بما فٌها االمتحان النهائً وٌعد راسباً مرضً أو قهري ٌقبله مدرس المساق ٌحرم من التقدم 
فً المساق وتعتبر عالمته فٌها )هـ( هاء، وٌقوم مدرس المساق بإبالغ الطالب  بالقرار وترصد عالمة 
الحرمان له وذلك عند تجاوز ؼٌاب الطالب نسبة الؽٌاب المبٌنة أعاله، وعلى المدرس إعالن قوائم 

 حانات النهائٌة بؤسبوع كحد أقصى.الحرمان قبل موعد عقد االمت
%( من الساعات المقررة لمساق ما، وكان هذا الؽٌاب بعذر 12.5إذا ؼاب الطالب عن أكثر من ) .د 

مرضً أو قهري ٌقبله عمٌد الكلٌة الذي ٌطرح المساق، ٌعد الطالـب منسحباً من ذلك المساق وتطبق 
مساق مدرس المساق وعمٌد كلٌة الطالب ومدٌر علٌه أحكام االنسحاب، وٌبلػ عمٌد الكلٌة الذي ٌطرح ال

القبول والتسجٌل قراره بذلك، وتثبت حالة "منسحب " إزاء ذلك المساق فً السجـل األكادٌمً للطالب،. 
أما الطلبة الذٌن ٌمثلون المملكة أو الجامعة فً النشاطات الرسمٌة )داخل المملكة( فٌسمح لهم بالتؽٌب 

النشاطات الرسمٌة )خارج المملكة( فٌسمح لهم بالتؽٌب بنسبة ال تتجاوز  %(، أما25بنسبة ال تتجاوز )
 %( وبخالؾ ذلك تطبق علٌهم أحكام االنسحاب.30)

ٌشترط فً العذر المرضً أن ٌكون بتقرٌر طبً صادر عن جهة مختصة رسمٌة تعتمدها الجامعة، وأن  .ه 
ال تتجاوز أسبوعٌن من انقطاع الطالب ٌقدم هذا التقرٌر إلى عمٌد الكلٌة الذي ٌطرح المساق خالل مدة 

عن المواظبة، وفً حال الحاالت القهرٌة ٌقدم الطالب عذره خالل أسبوع من تارٌخ زوال أسباب 
الؽٌاب. أما فً حالة التؽٌب عن االمتحانات النهائٌة فٌشترط فً العذر المرضً أن ٌكون صادراً عن 

 وال للعمٌد رفض التقارٌر الطبٌة التً ال ٌقتنع بها.جهة مختصة رسمٌة تعتمدها الجامعة،  وفً كل األح
 تحتسب فترة الؽٌاب ابتداًء من تسجٌل الطالب للمساق. .و 
عمداء الكلٌات وأعضاء هٌئة التدرٌس والمحاضرون ومدٌر القبول والتسجٌل كل  فٌما ٌخصه،  .ز 

 مسإولون عن تنفٌذ أحكام المواظبة.
 

 ا ذاب راا والعام ا والمعد ا

 (:13الم د  )
( من هذه التعلٌمات، تحسب العالمات وٌسجل لكل مساق بالنسبة 18مع مراعاة ما ورد فً المادة ) .أ 

المئوٌة مع بٌان عدد ساعاته المعتمدة، وترصد العالمة النهائٌة دون كسور )ألقرب رقم صحٌح( وتحول 
 إلى نقاط ورموز.

وعالمة االمتحان الفصلً وعالمات  العالمة النهائٌة لكل مساق هً مجموع عالمة االمتحان النهائً .ب 
األعمال الفصلٌة، وٌستثنى من ذلك امتحانات المساقات التً تسجل نتائجها إما )ناجحاً( أو )راسباً( دون 

  عالمات.
 ٌكون اإلطار العام لالمتحانات على النحو التالً: .ج 

 اً وتدرس وجاهٌا:النظرٌة الخالصة، والمساقات النظرٌة التً تتضمن جزءاً عملٌ أوالً:المساقات
 %( من العالمة اإلجمالٌة للمساق.30امتحان فصلً واحد وٌخصص له ) -1
 %( من العالمة اإلجمالٌة.20أعمال الفصل وٌخصص لها )-2
 %( وٌكون شامالً للمساق الذي دّرس خالل الفصل الدراسً.50امتحان نهائً وٌخصص له )-3
 بعد( والتعلم المدمج على النحو اآلتً:مساقات التعلم االلكترونً الكامل )عن ث  ي ،:
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 (% من العالمة اإلجمالٌة للمساق.30امتحان فصلً واحد وٌخصص له ) -1
%( من العالمة اإلجمالٌة للمساق، وتشمل األنشطة اإللكترونٌة مثل  30أعمال الفصل وٌخصص لها ) -2

ت الطالبٌة، والمشارٌع، وأٌة االختبارات القصٌرة، التقارٌر، والبحوث، وملفات اإلنجاز، والمشاركا
 أعمال أخرى ٌرى المدرس أنها مناسبة لطبٌعة المساق  الدراسً.

 %( من العالمة اإلجمالٌة للمساق.40امتحان نهائً وٌخصص له ) -3
 

ُتستثنى المساقات العملٌة والمٌدانٌة والتدرٌب السرٌري والمختبرات التً لها ساعات معتمدة ومساقات ث لث ،: 
والبحوث ومشارٌع التخرج والمشاؼل الهندسٌة من توزٌع العالمات المذكور فً البندٌن اوالً وثانٌاً   الندوات

(، اذ ٌقرر مجلس كل كلٌة بناء على تنسٌب القسم المعنً قبل بداٌة الفصل الدراسً متطلبات 13من المادة )
 القبول والتسجٌل بذلك.النجاح وبٌان كٌفٌة توزٌع العالمات لهذه المساقات وٌعلم مدٌر دائرة 

على كل من رئٌس القسم ومدرسً المساقات إعالم الطلبة المسجلٌن فً تلك المساقات عن أسلوب تقوٌم  .د 
تحصٌل الطلبة فً هذه المساقات، وأما مواعٌد تقدٌم االمتحان الفصلً فٌعلن عنه قبل عقده بؤسبوع واحد 

 على األقل.
العالمات الفصلٌة )أعمال الفصل وامتحان منتصؾ ٌقوم مدرس المساق بإعالم الطلبة بمجموع  .ه 

ساعة، واعتماد تلك العالمات قبل موعد  72الفصل( قبل انتهاء فترة االنسحاب من المساقات بـ 
 االمتحانات النهائٌة.

%( أو أكثر من العالمة النهائٌة قبل االمتحان النهائً  50ال ٌجوز للطالب الذي حصل على مجموع ) .و 
ن نوعه، التؽٌب أو عدم التقدم لالمتحان النهائً، وخالؾ ذلك ٌعد راسباً فً ذلك المساق للمساق  مهما كا

 وترصد عالمة )هـ(.
 تعقد االمتحانات النهائٌة وفقاً ألسس ٌقرها المجلس. .ز 

 
 (:14الم د  )

فً حالة المساقات متعددة الشعب ٌعٌن مجلس القسم أحد مدرسً المساق منسقاً للمساق، ٌشرؾ على  -أ 
مواعٌد االمتحانات واالمتحانات المشتركة واألسلوب الموحد للتقٌٌم، وذلك بالتعاون مع مدرسً  تحدٌد

 المساق . 
وفً حالة المساق الذي ٌدرسه أكثر من مدرس، ٌعٌن مجلس القسم أحد مدرسً المساق منسقاً لتدرٌسه  -ب 

 مساق اآلخرٌن.وتحدٌد مواعٌد االمتحانات واألسلوب الموحد للتقٌٌم بالتعاون مع مدرسً ال
 (:15الم د  )
تعاد أوراق االمتحان الفصلً للطالب بعد تصحٌحها خالل مدة أقصاها أسبوع من تارٌخ االمتحان، وبعد  .أ 

ساعة على إعادة أوراق االمتحان ومناقشتها للطالب أو إعالمه بنتٌجة االمتحانات  72انقضاء 
 ئٌة.اإللكترونٌة ٌتم اعتماد العالمة إلكترونٌاً وتعتبر نها

تحفظ أوراق االمتحان النهائً لدى الكلٌة لمدة عام دراسً، ثم ٌجري التصرؾ بها من خالل لجنة  .ب 
 ٌشكلها عمٌد الكلٌة.  

مدرس المساق مسإول عن تدقٌق أوراق االمتحانات الخاصة بمساقاته، وتثبٌتها إلكترونٌاً بشكل نهائً  .ج 
 وصحٌح وإعالنها للطلبة بعد إقرارها من مجلس الكلٌة.

ترسل كشوؾ العالمات التفصٌلٌة اإللكترونٌة والورقٌة بالنسب المئوٌة، والعالمات النهائٌة بالرموز إلى  .د 
القسم لدراستها وتدقٌقها ورفعها إلى العمٌد واعتمادها بعد موافقة مجلس الكلٌة. وتعكس النتائج مباشرة 

( ساعة 72لعمٌد وخالل مدة أقصاها )بالرموز إلى دائرة القبول والتسجٌل إلكترونٌاً بعد اعتمادها من ا
 من موعد عقد االمتحان النهائً وتعلن للطلبة.

 (:16الم د  )
كل من ٌتؽٌب بعذر عن امتحان فصلً معلن عنه علٌه أن ٌقدم ما ٌثبت عذره لمدرس المساق، خالل  .أ 
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ان ثالثة أٌام من تارٌخ زوال العذر، وفً حال قبول العذر على مدرس المساق أن ٌجري االمتح
 ( ساعة من انتهاء موعد االنسحاب من المساق أو الفصل. 72التعوٌضً قبل )

( ساعة من انتهاء موعد االنسحاب من المساق او 72ٌجب نشر عالمات أعمال الفصل للطالب قبل ) .ب 
 الفصل.

كل من ٌتؽٌب عن االمتحان النهائً المعلن عنه، ولم ٌتقدم بعذره خالل مدة أقصاها أسبوع من تارٌخ  .ج 
د االمتحان، أو تقدم بعذر لم ٌقبله عمٌد الكلٌة التً تطرح   المساق، ٌعتبر راسباً وترصد له عالمة عق

)هـ(، وعلى عمٌد الكلٌة الذي ٌطرح المساق تزوٌد دائرة القبول والتسجٌل بنتٌجة الطالب النهائٌة فً 
 المساق.

 االمتحان النهائً.ٌضع مدرس المساق حرؾ )غ( إزاء المساق الذي تؽٌب فٌه الطالب عن  .د 
فً حالة ؼٌاب الطالب عن االمتحان النهائً المعلن عنه بعذر ٌقدم إلى عمٌد الكلٌة الذي ٌطرح المساق  .ه 

وٌتم إبالغ قراره بقبول العذر إلى رئٌس القسم ومدرس المساق إلجراء امتحان تعوٌضً للطالب، على 
لسحب واإلضافة من بداٌة الفصل التالً أن ٌجرى االمتحان التعوٌضً خالل مدة أقصاها نهاٌة فترة ا

للفصل الذي لم ٌتقدم فٌه الطالب لالمتحان، وٌعد الفصل الصٌفً فصال دراسٌا لهذه الؽاٌة إذا سجل 
الطالب لدراسته والذي ؼاب فٌه بعذر مقبول وضمن وقت ٌحدد من قبل مدرس المساق أو منسقه للطلبة 

ٌُبلػ عمٌد الك  72لٌة مدٌر القبول والتسجٌل بنتٌجة الطالب فً مدة أقصاها كافة الذٌن قبلت أعذارهم، و
 ساعة من تارٌخ  عقد االمتحان.

فً حالة عدم تقدم الطالب لالمتحان التعوٌضً خالل المدة المقررة ٌتم رصد عالمة )هـ( عن ذلك   .و 
ً عندئذ المساق، وعند اكتمال العالمة تحسب ضمن المعدل الفصلً والتراكمً، وٌعتبر المعدل التراكم

 ذا أثر رجعً )مستند( فً وضع الطالب من حٌث اإلنذار والفصل.
 (:17الم د  )

ٌجوز للطالب أن ٌطلب مراجعة عالمته فً االمتحان النهائً فً أي مساق فً مدة أقصاها أسبوع  -أ 
مادي من تارٌخ اعتماد النتائج النهائٌة رسمٌا، ولعمٌد الكلٌة فً هذه الحالة أن ٌتحقق من عدم وجود خطؤ 

فً جمع العالمات أو نقلها، ومن عدم وجود أسئلة ؼٌر مصححة، وٌتم ذلك من خالل لجنة مكونة من 
 العمٌد أو من ٌنوب عنه ورئٌس القسم، ومدرس المساق أو أحد مدرسٌه وتصحٌح الخطؤ إن وجد.

وذلك خالل  ٌجوز للطالب أن ٌتقدم بطلب لعمٌد الكلٌة لمراجعة جمع عالمته النهائٌة ونقل مفرداتها، -ب 
مدة أقصاها أسبوع من تارٌخ اعتماد النتائج النهائٌة رسمٌاً، وفً هذه الحالة ٌتحقق العمٌد ومدرس 

 المساق من عدم وجود خطؤ مادي، وتصحٌح الخطؤ إن وجد.
 ال ٌجوز للطالب ان ٌتقدم بطلب مراجعة عالمة لالختبارات أو االمتحانات المحوسبة. -ج 
 سة دنانٌر( عن كل مساق ٌتقدم بطلب لمراجعة عالمته فٌه.ٌدفع الطالب رسماً قدره )خم -د 

 (18الم د  )
 ( واحد ونصؾ نقطه.1.50الحد األدنى لعالمة النجاح فً المساق هو )د( دال ) .أ 
 (نقطتان.2( )-الحد األدنى للنجاح فً المعدل التراكمً هو)ج .ب 
 تكون حدود العالمات الدنٌا للرموز على النحو اآلتً: .ج 

 .(-A)( -للرمز )أ %(75ال تقل عن )
 .(-B) (-%( للرمز )ب65ال تقل عن )
 . (-C)(-%( للرمز )ج50ال تقل عن )
 . (D)%( للرمز )د(40ال تقل عن )
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 تصنؾ عالمة المادة كما ٌلً: .د 
 

 ال قـــــ ط لرمـــــزا

A+ +4.00 أ 

A 3.75 أ 

A- 3.50 -أ 

B+ +3.25 ب 

B 3.00 ب 

B- 2.75 -ب 

C+ +2.50 ج 

C 2.25 ج 

C- 2.00 -ج 

D+ +1.75 د 

D 1.50 د 

F 0.75 هـ 

 
 تخصص النقاط والتقدٌرات التالٌة لكل من المعدل الفصلً والمعدل التراكمً: .ه 

 الرمز ال قـــــ ط

 ممتـاز 3.50-4.00

 جٌد جداً  3.00-3.49

 جٌــد 2.50-2.99

 مقبـول 2.00-2.49

 ضعٌؾ 2.00دون 

  .و 
ت السابقة بضرب نقاط كل مساق بعدد الساعات المعتمدة لكل مساق ٌجري حساب أي من المعدال.  1

داخلة فً حساب المعدل وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات 
 المعتمدة.

ٌكون معدل الفصل عبارة عن معدل نقاط جمٌع  المساقات التً درسها الطالب نجاحاً  أو رسوباً فً  .2
 ذلك الفصل.

( من هذه التعلٌمات ٌكون المعدل التراكمً 20ا ورد فً الفقرة )ب( و )ج( من المادة )مع مراعاة م .3
عبارة عن معدل نقاط جمٌع  المساقات التً درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً حتى تارٌخ حساب ذلك 

 المعدل.
 ٌثبت المعدل الفصلً أو التراكمً ألقرب منزلتٌن عشرٌتٌن. .4

 ز
( ثالث نقاط وخمسٌن بالمائة من 3.50الذي ٌحصل على معدل فصلً ) ٌضع العمٌد اسم الطالب.  1

( خمس 15النقطة فؤكثر على الئحة شرؾ الكلٌة إذا كان عبإه الدراسً فً ذلك الفصل ال ٌقل عن )
عشرة ساعة معتمدة تدخل عالماتها فً حساب معدله الفصلً، وٌثبت ذلك فً سجله األكادٌمً 

 وكشؾ العالمات.
ٌس الئحة شرؾ الجامعة سنوٌاً تتضمن أسماء الطلبة الذٌن وضعوا على الئحة شرؾ ٌصدر الرئ.  2

 الكلٌة للفصلٌن األول والثانً من العام الجامعً نفسه.
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 ل ذار الط لب وف مه من الاذ ص أو الج معا

 
 (:19الم د  )
التالً من التحاقه ٌنذر الطالب أو ٌفصل من التخصص بناًء على نتائجه األكادٌمٌة اعتباراً من الفصل  .أ 

 بالجامعـة أو بالتخصص.
( نقطتٌن فً أي فصل مـن الفصول الدراسٌة على أن ال 2.0ٌنذر الطالب الذي ٌقل معدله التراكمً عن ) .ب 

 ( نقطة وال ٌعتبر الفصل الصٌفً فصالً دراسٌاً لهذه الؽاٌة.1.50ٌقل معدله التراكمً عن )
( نقطتٌن فما فوق، 2.0فعوله برفع معدله التراكمً إلى )عند حصول الطالب على إنذار علٌه أن ٌلؽً م .ج 

وذلك فً مدة أقصاها فصالن دراسٌان من تارٌخ اإلنـذار، وال ٌعتبر الفصل الصٌفً فصالً دراسٌاً لهذه 
 الؽاٌة.

ٌفصل الطالب من التخصص بعد انتهاء المدة المقررة فً الفقرة )ج( من هذه المادة، وٌستثنى من ذلك  .د 
%( سبعٌن بالمئة من عدد الساعـات المعتمدة حسب خطته الدراسٌة، على 70أتم بنجاح ) الطالب الذي

( نقطة وتسعٌن بالمائة منها، وإذا تدنى معدله التراكمً عن ذلك 1.90أن ال ٌقل معدله التراكمً عن )
فً أي فصل دراسً الحق ٌفصل من التخصص إلى تخصص مساٍو له أو أقل فً معدالت القبول ٌحقق 

 ه شروط االنتقال. فٌ
 : .ه 

ٌجوز أن ٌقبل فً الدراسة الخاصة طالب البكالورٌوس المفصول من الدراسة المنتظمة بسبب  .1
 تدنً معدله التراكمً عن نقطتٌن حسب الفقرة )د( من هذه المادة.

مع مراعاة الفقرة )ح( من هذه المادة، ٌمنح الطالب المقبول فً الدراسة الخاصة خمسة فصول  .2
معدله التراكمً إلى الحد األدنى المطلوب لٌعود طالباً منتظماً، وٌعتبر الفصل  دراسٌة لرفع

الصٌفً فصالً دراسٌاً لهذه الؽاٌة، وإذا أخفق فال ٌسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة ، وٌفصل 
 من الجامعة حكماً دون إنذار.

ساعة معتمدة ( خمس عشرة 15ٌكون العبء الدراسً للطالب المقبول فً الدراسة الخاصة ) .3
 ( تسع ساعات معتمدة حداً أعلى للفصل الصٌفً.9حداً أعلى للفصل العادي و)

ٌفقد الطالب المقبول فً الدراسة الخاصة حقه فً االنتقال إلى تخصص آخر إذا أتم الخمسة   .4
فصول الممنوحة له  فً الدراسة الخاصة ولم ٌتمكن من رفع معدله التراكمً إلى الحد األدنى 

 وٌعتبر الفصل الصٌفً فصالً دراسٌاً لهذه الؽاٌة.المطلوب 
 

 ال ٌجوز للطالب المفصول أكادٌمٌا من أي تخصص أن ٌتم قبوله فٌه مرة أخرى. .و 
ٌستمر الطالب المنتظم فً الدراسة تحت مفعول اإلنذار إذا حصل على معدل تراكمً ال ٌقل عن  .ز 

 ك.( نقطة وخمسة وتسعٌن بالمائة منها وال ٌفصل بسبب ذل1.95)
( نقطة وخمسٌن بالمائة منها فً المعدل 1.50ٌفصل من الجامعة الطالب الذي حصل على أقل من ) .ح 

التراكمً فً أي فصل من فصول السنة بعد الفصل الدراسً األول مـن التحاقه بالتخصص وٌعتبر 
 الفصل الصٌفً فصالً دراسٌاً لهذه الؽاٌة مع مراعاة ما ٌلً:

واحداً فً الدراسة الخاصة فً نفس تخصصه لرفع معدله التراكمً إلى ٌُمنح الطالب فصالً دراسٌاً  -1
ٌُفصل من الجامعة.1.50)  ( نقطة كحد أدنى وبخالؾ ذلك 

ٌستمر الطالب الذي منح فصالً دراسٌاً واحداً فً الدراسة الخاصة وتمكن من رفع معدله التراكمً إلى  -2
لخاصة لمدة ال تزٌد عن أربعة فصول، ( نقطة فً الدراسة ا2.0( نقطة فما فوق وأقل من )1.50)

ٌُفصل  ؼٌر الفصل الممنوح له سابقاً وٌعتبر الفصل الصٌفً فصالً دراسٌاً لهذه الؽاٌة وبخالؾ ذلك 
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 من الجامعة.
ٌسمح بانتقال الطالب المفصول من تخصص ما إلى تخصص آخـر أكثر من مرة واحدة خالل مدة  ال .ط 

 . دراسته فً الجامعة
( فإنه إذا حصل الطالب فً فصل دراسً ما على نتٌجة 16فً الفقرة )د( من المادة ) مع مراعاة ما ورد .ي 

)غ( ؼائب، وكان تحت طائلة الفصل من التخصص أو من الجامعة لتدنً معدله التراكمً ٌطبق علٌه ما 
 ٌلً:
باالستمرار فً الدراسة فً الفصل التالً إال بعد اكتمال عالماته ورفع معدله  ال ٌسمح لـه -1

 .تراكمً إلى الحد األدنى المطلوبال
ٌفصل الطالب فً حالة عدم رفع معدله التراكمً إلى الحد األدنى المطلوب، بعد اكتمـال عالمات  -2

 ذلك الفصل.
ٌُفصل من الجامعة الطالب الذي ٌتجاوز الحد األقصى للمدة المسموح بها للدراسة دون تحقٌق متطلبات  .ك 

 . التخرج
 ول من الجامعة فصال تؤدٌبٌا نهائٌا او أكادٌمٌا فً أي تخصص فً الجامعة.ال ٌجوز قبول الطالب المفص .ل 

 

 ل  د  دراعا المع   ا

 (:20الم د  )
على الطالب إعادة دراسة أي مساق إجباري رسب فٌه. وفً حال رسب فً مساق اختٌاري فبإمكانه  .أ 

هـذه الحالة تعامل إعادة دراسة ذلك المساق أو أي مساق اختٌاري أخر ضمن خطته الدراسٌة وفً 
 عالمته معاملة المساق المعاد.

ٌجوز للطالب إعادة دراسة أي مساق من متطلبات التخصص اإلجبارٌة واالختٌارٌة نجح فٌها وحصل  .ب 
فٌها على عالمة ال تزٌد عن )ب( باء لمرة واحدة فقط، وتحسب لـه العالمة األعلى فً معدله التراكمً، 

 سجله دون أن تحسب له فً هذا المعــدل. وتثبت عالمته التً لم تحتسب فً
إذا أعاد الطالب دراسة مساق ما، فإن ساعات ذلك المساق تدخل فً حساب الساعات المعتمدة المطلوبة  .ج 

 للتخرج مرة واحدة. 
إذا درس الطالب مساقاً ما فً الجامعة ورسب فٌه ثم أعاد دراسته فً جامعة أخرى وحصل فٌه على  .د 

%( أو ما ٌعادلها فٌعامل هذا المساق معاملة المساق المعاد فً الجامعة 60أو)( -عالمة ال تقل عن )ج
 إذا تمت معادلته له حسب األصول، وذلك بؤن تحتسب عالمته فٌه معفى.

مع مراعاة ما ورد فً الفقرة )أ( من هذه المادة، إذا أعاد الطالب دراسة أي مساق تحسب له العالمة  .ه 
وتثبت عالمته التً لم تحتسب لذلك المساق فً سجله دون أن تحسب له  األعلى فقط فً معدله التراكمً،

 فً هذا المعدل.
إذا رسب طالب متوقع تخرجه فً مساق نظري واحد لٌس مساقاً عملٌاً أو لٌس مساقاً له جزء نظري   .و 

( ساعات معتمدة، فٌجوز له بدال من إعادة المساق 3وجزء عملً حسب الخطة الدراسٌة ال ٌزٌد على )
لتقدم المتحان تعوٌضً )إكمال( فً هذا المساق، وذلك فً األسبوع األول من الفصل الذي ٌلً رسوبه، ا

 على أن ٌقوم الطالب بدفع رسوم ساعات المساق )ؼٌر مستردة( قبل التقدم لهذا االمتحان .
م ( نقطتٌن فما فوق، ٌجوز له التقد2.0إذا لم ٌحصل أي طالب متوقع تخرجه على معدل تراكمً ) .ز 

المتحان تعوٌضً )إكمال( فً إحدى المساقات النظرٌة )لٌس  مساقاً عملٌاً أو لٌس  مساقاً له جزء 
( ساعات معتمدة ، والتً درسها فً الفصل 3نظري وجزء عملً حسب الخطة الدراسٌة( ال ٌزٌد على )

رجه للطالب المتوقع تخرجه فٌه، وٌكون الفصل الذي ٌسبق فصل التدرٌب )تدرٌب كلً( فصل متوقع تخ
ألؼراض تطبٌق هذه المادة وذلك فً األسبوع األول من الفصل الذي ٌلٌه لرفع معدله التراكمً على أن 

 ٌقوم الطالب بدفع رسوم ساعات المساق المعنً قبل التقدم لهذا االمتحان .
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 ألؼراض تطبٌق ما ورد فً البندٌن )و( و )ز( .  .ح 
لؽاٌة واستكمال إجراءاته ودفع الرسوم وذلك قبل بدء فترة ٌتقدم الطالب بتعبئة النموذج المعد لهذه ا .1

 االمتحانات التكمٌلٌة.
%( وتكون العالمة القصوى التً 100ٌقوم مدرس المساق بعمل امتحان واحد بكامل  المساق من ) .2

 ترصد للطالب فً هذه الحالة )ب( وفقا لنماذج معدة لذلك.
 ه نتٌجة الحرمان أو التؽٌب عن االمتحان النهائًال ٌسمح للطالب بتقدٌم االمتحان إذا كان رسوب .3
وفً جمٌع األحوال ال ٌجوز للطالب تقدٌم االمتحان إذا كان مفصوال فصال أكادٌمٌا من التخصص أو  .4

 من الجامعة، أو أوقعت علٌه عقوبة تؤدٌبٌة باعتباره راسباً فً  مساق .
 ٌعامل الفصل الصٌفً معاملة الفصل العادي.   .5
بما ورد فً بنود هذه المادة ، إذا كان لدى الطالب مساق أو مساقات ؼٌر مكتمل فً نفس مع االلتزام  .6

الفصل الذي كان من المتوقع تخرجه فٌه فٌسمح له بالقدم المتحان إكمال لمساق رسب به شرٌطة عدم 
لنجاح  المطالبة باحتساب عالمته فً امتحان اإلكمال أو استرداد أو ترصٌد رسومه فً حال عدم تحقٌقه ا

 فً إحدى المساقات ؼٌر المكتملة أو فً كلها.
 

 ا  ع  ب من المع   ا ومن الف ل الدراعي

 (:21الم د  )
( من هذه التعلٌمات، ٌسمح للطالب القٌام بإجراءات االنسحاب واإلضافة 11مع مراعاة أحكام المادة )

كادٌمً مالحظة )منسحب( من خالل الفترة المحددة فً التقوٌم الجامعً، وال ٌثبت له فً سجله األ
 المساق الذي انسحب منه خالل المدة المذكورة وترصد له قٌمة رسوم الساعات المعتمدة فقط التً دفعها.

 (:22الم د  )
( من هذه التعلٌمات ٌسمح للطالب القٌام بإجراءات االنسحاب واإلضافة 21إضافة لما ورد فً المادة ) .أ 

 فً أي من الحاالت اآلتٌة:خالل الفترة المحددة لذلك، وذلك 
 إذا تم تؽٌٌر تخصصه.  -1
إذا كان تخرجه متوقعاً فً الفصل الدراسً الذي سجل فٌه، وكانت عملٌة السحب واإلضافة   -2

 ضرورٌة لتخرجه فً ذلك الفصل.
إذا ألؽً مساق ما لعدم توافر الحد األدنى من الطلبة المسجلٌن لدراسته ورؼب الطالب فً  -3

 ر بدالً عنه.إضافة مساق آخ
إذا عدل موعد التدرٌس لمساق ما رسمٌاً وترتب على ذلك تعارض فً جدول الطالب  -4

 الدراسً.
 .إذا تم طرح مساق جدٌد بعد انتهاء فترة االنسحاب و اإلضافة -5

 
 : .ب 

اذا انقضت فترة االنسحاب و اإلضافة ٌسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مساق أو أكثر من   -1
لكترونٌة قبل أسبوع من بدء االمتحانات النهائٌة، وتسجل لـه فً سجله خالل بوابة الطالب اإل

 األكادٌمً مالحظة )منسحب( إزاء المساق وال ترصد له رسوم الساعات المدفوعة.
( ال ٌجوز وبسبب االنسحاب أن ٌقل مجموع الساعات 11مع مراعاة ما ورد فً المادة ) -2

 لحد األدنى للعبء الدراسً المسموح به.المعتمدة التً ٌسجلها الطالب فً فصل ما عن ا
%( من مجموع الساعات 12.5ٌعد الطالب الذي ٌتجاوز مجموع ؼٌابه بعذر مقبول من العمٌد ) .ج 

المقررة لمساق ما منسحباً من دراسة ذلك المساق، وٌثبت فً سجله األكادٌمً مالحظة )منسحب(، وإذا 
التً سجلها فً أي فصل دراسً تعد دراسته فً ذلك عّد الطالب لهذا السبب منسحباً من جمٌع المساقات 
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 الفصل مإجله.
ٌجوز للطالب أن ٌتقدم للعمٌد بطلب لالنسحاب من جمٌع المساقات التً سجلها قبل أسبوع من بدء  .د 

االمتحانات النهائٌة وفق النموذج، وإذا وافق العمٌد على الطلب تعتبر دراسة الطالب فً ذلك الفصل 
فً كل من الفقرتٌن )ب( و )ج( من هذه المادة ضمن مدة التؤجٌل المسموح بها مإجلة، وتحسب المدة 

( من هذه التعلٌمات وٌستثنى من ذلك الطالب المستجد فً الفصل الدراسً األول 24وفق أحكام المادة )
 من قبوله فً الجامعة.

 
راءة الذمة من الجامعة فً أي من ترد الرسوم الجامعٌة كاملة للطالب أو لذوٌه بعد إتمام عملٌة ب (:23الم د  )

 الحاالت التالٌة:
 وفاة الطالب خالل ذلك الفصل. .أ 
الرسوم المدفوعة للفصل الدراسً الالحق للفصل الدراسً الذي فصل فٌه الطالب من الجامعة  .ب 

 نهائٌاً، أما فً حالة الفصل المإقت فترصد له الرسوم المدفوعة.
 
 

 

 اأجيل الدراعا

 (:24الم د  )
الب أن ٌإجل دراسته فً الجامعة لمدة ال تزٌد على خمسة فصول دراسٌة إجبارٌة، سواء ٌجوز للط .أ 

 كانت متقطعة أم متصلة.
ال ٌجوز تؤجٌل دراسة الطالب الجدٌد أو المنتقل إلى الجامعة إال بعد إنهاء فصل دراسً واحد على األقل  .ب 

 بعد التحاقه بالجامعة.
النموذج المقرر قبل نهاٌة األسبوع الثانً للفصل الدراسً  للطالب أن ٌتقدم بطلب لتؤجٌل دراسته على .ج 

الذي ٌود تؤجٌل دراسته فٌه، وٌبت عمٌد الكلٌة فً هذا الطلب وٌبلػ قراره إلى مدٌر القبول والتسجٌل 
 وعمٌد شإون الطلبة ورئٌس القسم المختص وأٌة جهة أخرى معنٌة.

بها للحصول على درجة البكالورٌوس أو لؽاٌات ال تحسب مدة التؤجٌل من الحد األعلى للمدة المسموح  .د 
 إزالة مفعول اإلنذار.

 

 ا  قط ع  ن الدراعا في الج معا وا  ع  ب م ه 

 (:25الم د  )
إذا انقضى األسبوع الثانً من بداٌة الفصل العادي ولم ٌكن الطالب مسجالً لذلك الفصل أو مإجالً  .أ 

لطالب أن ٌتقدم ببٌان أسباب عدم تسجٌله للعمٌد وفً حال لدراسته فٌه، ٌعد منقطعاً عن الدراسة، وعلى ا
قبول عذره، ٌقوم عمٌد الكلٌة بمعالجة وضع الطالب اذا انقطع عن الدراسة مدة ال تزٌد عن أربعة 

( من هذه التعلٌمات، وٌسمح له 10فصول دراسٌة متصلة او منفصلة وبما ال ٌتعارض مع المادة )
م. وفً حال عدم قبول عذره ٌعد منقطعاً عن الدراسة وٌفصل من بالتسجٌل من بداٌة الفصل القاد

 الجامعة.
 تحسب مدة االنقطاع بعذر من الحد األعلى للمدة المسموح بها للدراسة. .ب 
  .ج 

إذا أوقعت عقوبة تؤدٌبٌة على الطالب باعتباره راسباً فً مساق معٌن، وألؽً تسجٌله )سحب المساقات . 1
ساقات أو بقٌتها التً سجلها فً الفصل الذي ارتكب فٌــه المخالفة، بدون ترصٌد الرسوم( فً بعض الم
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 ٌعد ذلك الفصل ضمن الحد األعلى المسموح به للدراســـة.
 إذا أوقعت عقوبة الفصل المإقت على أي طالب لمدة فصل أو أكثر فتعد هذه المدة انقطاعاً عن الدراسة.- 2

 (: 26الم د  )
الجامعة فعلٌه أن ٌتقدم بطلـب على النموذج المقــــرر إلى دائرة  إذا رؼب الطالب فً االنسحاب من -أ 

القبول والتسجٌل، وذلك قبل أسبوعٌن على األقل من بدء االمتحانات النهائٌة للفصل الدراسً المسجل 
فٌه، وفً هذه الحالة تثبت له فــً سجله مالحظة "منسحب من الجامعة " وٌعد تسجٌله فً الجامعة 

تقدم الطالب بطلب االنسحاب خالل فترة االمتحانات النهائٌة، فترصد له العالمة التً  ملؽى، أما إذا
حصل علٌها فً المساقات التً تقدم المتحاناتها، أما المساقات التً لم ٌتقـــدم المتحاناتها فترصد له 

 العالمة )هـ(.
 ور قرار قطعً بالعقوبة.ال ٌجوز للطالب المحال إلى لجنة التحقٌق أن ٌنسحب من الجامعة لحٌن صد -ب 
ٌجوز للطالب المنسحب من الجامعة أن ٌتقدم بطلب إلى المجلس للنظر فً إعادة تسجٌله فً الدراسة  -ج 

الخاصة  فً التخصص نفسه، قبل مضً أربـــع سنوات على انسحابه، فإذا وافق المجلس على إعادة  
لتخرج وفق الخطة الدراسٌة المعمول بها تسجٌله ٌحتفظ بسجله األكادٌمً كامالً على أن ٌكمل متطلبات ا

حٌن إعادة تسجٌله، وفً هذه الحالة تحسب لـه مدة الدراسة السابقة ضمن الحـد األعلى للمدة المسموح 
 بها للحصول على درجة البكالورٌوس.

إذا انسحب الطالب المقبول والمسجل فً الجامعة على البرنامج العادي أو الموازي، فٌستحق رد الرسوم  -د 
 الجامعٌة بالنسب اآلتٌة:

 %( من رسوم الساعات المعتمدة إذا كان االنسحاب قبل بداٌة االنسحاب واإلضافة.100) -1
 %( من رسوم الساعات المعتمدة إذا كان االنسحاب خالل فترة االنسحاب واإلضافة.90)  -2
وحتى %( من رسوم الساعات المعتمدة إذا كان االنسحاب بعد فترة االنسحاب واإلضافة 50)  -3

 نهاٌة األسبوع الرابع من بداٌة الفصل الدراسً الذي تم االنسحاب فٌه.
 ال ُترّد أي رسوم إذا كان االنسحاب بعد المدد المبٌنة بالفقرات الثالث السابقة. -4
 ال ُترّد الرسوم فً حالة استحقاق ردها ما لم ٌتم عمل براءة ذمة من قبل مستحقٌها. -5

ول من خالل لجنة القبول الموحد فً الجامعات األردنٌة إلى جامعة أردنٌة إذا انتقل الطالب المستجد المقب -ه 
رسمٌة أخرى وأبلػ الجامعة خطٌاً بذلك فٌتم تحوٌل رسوم الساعات المعتمدة التً سجلها إلى الجامعة 

%( وذلك إذا تم االنتقال حتى نهاٌة األسبوع الثالث من بداٌة الفصل الدراسً 100األخرى بنسبة )
 شرٌطة حصوله على براءة ذمة حسب األصول. المعنً،

( 15إذا تؤخر الطالب عن التسجٌل إلى بداٌة فترة السحب واإلضافة ٌدفع ؼرامة مالٌة مقدارها )(: 27الم د  )
 دٌناراً، وٌستثنى من دفع هذه الؽرامة المالٌة الطالب الذي تنطبق علٌه إحدى الحاالت اآلتٌة:

 جه فً الفصل الدراسً السابق ولم ٌحقق متطلبات تخرجه.إذا كان الطالب من المتوقع تخر -1
 إذا كان مإجالً لدراسته فً الفصل الدراسً السابق. -2
إذا تم منعه من التسجٌل فً فترة التسجٌل لقضاٌا خارجه عن إرادته بناًء على قرار من العمٌد  -3

 المعنً.
 إذا قدم عذراً لسبب التؤخٌر ٌقبله رئٌس الجامعة. -4
 

 ا  اقــ ل

 (:28 د  )الم
 ٌسمح للطالب باالنتقال إلى الجامعة من جامعة أردنٌة رسمٌة أخرى وفقاً للشروط التالٌة: .أ 

 أن ٌتوافر له مقعًد شاؼر فً نفس التخصص المقبول فٌه فً جامعته. .1
( ساعة معتمدة داخلة فً حساب معدله 33أن ٌكون قد درس بنجاح فً جامعته ما ال ٌقل عن ) .2
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 مات هذه المواد فً حساب معدله التراكمً فً الجامعة.التراكمً، وال تدخل عال
أن ٌكون معدله فً الثانوٌة العامة مقبوالً فً التخصص الذي ٌرؼب باالنتقال إلٌه فً الجامعة سنة  .3

حصوله على الثانوٌة العامة، أو أن ٌكون معدله التراكمً فً المواد التً درسها فً جامعته ال ٌقل 
 الحالة ٌنتقل الطالب إلى نفس التخصص المقبول فٌه فً جامعته.عن )جٌد جداً(، وفً هذه 

أن تكون دراسته السابقة وفقاً للدراسة المنتظمة، وأن ٌكون مقبوال فً البرنامج العادي وحسن  .4
 السٌرة والسلوك فً الجامعة المنتقل منها، وأن ال ٌكون قد فصل من جامعته السابقة ألي سبب كان.

لٌة فً إمكانٌة انتقال الطالب إلى تخصص مناظر للتخصص  الذي ٌدرسه ٌجوز أن ٌنظر عمٌد الك .5
 فً جامعته فً حالة عدم توافره فً الجامعة.

ٌتم تقدٌم طلبات االنتقال على النموذج المعد لهذه الؽاٌة إلى دائرة القبول والتسجٌل وتحال إلى لجنة انتقال  .ب 
 لبت بها.الطلبة المشار إلٌها فً الفقرة )ج( من هذه المادة ل

ٌشكل الرئٌس لجنة تسمى لجنة انتقال الطلبة من أحد نواب الرئٌس وعمٌد الكلٌة التً سٌنتقل إلٌها الطالب  .ج 
 ومدٌر دائرة القبول والتسجٌل للبت فً طلبات االنتقال.

 
 (:29الم د  )

 ٌجوز انتقال الطالب من تخصص إلى آخر فً الجامعة إذا توافر له مقعد شاؼر فً التخصص الذي -أ 
 ٌرؼب باالنتقال إلٌه وانطبق علٌه أحد الشروط التالٌة:

أن ٌكون معدل عالماته فً الثانوٌة العامة قد قبل فً التخصص الذي ٌرؼب باالنتقال إلٌه فً السنة التً  -ب 
 التحق فٌها بالجامعة.

 أن ٌكون معدل القبول وفق الحدود الدنٌا للمعدالت التنافسٌة فً التخصص الذي ٌرؼب باالنتقال -1
إلٌه ٌساوي أو أقل من معدل القبول فً التخصص المنتقل منه فً السنة التً التحق فٌها بذلك 

 التخصص.
تقدم طلبات االنتقال إلى مدٌر دائرة القبول والتسجٌل على النموذج المعد لهذا الؽرض إلكترونٌاً وتبت  -ج 

إلى تخصص آخر تحتسب لـه  لجنة انتقال الطلبة فً هذه الطلبات، وعند الموافقة على انتقال الطالب
دائرة القبول والتسجٌل المساقات التً ٌختارها على النموذج المعد لهذا الؽرض من المساقات التً 
درسها فً التخصص المنتقل منه، ولمرة واحدة فقط، على أن تكون ضمن الخطة الدراسٌة للتخصص 

ل التراكمً للطالب، على أن ال تتجاوز المنتقل إلٌه، وتدخل عالمات تلك المساق أو المساقات فً المعد
 %( من عدد ساعات الخطة الدراسٌة للتخصص المنتقل إلٌه.50)

 ٌتم استٌفاء مبلػ عشرة دنانٌر كرسم مالً لطلب التحوٌل. -د 
 
  -ه 

ٌعد انقطاع الطالب المفصول من تخصصه لمدة فصل دراسً واحد، لؽاٌات استكمال إجراءات  -1
بعذر، وإذا تجاوز انقطاعه عن الدراسة فصالً دراسٌاً ولم  االنتقال إلى تخصص آخر انقطاعاً 

 ٌستكمل إجراءات االنتقال المطلوبة، ٌعد الطالب مفصوالً من الجامعة.
ٌعد انقطاع الطالب )الذي لم ٌفصل من تخصصه( عن الدراسة فً الجامعة لمدة فصل دراسً  -2

عذر لؽاٌات استكمال إجراءات واحد وٌرؼب فً االنتقال إلى تخصص آخر فً الجامعة انقطاعاً ب
االنتقال، وإذا تجاوز انقطاعه عن الدراسة، فصالً دراسٌاً واحداً، ولم ٌستكمل إجراءات االنتقال 

 المطلوبة فٌعد مفصوالً من الجامعة.
ٌجوز للطلبة الراؼبٌن فً تؽٌٌر تخصصاتهم وممن ال تنطبق علٌهم شروط االنتقال المنصوص   (:30الم د  )

 ( من هذه التعلٌمات االنتقال من تخصص إلى آخر وفق الشروط التالٌة:29المادة )علٌها فً 
 ان ٌتوافر شاؼر فً التخصص المنوي االنتقال إلٌه. -أ 
 أن ال ٌكون الطالب مستجداً )فصل قبول الطالب فً الجامعة(  -ب 
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بول ٌتم تقدٌم طلب االنتقال من تخصص ذي معدل أدنى إلى تخصص ذي معدل أعلى إلى دائرة الق -ج 
 والتسجٌل وحسب النماذج المقرة لهذا الؽرض.

ٌُعاد الطلب لدائرة القبول  -د  ٌستكمل الطالب إجراءات الموافقة أصولٌاً من األقسام والكلٌات و
 والتسجٌل.

ٌدرس الطالب فً التخصص الذي ٌرؼب باالنتقال إلٌه وفً مدة ال تتجاوز سنة دراسٌة أربعة  -ه 
عنً من مساقات التخصص المنوي االنتقال إلٌه وبموافقة عمٌد مساقات ٌحددها القسم األكادٌمً الم

الكلٌة المنوي االنتقال إلٌها، وٌنجح فٌها جمٌعاً من المرة األولى وبدون إعادة وبمعدل ال ٌقل عن ) 
نقطة( فً المساقات األربعة وفق الرسوم المعتمدة للدراسة الخاصة، وعلى أن ٌتحمل  3.25ب+( )

 ذا كان موفداً.الطالب فرق الرسوم إ
أن ٌتعهد الطالب خطٌاً بتحمل مسإولٌة أٌة تبعات تنشؤ عن ذلك من حٌث التكلفة المادٌة والحد  -و 

األعلى لسنوات الدراسة والمعدل التراكمً واإلنذارات والفصل وأي أمور مترتبة على ذلك وردت 
 فً هذه التعلٌمات.

ى عالمات المساقات المشار لها فً البند إذا أخفق الطالب فً االنتقال إلى التخصص الجدٌد، تلؽ -ز 
 )هـ( من المعدل التراكمً، إال إذا كانت هذه المساقات أو جزء منها من ضمن خطته الدراسٌة.

أن ٌكون معدل الطالب والفرع فً الثانوٌة العامة محققٌن للقبول فً التخصص المراد االنتقال إلٌه  -ح 
 وفقاً ألسس القبول المقرة.

 

 وا اع به  مع دلا المع   ا

 (:31الم د  )
إذا قبل طالب فً الجامعة قبوالً جدٌداً، أو منتقالً، وقد أتم بنجاح دراسة مساقات فً جامعة أخرى أو كلٌة  . أ

جامعٌة أو معهد جامعً تعترؾ به الجامعة، تعادل له تلك المساقات التً درسها فً مرحلة البكالورٌوس 
( للطلبة  D+( أو الرمز )55%( أو ما ٌعادلها( و )%60( أو)-وحصل فٌها على عالمة ال تقل عن )ج

ؼٌر األردنٌٌن دون أن تدخل عالماتها فً حساب معدله الفصلً أو التراكمً، وٌكون تارٌخ االنقطاع 
عن الدراسة أو التخرج هو تارٌخ احتساب تلك المساقات، على أن ٌتقدم بطلب لمعادلة المساقات خالل 

 التالً من قبوله ولمرة واحدة فقط.مدة ال تتجاوز نهاٌة الفصل 
%( من مجموع الساعات المعتمدة المقررة وفقاً لخطة التخصص 50ٌعادل للطالب ما ال ٌزٌد على ) . ب

المقبول فٌه أو المنتقل إلٌه بناًء على طلبه من خالل بوابة الطالب االلكترونٌة وإذا تعذر ذلك تتم المعادلة 
 لألسس واإلجراءات اآلتٌة: بموجب نموذج معد لهذه الؽاٌة، وفقاً 

 ( عشر سنوات.10أن ال ٌكون قد مضى على دراسته لهذه المساقات مدة تزٌد على ) .1
أن ال ٌختلؾ مستوى المساق المراد معادلته عن مستوى المساق فً خطة التخصص المنتقل إلٌه  .2

 بؤكثر من سنة واحدة.
%( 70ابقاً بما ال ٌقل عن )أن ٌكون مدى تطابق وصؾ المساق ومفرداته المراد معادلته مط .3

 .لوصؾ المساق فً خطة التخصص المنتقل إلٌه
أن ٌكون عدد ساعات المساق المراد معادلته مساوٌاً أو أكثر من المساق فً الخطة، وٌجوز  .4

و  2جمع أكثر من مساق درسه الطالب لمعادلته بمساق واحد فً الخطة وبما ٌحقق ما ورد فً البندٌن 
 أعاله. 3
لوٌة فً معادلة المساقات لمتطلبات الجامعة اإلجبارٌة واالختٌارٌة الواردة فً خطة تعطى األو .5

 الطالب ثم متطلبات الكلٌة ومتطلبات التخصص.
لؽاٌات احتساب الحد األعلى المسموح بمعادلته للطالب، تحتسب فقط المساقات الواقعة ضمن  .6

 خطته الدراسٌة.
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 تظام.أن تكون دراسته السابقة وفقاً لنظام االن .7
 ٌتم استٌفاء مبلػ وقدرة عشرة دنانٌر عند تقدٌم طلب معادلة مواد.  .8
تقوم دائرة القبول والتسجٌل بتثبٌت المساقات المعادلة للطالب بناًء على قرار من العمٌد المستند  .9

 لتوصٌة مجلس القسم أو لجنة معادلة المساقات فً حال عدم وجود قسم أكادٌمً.
وبموافقة العمٌد إلؽاء جزء من المساقات أو كلها التً تم معادلتها له لٌتم دراستها  ٌجوز للطالب .10

 فً الجامعة.
 (:32الم د  )

( ساعة معتمدة تم 15ٌُحسم فصل دراسً واحد للطالب المنتقل من الحد األعلى لمدة الدراسة مقابل كل ) -أ 
 خل الجامعة أم من خارجها.احتسابها/ معادلتها للطالب المنتقل سواء أكان االنتقال من دا

ٌعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب الجدٌد، وذلك لؽاٌات التؤجٌل واإلنذار والفصل من التخصص،  -ب 
 وٌستثنى من التؤجٌل الطالب المنتقل من تخصص آلخر داخل الجامعة.

تقال الطلبة من ( من هذه التعلٌمات فً طلبات ان28تبت لجنة انتقال الطلبة المنصوص علٌها فً المادة ) -ج 
 تخصص إلى آخر.

( ٌجوز للطالب عند انتقاله من تخصص آلخر فً 29مع مراعاة ما ورد فً البند )ج( من المادة ) -د 
( 31الجامعة معادلة مساقات كان قد درسها فً تخصصه السابق، وذلك وفق الشروط الواردة فً المادة )

 من هذه التعلٌمات.
 إلى آخر أكثر من مرة واحـدة خالل مدة دراسته فً الجامعة. ال ٌسمح للطالب باالنتقال من تخصص  -ه 
ال ٌسمح للطالب الذي قُبل على أساس التجسٌر باالنتقال إلى تخصص آخــر ؼٌر الذي قُبل فٌه إالّ إذا  -و 

كانت شروط القبول والتجسٌر المعتمدة من مجلس التعلٌم العالً تسمح له أن ٌقبل فً التخصص الذي 
 ٌه.ٌرؼب باالنتقال إل

 
 (:33الم د  )

( 36( من هذه التعلٌمات ٌسمح لطلبة الجامعة بدراسة ما ال ٌزٌد على )38مع مراعاة الفقرة )د( من المادة )
ست وثالثٌن ساعة معتمدة فً جامعة تعترؾ بها الجامعة بما فً ذلك فصل التخرج شرٌطة أن تكون 

أو كان قد استنفذ المواد البدٌلة.وتبقى من  المساقات التً تإدي إلى تخرجه ؼٌر مطروحة فً فصل التخرج
 خطته عدد من الساعات تإدي إلى تخرجه وتحتسب لهم هذه الساعات وفق الشروط التالٌة:

 أن ٌكون الطالب مسجالً فً الجامعة ومنتظماً فً دراسته فٌها. -1
 أن ال تكون من ضمن هذه المساقات التدرٌب العملً و المٌدانً ومشارٌع التخرج -2
( ثالث وثالثٌن ساعة معتمدة فً 33ن الطالب قد أنهى بنجاح دراسة ما ال ٌقل عن )أن ٌكو -3

 الجامعة.
أن ال ٌكون الطالب مفصوالً من التخصص أو الجامعة ألي سبب كان أو ٌدرس على نظام الدراسة  -4

 الخاصة.
التً أن ٌحصل الطالب على موافقة خطٌة مسبقة من عمٌد الكلٌة المسجل فٌها لدراسة المساقات  -5

ٌرؼب بدراستها فً جامعة أخرى تعتمدها الجامعة ضمن درجة البكالورٌوس وعلى النموذج 
 المعتمد لهذه الؽاٌة.

( للجامعات التً تعتمد نظام -أن ٌكون الطالب ناجحاً فً هذه المساقات بعالمة ال تقل عن )ج -6
تدخل عالماتها فً معدل  %( للجامعات التً تعتمد النظام المئوي أو ما ٌعادلهما وال60الرموز أو)

 الطالب الفصلً والتراكمً.
أن ال ٌتعارض دوامه فً الجامعة مع دوامه فً الجامعة التً ٌرؼب دراسة المساقات فٌها ومراعاة  -7

( فٌما ٌخص العبء الدراسً، وعلى الطالب إحضار جدول المساقات ومواعٌدها والتً 11المادة )
 ٌرؼب بدراستها فً الجامعة األخرى.
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( ال ٌجوز أن ٌزٌد مجموع الساعات التً تعادل للطالب على 31مراعاة ما ورد فً المادة )مع  -8
%( من مجموع الساعات المعتمدة فً خطته الدراسٌة سواء أكان منتقالً من جامعة أخرى 50)

 و/أو قام بدراسة مساقات خارج الجامعة بحسب أحكام هذه المادة.
 

 
 
 

 الاجعير

 أو  : الـقـبــول
 (:34د  )الم 

أوالً : ٌقبل فً الجامعة فً هذا البرنامج من ترشحه لجنة تنسٌق القبول الموحد من الحاصلٌن على دبلوم كلٌات 
 المجتمع ضمن األعداد التً ٌتم االتفاق علٌها سنوٌاً لنٌل درجة البكالورٌوس.
ظام السنتٌن ونظام ثالث السنوات( ثانٌاً: ٌجوز قبول الطلبة الناجحٌن فً امتحان الشهادة الجامعٌة المتوسطة )ن

 %( للهندسة بالبرنامج الموازي. 70%( لمختلؾ التخصصات وال ٌقل عن )68بمعدل ال ٌقل عن )
ثالثا: ٌمنح طالب التجسٌر الذي ال ٌوجد لتخصصه الذي درسه فً الكلٌة تخصصاً آخر ٌناظره فً الجامعة 

نقطة فً أي فصل دراسً بعد الفصل األول من  (1.5والمفصول من تخصصه لتدنً معدله التراكمً عن )
( نقطة خالل فصلٌن دراسٌٌن من تارٌخ 2.00التحاقه بالجامعة أو لعدم تمكنه من رفع معدله التراكمً إلى )

حصوله على اإلنذار، ٌمنح فصالً استثنائٌاً ٌلً الفصل الذي تدنى فٌه معدله التراكمً عن الحد األدنى 
( نقطة فً 1.5اكمً إلى الحد األدنى المطلوب وفً حال تدنى ُمعدله التراكمً عن )المطلوب لرفع معدله التر

ٌُفصل من 2الحالة األولى أو لم ٌتمكن من رفع معدله التراكمً إلى ) ( نقطتٌن فً الحالة الثانٌة فً هذا الفصل 
 الجامعة.

 رابع ،: 
وسطة من خارج األردن وبؽض النظر ٌمكن للطلبة ؼٌر األردنٌٌن الحاصلٌن على الشهادة الجامعٌة المت -أ 

عن معدلهم فً المإسسة التعلٌمٌة التً تخرجوا فٌها خارج المملكة التقدم بطلبات مباشرة للجامعة للتجسٌر 
على البرامج الموازٌة فً التخصصات المناظرة شرٌطة معادلة الشهادة الجامعٌة المتوسطة التً ٌحملونها 

 لعلمً األردنٌة.من وزارة التعلٌم العالً والبحث ا
 ٌقبل الطلبة فً تخصصات الجامعة المناظرة لتخصصاتهم فً دبلوم كلٌات المجتمع. -ب 
ٌكون التجسٌر للطلبة األردنٌٌن الحاصلٌن على الشهادة الجامعٌة المتوسطة من خارج األردن فً كل  -ج 

وجود تخصص له نظٌر فً الجامعة وفق قوائم التخصصات التً تقر لهذه الؽاٌة، وفً حال عدم 
التخصص ضمن قوائم التخصصات، تقوم الجامعة من خالل الكلٌات واألقسام المعنٌة بتحدٌد التخصص 
المناظر وفقا  للمساقات الدراسٌة الواردة فً كشوؾ العالمات ومدى مطابقتها  لمساقات الخطة الدراسٌة 

 % من  مساقات التخصص اإلجبارٌة الذي سٌقبل فٌه الطالب.30وبما ال ٌقل عن 
   
 
ٌسمح للطلبة ممن لم ٌشملهم االمتحان الشامل التقدم مباشرة للجامعة شرٌطة تقدمهم لالمتحان التؤهٌلً  ذ مع ،:

%( باستثناء 68الذي تعقده جامعة البلقاء التطبٌقٌة لؽاٌة التجسٌر ونجاحهم فٌه بمعدل ال ٌقل عن )
ن ال ٌقل معدلهم فً هذا االمتحان الطلبة الذٌن ٌرؼبون التجسٌر إلى تخصص الهندسة حٌث ٌشترط أ

 %(، وٌعتمد تارٌخ االمتحان التؤهٌلً لؽاٌات معادلة المساقات.70عن )
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 المــواد لطمبا الاجعير ث  ي ،: معـ دلـا
تكون معادلة المساقات التً درسها الطالب فً مرحلة الدراسة الجامعٌة المتوسطة من داخل األردن  (:35الم د  )

ضمن خطته الدراسٌة فً تخصصه الجدٌد فً الجامعة من اختصاص األقسام وخارجه والواردة 
األكادٌمٌة أو لجنة معادلة المساقات فً حال عدم وجود قسم أكادٌمً وموافقة العمٌد المعنً فً 

 الجامعة، وتقوم دائرة القبول والتسجٌل بتثبٌت المساقات المعادلة للطالب وفقاً لألسس اآلتٌة:
 

%( من وصؾ  المساق فً خطة 70طابق وصؾ المساق ومفرداته المراد معادلته عن )أن ال ٌقل مدى ت .أ 
 التخصص المنتقل إلٌه.

( سنوات لمرحلة الدبلوم، وٌكون تارٌخ 10عدم معادلة  المساقات التً مضى على دراستها أكثر من ) .ب 
 التخرج معتمداً لهذه الؽاٌة.

لتً درسها الطالب فً برنامج دبلوم كلٌة المجتمع أن ٌكون عدد ساعات كل مساق من المساقات النظرٌة ا .ج 
 والمراد معادلتها مساو أو أكثر لعدد ساعات  المساق الوارد فً خطة التخصص.

ٌترك لألقسام المعنٌة صالحٌة معادلة المساقات التً ٌزٌد مجموع ساعاتها عن ثالث ساعات معتمدة أو  .د 
احد إذا تطابق وصفه مع مساق وارد فً خطة دمج أكثر من مساق من المساقات التً درسها بمساق و

 تخصص الطالب.
%( من الخطة الدراسٌة المعتمدة لدرجة 50أن ال تزٌد عدد الساعات المعتمدة التً تعادل عن ) .ه 

البكالورٌوس وذلك لنظام السنتٌن ونظام ثالث السنوات على حد سواء وتعادل بعبارة "ناجح" فقط وال 
 اكمً.تدخل ضمن المعدل الفصلً والتر

تعطى األولوٌة فً احتساب المواد لمتطلبات الجامعة اإلجبارٌة واالختٌارٌة الواردة فً خطة الطالب فً  .و 
 برنامج دبلوم كلٌة المجتمع، ثم متطلبات الكلٌة ٌلٌها متطلبات التخصص.

ٌقدم طلب المعادلة لمرة واحدة فقط وخالل الفصل األول وبحد أقصى الفصل التالً من التحاقه فً  .ز 
 الجامعة.

ٌشترط ألؼراض المعادلة أن ال تقل عالمة الطالب فً أي مساق من المساقات التً درسها فً كلٌة  .ح 
 ( للطلبة ؼٌر األردنٌٌن. D+( أو الرمز)55%( للطلبة األردنٌٌن و )%60( او )-المجتمع عن ) ج

هـ( إال إذا كان قد درسها /9ال ٌتم معادلة امتحانات المستوى للمساقات االستدراكٌة الواردة فً المادة ) .ط 
 الطالب كمساق وحقق بها النجاح.

 ال ٌجوز معادلة مساقات التدرٌب العملً والمٌدانً ومشارٌع التخرج . .ي 
 ٌجوز للطالب وبموافقة العمٌد إلؽاء جزء من المساقات أو كلها والتً تم معادلتها له لٌتم دراستها فً .ك 

 الجامعة.
 (36الم د  )
(، تتم معادلة مساقات من دبلوم كلٌات المجتمع للطلبة الملتحقٌن فً 35لمادة )مع مراعاة ما ورد فً ا .1

 الجامعة فً برامج البكالورٌوس بتخصصات ؼٌر مناظرة لتخصصاتهم فً الدبلوم شرٌطة ما ٌلً:
تحقٌقهم لشرط الحد األدنى لمعدل االمتحان الشامل للتجسٌر للتخصصات المناظرة لتخصصاتهم  .أ 

 ألسس التجسٌر المعمول بها والمقّرة من مجلس التعلٌم العالً. فً الدبلوم، وفقاً 
تحقٌقهم لشرط الحد األدنى لمعدل الثانوٌة العامة فً التخصص المراد االلتحاق به، وفقاً ألسس  .ب 

 القبول المعمول بها والمقّرة من مجلس التعلٌم العالً.
رس مساقات فً مرحلة الدبلوم، إذا تم قبول الطالب على معدله فً الثانوٌة العامة وكان قد د .ج 

ساعة معتمدة شرٌطة أن ٌكون قد تقدم لالمتحان الشامل وأن  30ٌجوز معادلة ما ال ٌزٌد عن 
%( 70%( لمختلؾ التخصصات  وال ٌقل عن )68ال تقل عالمة المساق المراد معادلته عن )

 مرحلة الدبلوم. للهندسة، وأن ٌكون قد حصل على الثانوٌة العامة قبل دراسته للمساقات فً
ال ٌسمح للطالب الذي قُبل على أساس التجسٌر باالنتقال إلى تخصص آخــر ؼٌر الذي قُبل فٌه إالّ إذا  .2
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كانت شروط القبول والتجسٌر المعتمدة من مجلس التعلٌم العالً تسمح له أن ٌقبل فً التخصص الذي 
 ٌرؼب باالنتقال إلٌه.

 الدراعا الذ  ا

 (37الم د  )
الب فً برنامج البكالورٌوس فً تخصص ما، وسبق له أن درس مساقات دراسة خاصة فً إذا قبل ط -أ 

الجامعة، وكانت هذه المساقات ضمن خطته الدراسٌة فً التخصص الذي قبل فٌه، ٌحسب له من هذه  
 ( ساعة معتمدة على األكثر.39المساقات)

مادة أن ال ٌكون قد مضى على دراستها ٌشترط الحتساب المساقات المشار إلٌها فً الفقرة )أ( من هذه ال -ب 
 عند احتسابها أكثر من ثـمانٌة فصول عادٌة.

 تدخل عالمات المساقات التً درسها الطالب دراسة خاصة وحسبت له، ضمن معدله التراكمً. -ج 
 ( ساعة معتمدة.15ٌحسم فصل دراسً واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل ) -د 
فً الدراسة الخاصة شروط المواظبة واالمتحانات والعالمات وأحكام  تطبق على الطلبة المسجلٌن -ه 

 التؤدٌب الواردة فً أنظمة الجامعة وتعلٌماتها وبقٌة أنظمة الجامعة وتعلٌماتها.
 ( ساعة معتمدة.15ٌكون الحد األعلى للعبء الدراسً فً الفصل الواحد لطالب الدراسة الخاصة ) -و 
 راض تطبٌق أحكام هذه المادة فً ما ٌخص درجة البكالورٌوس منها.تعتمد تعلٌمات الدراسة الخاصة ألؼ -ز 

 

 ماطمب ا ال  ول  م  درجا البي لوريو 

 (:38الم د  )
 تمنح درجة البكالورٌوس للطالب بعد إتمام المتطلبات التالٌـة:

ال النجاح فً جمٌع المساقات المطلوبة للتخرج فً الخطة الدراسٌة والحصول فٌها على معدل تراكمً  .أ 
 ( نقطتٌن، وإتمام المتطلبات األخرى التً تقتضٌها الخطة التً سٌتخرج بموجبها الطالب.2ٌقـل عن )

قضاء الحد األدنى من المدة المطلوبة للحصول على الدرجة وعدم تجاوز المدة القصوى، حسب ما   .ب 
 ( من هذه التعلٌمــات.10ورد فً المادة )

 معتمدة لهذه الؽاٌة.إنهاء متطلب خدمة المجتمع حسب األسس ال .ج 
أما بالنسبة للطالب المنتقل إلى الجامعة أو المقبول على أساس نظام التجسٌر بٌن الكلٌات الجامعٌة  .د 

المتوسطة والجامعة أو الذي عودلت له مساقات من جامعة، فٌجب علٌه أن ٌنهً فً الجامعة وبنجاح ما 
حسب الخطة الدراسٌة التً قُبل على  ال ٌقل عن نصؾ مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة لتخرجه

أساسها، وأن ٌكون من ضمنها نصؾ مجموع الساعات المعتمدة من التخصص، وٌكون من ضمن مـدة 
الدراسة الفصالن األخٌران لدراسته، إال إذا كانت المساقات التً تإدي إلى تخرجه ؼٌر مطروحة فً 

 من خطته عدد من الساعات تإدي إلى تخرجه.فصل التخرج أو كان قد استنفذ المواد البدٌلة.وتبّقى 
 

 أ ي ن   ما

 (:39الم د  )
إذا توقؾ تخرج الطالب على مساق واحد )أو مساقٌن( وكان هذا المساق ؼٌر مطروح فً الفصل  .أ 

الذي ٌتخرج فٌه، أو كان مطروحاً ومتعارضاً مع مساق آخر وال ٌمكن حل هذا التعارض، فللعمٌد 
التخصص، أن ٌوافق على أن ٌدرس الطالب مساقاً آخر بدٌالً عنه بناء على تنسٌب رئٌس قسم 

ومماثالً له فً المستوى وعدد الساعات المعتمدة شرٌطة أن ٌكون من نفس كلٌة الطالب أو من 
 التخصصات المناظرة فً المجال المعرفً بحد أقصى ست ساعات معتمدة.

له أن درسه ثالث مرات أو أكثر ولم  إذا توقؾ تخرج الطالب على النجاح فً مساق واحد فقط سبق .ب 
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ٌنجح فٌه، فٌجوز للعمٌد، بناء على تنسٌب رئٌس القسم المعنً، أن ٌسمح لهذا الطالب بدراسة مساق 
 بدٌل من نفس الكلٌة وحسب ما ورد فً البند )أ( من هذه المادة.

ساعات  وفً جمٌع األحوال ال ٌجوز للطالب أن ٌدرس أكثر من مساقٌن بدٌلٌن بحد أقصى ست .ج 
 معتمدة.

إذا نجح الطالب فً المساق البدٌل ولم ٌتخرج فً ذلك الفصل ثم طرح المساق األصلً ٌعفى من  .د 
دراسته، أما إذا رسب فً  المساق البدٌل وطرح المساق األصلً فً الفصل التالً، فعلٌه دراسة  

 معادة على المادة البدٌلة.المساق األصلً وإلؽاء حالة البدٌلة عن المساق وال تطبق تعلٌمات المادة ال
ٌجوز للطالب الذي رسب أو نجح فً المساق / المساقٌن البدٌلٌن ولم ٌتخرج ألي سبب من األسباب  .ه 

أن ٌدرس لمّرة ثانٌة  مساق / مساقٌن بدٌلٌن عن  المساق ؼٌر المطروح أو المطروحة ومتعارضة 
 ة )ج( من هذه المادة.مع مساق آخر، بموافقة عمٌد الكلٌة، وبما ال ٌتعارض مع الفقر

ٌجوز لمجلس الكلٌة وبناًء على تقارٌر طبٌة معتمدة من الجهات المعنٌة وتوصٌة من مجلس القسم (:40الم د  )
أن ٌوافق على استبدال مساقات مهارات حاسوب/ استدراكٌة أو المهارات الحاسوبٌة أو برمجة الحاسوب 

 بمساقات أخرى للطلبة ذوي اإلعاقات البصرٌة.
( ٌجوز احتساب مساقات ضمن الخطة الدراسٌة كان قد درسها 31مع مراعاة ما ورد فً المادة )(:41 د  )الم

الطالب فً الجامعة، ولم ٌحصل على درجة علمٌة على أن ال ٌكون قد مضى على دراستها أكثر من 
لى أن ٌحسم ثمان فصول عادٌة وٌكون تارٌخ االنقطاع عن الدراسة هو تارٌخ احتساب تلك المساقات، ع

( خمس عشرة ساعة معتمدة تحتسب 15فصل دراسً واحد من الحد األعلى لساعات التخرج مقابل كل )
 للطالب.

 (: 42الم د  )
 ٌتولى قسم التخصص ودائرة القبول والتسجٌل متابعة الوضع األكادٌمً للطلبة المسجلٌن فٌـه. .أ 
تعبئة نموذج خاص لدى قسم على الطالب الذي ٌتوقع تخرجه فً نهاٌة فصل ما أن ٌقوم ب .ب 

التخصص فً مدة أقصاها أسبوع واحد من تارٌخ إعالن النتائج النهائٌة للفصل الـذي ٌسبق فصل 
التخرج؛ حٌث ٌتولى كل من القسم ودائرة القبول والتسجٌل معاً مهمة التحقق من استٌفائه شـروط 

 التخرج.
نفسه فً أكثر من تخصص فً الجامعة سواء فً ال ٌجوز للطالب أن ٌكون مسجالً فً الوقت (:43الم د  )

 المستوى نفسه أو فً مستوٌات مختلفة.

إذا قُبل طالب فً الجامعة، وكان حاصالً على درجة البكالورٌوس وفق أسلوب االنتظام، تتم معادلة  (:44الم د  )
وفق المساقات التً درسها فً الجامعة أو جامعة أخرى، أو معهد جامعً تعترؾ بها الجامعة 

 األسس اآلتٌة: 
 %( أو ما ٌعادلها حداً أدنى.60( أو)-.  أن تكون عالمة المساق )جأ
( عشر سنوات، وٌكون تارٌخ 10. أن ال ٌكون قد مضى على دراسة الطالب لتلك  المساقات مدة تزٌد على )ب

 االنقطاع عن الدراسة أو التخرج هو تارٌخ احتساب تلك المساقات . 
% من عدد الساعات المعتمدة 50الساعات المعتمدة للمساقات التً تعادل للطالب على  ج.  أن ال ٌزٌد عدد

المطلوبة لتخرجه حسب الخطة النافذة سنة قبوله، آخذٌن بعٌن االعتبار ما تضمنته الفقرة )د( من المادة 
 ( من هذه التعلٌمات. 38)

( خمس عشرة ساعة معتمدة 15كل )د.  ٌحسم فصل دراسً واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل 
 تحتسب له.

 هـ. ال تدخل عالمات  المساقات المعادلة للطالب فً احتساب معدله التراكمً.         

 ( من هذه التعلٌمات:48مع مراعاة ما ورد فً المادة )  (:45الم د  )
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عة وفً أثناء ٌجوز تعدٌل جنسٌة الطالب الذي ٌحصل على الجنسٌة األردنٌة بعد قبوله فً الجام .1
 دراسته فٌها، شرٌطة أن ال ٌكون قد قُبل فً الجامعة استثناًء من شرط المعدل.

ال ٌجوز تعدٌل جنسٌة الطالب الذي ٌحصل على الجنسٌة األردنٌة بعد إنهاء متطلبات الحصول على  .2
 الدرجة أو بعد التخرج.

سٌة األردنٌة باإلضافة إلى ال ٌجوز بؤي حال من األحوال تعدٌل جنسٌة الطالب الحاصل على الجن .3
جنسٌة عربٌة أو أجنبٌة قُبل على أساسها فً الجامعة؛ وٌعامل معاملة الطالب األجنبً طٌلة فترة 

 دراسته فٌها.
ال ٌجوز بؤي حال من األحوال تعدٌل جنسٌة الطالب الحاصل على ازدواجٌة فً الجنسٌة ؼٌر األردنٌة  .4

 .إلى جنسٌة أخرى ؼٌر الذي قبل على أساسها
ال ٌجوز للطالب أن ٌتذرع بعدم علمه بهذه التعلٌمات، أو بعــدم اطالعــه على التقوٌم الجامعً  (:46الم د  )

المقر وعلى النشرات الصادرة عن الجامعة، أو ما ٌنشر على صفحة الجامعة اإللكترونٌة وبوابة 
 الطالب فٌما ٌتعلق بهذه التعلٌمات وتعدٌالتها.

 
الب أن ٌتقدم بطلب براءة ذمته من الجامعة من بوابته إلكترونٌاً الستكمـــال إجراءات على الط (:47الم د  )

 تخرجه واستالم الوثائق.
 (:48الم د  )
تمنح شهادات التخرج للطلبة عند استحقاقها فً نهاٌة كل فصل دراسً، وٌكون حفل التخرج حسب أ. 

 التوارٌخ التً ٌقرها مجلس العمداء.
لسماح للطالب الذي أنهى متطلبات الحصول على درجة البكالورٌوس ولم ٌقر تخرجه لمجلس العمداء اب. 

لرفع معدله التراكمً لفصل دارسً واحد على الدراسة الخاصة وبعبء دراسً ال  ٌسجل مساقاتبعد أن 
 .والتسجٌل( ساعة معتمدة، على أن ٌتم ذلك بطلب خطً منه إلى دائرة القبول 12ٌزٌد على )

ٌبت مجلس العمداء فً الحاالت التً لم ٌرد علٌها نص فً هذه التعلٌمات، وفً اإلشكاالت التً قد  (:49الم د  )
 تنشؤ عن تطبٌقها

 
رئٌس الجامعة وعمداء الكلٌات األكادٌمٌة ومدٌر دائرة القبول والتسجٌل مسإولون عن تنفٌذ هذه  (:50الم د  )

 التعلٌمات كل فٌما ٌخصه.
 تعلٌماتتلؽً هذه ال (:51الم د  )
تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس وتعدٌالتها فً جامعة آل البٌت وأي قرارات أخرى تتعارض  .1

 معها شكال  أو مضمونا .
تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس فً جامعة آل البٌت لحملة دبلوم كلٌات المجتمع المقبولٌن على  .2

 نظام التجسٌر.
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هذه التعلٌمات )تعلٌمات مواد المتطلبات الجامعٌة فً جامعة آل البٌت(، وٌعمل بها من تسمى  (:1الم د  )
 تارٌخ إصدارها.

 ٌكون للكلمات والعبارات اآلتٌة المعانً المحددة لها ما لم تدل القرٌنة على خالؾ ذلك: (:2الم د  )
 الجامعة: جامعة آل البٌت. -
 .العمٌد : العمٌد الذي ٌتبع له قسم المتطلبات -
 عمٌد التخصص: عمٌد الكلٌة أو المعهد الذي ٌتبع له المتطلب. -
 القسم: قسم متطلبات الجامعة الذي ٌتبع له المتطلب. -
 رئٌس القسم: رئٌس قسم المتطلبات الذي ٌتبع له المتطلب. -
المنسق: عضو هٌئة التدرٌس الذي ٌسمٌه عمٌد التخصص لؽاٌات متابعة مادة المتطلب والتنسٌق  -

 لجهات ذات العالقة.بشؤنها مع ا
ٌتم استحداث قسمٌن لمتطلبات الجامعة، أحدهما ٌتبع عمٌد كلٌة اآلدابوالعلوم االنسانٌة وٌوطن  (:3الم د  )

 فٌها، واآلخر ٌتبع عمٌد كلٌة العلوم وٌوطن فٌها.
التنسٌق ٌتولى كل قسم طرح المواد الخاصة به من متطلبات الجامعة اإلجبارٌة واإلختٌارٌة، وب (:4الم د  )

 مع عمداء التخصص، ووفقاً لخطة استرشادٌة  توضع لهذه الؽاٌة.
 (: ا ما    ا:5الم د  )

أ. تحدد مواعٌد االمتحانات وأماكن انعقادها من قبل رئٌس القسم وبالتنسٌق مع الجهات ذات 
 العالقة.

 ب. تكون جمٌع االمتحانات الخاصة بمتطلبات الجامعة محوسبة. 
ٌُخصص لكل متط عالمة(،وٌخصص  50عالمة(، وامتحان نهائً ) 35لب امتحان نصفً )ج. 

 المدرس. عالمة( للمشاركة ولألعمال الفصلٌة التً ٌطلبها 15)
 (:مه ن  ميد الاذ ص:6الم د  )

 تشمل مهام عمٌد التخصص ما ٌؤتً:
عهد التابع التعاون مع العمٌد ورئٌس القسم فً كل ما ٌتعلق بتدرٌس متطلبات الجامعة للكلٌة أو الم . أ

 له.
تسمٌة مدرسً المواد المطروحة، على أن تعطى األولوٌة للمدرسٌن والمحاضرٌن براتب أستاذ  . ب

 مساعد واألساتذة المساعدٌن.
جـ.  تسمٌة منسق لكل مادة من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس فً كلٌة التخصص، ممن ٌدرسون ذلك 

 المساق.
 د.تؤمٌن المراقبٌن على االمتحانات.

 عة المحتوى اإللكترونً للمتطلبات المحوسبة وتطوٌره بصورة دائمة.هـ. متاب
 مه ن العميد  :(7الم د  )

 تشمل مهام العمٌد ما ٌلً:
 طرح متطلبات الجامعة بناء على تنسٌب من رئٌس القسم. . أ
 اعتماد عالمات مواد المتطلبات التابعة له. . ب

 تعميمات مواد المتطمبات الجامعية في جامعة ال البيت
 م64/3/6104تاريخ  401/6103/6104الصادرة عن مجمس العمداء بموجب قرار رقم 
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 بعة له.جـ. الموافقة على انسحاب الطلبة من مواد المتطلبات التا
 د. التنسٌق مع عمٌد التخصص فً كل ما ٌتعلق بالعملٌة التدرٌسٌة لمتطلبات الجامعة.

 هـ. قبول أعذار الؽٌاب عن االمتحان النهائً.
 

 (:مه ن ريي  القعن 8الم د  )
 تشمل مهام رئٌس القسم ما ٌؤتً:

 وضع خطة استرشادٌة للمواد العائدة للقسم. . أ
داد الطلبة الذٌن سٌقومون بتسجٌل المتطلبات بالتنسٌق مع دائرة توفٌر اإلحصائٌات الالزمة ألع . ب

 القبول والتسجٌل.
جـ. التنسٌب للعمٌد بطرح المساقات وفقاً للخطة االسترشادٌة وفً ضوء اإلحصائٌات المتعلقة بؤعداد 
الطلبة الذٌن لم ٌدرسوا المتطلبات، على أن ٌتم طرح المتطلبات قبل مواد التخصص بإسبوععلى 

 قل.األ
 دـ. التنسٌق مع دائرة القبول والتسجٌل بخصوص أوقات طرح مواد المتطلبات وأماكنها. 

هـ. التنسٌق مع قسم االمتحانات المحوسبة بخصوص عقد االمتحانات الخاصة بالمتطلبات، واإلشراؾ 
 المباشر على حسن سٌرها.

 متحانات.و. التنسٌب لعمٌد التخصص باألعداد الالزمة من المراقبٌن على اال
 ز. تحدٌد مواعٌد االمتحانات وأماكن عقدها بالتنسٌق مع الجهات ذات العالقة.

 
 (: م عك الماطمب:9الم د  )

 ٌتولى المنسق ما ٌؤتً:  . أ
متابعة كل األمور المتعلقة بالمادة المكلؾ بتنسٌقها، وٌكون مسإوالً لهذه الؽاٌة أمام كل من  .1

 العمٌد وعمٌد التخصص ورئٌس القسم.
 اصل مع مدرسً المتطلبات لؽاٌات تحدٌث االمتحانات المحوسبة وتطوٌرها.التو .2
ٌحسب للمنسق ساعة معتمدة واحدة على كل فصل دراسً ٌتولى فٌه عملٌة التنسٌق، شرٌطة أن  . ب

 ( شعب.3ٌزٌد شعب المادة عن )
 

التً لم  تسري تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس المعمول بها فً الجامعة على األمور (:10الم د  )
 ٌرد علٌها نص فً هذه التعلٌمات.

 
ٌبت مجلس العمداء فٌما لم ٌرد فٌه نص فً هذه التعلٌمات، وفً االشكالٌات الناجمة عن  (:11الم د  )

 تطبٌقها.
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تعلٌمات قبـول الطلبة فً البرنامج الموازي لمنح درجـة البكالورٌوس )تسمى هذه التعلٌمات  (:1الم د  )
 .م2007/2008العام الجامعً  الفصل الدراسً الثانً منوٌعمل بها اعتباراً من  (فً جامعة آل البٌت

 
 

ٌحاادد مجلااس العمااداء قباال بداٌااة كاال فصاال دراسااً أعااداد الطلبااة الااذٌن ٌمكاان قبااولهم فااً  (:2المرر د  )
 البرنامج الموازي فً كل تخصص.

 
 

 ازي إذا توافرت فٌه الشروط التالٌة:الطالب فً البرنامج المو ٌجوز قبول (:3الم د  )
 .أن ٌكون حاصالً على شهادة الدراسة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها   -أ
التً ٌحددها أن ال ٌقل معدل الطالب فً شهادة الدراسة الثانوٌة العامة عن الحدود الدنٌا  -ب

 مجلس التعلٌم العالً.
 

 

مقبولٌن فاً البرناامج الماوازي مان حٌاث معادلاة الماواد، تطبق أسس التجسٌر على الطلبة ال (:4الم د  )
 والذٌن درسوا فً كلٌات جامعٌة متوسطة.

 
 

تطبق تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس المعمول بها فً الجامعة علاى الطلباة المقباولٌن فاً  (:5الم د  )
 البرنامج الموازي.

 
 

 ج الموازي االنتقال إلى البرنامج العادي.ال ٌجوز لمن التحق بالجامعة عن طرٌق البرنام (:6الم د  )
 
 

 ال تسري اإلعفاءات من الرسوم على أي طالب التحق بالبرنامج الموازي فً الجامعة. (:7الم د  )
 
 

 فً الحاالت التً لم ٌرد علٌها نص فً هذه التعلٌمات. رئٌس الجامعةٌبت  (:8الم د  )

 

 

 

 

 

 تعلٌمكت قبول الطلبة فً البرنكمج الموازي لمنح درجة البككلورٌوس
 فً جكمعة آل البٌت 
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ل (1) ى هذه األُسس "أُسس قبول الطَّ ٌُعمل بها ُتسمَّ بة ودراستهم فً مركز اللُّؽات بجامعة آل البٌت"، و
 من تارٌخ إقرارها من مجلس الُعمداء.

 تكون داللة الكلمات اآلتٌة على الّنحو المبٌن أدناه، ما لم تدل القرٌنة على خالؾ ذلك: (2)

 الجامعة: جامعة آل البٌت. -

 الرئٌس: رئٌس الجامعة. -

 المركز: مركز اللُّؽات فً الجامعة. -

 المجلس: مجلس مركز اللُّؽات. -

 المدٌر: ُمدٌر مركز اللُّؽات. -

ٌَّة. - لبة الدارسون فً المركز من ؼٌر الناطقٌن بالعرب لبة: الطَّ  الطَّ

ٌَّة التً ُتإهلهم لاللتحاق  (3) ٌَّة، وتحقٌق الكفاٌة اللُّؽو لبة ألؼراِض دراسة اللُّؽة العرب قبل المركز الطَّ  ٌ
ٌَّة التً   تمنحها الجامعة.بالتَّخصصات الجامع

لبة: (4)  ُتعتمد األُسس اآلتٌة لقبول الطَّ

ٌَّة. -  أن تكون لُؽته األُم ؼٌر اللُّؽة العرب

ٌُعادلها. - ة، أو ما  انوٌة العامَّ  أن ٌكون حاصالً على شهادة الثَّ

ٌَّة. -  أن ٌكون ُمحققاً لشروط القبول فً التَّخصصات الجامع

م جمٌع الوثائق والشَّهادات المطلوب - ٌُقدِّ  ة وفق األُصول.أن 

اً بالمركز، وٌجاري ربطهام  (5) ٌَّة ورقماً جامعٌاً خاصَّ لبة المسجلون فً المركز هوٌة جامع ٌُمنح الطَّ
لبة ودائرة القبول والتَّسجٌل والدائرة المالٌة.  إلكترونٌاً مع عمادة ُشإون الطَّ

اة، وٌ (6) ٌَّ لباة الُجادد فاً اللؽاة العرب جاري تصانٌفهم فاً أربعاة ٌعقد المركز امتحاناً لقٌاس كفاٌاة الطَّ
ٌَّة بناء على نتائجهم.  ُمستوٌات معرف

تطباااق الماااواد الخاصاااة بالحضاااور والمواظباااة والؽٌااااب الاااواردة فاااً تعلٌماااات مااانح درجاااة  (7)
البكالورٌوس على الطلبة الدارسٌن فاً المساتوٌات ، كماا ٌساتوفى مان الطلباة بادل الدراساة فاً 

قررة فً الجامعة للبرنامج الدراسً الذي التحق به ( دٌناراً للساعة الواحدة الم30مركز اللؽات )
 (.3الطالب )

ااة المطلوبااة، وفااق مسااتوٌاتهم، علااى ماادار فصاال دراسااً كاماال،  (8) ٌَّ ٌاادرس الطلبااة المهااارات اللُّؽو
ًّ 24( ساعة أُسابوعٌاً فاً الفصال العاادي، و)12وبمعدل ) ( سااعة أُسابوعٌاً فاً الفصال الصاٌف

ا عات التً ُتدرس أُسبوعٌاً بنااًء علاى االتفاقٌاات المبرماة بهاذا وٌنظر المجلس فً زٌادة عدد السَّ
 الشؤن.

                                                 
 27/3/2119( تارٌخ 284/2118/2119عدل بموجب القرار رقم ) (3)

 ُأسس َقبول الطَّمبة ودراستهم في مركز المُّغات بجامعة آل البيت
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لبة فً كلِّ مستوى: (9)  تعتمد المعاٌٌر اآلتٌة ألؼراض تقٌٌم الطَّ

 ( درجة.30ٌُخصص المتحان المنتصؾ ) -

ًّ والمشاركة وأعمال الفصل ) -  ( درجة.20ٌُخصص للتفاعل الصف

 ( درجة.50ٌُخصص لالمتحان النهائً ) -

الث ) ٌكون معدل - ل إلى الثَّ  ( درجة.50النجاح للمستوٌات من األوَّ

 ( درجة.60ٌكون معدل اجتٌاز المستوى الرابع )المتقدم( ) -

ٌُحقق الطالب معدل النجاح فٌلزمه إعادة دراسة المستوى من جدٌد. -  إذا لم 

اااة بالحضاااور والمواظباااة والؽٌااااب الاااواردة فاااً تعلٌماااات مااانح درجاااة  (10) اااق الماااواّد الخاصَّ ُتطبَّ
ارسٌن فً المستوٌات.الب لبة الدَّ  كالورٌوس على الطَّ

ٌَّة التً  (11) ارسٌن فً المستوٌات الثَّالثة األُولى التَّسجٌل فً أيٍّ من المواّد الدراس لبة الدَّ ٌُسمح للطَّ ال 
 تطرحها الجامعة.

م( تسجٌل ما ال ٌزٌد على ) (12) ابع )المتقدِّ ارسٌن فً المستوى الرَّ عتمدة ( ساعات مُ 6ٌُسمح للطلبة الدَّ
وٌحتساب للطالاب الاذي ٌتخارج مان   مان ُمتطلباات الجامعاة والكلٌاة التاً ٌرؼباون االلتحااق باه

 .(4مركز اللؽات وٌلتحق فً كلٌته ، الساعات الست المعتمدة التً درسها بنجاح )

م  (13) ٌُمكاان لطلبااة المسااتوى المتقاادِّ ٌَّة التااً  راساا د مجااالس الكلٌااات/ المعاهااد حزمااة المااواّد الدِّ ُتحاادِّ
 استها.در

الب بعد استكمال دراسته فاً المركاز فاً التَّخصاص الاذي ٌرؼاب بدراساته، بعاد تقادٌم  (14) ٌُقبل الطَّ
اة ورقمااً  -بناًء علاى ذلاك –جمٌع الوثائق المطلوبة لدائرة القبول والتسجٌل، وٌمنح  ٌَّ هوٌاة جامع

 جدٌداً حسب األُصول، بعد تقدٌم ما ٌثبت براءة ذمته من المركز.

الب (15) الذي أكمل دراسة المستوٌات واجتٌازها بنجاح شهادة ُتثبت ذلاك، متضامنة وصاؾ  ٌُمنح الطَّ
ٌُصادق علٌها المركز وفق األُصول.  طبٌعة التحصٌل الذي حققه ومستواه، و

ًّ الجدٌد الذي ٌمنح له بناًء  (16) ٌَّة إلى رقمه الجامع ٌَّة والورق الب الحاسوب ٌتم ترحٌل جمٌع بٌانات الطَّ
 رامج التً تقدمها الجامعة.على قبوله فً أحد الب

اة للطلباة، مان ؼٌار الفئاة الساابقة، بهادؾ رفاع  (17) م المركز، إضافة إلاى ماا سابق، دورات خاصَّ ٌقدِّ
ساات أو  ة تعقدها الجامعة ماع الجهاات أو المإسَّ ٌَّة، بناًء على اتفاقٌات خاصَّ كفاءاتهم باللُّؽة العرب

ورات.  األفراد الراؼبٌن بدراسة هذه الدَّ

 جلس للرئٌس بما ٌؤتً:ٌُنسب الم (18)

- . ًّ  أعداد الطلبة الذٌن ٌمكن استٌعابهم فً كل فصل دراس

ورات. -  ُرسوم المستوٌات والدَّ

ٌَّة للناطقٌن بؽٌرها فً المركز. -  أٌة ُمقترحات لتطوٌر برامج تعلٌم اللُّؽة العرب

 ٌبت مجلس العمداء فً الحاالت التً لم ٌرد نّص علٌها فً هذه األُسس وفق األُصول. (19)

 (  الرئٌس والمدٌر ومدٌر القبول والتَّسجٌل مسإولون عن تنفٌذ هذه األُسس وفق األُصول20)

                                                 
 ( .365/2121/2122( تم التعدٌل بموجب قرار مجلس العمداء رقم )4)
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( وٌعمل بها من تارٌخ صدور 2019تسمى هذه التعلٌمات )تعلٌمات االمتحانات المحوسبة لسنة  (:1الم د  )
 قرار مجلس العمداء للموافقة علٌها.

التالٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها أدناه ما ٌكون للكلمات والعبارات  (:2الم د  )
 لم تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك:

 عمٌد الكلٌة/ المعهد التً/ الذي ٌتبع له االمتحان المحوسب. العميد:
 القسم الذي ٌتبع له االمتحان المحوسب. القعن األي ديمي:

 قسم االمتحانات المحوسبة. القعن:
 رئٌس قسم االمتحانات المحوسبة. ريي  القعن:

هو مدرس المساق حسب بٌانات دائرة القبول والتسجٌل وفً حالة وجود مواد تدرس من  الم عك:
قبل أكثر من عضو هٌئة تدرٌس ٌتم تسمٌة المنسق خطٌا من قبل العمٌد او رئٌس 

 القسم األكادٌمً.
تدرٌسٌة والذي ٌنتدبه رئٌس هو عضو هٌئة التدرٌس أو من له عالقة بالعملٌة ال المرا ب:

 القسم األكادٌمً أو العمٌد للمراقبة على االمتحان المحوسب.
هً جمٌع االمتحانات التً ٌتم عقدها بشكل محوسب فً المختبرات المخصصة لذلك  ا ما    ا:

 وتطبق علٌها تعلٌمات االمتحانات المحوسبة.
مل على إدارة وإدامة األنظمة الخاصة هو موظؾ القسم المكلؾ بالقٌام بالعمشرف ا ما    ا:

بحوسبة االمتحانات المحوسبة واتخاذ الترتٌبات الالزمة لعقدها بشكل آمن وسلٌم 
 وحسب الواجبات الموكلة إلٌه.

هو المختبر المخصص لالمتحانات المحوسبة وٌتبع قسم االمتحانات  مذابر ا ما  ن الم وعب:
 المحوسبة.

علٌمات على االمتحانات المحوسبة كافة التً ٌتم عقدها فً الجامعة وٌلتزم أطراؾ تطبق هذه الت( : 3الم د  )
 االمتحان بجمٌع البنود والعبارات والشروط الواردة فٌها وبجمٌع القوانٌن واألنظمة ذات الصلة.

قد ٌرفع طلب االمتحان المحوسب من قبل العمٌد المعنً قبل أسبوعٌن على األقل من تارٌخ ع (:4الم د  )
االمتحان، وتعطى األولوٌة للمساقات ذات العدد األكبر من الطلبة وحسب اإلمكانٌات المتاحة 

 لمختبرات الجامعة المخصصة لعقد االمتحانات والتً ٌحددها القسم.

ٌتم تحدٌد مواعٌد االمتحانات النهائٌة المحوسبة من قبل دائرة القبول والتسجٌل وبالتنسٌق مع  (:5الم د  )
 القسم.

( ساعة من الموعد المقرر 24ٌجب إخطار القسم عن إلؽاء أو تؤجٌل االمتحان خطٌا قبل ) (:6الم د  )
 النعقاده.

تعلٌمكت االمتحكنكت المحوسبة فً جكمعة آل البٌت الصكدر بموجب قرار مجلس 

 م 3379/ 1/  7( تكرٌخ  721/3371/3379العمداء رقم )
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من عدد أجهزة كل مختبر كؤجهزة احتٌاطٌة تستخدم فً حال تعطل احد (%10): ٌتم اإلبقاء على (7الم د )
 أجهزة الطالب.

 مركز الحاسوب فً الجامعة وحسب التالً: ٌتم برمجة نظام االمتحانات من قبل(: 8الم د  )
 إدخال األسئلة فقط من داخل الجامعة ومن خالل شبكتها. .أ 
 عدم إظهار جمٌع األسئلة على صفحة واحدة. .ب 
 عدم إظهار عالمة الطالب مباشرة. .ج 

ي ٌتم إلؽاء االمتحان المحوسب وإعادة جدولته من قبل المنسق وبالتنسٌق مع رئٌس القسم فً أ  (:9الم د  )
 من الحاالت التالٌة: 

أ( تؤخر المراقب بشكل ٌعطل سالمة وإجراء االمتحان عن وقت بداٌة االمتحان لمدة ٌحددها 
 المنسق بالتنسٌق مع رئٌس القسم.

 ب( حدوث عطل فنً رئٌسً أو انقطاع للتٌار الكهربائً لمدة ٌحددها القسم.  

 ً بما ٌلً:ٌقوم القسم من خالل رئٌسه وكادره الفن (:11الم د  )
توفٌر البنٌة التحتٌة والبرمجٌات الالزمة لعقد االمتحانات المحوسبة بشكل آمن وسلٌم، بحٌث ٌتم  .أ 

 إظهار األسئلة للطلبة بشكل عشوائً.
( وعدم اتصال األجهزة Domainالتؤكد من صالحٌة الكامٌرات ومن ربط األجهزة على النطاق ) .ب 

 باإلنترنت وذلك قبل عقد االمتحانات.
كوابل الكهرباء الخاصة باألجهزة الحاسوبٌة المعطلة، واالحتفاظ بها فً ؼرفة مشرؾ سحب  .ج 

االمتحانات، تفادٌا الستخدام تلك األجهزة فً الولوج وبشكل خفً لالمتحانات المحوسبة، وتعمٌم 
 ذلك على كافة موظفً القسم.

 ن الجامعً.التنسٌق مع دائرة األمن الجامعً لتوفٌر العدد المناسب من أفراد األم .د 
 جدولة وتنظٌم مواعٌد االمتحانات الفصلٌة المحوسبة. .ه 
التنسٌق مع المنسق لتوزٌع الطلبة على جلسات االمتحانات بحٌث ٌتم توزٌع الطلبة بشكل عشوائً  .و 

 وتحدٌد وتخصٌص رقم المختبر ورقم الجهاز الخاص بكل طالب.
 ق.تفعٌل وإنهاء االمتحانات المحوسبة بالتنسٌق مع منسق المسا .ز 
 ترحٌل عالمات الطلبة بالتنسٌق مع منسق المساق بعد انتهاء االمتحان. .ح 
ٌتولى مشرؾ االمتحانات إعداد تقرٌر فً نهاٌة كل امتحان عن مجرٌات االمتحان المحوسب بحٌث   .ط 

ٌتم تزوٌد المنسق ورئٌس القسم األكادٌمً والعمٌد بنسخة منه، وٌحتفظ قسم االمتحانات المحوسبة 
 مل التقرٌر:بنسخة منه وٌش

 اسم المساق واسم المنسق واسم مشرؾ االمتحانات وتارٌخ ووقت االمتحان. .1
أسماء وأعداد الطلبة الذٌن ٌقل وقت أدائهم لالمتحان المحوسب عن الحد األدنى للزمن الذي  .2

 ٌحدده المنسق.
 أسماء الطلبة الذٌن تقدموا لالمتحان من ؼٌر المكان المخصص لهم. .3
 ٌوجد لهم أكثر من سجل لالمتحان.أسماء الطلبة الذٌن  .4
 أٌة مالحظات أو إشكاالت حصلت أثناء االمتحان. .5

 عدم إظهار جمٌع األسئلة على صفحة واحدة، وعدم إظهار عالمة الطالب مباشرة.  .ي 
حذؾ قاعدة البٌانات ألي اختبار تم تسرٌب جزء من أسئلته، وذلك بعد التنسٌق مع رئٌس القسم  .ك 

 ارهم خطٌاً بذلك.األكادٌمً أو العمٌد وإشع
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منسق المساق هو المسئول عن إعداد وإجراء االمتحان المحوسب ومتابعة اإلشكاالت التً  (:12الم د  )
 تظهر خالل االمتحان وٌتوجب علٌه:

إدخال أسئلة االمتحان على نظام االمتحانات من خالل الوسائل التً ٌوفرها له النظام ومن داخل  .أ 
 ط.الجامعة ومن خالل شبكتها فق

( سإال لكل من االمتحانٌن األول 100االلتزام بإدخال أسئلة االمتحان بحٌث ال ٌقل عددها عن ) .ب 
( سإال لكل 40( سإال لالمتحان النهائً، وذلك لمساقات متطلبات الجامعة، و )150والثانً و )

مرة األولى ( سإال لالمتحان النهائً، للمساقات األخرى،وذلك لل80من االمتحانٌن األول والثانً و )
( من مجموع األسئلة 15%لعقد االمتحان وٌتم تعزٌزها لكل فصل دراسً بعدد ال ٌقل عن )

 الموجودة واستبدال بعض األسئلة الموجودة كلما لزم ذلك.
تحدٌد وقت مناسب لكل سإال فً االمتحان بحٌث ٌتناسب وطبٌعة السإال وٌجب ان ٌتم إدخال   .ج 

 األقل من إجراء االمتحان. األسئلة ومراجعتها قبل ٌومٌن على
 عدم تداول نسخ االمتحان سواء كان ذلك ورقٌاً أم الكترونٌاً، وٌلتزم مدرسً المساق بذلك. .د 
( 24مراجعة االمتحان بصٌؽته النهائٌة واعتماده من خالل الوسائل التً ٌوفرها له النظام قبل ) .ه 

 ساعة على األقل من موعد انعقاد االمتحان.
سماء الطالب المسجلٌن فً المساق حسب توزٌعهم المسبق على المختبرات إعداد كشؾ مطبوع بؤ .و 

 واألجهزة بالتنسٌق مع القسم.
 إعداد كشوؾ حضور وؼٌاب لتوقٌعها من قبل الطلبة. .ز 
 تؽٌٌر كلمة السر بعد كل جلسة امتحان. .ح 
 إلؽاء تفعٌل االمتحان وإٌقاؾ كلمة السر. .ط 
 مٌن لالمتحان حسب السجل االلكترونً.مقارنة قائمة الحضور الورقٌة مع أسماء المتقد .ي 
 االلتزام بوقت بداٌة ونهاٌة االمتحان المجدول سابقاً. .ك 
التنسٌق مع مشرؾ االمتحانات بعد انتهاء االمتحان المحوسب مباشرة لترصٌد نتائج ذلك االمتحان  .ل 

آلٌة فك آلٌا فً قاعدة بٌانات دائرة القبول والتسجٌل، وٌتم اعتمادها بشكل نهائً وتطبق علٌها 
 االعتماد المتبعة فً الجامعة عند الضرورة وتحت اإلشراؾ المباشر من العمٌد.

 فً حالة تبٌن عدم ترصٌد عالمة الطالب بعد انتهاء االمتحان ٌتم اتخاذ ما ٌلً: (:13الم د  )
ذا ٌقوم مشرؾ االمتحانات والمنسق بالتحقق فنٌاً من سبب عدم ترصٌد العالمة للطالب وتبٌان فٌما إ .أ 

 كان ذلك نتٌجة خلل فنً أو نتٌجة خلل شخصً من الطالب.
ا ال ٌمكن معالجته فمن حق الطالب التقدم المتحان تكمٌلً حسب األصول. .ب  ًٌ  فً حال كان الخلل فن

( لكل قاعة امتحان محوسب ممن ٌنتدبهم العمٌد، وٌتولى المراقب 2ٌجب توفر مراقبٌن عدد ) (:14الم د  )
 لٌة:القٌام بالمهام التا

 اإلشراؾ المباشر على عملٌة دخول الطلبة وخروجهم ضمن الفترات المسموح بها. .أ 
 التؤكد من جلوس الطلبة فً األماكن المخصصة لهم وعلى األجهزة الخاصة بهم. .ب 
التؤكد من هوٌة الطالب من خالل بطاقته الجامعٌة أو الشخصٌة )هوٌة األحوال المدنٌة(، ومطابقة  .ج 

 د على شاشة االمتحان المحوسب.االسم مع االسم الموجو
التعامل مع حاالت الؽش أو اإلخالل بسٌر إجراءات االمتحان حسب األنظمة والتعلٌمات النافذة فً  .د 

 الجامعة.
ترصٌد حضور وؼٌاب الطلبة على قوائم الحضور والؽٌاب وتوقٌع الطلبة علٌها وتسلٌمها للمنسق  .ه 

 بعد انتهاء االمتحان.
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نات لحل أٌة مشاكل فنٌة تظهر خالل إجراء االمتحان أو نتٌجة لتعطل التنسٌق مع مشرؾ االمتحا .و 
 األجهزة وحسب التالً:

 محاولة إصالح الخلل وإعادة الطالب إلى النقطة التً وصل إلٌها عند حصول الخلل. .1
 نقل الطالب إلى األجهزة االحتٌاطٌة إذا تعذر إصالح الجهاز. .2
بالغ المنسق خطٌاً بذلك إلجراء امتحان تكمٌلً فً حالة عدم القدرة على إصالح الخلل ٌتم إ .3

 للطالب.
 (:15الم د  )

 ٌتوجب على الطالب القٌام بما ٌلً:
إحضار البطاقة الجامعٌة أو هوٌة األحوال المدنٌة بحٌث تكون الصورة واضحة، وٌحظر علٌه  .أ 

 دخول االمتحان بدون وجود البطاقة الجامعٌة أو هوٌة األحوال مدنٌة.
نات الخاصة باالمتحان من حٌث اسم ورقم المساق ومكان االمتحان ورقم الجهاز الخاص معرفة البٌا .ب 

 به.
االلتزام بالموعد المحدد لالمتحان كل حسب شعبته، والجلوس فً المختبر والجهاز الخاص به  .ج 

 والمحدد لهمن قبل المراقب.
 اإلبالغ فوراً عن أي خلل فنً وعدم االنتظار لنهاٌة االمتحان. .د 
م بكافة التعلٌمات واإلرشادات التً ٌصدرها له المنسق والمراقبون قبل وأثناء انعقاد االلتزا .ه 

 االمتحان.
عدم إدخال أوراق أو كتب أو أجهزة خلوٌة أو تناول الطعام والشراب داخل المختبر وٌسمح بإدخال  .و 

 اآلالت الحاسبة فً حالة سماح المنسق بذلك.
مؽادرته لها بعد بداٌة االمتحان إال فً حاالت خاصة  عدم دخول قاعة االمتحان مجدداً فً حالة .ز 

 ٌسمح بها المنسق.
على الطالب التؤكد من إنهاء امتحانه من خالل ظهور رسالة على جهازه تفٌد بذلك وٌتحمل الطالب  .ح 

 المسإولٌة الكاملة فً حال مؽادرته مكانه قبل انجاز المطلوب.
للطلبة الذٌن قبلت أعذارهم حسب األصول  وٌتم إجراإه  ٌكون االمتحان التكمٌلً محوسبا (:16الم د  )

 حسب تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس فً الجامعة.

ٌتم االحتفاظ بنسخة من بٌانات االمتحانات ونتائجها على النظام للمدة المنصوص علٌها فً (: 17الم د  )
 ان النهائً.تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس فً جامعة آل البٌت لالحتفاظ باالمتح

ٌتولى رئٌس القسم رفع تقرٌر فصلً لرئٌس الجامعة بؤٌة مالحظات حول سٌر االمتحانات (: 18الم د  )
 المحوسبة فً الجامعة والٌات تطوٌرها.

ٌبت مجلس العمداء فً األمور التً لم ٌرد علٌها نص فً هذه التعلٌمات وفً كافة اإلشكاالت  (:19الم د  )
 ها.التً تنشؤ عن تطبٌق

 تلؽً هذه التعلٌمات األسس والتعلٌمات السابقة الخاصة باالمتحانات المحوسبة. (:20الم د  )

العمداء ورئٌس القسم ومدٌر مركز الحاسوب ومدٌر القبول والتسجٌل مسئولون عن تنفٌذ هذه  (:21الم د  )
 التعلٌمات.
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لخاصااة فااً جامعااة أل البٌاات( وٌعماال بهااا تساامى هااذه التعلٌمااات )تعلٌمااات الدراسااة ا (:1الم د  )
 اعتباراً من تارٌخ صدورها.

ٌجوز أن ٌسجل للدراسة الخاصة فاً بعاض الماواد فاً جامعاة أل البٌات أشاخاص مان  (:2الم د  )
 الفئات التالٌة: 

الطلبااة الاااذٌن ٌدرسااون فاااً جامعااات أو معاهاااد جامعٌااة علٌاااا داخااال األردن أو   -أ
المواد فً جامعة آل البٌت فً فصل دراسً  خارجه، وٌرؼبون فً دراسة بعض

 واحد أو أكثر.
األفااراد الااذٌن ٌرؼبااون فااً تعمٌااق معاارفتهم التخصصااٌة بهاادؾ تحسااٌن أدائهاام  -ب

ومهاااراتهم فااً األعمااال أو الوظااائؾ التااً ٌقومااون بهااا، أو الااذٌن ٌرؼبااون فااً 
 إثراء معرفتهم الثقافٌة أو العلمٌة.

دراسااة الخاصااة بموجااب تعلٌمااات ماانح درجااة طلبااة الجامعااة المحااولٌن إلااى ال  -ج
 البكالورٌوس.

طلبة الجامعة المحولٌن الى الدراساة الخاصاة بموجاب تعلٌماات الدراساات العلٌاا  -د
 المعمول بها فً الجامعة.

 -ٌشترط فً قبول الطالب للتسجٌل فً الدراسة الخاصة ما ٌلً: أوالً:  (: 3الم د  )
راسااة الثانوٌااة العامااة األردنٌااة أو مااا ٌعادلهااا أن ٌكااون حاصااالً علااى شااهادة الد  -أ

بمعاادل ال ٌقاال عاان الحااد األدنااى المطلااوب للدراسااة حسااب أسااس القبااول النافااذة، 
 وذلك إذا تقدم لدراسة مواد من مستوى البكالورٌوس.

أن ٌكون حاصالً على شهادة البكالورٌوس أو ما ٌعادلها بتقدٌر ال ٌقال عان جٌاد،   -ب
 د من مستوى الماجستٌر أوالدكتوراه.إذا تقدم لدراسة موا

 أن ٌكون قد درس المتطلبات السابقة للمواد التً ٌرؼب التسجٌل فٌها.  -ج
 أن ٌتوافر الشاؼر فً المواد التً ٌرؼب التسجٌل فٌها.  -د

ٌسااتثنى ماان الشااروط الااواردة فااً )أوالً/ أ،ب( ماان هااذه المااادة الطلبااة المسااجلون  ثانٌااً:
 معاهد علٌا ؼٌر جامعة آل البٌت. للدراسة فً جامعات أو

ثالثاااً: ٌطلااب ماان الطالااب الااذي ٌرؼااب بالتسااجٌل فااً الدراسااة الخاصااة تقاادٌم الوثااائق 
 الثبوتٌة التالٌة:

كشاؾ عالماات شاهادة الدراسااة الثانوٌاة العاماة أو مااا ٌعادلهاا أو كشاؾ عالمااات  -أ
 شهادة البكالورٌوس أو ما ٌعادلها.

راسة فاً جامعاة أو معهاد جاامعً آخار )إذا كاان الطالاب وثٌقة إثبات التحاق بالد  -ب
 ملتحقاً بالدراسة فً جامعة أو معهد فً مستوى جامعً(.

رابعاً: ٌقبل الطلبة فً الدراسة الخاصة بقرار من رئٌس الجامعة بناًء على توصٌة مان 
 مدٌر القبول والتسجٌل.

 تعلٌمكت الدراسة الخكصة فً جكمعة آل البٌت

 (73/3331/3331صكدرة عن مجلس العمداء بجلسته رقم )

 72/3/3331تكرٌخ  
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القبول فاً الماواد التاً ٌرؼباون فاً  ٌجوز تسجٌل الطلبة الذٌن ال تنطبق علٌهم شروط (: 4الم د  )
تسااجٌلها كطلبااة مسااتمعٌن، إذ ٌساامح لهاام بحضااور المحاضاارات فقااط وال ٌطلااب ماانهم 

 التقدم المتحاناتها.
 (: 5الم د  )

إذا قبل طالب فً برنامج البكالورٌوس فً تخصاص ماا، وسابق لاه أن درس ماواد  -أ
خطتاه الدراساٌة فاً دراسة خاصة فً جامعة آل البٌت، وكانات هاذه الماواد ضامن 

( ساااعة معتماادة علااى 39التخصااص الااذي قباال فٌااه، ٌحسااب لااه ماان هااذه المااواد )
 األكثر.

إذا قباال الطالااب فااً أحااد باارامج الماجسااتٌرأوالدكتوراه، وساابق لااه أن درس مااواد  -ب
دراسااة خاصااة فااً جامعااة آل البٌاات، وكاناات هااذه المااواد ضاامن الخطااة الدراسااٌة 

ٌحسب له منهاا ثاالث ماواد )تساع سااعات معتمادة(  للبرنامج الملتحق به، ٌجوز أن
 ٪(.75على أن ال تقل عالمته فً أي منها عن )

ٌشترط الحتساب المواد المشار إلٌهاا فاً الفقارتٌن )أ( و)ب( مان هاذه الماادة أن ال  -ج
 أكثر من ثمانٌة فصول. -عند احتسابها-ٌكون قد مضى على دراستها 

الطالب دراسة خاصة وحسبت له، ضامن معدلاه  تدخل عالمات المواد التً درسها  -د
 التراكمً.

( سااعة 15ٌحسم فصل دراسً واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كال ) -هـ
( ساااعات معتماادة 9معتماادة تحسااب للطالااب الملتحااق بمسااتوى البكااالورٌوس و )

 للطالب الملتحق بمستوى الماجستٌراو الدكتوراه.
بااة المسااجلٌن فااً الدراسااة الخاصااة شااروط المواظبااة واالمتحانااات تطبااق علااى الطل (:6الم د  )

والعالمات وأحكام التؤدٌب الواردة فً أنظمة الجامعة وتعلٌماتها وبقٌاة أنظماة الجامعاة 
 وتعلٌماتها.

 -الحد األعلى للعبء الدراسً فً الفصل الواحد لطالب الدراسة الخاصة ما ٌلً: (:7الم د  )
 كانت المواد من مستوى البكالورٌوس. ( ساعة معتمدة إذا15) -أ
 ( ساعات معتمدة إذا كانت المواد من مستوى الماجستٌر او الدكتوراه.9) -ب

 تكون رسوم الساعات المعتمدة لطلبة الدراسة الخاصة على النحو التالً: (:8الم د  )
ج أوالً: ٌدفع الطالب المسجل فً مرحلة البكالورٌوس الذي كاان قاد قبال علاى البرناام

 العادي رسوم الدراسة الموازٌة.
ثانٌاً: ٌدفع الطالب المسجل فً الجامعة للدراسة الخاصاة لجمٌاع مراحال الدراساة مثلاً 

 رسوم الدراسة على البرنامج المسجل فٌه. 
 ثالثاً: تضاؾ للرسوم أعاله رسوم التسجٌل المقررة األخرى.

ات والتسااهٌالت الجامعٌااة المتااوافرة، ٌسااتفٌد طالااب الدراسااة الخاصااة ماان جمٌااع الخاادم (:9الم د  )
وٌمنح بطاقة دخول مإقتة للحرم الجامعً ٌكتب علٌها مالحظه أنها تصلح للدخول إلى 

 الحرم الجامعً باعتبار أن حاملها ٌدرس مواد فً الجامعة دراسة خاصة.
 منها. ٌعطى طالب الدراسة الخاصة وثٌقة تثبت المواد التً درسها وعالماته فً كل (:10الم د  )
 ٌبت مجلس العمداء فً الحاالت التً لم ٌرد علٌها نص فً هذه التعلٌمات. (:11الم د  )
 العمداء ومدٌر القبول والتسجٌل مكلفون بتنفٌذ هذه التعلٌمات. (:12الم د  )
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ٌُعمل (:1الم د  ) بها  تسمى هذه التعلٌمات )تعلٌمات منح درجة الدبلوم العالً فً جامعة آل البٌت( و

 .2022/2023اعتباراً من بداٌة العام الجامعً 
ٌكون للكلمات والعبارات اآلتٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها  (:2الم د  )

  أدناه ما لم تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك:
  جامعة آل البٌت. الجامعة:      

 المجلس: مجلس كلٌة الدراسات العلٌا.
 كلٌة الدراسات العلٌا.العمٌد: عمٌد 

ٌُطرح فٌها برنامج دبلوم عاٍل.   الكلٌة: أي كلٌة 
 البرنامج: أي برنامج تطرحه الجامعة وٌمنح بموجبه درجة الدبلوم العالً.

  أي قسم مختص فً الكلٌة. القسم:
 لجنة القسم: لجنة الدراسات العلٌا فً القسم.
 لجنة الكلٌة: لجنة الدراسات العلٌا فً الكلٌة.

  الخطة: الخطة الدراسٌة التً ٌقرها مجلس العمداء.
  هو االنتقال من جامعة أخرى إلى جامعة آل البٌت. االنتقال:
  هو التحوٌل من برنامج إلى برنامج آخر. التحوٌل:
  الطالب الملتحق بالجامعة لنٌل درجة الدبلوم العالً. الطالب:

 
ٌة أو المراكز العلمٌة فً الجامعة برامج للدراسات العلٌا ٌجوز أن ٌنشؤ فً األقسام األكادٌم (:3الم د  )

 تإدي الدراسة فٌها إلى حصول الطالب على درجة الدبلوم العالً.
ٌنسب مجلس العمداء فً مطلع كل عام جامعً لمجلس األمناء، أعداد الطلبة الذٌن سٌقبلون  (:4الم د  )

 من لجنتً القسم والكلٌة. فً البرنامج، وذلك بتوصٌة من المجلس بناء على توصٌة
ٌتم إقرار الخطة الدراسٌة للبرنامج بقرار من مجلس العمداء، وتنسٌب من المجلس،  (:5) الم د 

  وتوصٌة من مجلس الكلٌة ومجلس القسم.
  (:6) الم د 
  ٌشترط للقبول فً البرنامج ما ٌلً: .1
من جامعة أخرى معترؾ  حصول المتقدم على درجة البكالورٌوس أو ما ٌعادلها من الجامعة أو .أ 

 بها لدى وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
أن ٌكون تخصص الطالب فً درجة البكالورٌوس ٌإهله للدراسة فً البرنامج الذي ٌرؼب  .ب 

  االلتحاق به.
ٌحدد مجلس العمداء التخصصات التً ُتعتمد للقبول فً البرنامج، وذلك بناء على تنسٌب من المجلس  .2

  نة الكلٌة ولجنة القسم.وتوصٌة من لج
ٌتم قبول الطلبة فً البرنامج تنافسٌاً وفق معدالتهم فً درجة البكالورٌوس، ووفق أٌة أسس أخرى  .3

  تحدد بقرار من مجلس العمداء وتنسٌب من المجلس بناء على توصٌة من لجنتً القسم والكلٌة.
اإللكترونً للجامعة بناء على توصٌة ٌقرر المجلس أسماء المقبولٌن فً البرنامج وٌعلنها على الموقع  .4

 من لجنة القسم وتنسٌب من لجنة الكلٌة.

  تعميمات منح درجة الدبموم العالي في جامعة آل البيت
   م2/5/6166تاريخ 413/6160/6166 صادرة عن مجمس العمداء بقراره رقم

  0554( لسنة 30( من نظام منح الدرجات العممية والشهادات في جامعة آل البيت رقم )4بموجب المادة )
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 تكون آلٌة القبول كما ٌلً:  .5
ُتقّدم طلبات االلتحاق بالبرنامج إلكترونٌاً على النموذج المعّد لهذه الؽاٌة والصادر عن كلٌة  .أ 

 الدراسات العلٌا، مرفقاً جمٌع األوراق الثبوتٌة الالزمة.
راسات العلٌا بإرسال الطلبات إلى األقسام والكلٌات لدراستها من قبل لجنتً القسم الد تقوم كلٌة .ب 

والكلٌة للمفاضلة بٌنها حسب المعدل التراكمً فً الوثائق والتنسٌب بؤسماء الطلبة المقترح 
الدراسات العلٌا إلكترونٌاً وورقٌاً، وٌصدر المجلس قراره بناًء  كلٌة قبولهم )أصٌل/احتٌاط( إلى

 ذلك.  على
ال ٌجوز أن ٌقبل الطالب فً برنامجٌن دراسٌٌن فً الجامعة فً آن واحد معاً فً أٌة مرحلة من  .6

 مراحل دراسته.
ال ٌجوز أن ٌقبل الطالب فً أي برنامج أو ٌحول له إذا كان قد قُبل فٌه سابقا وٌشمل ذلك الحاالت  .7

 التالٌة: 
( من هذه 23االت المذكورة فً المادة )إذا كان قد فُصل منه أكادٌمٌا، أو انطبقت علٌه الح .أ 

 التعلٌمات.
 إذا كان مفصوالً من البرنامج نهائٌا ألسباب تؤدٌبٌة من الجامعة أو من أي جامعة أخرى. .ب 

. ٌجوز للطالب المنسحب من الجامعة أن ٌتقدم بطلب للمجلس للنظر فً إعادة تسجٌله فً الجامعة  .8
ٌن من انسحابه وأن ال ٌقل معدله التراكمً عن ولمرة واحدة فقط وذلك قبل مضً فصلٌن دراسٌ

( وقت االنسحاب بناًء على تنسٌب من لجنة الكلٌة وتوصٌة من لجنة القسم؛ 2.75( )-%( أو)ب75)
فإذا أُعٌد تسجٌله ٌحتفظ بسجله األكادٌمً كامالً على أن ٌكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسٌة 

المدة الزمنٌة التً درسها من ضمن المدة الممنوحة  المعمول بها عند إعادة تسجٌله وتحسب
 الستكمال الدراسة، وال ٌجوز معادلة المساقات التً درسها خارج الجامعة خالل فترة االنسحاب.

ال ٌحتسب للطالب أي مساق من قائمة مساقات البرنامج اإلجبارٌة أو االختٌارٌة الذي كان قد درسه  .9
موجب ذلك على شهادة أو درجة علمٌة أخرى باستثناء ما ورد أو درس ما ٌعادله سابقاً، وحصل ب

 ( من هذه التعلٌمات.7فً المادة )
  (:7) المادة
ٌجوز انتقال طالب الدبلوم العالً من برنامج فً جامعة أخرى إلى برنامج آخر فً الجامعة حال  .أ 

  قال إلٌه.استٌفائه شروط القبول وتوافر مقعد شاؼر له فً البرنامج الذي ٌرؼب فً االنت
ٌجااوز تحوٌاال الطالااب ماان برنااامج إلااى برنااامج آخاار فااً الجامعااة حااال اسااتٌفائه شااروط القبااول  .ب 

للفصل المناوي تحوٌلاه فٌاه وتاوافر مقعاد شااؼر فاً البرناامج الماراد التحوٌال لاه وأن ٌكاون قاد 
 أمضى فً البرنامح المطلوب التحوٌل منه فصال دراسٌا واحداً على األقل.

ل عنااد انتقالااه أو تحوٌلااه الااى برنااامج آخاار المساااقات التااً ٌجااوز أن ُتحت سااب  .ج  للطالااب أو ُتعاااد 
ٌختارهااا ماان المساااقات التااً درسااها سااابقا وكاناات ضاامن الخطااة الدراسااٌة للبرنااامج المنتقاال أو 
المحول إلٌه، وال تدخل فً معدله التراكمً إذا كاان انتقااالً وتادخل فاً معدلاه التراكماً إذا كاان 

 تحوٌالً.
 معادلة المساق الذي درسه الطالب فً أي جامعة أخرى، وٌرؼب فً معادلته ما ٌلً:ٌشترط ل .د 

%( والمسااتوى لمساااق فااً 75أن ٌكااون مماااثالً ماان حٌااث المحتااوى )بنساابة ال تقاال عاان .1
 الخطة الدراسٌة التً انتقل إلٌها وقت االنتقال.

لطالاب فٌاه أن ال ٌكون قد مضى على دراستهؤكثر من اربع سنوات، وأن ال ٌقل تقادٌر ا .2
 %( أو ما ٌعادلهما وٌعتمد تارٌخ االنقطاع لحساب هذه المدة.65( أو )2.25عن )ج( )

تحتسب المساقات التً درسها الطالب فً الجامعة ونجح بها فً الخطة الدراسٌةالتً انتقال إلٌهاا  .ه 
وقت االنتقال أو التحوٌل من برنامج إلى برناامج آخار فاً الجامعاة علاى أن ال ٌكاون قاد مضاى 

 على دراستها أكثر من أربع سنوات وٌعتمد تارٌخ االنسحاب واالنقطاع لهذه الؽاٌة.
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ل للطالب المنتقل أو المقبول من خارج الجامعة إلى برنامج دبلوم عاٍل ماا ال ٌزٌاد  .و  ٌُعاد  ٌجوز أن 
 ( ساعات معتمدة.9على)

توصاٌة مان لجنتاً تتم الموافقة على احتساب أو معادلة المساقات بقرار مان المجلاس بنااء علاى  .ز 
 القسم والكلٌة خالل الفصل األول من قبوله فً البرنامج.

( ساعات من 9ٌحسم فصل دراسً واحد من الحد األعلى لمدة الدراسة لنٌل الدرجة مقابل كل ) .ح 
 المساقات التً تحتسب للطالب.

  .ط 
هذا الؽرض تقدم طلبات االنتقال أو التحوٌل إلى دائرة القبول والتسجٌل على النموذج المعّد ل .1

 ورقٌاً أو إلكترونٌا.
تتم الموافقة بقرار من المجلس على االنتقال من برنامج فً جامعة أخرى إلى برنامج مماثل  .2

 فً الجامعة أو التحوٌل من برنامج إلى برنامج آخر فً الجامعة، بناًء على تنسٌب من:
 رئٌس قسم التخصص المعنً. .أ 
 عمٌد كلٌة التخصص. .ب 
 علٌا.عمٌد كلٌة الدراسات ال .ج 

( سبعاً وعشرٌن ساعة معتمدة على 27تكون متطلبات الحصول على درجة الدبلوم العالً ) (:8) الم د 
 األقل، حسب الخطة الدراسٌة المعتمدة التً ٌقرها مجلس العمداء موزعة على النحو اآلتً:

( ثمانً عشرة ساعة معتمدة حداً أدنى بنجاح من المساقات اإلجبارٌة التً 18دراسة ) .أ 
 نص علٌها الخطة الدراسٌة.ت

( تسع ساعات معتمدة حداً أقصى بنجاح من قائمة المساقات االختٌارٌة التً 9دراسة ) .ب 
 تنص علٌها الخطة الدراسٌة.

  (:9) الم د 
( 12( ساعات معتمدة، والحد األعلى )3ٌكون الحد األدنى للعبء الدراسً فً الفصل الواحد ) .أ 

( ساعة معتمدة لؽاٌات التخرج بموافقة رئٌس القسم 15إلى )ساعة معتمدة، وٌجوز أن ٌصل العبء 
 وعمٌد الكلٌة المعنٌة.

( تسع ساعات معتمدة، وٌجوز بموافقة 9ٌكون الحد األعلى للعبء الدراسً فً الفصل الصٌفً ) .ب 
( اثنتً عشرة ساعة معتمدة إذا كان ذلك ٌإدي إلى تخرجه بموافقة 12العمٌد أن ٌصل العبء إلى )

 وعمٌد الكلٌة المعنٌة. رئٌس القسم
  (:10الم د  )
ٌكون الحد األعلى لنٌل درجة الدبلوم العالً أربعة فصول دراسٌة مع مراعاة ما ورد فً المادة  .أ 

 .الثانً لهذه الؽاٌة للفصل الدراسً الدراسً الصٌفً امتداداً  (، وٌعّد الفصل7)
دراسٌٌن، وال تحسب هذه ال ٌجوز أن تزٌد مدة التؤجٌل واالنسحاب بمجموعها على فصلٌن  .ب 

 المدة من الحد األعلى لنٌل الشهادة.
ٌجوز بقرار من المجلس وبتنسٌب من لجنة الكلٌة وتوصٌة من لجنة القسم التمدٌد لفصلٌن  .ج 

 دراسٌٌن للحد األعلى لنٌل شهادة الدبلوم العالً.
  (:11الم د  )
 (.2.25تكون عالمة النجاح فً المساق هً)ج( ) .أ 
 (.2.5لمعدل التراكمً للطالب فً برنامج الدبلوم العالً هً)ج+( ) ٌكون الحد األدنى .ب 
  .ج 

( ثالثة مساقات من خطته الدراسٌة طول مدة دراسته فً 3ٌجوز للطالب إعادة دراسة ) .1
( نقاط 3البرنامج لؽرض رفع معدله شرٌطة أن تكون عالمة المواد المراد إعادتها أقل من )

 أو )ب(.
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ب رسوبه فٌه أو لؽاٌات رفع معدله التراكمً، فتحسب له العالمة إذا أعاد  الطالب مساقاً بسب .2
  األعلى للمساق فً المعدل التراكمً، وتبقى األخرى فً سجله األكادٌمً.

فً حالة إعادة الطالب دراسة مساٍق ما، فإن ساعات ذلك المساق تدخل فً حساب عدد  .3
  الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة.

اً اختٌارٌاً ورسب فٌه، ثم قام بدراسة مساٍق اختٌاري آخر تعوٌضاً إذا درس الطالب مساق .4
ٌُعدُّ المساق التعوٌضً مساق ا ُمعاًدا بالنسبة للمساق  عنه الستكمال متطلبات خطته الدراسٌة، ف

 االختٌاري الذي رسب فٌه وٌبقى المساق األول فً سجله.
ل المساق أو المساقات التً ٌدرسها الطالب خارج ا .5 لجامعة بعد معادلتها حسب ٌُعام 

األصول، وتدون عالمتها )ناجح(، وإذا سبق له دراستها داخل الجامعة فإنها ُتعامل معاملة 
 المساق أو المساقات المعادة.

  ٌكون توزٌع العالمات المتحانات الدبلوم العالً على النحو اآلتً: (:12الم د  )
النهائٌة، بحٌث تشمل هذه األعمال  %( من العالمة60تكون عالمة مجموع أعمال الفصل ) .أ 

%( على األقل، وأعماالً أخرى قد تتضمن اختباراً ثانٌاً 20اختباراً واحداً على األقل وله )
  %( كحٍد أعلى من العالمة.40وتقارٌر وبحوثاً ٌرصد لها )

  .%(40عالمة االمتحان النهائً، وٌخصص لها ) .ب 
 
 
 
 

  (:13الم د  )
 رمز كما ٌلً: ٌكون توزٌع العالمات لكل .أ 

 النقاط الرمز 

A+ +4.00 أ 

A 3.75 أ 

A- 3.50 -أ 

B+ +3.25 ب 

B 3.00 ب 

B- 2.75 -ب 

C+ +2.50 ج 

C 2.25 ج 

C- 2.0 -ج 
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  ٌُخصص للمعدل الفصلً والتراكمً والمساقات التقدٌرات المبٌنة كاآلتً: .ب 

 التقدٌر النقاط 

 ممتاز 4 - 3.5

 جٌد جدا 3.0-3.49

 جٌد 2.99 – 2.5

ؤ لوحة شرؾ لخرٌجً طلبة الدبلوم العالً، على أن تضم أوائل األقسام فً كل   .ج  ُتْنش 
  تخصص.

 
  المواظبا

  (:14الم د  )
%( مان مجماوع السااعات 12.5إذا تجاوز ؼٌااب الطالاب، دون عاذر ٌقبلاه المادرس، أكثار مان ) .أ 

ٌُْحرم من التقدم لالمتحان النهائً وُتع   (، 2.0( )-ُد عالمته فً ذلك المساق )جالمقررة ألي مساق، 
ا. وفً جمٌع األحوال تدخل عالمة ذلك المساق فً  ًٌ وعلٌه إعادة دراسة ذلك المساق إذا كان إجبار

 حساب المعدل الفصلً والتراكمً للطالب ألؼراض اإلنذار والفصل.
ات المقاررة %( مان مجماوع السااع12.5إذا تجاوز ؼٌاب الطالب، بعذر ٌقبله العمٌد، أكثار مان ) .ب 

ُد منسحباً من المساق. ٌُع   لمساق أو أكثر فإنه 
  (:15الم د  )

تسري تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس فً الجامعة على إجراءات تقدٌم العذر المرضً، وقبوله  .أ 
 لؽاٌات إجراء االمتحان التكمٌلً.  

ه عندما تكتمل إذا حصل الطالب على نتٌجة )ؼٌر مكتمل( فً بعض المساقات ٌتم احتساب معدل .ب 
ُد هذه المعدالت ذات أثر رجعً من تارٌخ حصول الطالب على  عالمات هذه المساقات، وُتع 

  نتٌجة )ؼٌر مكتمل(.
تسجل له مالحظة )ؼٌر مكتمل(، الكلٌة كل من ٌتؽٌب عن االمتحان النهائً بعذر ٌقبله عمٌد  .ج 

للطالب خالل فترة السحب إلجراء امتحان تعوٌضً  المساق وٌبلػ القرار بقبول العذر لمدرس
ٌتقدم فٌه؛ إال إذا كان الفصل التالً مإجالً رسمٌاً أو كان  للفصل الذي لم واإلضافة للفصل التالً

  الطالب منقطعاً عنه بعذر؛ وفً تلك الحالة ٌعقد االمتحان فً الفصل التالً  للفصل المإجل.
 (:16الم د  )
( أسابوعاً مان بادء 14ثار خاالل مادة أقصااها )ٌسمح للطالب باالنسحاب من دراساة مسااق أو أك .أ 

( أسابٌع من بدء الفصل الصٌفً الطوٌل، واألسبوع السادس فاً الفصال 8الفصل االعتٌادي، و)
الصٌفً القصٌر، وتثبت فً سجله مالحظة )منسحب(، وٌتم االنسحاب فً هذه الحالاة إلكترونٌااً 

قسام لتؤكٌاد االنساحاب، علاى أال عن طرٌق الطالب وٌتم الرجوع إلاى مادرس المسااق ورئاٌس ال
 ( ساعات معتمدة.3ٌقل العبء الدراسً عن )

ّد الطالب الذي ٌتجاوز مجموع ؼٌابه بعــذر ٌقبلــه عمٌد الكلٌة .ب  من الساعات  ٪(12.5)ٌُع 
المقررة لمساقات الفصل منسحباً من ذلك الفصل، وال تحتسب هذه المدة من الحد األعلى لمدة 

  من الحد األعلى لمدة التؤجٌل، وذلك لمرة واحدة فقط.الحصول على الشهادة وال
ٌوافااق علااى انسااحاب الطالااب بشااكل نهااائً ماان البرنااامج الااذي قباال فٌااه  ٌجااوز لعمٌااد الكلٌااة أن .ج 

 شرٌطة أن ٌتم تقدٌم طلب االنسحاب النهائً قبل موعد االمتحانات النهائٌة.
  .د 

م بطلب لرئٌس القسم باالنسحاب (، ٌجوز للطالب أن ٌتقد14مع مراعاة ما ورد فً المادة ) .1
من جمٌع المواد التً سجلها لذلك الفصل على أن ال ٌكون فً أول فصل اللتحاقه بالجامعة، 
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وبعد موافقة رئٌس القسم وعمٌد الكلٌة على ذلك، وتعتبر دراسته فً ذلك الفصل مإجلة، 
 ؤسبوع على األقل.وعلى الطالب أن ٌتقدم بمثل هذا الطلب قبل موعد االمتحانات النهائٌة ب

ٌُقبل فً البرنامج نفسه مرة أخرى إذا كان معدله  .2 ال ٌجوز للطالب المنسحب من البرنامج أن 
 (.2.5التراكمً وقت االنسحاب أقل من)ج+( )

 
  الاأجيل

ٌشترط فً الطالب الذي ٌتقدم بطلب تؤجٌل أن ٌكون قد أمضى فصالً دراسٌاً واحداً على  (:17الم د  )
  نامج الذي التحق به.األقل فً البر

 
 

  (:18الم د  )
ٌقدم طلب التؤجٌل على نماوذج خااص، وذلاك فاً مادة ال تتجااوز األسابوع الثاانً مان بداٌاة  .أ 

الفصل الذي ٌرؼب التؤجٌل فٌاه، وتصادر الموافقاة مان عمٌاد الكلٌاة إذا كاان التؤجٌال لفصال 
 واحد منفرد، وعن مجلس الكلٌة إذا كان لفصلٌن متتالٌٌن.

اء التؤجٌاال بطلااب ماان الطالااب وموافقااة عمٌااد الكلٌااة ألي فصاال قباال انتهاااء فتاارة ٌجااوز إلؽاا .ب 
 السحب واإلضافة لذلك الفصل. 

 ال ٌجوز احتساب أو معادلة أي مساق درسه الطالب خالل فترة التؤجٌل. .ج 
 

  ُتعدُّ دراسة الطالب مإجلًة فً حالة:(:19الم د  )
  الموافقة على طلب التؤجٌل. .1
  ابه من الفصل.الموافقة على انسح .2

 ا  قط ع
 (: 20الم د  )

 -ٌُعُد الطالب منقطعاً فً الحاالت اآلتٌة: .أ 
 إذا بدأ التدرٌس ولم ٌكن مسجالً لذلك الفصل. .1
ً  تسجٌله بسبب عدم دفع الرسوم الجامعٌة.    .2  إذا ألؽ

دٌّ مفصوالً من البرنامج. .ب  ٌُع   إذا تجاوز انقطاع الطالب فصلٌن دراسٌٌن متتالٌٌن 
 ة االنقطاع من ضمن مدة الحد األعلى المقررة للحصول على درجة الدبلوم العالً.تحتسب مد .ج 

ُد تسجٌله فً الجامعة ملؽٌاً، إال إذا تقدم  (:21الم د  ) ٌُع  إذا ُعدَّ الطالب منقطعاً ألي سبب من األسباب 
  بعذر قهري تقبله الجهة المختصة بقبول العذر، وهً:

 ل أسبوعٌن من بدء الدراسة.عمٌد الكلٌة : إذا قدم العذر خال .أ 
مجلس الكلٌة: إذا قدم العذر خالل فترة تزٌد على أسبوعٌن من بدء الدراسة وال تتجاوز  .ب 

 نهاٌة الفصل الدراسً.
 المجلس: إذا قدم العذر بعد نهاٌة الفصل الدراسً. .ج 
 مجلس العمداء: إذا قدم العذر بعد نهاٌة فصلٌن دراسٌٌن. .د 
ع من قبل الجهة المختصة بعد انتهاء فترة السحب فً حالة الموافقة على االنقطا .ه 

دٌّ ذلك تؤجٌالً للدراسة، وال ٌجوز أن تزٌد مدة التؤجٌل واالنقطاع عن  ٌُع  واإلضافة 
 فصلٌن دراسٌٌن.

ٌسمح للطالب العائد للدراسة بعد انقطاعه بالتسجٌل على المساقات فً بداٌة الفصل الذي  .و 
 لتقٌد بالتقوٌم الجامعً.ٌلً الفصل الذي قبل فٌه عذره شرٌطة ا
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 اإل ذار والف ل
ٌُنذر الطالب إذا لم ٌحصل فً نهاٌة أي فصل على الحد األدنى للمعدل التراكمً  (:22الم د  )

 المساقات التً درسها حتى نهاٌة ذلك الفصل فً
   (:23الم د  )
دُّ الطالب مفصوالً من البرنامج فً الحاالت اآلتٌة: .أ    ٌُع 

فً نهاٌة الفصلٌن التالٌٌن  للمساقات لحد األدنى فً المعدل التراكمًإذا لم ٌحصل على ا .1
  ل نذار.

  إذا لم ٌحقق متطلبات التخرج ضمن الحد األعلى للمدة المسموح بها. .2
 إذا ظهر فً سجله ثالث حاالت رسوب فً خطته الدراسٌة. .3
  إذا فصل بسبب االنقطاع. .4

من الجامعة، وأٌة أمور أكادٌمٌة أخرى تخص ٌُعدُّ إعالن قرارات اإلنذار، والفصل النهائً  .ب 
الطلبة، على لوحة اإلعالنات فً كلٌة الطالب المعنً أو الرسائل النصٌة أو البرٌد اإللكترونً 

 أو على بوابته اإللكترونٌة تبلٌؽاً له بالمعنى القانونً.
ٌُفصل بسبب معدله التراكمً بدراسة ) (:24الم د  ) معتمدة ضمن ( ساعات 9ٌسمح للطالب الذي 

(، 2.5تعلٌمات الدراسة الخاصة كحد أعلى، بهدؾ رفع معدله التراكمً إلى )ج+( )
ٌُعاد تسجٌله للبرنامج الملتحق به وفق الشروط اآلتٌة:   و

   (.2.25أن ال ٌقل معدله التراكمً عند فصله عن)ج( )   .أ 
  المساقات التً ٌدرسها ضمن الخطة الدراسٌة المعتمدة. أن تكون .ب 
ُب هذان  ً دراسة تلكأن ٌنه  .ج  ٌُحس  المساقات خالل الفصلٌن التالٌٌن لتارٌخ فصله، و

  الفصالن من المدة القصوى المسموح بها بما فً ذلك الفصل الصٌفً.
 تطبق علٌه تعلٌمات الدراسة الخاصة فٌما ٌتعلق بالرسوم الجامعٌة. .د 

 
لً تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس تطبق على الطلبة المسجلٌن لنٌل شهادة الدبلوم العا (:25الم د  )

  فً ما لم ٌرد علٌه نّص فً هذه التعلٌمات.
  م ح الدرجا

  (:26الم د  )
 ٌنسب المجلس بمنح الشهادة بناء على توصٌة مجلسً الكلٌة والقسم. .أ 
  تمنح درجة الدبلوم العالً بقرار من مجلس العمداء بناًء على تنسٌب من المجلس. .ب 
  اعٌد المقررة.تمنح الشهادات فً المو .ج 

 أ ي ن   ما
ٌتخذ مجلس العمداء قراراً بسحب الشهادة إذا تبٌن فً أي وقت من األوقات أن هذه الشهادة  (:27المادة )

قد تم الحصول علٌها بطرق ؼٌر قانونٌة، على أن تبلػ الجهات ذات العالقة داخل الجامعة 
 وخارجها بهذا القرار.

الحاالت التً لم ٌرد علٌها نّص فً هذه التعلٌمات، أو فً تعلٌمات  ٌبّت مجلس العمداء فً(:28الم د  )
 منح درجة البكالورٌوس المعمول بها أو فً اإلشكاالت التً تنشؤ عن تطبٌقهما 

تلؽً هذه التعلٌمات تعلٌمات منح درجة الدبلوم العالً فً  جامعة آل البٌت الصادرة  (:29الم د  )
 وتعدٌالتها. 03/06/2019تارٌخ  458/2018/2019بموجب قرار مجلس العمداء رقم 
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اعميمر ا المر ح لطمبرا الدراعر ا العمير  )الم جعراير( فري ج معرا آل ُتسمى هذه التعلٌماات ) : (1الم د )
ٌُعمل بها اعتباراً من بدء الفصل الدراسً األول للعام الجامعً البيا  م.2009/2010( و

 مات التالٌة المعنى المبٌن إزاءها، ما لم تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك:ٌكون لكل من الكل   (:2الم د )
 

 الج معرررررررررررررررررررررررررررررررررا:
 الررررررررررررررررررررررررررررررررررريي :
 العمررررررررررررررررررررررررررررررررررر د :
 المجمرررررررررررررررررررررررررررررررر :
 العميررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد:
 اليميرررررررررا/ المعهرررررررررد:
 القعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن:
 لج رررررررررررررا اليميرررررررررررررا:
 لج رررررررررررررا القعرررررررررررررن:
 الط لررررررررررررررررررررررررررررررررررررب:

 

 جامعة آل البٌت.
 رئٌس الجامعة.

 عمادة الدراسات العلٌا فً الجامعة.
 مجلس الدراسات العلٌا.

 الدراسات العلٌا.عمٌد 
 كلٌات ومعاهد الجامعة.

 قسم التخصص الذي ٌدرس فٌه الطالب.
 لجنة الدراسات العلٌا فً الكلٌة.
 لجنة الدراسات العلٌا فً القسم.

 طالب الدراسات العلٌا )الماجستٌر او الدكتوراه(.

 تتكون المنح الوارد ذكرها فً هذه التعلٌمات من:   (:3الم د )
  د  الدراع ا العمي   وهي:أو ،:  م ح  م

  منحة المساعدة فً التدرٌس.  أ .  
 ب.   منح التفوق األكادٌمً. 

 ث  ي ،:  م ح  م د  الب ث العممي:  
 منحة مستلزمات البحث. أ.  
 ب.   منحة المساعدة فً البحث.    

الب للحصاول علاى مع مراعاة الشروط األخرى الواردة فً هذه التعلٌمات، ٌشترط فً الط  (:4الم د )
 ( ما ٌؤتً:3أي من المنح المذكورة فً المادة )

 أن ٌكون متفرؼاً ومسجالً ومنتظماً طوال المدة التً ٌحصل فٌها على المنحة. أ. 
 أن ال ٌكون قد أوقع علٌه عقوبة تؤدٌبٌة خالل مدة دراسته. ب. 
ٌّة جهة من خارج الجامع ج.    ة.أن ال ٌكون حاصالً على منحة أخرى من أ

د. ال ٌجوز الجمع بٌن أي من منح عمادة الدراسات العلٌا ومنحة المساعدة فً البحث المقدمة من عمادة 
 البحث العلمً.إجراءات الحصول على المنح .

 حصول الطالب على أنموذج طلب المنحة من العمادة. أ. (:   أو ،:  5الم د )

 تعميمات الِمَنح لطمبة الدراسات العميا )الماجستير( في جامعة آل البيت 

 (1)م3/0/6102(، تاريخ 042/6101/6102صادرة عن مجمس العمداء بموجب قراره رقم )
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ها مان وحادة القباول والتساجٌل، تعبئة بٌانات أنموذج الدراسات العلٌا واعتماد  ب. 
وتسلٌم األنموذج إلى قسم التخصص فً الوقت الذي تحدده العمادة وُتعلن عناه 

 فً بداٌة كل فصل دراسً.
 ج.  تحدٌد نوع المنحة المطلوبة ومقدارها بوضوح على أنموذج طلب المنحة.

 د .   إرفاق الوثائق المطلوبة كافة مع نموذج طلب المنحة. 
ٌكاااون تقااادٌم الطلباااات إلاااى أقساااام التخصاااص قبااال أسااابوع مااان بااادء الفصااال    أ.ث  ي ،:  

 الدراسً)باستثناء الفصل الصٌفً(.
ب.   ٌتم البت فً طلبات منح المساعدة فً التدرٌس فً بداٌة كل فصل دراساً مان 
قبل المجلس بناًء على تقارٌر كلٌات ومعاهد الجامعاة ورإسااء األقساام المباٌن 

 ه.فٌها نوع العمل وحجم
ٌُعلن عن أسماء المستفٌدٌن فً كلٌات التخصص فً األسابوع الثاانً مان بادء   ج. 

 الفصل الدراسً.
 

 منح عمادة الدراسات العلٌا
 منحة المساعدة فً التدرٌس

ٌحدد مجلس العمداء عدد المنح للكلٌات والمعاهد، والتخصصات فً األقساام  أ.  (:  أو ،:  6الم د )
 بتنسٌب من المجلس ًوالكلٌات والمعاهد.فً بداٌة كل عام جامعً 

 ب.  ُتعطى المنحة بشرط توافر المخصصات المالٌة لتؽطٌة نفقاتها.  
 ٌشترط فً طالب الدراسات العلٌا الذي ٌتقدم للحصول على هذه المنحة ما ٌلً:ث  ي ،:   

 
ل أ.  أن ال ٌقل معدلاه التراكماً فاً ماواد الدراساات العلٌاا حاٌن تقدماه للمنحاة وخاال

 (.%87فترة حصوله علٌها عن )
ٌجوز للمجلس فً حال عدم توفر العدد المطلوب مان طلباة الدراساات العلٌااممن ب. 

/ أ( ووجود حاجة للقسم )حاجة المختبرات(، زٌادة هاذا 6تنطبق علٌهم المادة )
 (.%85العدد شرٌطة أن ال ٌقل معدله التراكمً عن )

اًء علاى توصاٌة مان مجلاس القسام المعناً ج. أن ٌكون قادراً على التدرٌس وذلاك بنا
 ومجلس الكلٌة/ المعهد.

أن ٌكون قد مضى على تسجٌل الطالب فً الجامعاة فصال دراساً واحاد علاى  د. 
األقل، وٌجوز استثناء خرٌجً جامعة آل البٌت الذٌن ال ٌقل تقدٌرهم عن )جٌد 

 جداً( فً البكالورٌوس.
س لفصل دراسً وٌمكن تجدٌدها لطالب الماجستٌر لمدة ال ُتعطى منحة المساعدة فً التدرٌ (:7الم د )

 تزٌد عن خمسة فصول.
 تكون قٌمة منحة المساعدة فً التدرٌس كما ٌؤتً :  (: 8الم د )

( ساااعة فااً 16( دٌناااراً شااهرٌاً لطالااب الماجسااتٌر شاارٌطة أن ٌعماال مااا معدلااه )150)
( 8طة أن ٌعمل ما معدلاه )( دٌناراً شهرٌاً شر75ٌاألسبوع، وتكون قٌمة نصؾ المنحة )

 ساعات فً األسبوع.
ٌقاادم الطالااب الحاصاال علااى المنحااة أو نصااؾ المنحااة كشاافاً شااهرٌاً بالساااعات التااً عملهااا  (:9الم د )

ونوع العمل الذي قام  به مصدقاً من المشرؾ علٌه )إن وجد(، ورئٌس القسم الذي ٌعمل فٌه 
 الطالب وعمٌد الكلٌة / المعهد المعنً.

توقؾ المنحة وال تجدد اعتباار مان تاارٌخ قارار المجلاس بإٌقافهاا بتنساٌب مان مجلاس قسام  (:10الم د )
 التخصص ومجلس الكلٌة / المعهد إذا لم ٌكن أداء الطالب مقبوالً فً التدرٌس.
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 منحة التفوق األكادٌمً

 
مااه فااً تؽطااً هااذه المنحااة رسااوم الساااعات الفصاالٌة للطالااب، وٌاارتبط اسااتمرارها بتقد (:11الم د )

 دراسته أو بحثه.
ٌحدد مجلاس العماداء عادد مانح التفاوق المخصصاة للكلٌاات والمعاهاد، والتخصصاات فاً  (: 12الم د )

 األقسام فً بداٌة كل عام جامعً بتنسٌب من المجلس و الكلٌات والمعاهد.
 تعطى المنحة بشرط توافر المخصصات المالٌة لتؽطٌة نفقاتها.(: 13الم د )
 (:  14الم د )

 أو ،:  م  ا أوايل الطمبا:   
ٌُعطى الطالب األول على أفواج العام الجامعً فً القسم أو الكلٌة لدرجة البكاالورٌوس مان  أ. 

الجامعة والمقبول فً احد برامج الدراسات العلٌا فً الجامعة منحة أوائل الطلبة، وبتنساٌب 
دة ثالثااة فصااول أخاارى ماان المجلااس إلااى مجلااس العمااداء، وتجاادد هااذه المنحااة فصاالٌاً ولماا

( فااً أي فصاال، وفااً حااال عاادم %87شاارٌطة أن ال ٌقاال معاادل الطالااب التراكمااً عاان)
 انطباق الشروط على الطالب األول تعطى للطالب الثانً أو الثالث.

تعطى منحة التفوق لفصل دراسً واحد وٌجوز تجدٌدها لثالثة فصول دراسٌة لطلبة  ب. 
ة الدكتوراه بشرط ان ال ٌقل المعدل التراكمً للطالب الماجستٌر ولستة فصول دراسٌة لطلب

 %(.87عن )
 

 ث  ي ،:  م  ا الافوك األي ديمي لمطمبا المافو ين في درجا البي لوريو :  
 ٌشترط فً الطالب المتقدم للحصول على هذه المنحة ما ٌؤتً: (  1

فااً أن ال ٌقاال معدلااه التراكمااً فااً البكااالورٌوس عاان ممتاااز للطالااب المقبااول  . أ
 برنامج  الماجستٌر.

أن ال ٌكون موفداً على حساب أي جهة خارجٌة أو حاصالً على منحة أخرى من  . ب
 أي مصدر آخر.

ج. أن ٌكون متفرؼاً للدراسة والبحث فً الجامعة طاوال المادة التاً ٌحصال فٌهاا علاى 
ٌُنااِه دراسااة 6المنحااة الكاملااة، وأن ال ٌقاال العاابء عاان ) ( ساااعات معتماادة مااا لاام 

 .المواد 
 د.  ٌتم التقدم لهذه المنحة من بداٌة الفصل الدراسً األول من كل عام دراسً .

تعطااى منحااة التفااوق األكااادٌمً خااالل الفصاال الدراسااً االول اللتحاااق الطالااب ببرنااامج ( 2
 الماجستٌر شرٌطة إعطاء األولوٌة للطلبة ذوي المعدالت التراكمٌة األعلى.

المتقاادم  األرد رريٌشااترط فااً الطالااب  رر ء دراعررا الم جعرراير:  ث لثرر ،:  م  ررا الافرروك األيرر ديمي أث
 : (5)للحصول على هذه المنحة ما ٌؤتً

أ.    أن ال ٌقل معدله التراكمً فً ماواد الدراساات العلٌاا حاٌن تقدماه للمنحاة وخاالل فتارة 
 %(.87حصوله علٌها عن )

حصاال فٌهااا علااى ب. أن ٌكااون متفرؼاااً للدراسااة والبحااث فااً الجامعااة طااوال الماادة التااً ٌ
ٌُنِه دراسة المواد.6المنحة الكاملة، وأن ال ٌقل العبء عن )  ( ساعات معتمدة ما لم 

 (:  او ف الم  ا و  اجدد وذلك في أي من ال   ا اآلايا: 15الم د )
 %(.87إذا انخفض المعدل التراكمً للطالب عن ) أ. 

                                                 
(5

 .22/11/2111( بتارٌخ 118/2111/2111( تم تعدٌل المادة بقرار مجلس العمداء رقم ) 
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معتماادة فااً الفصاال ( ساات ساااعات 6إذا قاال عاادد الساااعات التااً سااجل لهااا عاان ) ب. 
ْنِه دراسة المواد. ٌُ  الدراسً ما لم 

إذا خالؾ الطالب أًٌا من شروط المنح أو ثبت أنه ٌجمع بٌن منحتٌن، تسترد منه المبالػ ج.  
 التً ال ٌستحقها.

 

 م ح  م د  الب ث العممي 

 منحة مستلزمات بحوث رسائل الماجستٌر لطلبة الدراسات العلٌا
 

مجلاس الدراساات هذه المنح بقرار مان مجلاس البحاث العلماً بنااًء علاى توصاٌة  ُتعطى :(6)(16الم د )
لتوفٌر المساتلزمات مان أجهازة وماواد ضارورٌة مان أجال اساتكمال إجاراء بحاوث العلٌا 

 رسائل الماجستٌر لطلبة الدراسات العلٌا.
ٌكاون قاد تمات ٌشترط فً طالب الدراساات العلٌاا المتقادم للحصاول علاى هاذه المنحاة أن (:  17الم د )

الموافقة له على مخطط الرسالة وتم تعٌٌن المشارؾ علٌهاا أو ماع طلاب تعٌاٌن المشارؾ 
 وتحدٌد الرسالة.

 ٌتم البت فً طلبات المتقدمٌن للمنحة فً أي وقت خالل العام الجامعً.(:   18الم د )
 ( دٌنار تقسم كما ٌلً:2000ٌكون الحد األعلى للمنحة ) :(7)(19الم د )

( دٌنار بدل تحالٌل مخبرٌة فً مختبرات الجامعة أو أي متطلبات بحثٌة أخرى 1500) -أ
. 
( دٌنااار باادل تحالٌاال مخبرٌااة خااارج الجامعااة أو / وشااراء مااواد كٌماوٌااة أو 500) -ب

 مستلزمات مخبرٌة أو متطلبات بحثٌة أخرى.
األخرى الاواردة فاً  ٌجوز للمجلس الموافقة على جمع منحة مستلزمات البحث مع المنح :(8)(20الم د )

 هذه التعلٌمات.
 

 منحة المساعدة فً البحث 
 ٌشترط فً طالب الدراسات العلٌا المتقدم للحصول على هذه المنحة ما ٌلً: (:21الم د  )

أ.  أن ٌكون قد مضى على تسجٌله فصل واحد على األقل، وٌجوز استثناء خرٌجً جامعاة 
%( فاً البكاالورٌوس والمقباولٌن فاً 80) آل البٌت الذٌن ال ٌقل معدلهم التراكمً عن

برنااامج الماجسااتٌر، وخرٌجااً جامعااة آل البٌاات الااذٌن ال ٌقاال معاادلهم التراكمااً عاان 
 %( فً الماجستٌر والمقبولٌن فً برنامج الدكتوراه.87)
 

 ب.  أن ٌكون متفرؼاً للبحث فً الجامعة طوال المدة التً ٌحصل فٌها على المنحة.
لتراكماً فاً ماواد الدراساات العلٌاا حاٌن تقدماه للمنحاة وخاالل فتارة ج.  أن ال ٌقل معدله ا

 (.%87الحصول علٌها عن )
د.  أن ٌااتم تكلٌفااه بؤعمااال المساااعدة فااً البحااث ماان قباال مجلااس البحااث العلمااً بناااًء علااى 
توصااٌة الباحااث وبموافقااة المشاارؾ )إن وجااد( وفقاااً لمنهجٌااة العماال الموصااوؾ فااً 

 مشروع البحث المدعوم.

                                                 
(6

 .12/5/2111( بتارٌخ 278/2119/2111( تم تعدٌل المادة بقرار مجلس العمداء رقم ) 
(7

 .21/2/2122( بتارٌخ 23/2121/2122بقرار مجلس العمداء رقم ) ( تم تعدٌل المادة 
(8

 .12/5/2111( بتارٌخ 278/2119/2111( تم تعدٌل المادة بقرار مجلس العمداء رقم ) 
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أ.   ُتعطى المنحة شارط تاوافر المخصصاات المالٌاة الالزماة لتؽطٌاة النفقاات لهاا فاً (:      22 )الم د
 مشروع البحث المدعوم.

 ب.   ٌتم البت فً طلبات منح المساعدة فً البحث فً أي وقت خالل العام الدراسً.
)أربعاة ُتعطى منحة المساعدة فً البحث لطالب الماجستٌر لمدة ال تزٌد عان  ج.

 ول(، ولطالب الدكتوراه لمدة ال تزٌد عن )ستة فصول(.فص
 

( دٌنار شهرٌاً للطالب مقابل العمل علاى 150تكون قٌمة منحة المساعدة فً البحث ) أ.(: 23الم د )
 البحث المدعوم شرٌطة التفرغ للبحث فً الجامعة.

العمل  ( دٌنار شهرٌاً للطالب مقابل75ب. تكون قٌمة نصؾ منحة المساعدة فً البحث )
 على البحث المدعوم شرٌطة التفرغ للبحث فً الجامعة.

 
 إجراءات الحصول على المنح

أ.  اإلعااالن ماان قباال العمااادة عاان مشااارٌع البحااوث العلمٌااة المدعومااة داخلٌاااً أو خارجٌاااً  (:24المرر د )
 ألعضاء هٌئة التدرٌس فً كلٌة التخصص وذلك بعد الموافقة على هذه المشارٌع.

نموذج الخاص بالمنحة وإرفااق الوثاائق المطلوباة معاه، ومان ثام تسالٌمه إلاى تعبئة ال ب.
 قسم التخصص بعد موافقة المشرؾ )إن وجد( علٌه.

 تحدٌد نوع المنحة المطلوبة بوضوح على نموذج طلب المنحة. ج.
ٌتم إصدار الموافقة على المنحة بقرار من الرئٌس بناًء علاى توصاٌة مجلاس البحاث   د. 

 عالم عمٌد الكلٌة بالقرار.العلمً، وإ
 ٌتم التعاقد مع المستفٌد من المنحة بموجب عقد مإقت. هـ.
 تصرؾ المنحة شهرٌاً بناًء على تقرٌر ٌقدمه الطالب بعد اعتماده من الباحث. و.

 
الطالب الحاصل على منحة البحث العلمً تقرٌاراً شاهرٌاً إلاى عماادة البحاث العلماً  ٌقدم (:25الم د )

ألعمااال التااً تاام إنجازهااا وذلااك فااً نهاٌااة كاال شااهر مصاادقاً ماان المشاارؾ أو ٌبااٌن فٌااه ا
 الباحث الرئٌس، وذلك بتعبئة النموذج المعتمد.

 
 توقؾ المنحة وال تجدد فً أي من الحاالت اآلتٌة : (:  26الم د )

إذا لاام ٌكاان أداء الطالااب مقبااوالً، وذلااك بتنسااٌب ماان المشاارؾ و/أو الباحااث الاارئٌس  أ.
 ن تارٌخ التنسٌب.اعتباراً م

 (.%87إذا انخفض المعدل التراكمً للطالب عن ) ب.
إذا خااالؾ الطالااب أٌاااً ماان شااروط الماانح أو ثباات أنااه ٌجمااع بااٌن منحتااٌن تسااترد منااه  ج.

 المبالػ التً ال ٌستحقها.
 

 تحال الحاالت التً لم ٌرد علٌها نص فً هذه التعلٌمات إلى مجلس العمداء للبت فٌها.  (:27الم د )
 ُتلؽى جمٌع التعلٌمات والقرارات التً تتعارض مع أحكام هذه التعلٌمات.   (:28الم د )
 تطبق هذه التعلٌمات على البرنامج العادي مسار الرسالة فقط .(:29الم د )
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ُتساامى هااذه التعلٌمااات )تعلٌمااات البرنااامج الاادولً للدراسااات العلٌااا وبرنااامج خااارج أوقااات  : (1الم د  )
ٌُعمال بهاا ال دوام الرسمً فً جامعة آل البٌت والتً ٌشار لها فٌما بعاد بالبرناامج الادولً( و

 اعتباراً من تارٌخ إقرارها من مجلس العمداء.

تطبااق تعلٌمااات الدراسااات العلٌااا فااً جامعااة آل البٌاات علااى الطلبااة المقبااولٌن فااً البرنااامج  :(2الم د  )
 الدولً للدراسات العلٌا. 

البرناامج فاً بارامج الماجساتٌر التاً تطارح أي مان  ٌشاترط فاً المتقادم للقباول فاً    -أ  :   (3الم د  )
الدولً أن ٌكون حاصالً على درجة البكاالورٌوس فاً التخصصاات المنصاوص علٌهاا 

 فً خطة برنامج الماجستٌر المطلوب.
الدولً أن ٌشترط فً المتقدم للقبول فً أي من برامج الدكتوراه التً تطرح فً البرنامج  -ب

ٌكااون حاصااالً علااى درجااة الماجسااتٌر فااً التخصصااات المنصااوص علٌهااا فااً خطااة 
 برنامج الدكتوراه المطلوب.

 تكون الدراسة فً حرم جامعة آل البٌت أو أي من المرافق التابعة لها. (:4الم د  )

 تكون الرسوم لهذه البرامج كما ٌقرها مجلس األمناء.  (:5الم د  )

دقٌقة( مان مسااقات بارامج  50صرؾ المكافؤة المالٌة لتدرٌس الساعة النظرٌة الواحدة )ت -(: أ6الم د  )
ماان نظااام الرواتااب  3الدراسااات العلٌااا التااً تطاارح فااً البرنااامج الاادولً وفقاااً للمااادة 

 والعالوات لجامعة آل البٌت إذا اكتمل العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس كما ٌلً:

 أرد ي( )دي  ر   الع  ا ال ظريا الوا د المي فأ  بدل ادري الرابا

 25 أستاذ

 20 أستاذ مشارك

 15 أستاذ مساعد

أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن إشارة لما ورد أعاله فً الفقرة )أ( من هذه المادة، ٌمنح   -ب
من أصحاب ٌقومون بتدرٌس مساقات برامج الدراسات العلٌا فً البرنامج الدولً 

% من المبالػ المبٌنة فً 20لمهنٌة أو األكادٌمٌة مكافؤة مقدارها التخصصات الفنٌة أو ا
الفقرة )أ( من هذه المادة، إذا كان المساق ضمن العبء التدرٌسً لعضو هٌئة التدرٌس 

 (.9على أن تصرؾ هذه المكافؤة عن مساق واحد فقط )

دولً التحوٌال إلاى البارامج ال ٌجوز لمن التحق بؤي من البرامج التً تطرح فً البرناامج الا (:7الم د  )
 العادٌة.

                                                 
 11/1/2122( تارٌخ 268/2121/2122( تم التعدٌل بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) 9)

 ج الدولي وبرنامج خارج أوقات الدوام الرسمي لمدراسات العمياتعميمات البرنام
 في جامعة آل البيت  

 م05/4/6105( تاريخ  131/6104/6105صادرة بقرار مجمس العمداء رقم )
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التحق بالبرامج العادٌة التحوٌل إلى البرامج التً تطرح فاً البرناامج الادولً أو ٌجوز لمن (:  8الم د  )
التسااجٌل فٌهااا، وفااق النمااوذج المعااد لهااذه الؽاٌااة، شاارٌطة دفااع فاارق الرسااوم المسااتحقة لقاااء 

قات، بعد التحوٌل، وفق الرساوم المقاررة التحوٌل أو التسجٌل فٌها ودفع رسوم ساعات المسا
 للبرامج التً تطرح فً البرنامج الدولً .

 (:10( )9الم د  )

: ٌجوز لطلبة البرنامج العادي التسجٌل علاى الماواد المطروحاة لطلباة البرناامج الادولً أو ،   
 وبرنامج خارج أوقات الدوام الرسمً، وبموافقة العمٌاد المعناً، وتسادٌد الرساوم وفقااً 

 لرسوم البرنامج العادي إذا توافرت الشروط التالٌة مجتمعة:

أن ٌكون البرنامج العاادي موقاوؾ القباول علٌاه مان هٌئاة اعتمااد مإسساات التعلاٌم  -1
 العالً وضمان جودتها.

أن ال ٌكون هناك عدد كاؾ من طالب البرنامج العادي لفتح شعبة خاصة بهم خالل  -2
 أٌام الدوام الرسمً.

  ٌقل عدد طلبة البرنامج الدولً فً المادة عن خمسة طالب.أن ال - 3

:    فً ؼٌر حالة وقؾ القبول على البرناامج العاادي ٌسامح لطلباة هاذا البرناامج التساجٌل ث  ي ، 
 على مواد البرنامج الدولً المطروحة وبرسوم البرنامج العادي فً الحاالت التالٌة:

 ادي متوقًفا على تلك المادة.إذا كان تخرج الطالب فً البرنامج الع -1

إذا كااان عاادد الطلبااة المسااجلٌن فااً المااادة علااى البرنااامج الاادولً ال ٌقاال عاان عشاار  -2
 طالب.

لؽاٌااات احتساااب العاابء المااالً لعضااو هٌئااة التاادرٌس: تإخااذ نساابة عاادد الطااالب   -
بة المسجلٌن إلى الحد األدنى المسموح فً الشعبة الواحدة، وإذا قل العدد فٌحسب لاه نسا

 وتناسب وحسب العدد الموجود فً الشعبة.

: وبخالؾ ذلك ٌتحمل الطالب المقبول على البرناامج العاادي دفاع رساوم البرناامج الادولً ث لث ، 
 فً حال تسجٌله على المواد المطروحة للبرنامج الدولً.

 

اء علاى عادد بعد انتهااء الفصال الدراساً ٌاتم صارؾ المساتحقات المالٌاة لقااء التكلٌاؾ بنا (:10الم د  )
الساعات الفعلٌة التً قام عضو هٌئاة التادرٌس بتدرٌساها بتنساٌب مان عمٌاد الكلٌة/المعهاد 

( إذا كاان 6الذي ٌطرح البرنامج.، إذا كان العبء إضاافً وحساب البناد )ب( مان الماادة )
 التدرٌس ضمن العبء المنصوص علٌه فً تعلٌمات أعضاء هٌئة التدرٌس.

 

                                                 
 . 27/9/2121رٌخ ( تا7/21/2121( تم التعدٌل بموجب قرار رقم ) 10)
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األردنٌااٌن ضاامن برنااامج خااارج أوقااات الاادوام الرساامً، وتطبااق علااٌهم هااذه  ٌقباال الطلبااة (:11الم د  )
 التعلٌمات.. 

تتولى كل من الكلٌة والمعهد المعنً إعداد خطة لطرح المواد علاى شاكل حازم ٌلتازم بهاا  (:12الم د  )
 جمٌع الطلبة المقبولٌن فً هذه البرامج.

جستٌر فً جامعة آل البٌت الصادرة بقرار مجلس تلؽً هذه التعلٌمات تعلٌمات برامج الما (:13الم د  )
م، ورقااااااااااااااام 22/6/2015( تاااااااااااااااارٌخ 427/2014/2015العماااااااااااااااداء رقااااااااااااااام )

 م، وتعدٌالتها.8/1/2018( تارٌخ 158/2017/2018)

لمجلس العمداء النظر فً أٌة أمور أخرى لم تارد فاً هاذه التعلٌماات بتنساٌب مان عمٌاد   :( 14الم د  )
 نامج الذي ٌطرح فً البرنامج الدولً. الكلٌة/المعهد المعنً بالبر
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ٌُعمل بها  (:1الم د  ) ُتسمى هذه التعلٌمات )تعلٌمات منح درجة الماجستٌر فً جامعة آل البٌت( و
 .2022/2023اعتباراً من بداٌة العام الجامعً 

هذه التعلٌمات المعانً المخصصة لها أدناه ٌكون للكلمات والعبارات اآلتٌة حٌثما وردت فً  (:2الم د  )
 ما لم

 تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك:
 الجامعة: جامعة آل البٌت.

 المجلس: مجلس كلٌة الدراسات العلٌا.

 العمٌد: عمٌد كلٌة الدراسات العلٌا.

ٌُطرح فٌها برنامج دراسات علٌا.   الكلٌة: أي كلٌة 

 القسم: أي قسم مختص فً الكلٌة.

 لجنة الدراسات العلٌا فً الكلٌة. لجنة الكلٌة:

 لجنة القسم: لجنة الدراسات العلٌا فً القسم.

 الخطة: الخطة الدراسٌة التً ٌقرها مجلس العمداء.

 االنتقال: هو االنتقال من جامعة أخرى إلى جامعة آل البٌت.

 التحوٌل: هو التحوٌل من برنامج إلى برنامج آخر، أو من مساٍر إلى مسار آخر.

 ب: الطالب الملتحق بالجامعة لنٌل الدرجة الجامعٌة الثانٌة )الماجستٌر(.الطال

 البرنامج: أي برنامج من برامج الماجستٌر. 

ٌُطل ب ألؼراض اإلٌفاء بالقاعدة 700المساق االستدراكً: أي مساق من مستوى أقل من )  )

 المعرفٌة المطلوبة للمساقات اإلجبارٌة لبرنامج الماجستٌر.

( ساعات معتمدة من مواد الماجستٌر 9ة: هً المواد التً ٌحددها القسم بواقع )مواد الحزم

 للطالب الحاصل على معدل مقبول فً درجة البكالورٌوس.

( ساعة معتمدة حداً أدنى، وٌجوز زٌاادة السااعات 33: تكون متطلبات نٌل درجة الماجستٌر )(3الم د  )
ساب الخطاة الدراساٌة المعتمادة التاً ٌقرهاا ( ساعات بموافقة المجلاس، ح9المعتمدة لؽاٌة )

 -مجلس العمداء، وتوزع هذه المتطلبات وفقاً للمسارٌن اآلتٌٌن: 
 

 -مع ر الش مل:  .أ 

( ساعة معتمدة بنجاح من المساقات اإلجبارٌة التاً تانص علٌهاا الخطاة حاّداً أدناى، 24. دراسة )1
 فً التخصص من ضمنها. مساق مناهج البحث العلًمعلى أن ٌكون 

 ( ساعات معتمدة بنجاح من قائمة المساقات االختٌارٌة حّداً أقصى.9. دراسة )2
 . النجاح فً االمتحان الشامل بعد إنهاء المساقات اإلجبارٌة واالختٌارٌة والمساقات االستدراكٌة.3

 تعميمات منح درجة الماجستير في جامعة آل البيت
 م4/4/6166تاريخ  333/6160/6166صادرة عن مجمس العمداء بقراره رقم 

 0554( لسنة 30( من نظام منح الدرجات العممية والشهادات في جامعة آل البيت رقم )4المادة ) بموجب
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. إذا توقؾ تقدٌم الطالب لالمتحان الشامل على مادة إجبارٌة ؼٌر مطروحة ٌجوز فً حاالت 4
بموافقة المجلس بناء على توصٌة من لجنة القسم وتنسٌب من لجنة الكلٌة دراسة مادة خاصة، 

اختٌارٌة من الخطة تكون بدٌلة عن هذه المادة شرط أن ال تكون المادة المستبدلة من ضمن 
 المجاالت المعرفٌة لالمتحان الشامل.

 مع ر الرع لا: .ب 

إلجبارٌااة التااً تاانص علٌهااا الخطااة ( ساااعة معتماادة بنجاااح ماان المساااقات ا18-15دراسااة ). 1
 الدراسٌة، على أن ٌكون مساق مناهج البحث العلمً فً التخصص من ضمنها.

( سااعات معتمادة بنجااح مان قائماة المسااقات االختٌارٌاة التاً تانص علٌهاا الخطاة 9-6.دراسة )2
 الدراسٌة.

( 9ها، وٌخصاص لهاا )إعداد رسالة جامعٌة، تتضمن إضافة للعلم والمعرفة، والنجاح فً مناقشات.3
 ساعات معتمدة وٌحدد لها رقم مساق.

 (:4الم د  )

ٌجوز للطالب، بموافقة المجلس بناء على توصٌة من لجنة القسم وتنسٌب من لجنة الكلٌة، دراسة 
مساق واحد فقط من خارج الخطة بدٌالً عن مساق اختٌاري ؼٌر مطروح، شرٌطة أن ٌكون له 

له سوى هذا المساق فً خطته، وٌحسب هذا المساق من ضمن عالقة بموضوع تخصصه ولم ٌتبق 
 .( ساعات معتمدة للطالب المقبول فً برنامج الماجستٌر3قائمة المساقات االختٌارٌة، وتحدد بـ )

 (: 5الم د  )
( 9تحدد لجنة القسم عند قبول الطالب المساقات االستدراكٌة الالزمة له، على أن ال تزٌد عن ) .أ 

 دد هذه المساقات فً قرار قبوله.ساعات معتمدة وتح
ال تحسب ساعات المساقات االستدراكٌة ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنٌل الدرجة،  .ب 

 وترصد عالماتها بـ )ناجح / راسب(.
ٌنهً الطالب دراسة المساقات االستدراكٌة بنجاح فً موعد أقصاه نهاٌة العام الجامعً األول  .ج 

ه التسجٌل بعد نهاٌة العام الجامعً إال بعد استكماله بنجاح هذه اللتحاقه بالبرنامج، وال ٌحق ل
 المساقات االستدراكٌة.

 (.2.25تكون عالمة النجاح فً المساقات االستدراكٌة )ج( ) .د 
ٌجوز للمجلس أن ٌعفً الطالب من المساقات االستدراكٌة بتنسٌب من لجنة الكلٌة، وتوصٌة من  .ه 

ه بالبرنامج إذا ثبت بؤنه درس مساقات مكافئة للمساقات لجنة القسم خالل الفصل األول من قبول

 المحددة له.

ٌجوز للطالب سحب المساق االستدراكً المعفى منه خالل الفصل الدراسً األول من قبول  .و 

الطالب وترصٌد الرسوم الدراسٌة لذلك المساق وذلك بقرار من المجلس وتنسٌب من لجنة 

 الكلٌة، وتوصٌة من لجنة القسم.

الطالب الذي حصل علاى درجاة البكاالورٌوس مان الجامعاة مان المسااقات االساتدراكٌة إذا ٌُعفى  .ز 

قُبل فً برنامج ماجساتٌر مماثال لبرناامج البكاالورٌوس، وٌجاوز فاً حااالت خاصاة وبنااء علاى 

توصااٌة ماان لجنااة القساام وتنسااٌب ماان لجنااة الكلٌااة وقاارار مساابب ماان المجلااس دراسااة مساااق 

 استدراكً.
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 (:6الم د  )
، (5كون الحد األعلى لنٌل درجة الماجستٌر ستة فصول دراسٌة مع مراعاة ما ورد فً المادة )ٌ .أ 

 .لهذه الؽاٌة الثانً للفصل الدراسً وٌعد الفصل الدراسً الصٌفً امتداداً 

ال ٌجوز أن تزٌد مدة التؤجٌل عن فصلٌن دراسٌٌن، وال تحسب هذه المدة من الحد األعلى لنٌل  .ب 

النقطاع أو االنسحاب من الفصل فتحسب هذه المدة من الحد األعلى للحصول الدرجة، باستثناء ا

 على الدرجة وعلى أن ال تزٌد عن فصلٌن دراسٌٌن.

المجلس وبتنسٌب من لجنة الكلٌة وتوصٌة من لجنة القسم التمدٌد لفصلٌن  ٌجوز بقرار من .ج 

 .  دراسٌٌن للحد األعلى لنٌل درجة الماجستٌر وٌسجل صفر ساعة استمرارٌة

ٌجب أن ال تقل المدة الزمنٌة الفاصلة بٌن إقرار مشروع رسالة الطالب وتشكٌل لجنة المناقشة  .د 

 من المجلس عن أربعة أشهر.

ٌضاؾ فصل دراسً واحد إلى الحد األعلى من المدة المسموح بها للحصول على درجة  .ه 

ات استدراكٌة بواقع درس الطالب مساقالتعلٌمات إذا  ( فً هذه6الماجستٌر المحددة فً المادة )

 ( ساعات فؤكثر.6)

 (: 7الم د  )
( ساعات معتمدة، والحد 6ٌكون الحد األدنى للعبء الدراسً فً الفصل الدراسً الواحد ) .أ 

( ساعة معتمدة بما فً ذلك ساعات الرسالة، وٌجوز فً حاالت خاصة بموافقة 12األعلى )

( ساعات 6ً فً الفصل الواحد عن )رئٌس القسم المعنً وعمٌد الكلٌة أن ٌقل العبء الدراس

 معتمدة.

ٌجوز طرح مساقات على الفصل الدراسً الصٌفً للطالب وٌكون الحد األعلى للعبء الدراساً  .ب 

( ساعات معتمدة إذا تضمن العبء 9( ساعات معتمدة وٌجوز رفعه إلى )6فً الفصل الصٌفً )

 الدراسً مساقات استدراكٌة أو ساعات الرسالة.

 
 ـــولالقبـــــــــ

ٌنسب مجلس العمداء فً مطلع كل عام جامعً لمجلس األمناء، أعداد الطلبة الذٌن ساٌقبلون (: 8الم د  )
 ، وذلك بتوصٌة من المجلس بناء على توصٌة من لجنتً القسم والكلٌة.برنامج الماجستٌرفً 

 
 
 
 

 (:9الم د  )
حاصالً على درجة ٌشترط فً الطالب المتقدم لاللتحاق ببرنامج الماجستٌر أن ٌكون  .أ 

لدى وزارة معترؾ بها البكالورٌوس باالنتظام بتقدٌر ال ٌقل عن "جٌد" أو ما ٌعادله من جامعة 

 التعلٌم العالً والبحث العلمً.

وبما ٌتفق مع االلتحاق ببرامج الدراسات العلٌا  لؽاٌاتأن ٌكون قد حقق شرط اللؽة اإلنجلٌزٌة  .ب 

 .سٌاسات مجلس التعلٌم العالً وقراراته

على الرؼم مما ورد فً الفقرة )ب( ٌجوز قبول الطالب المحقق لشروط القبول األخرى قبوال  .ج 

( ساعات معتمدة فً أول فصل 6مشروطا بتسجٌل برنامج تؤهٌلً فً اللؽة اإلنجلٌزٌة بواقع )
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، وبما ٌتفق مع سٌاسات مجلس التعلٌم العالً التحاق قبل دراسة مساقات الخطة الدراسٌة

 وقراراته.

فً حال عدم اكتمال المقاعد المخصصة ألي برنامج ماجستٌر ٌجوز للطالب الحاصل على  .د 

درجة البكالورٌوس بتقدٌر "مقبول" أو ما ٌعادله التقدم بطلب االلتحاق فً برامج الماجستٌر 

( مساقات من مساقات الماجستٌر خالل السنة األولى من االلتحاق وتحدد هذه 3شرٌطة دراسة )

القسم المراد االلتحاق به وتكون موحدة لجمٌع الطلبة المتقدمٌن لذلك التخصص المساقات من 

(، أو ما ٌعادله وبمعدل تراكمً ال ٌقل عن 2.5ونجاحه فً كل مادة بمعدل ال ٌقل عن )ج+( )

( أو ما ٌعادله لٌصبح طالبا نظامٌا وفً حال نجاحه فٌها تحسب له هذه المساقات 2.75( )-)ب

أنهاها فً خطته وخالفا لذلك ٌعد قبوله ال ؼٌا، وبما ٌتفق مع سٌاسات  ضمن المساقات التً

 مجلس التعلٌم العالً وقراراته.

ٌجوز للطالب الحاصل على درجة الدبلوم العالً بتقدٌر ال ٌقل عن جٌد جدا التقدم بطلب  .ه 

 .االلتحاق فً برامج الماجستٌر بؽض النظر عن التقدٌر فً البكالورٌوس

 
 (:10الم د  )

جوز للقسم وضع شروط خاصة لاللتحاق بالبرنامج الذي ٌطرحه ذلك القسم على أن ال ٌ .أ 

 تتعارض هذه الشروط مع اإلطار العام لبرامج الماجستٌر.

 ٌجب أن تظهر هذه الشروط بوضوح فً الخطة الدراسٌة المقدمة لالعتماد، وُتعُد جزءاً منها. .ب 

نتساب التقدم بطلبات التحاق إذا درسوا ٌسمح للطلبة الحاصلٌن على درجة البكالورٌوس باال .ج 

( ساعة معتمدة من مستوى البكالورٌوس فً الجامعات الرسمٌة 30برنامجاً تؤهٌلٌاً ال ٌقل عن )

(، أو ما ٌعادله، وبما 2.5فقط وعلى البرنامج الموازي، وبمعدل تراكمً ال ٌقل عن )ج+( )

 ٌتفق مع سٌاسات مجلس التعلٌم العالً وقراراته.

 
د لخرٌجً الجامعاة ماا ال ٌقال عان ) (:11  )الم د %( 30%( مان المقاعاد فاً كال برناامج و )40ٌُحد 

%( لخرٌجااً الجامعااات االخاارى، وفااً حااال كااان العاادد 30لخرٌجااً الجامعااات الرساامٌة و )
المسموح به لقبول الطلبة فً البرنامج أكثر من عدد الطلبات المقدمة لنفس البرنامج فٌتم قباول 

(، وبماا ٌتفاق ماع سٌاساات 9إذا حققوا الشاروط المنصاوص علٌهاا فاً الماادة ) الطلبة جمٌعهم
 مجلس التعلٌم العالً وقراراته.

 
 

 (:  12الم د  )

تقدم طلبات االلتحاق ببرنامج الماجستٌر على النموذج المعّد لهذه الؽاٌة والصادر عن كلٌة   .أ 

ٌُرفق بتلك الطلبا  ت جمٌع األوراق الثبوتٌة الالزمة.الدراسات العلٌا إلكترونٌاً أو ورقٌاً، و

الدراسات العلٌا بإرسال الطلبات إلى األقسام والكلٌات لدراستها من قبل لجنتً القسم  كلٌة تقوم .ب 

والكلٌة للمفاضلة بٌنها حسب المعدل التراكمً فً الوثائق والتنسٌب بؤسماء الطلبة المقترح قبولهم 

 كترونٌاً وورقٌاً.الدراسات العلٌا إل كلٌة )أصٌل/احتٌاط( إلى
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ٌصدر المجلس قرارا بقبول المرشحٌن )أصٌل/احتٌاط( بناًء على توصٌة من لجنة القسم  .ج 

 وتنسٌب من لجنة الكلٌة.

 

 (:13الم د  )

ال ٌجوز أن ٌقبل الطالب فً برنامجٌن دراسٌٌن فً الجامعة أو مسارٌن فً البرنامج الواحد فً  .أ 

 آن معا فً أي مرحلة من مراحل دراسته.

ٌُقبل الطالب فً برنامج ماجستٌر فً الجامعة، أو ٌحول له إذا كان قد قُِبل فٌه سابقا  ال .ب  ٌجوز أن 

 وٌشمل ذلك فً أي من الحاالت اآلتٌة: 

( من هذه 41. إذا كان قد فصل منه أكادٌمٌا، أو انطبقت علٌه الحاالت المذكورة فً المادة )1
 التعلٌمات.

خالل السنة األولى  لعدم نجاحه، أو لعدم تسجٌله لمواد الحزمة . إذا اعُتبِر قبوله الؼٌاً نتٌجة2
 وبما ٌتفق مع سٌاسات مجلس التعلٌم العالً وقراراته.، من قبوله

ٌُقبل  المتقدم المفصول من البرنامج نهائٌا ألسباب تؤدٌبٌة من الجامعة أو من أي جامعة أخرى.  ج. ال 
بطلب للمجلس للنظر فً إعادة قبوله فً الجامعة  د. ٌجوز للطالب المنسحب من الجامعة أن ٌتقدم

من انسحابه وأن ال ٌقل معدله  دراسٌة( أربعة فصول 4ولمرة واحدة فقط وذلك قبل مضً )
( نقاط وقت االنسحاب وذلك بناًء على تنسٌب من لجنة الكلٌة وتوصٌة من لجنة 3التراكمً عن )

سجله األكادٌمً كامالً على أن ٌكمل متطلبات القسم؛ فإذا أُعٌد قبوله بقرار من المجلس ٌحتفظ ب
التخرج وفق الخطة الدراسٌة المعمول بها عند قبوله وتحسب المدة الزمنٌة التً درسها من ضمن 

ال ٌجوز معادلة المساقات التً درسها خارج الجامعة خالل ، والمدة الممنوحة الستكمال الدراسة
 فترة االنسحاب.

 
 المجم  ولج  ه

 
 -ٌشكل المجلس فً الجامعة كاآلتً:  (:14الم د  )

 رئٌساً      عمٌد كلٌة الدراسات العلٌا               
 أعضاء                     عمداء الكلٌات أو نوابهم

 عضواً/ أعضاء   نائب / نواب عمٌد كلٌة الدراسات العلٌا   
 
 (: 15الم د  )

 -ٌتولى المجلس الصالحٌات اآلتٌة:  -أ 
 ٌات المرفوعة إلٌه من لجان الدراسات العلٌا فً الكلٌات/المعاهد.. إقرار التوص1
 . اتخاذ القرار بالموافقة أو عدم الموافقة على انتقال طلبة الماجستٌر فً الجامعة أو تحوٌلهم.2
 . التنسٌب إلى مجلس العمداء بؤعداد الطلبة المراد قبولهم فً برنامج الماجستٌر فً الجامعة.3
مجلس العمداء بمانح الادرجات العلمٌاة والشاهادات لطلباة الماجساتٌر الاذٌن أنهاوا . التنسٌب إلى 4

 متطلبات الحصول على الدرجات التً ٌستحقونها.
. التنسااٌب إلااى مجلااس العمااداء باااقتراح إنشاااء باارامج الماجسااتٌر، أو دمااج بعضااها باابعض، أو 5

 إلؽائها، أو تجمٌد القبول فٌها.
 لطلبة الماجستٌر وفقاً للتعلٌمات الخاصة بها.. اتخاذ القرار بتقدٌم المنح 6
. اتخاااذ القاارار بالموافقااة علااى تحدٌااد موعااد االمتحااان الشااامل، والموافقااة علااى تشااكٌل اللجااان 7

 الخاصة به.
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. التنسٌب إلى مجلس العمداء برصد المبالػ المخصصة لمنح الماجستٌر فاً الموازناة فاً بداٌاة 8
 كل عام دراسً.

 لمختلفة المتعلقة بعمل الكلٌة.. تشكٌل اللجان ا9
 . النظر فً المسائل التً ٌحٌلها العمٌد للمجلس.10

ب. للمجلس تفوٌض بعض صالحٌاته خطٌاً إلى عمٌاد كلٌاة الدراساات العلٌاا إذا اقتضات الضارورة 
 ذلك.    

 
 (:16الم د  )

ة المتعلقااة أ. تشااكل لجنااة الكلٌااة بقاارار ماان مجلااس الكلٌااة، وتفااوض إلٌهااا صااالحٌات مجلااس الكلٌاا
 بالدراسات العلٌا، وٌكون تشكٌل اللجنة على النحو اآلتً:

 عمٌد الكلٌة أو من ٌفوض من نوابه رئٌساً. .1
 نائب عمٌد الكلٌة أو نواب عمٌد الكلٌة ورإساء لجان الدراسات العلٌا فً األقسام. .2
 عضوي هٌئة تدرٌس من الكلٌة برتبة أستاذ، وٌجوز أن ٌكونا برتبة أستاذ مشارك. .3
 

ب. تتولى لجنة الكلٌة اإلشراؾ على شإون الدراسات العلٌا فاً الكلٌاة وضامان االلتازام بسٌاساات 
الدراساااات العلٌاااا وتعلٌماتهاااا وأخالقٌاااات البحاااث العلماااً، وتشااامل صاااالحٌات اللجناااة دراساااة 

 اقتراحات لجان األقسام المتعلقة بما ٌلً والتنسٌب بها للمجلس:
 إنشاء برامج ماجستٌر جدٌدة. .1
 ٌع الخطط الدراسٌة.مشار .2
 أعداد الطلبة المقبولٌن سنوٌاً. .3
 تعٌٌن المشرفٌن والمشرفٌن المشاركٌن. .4
 إقرار مشارٌع الرسائل. .5
 تشكٌل لجان المناقشات. .6
 تحدٌد مواعٌد المناقشات. .7
 تنظٌم شإون االمتحان الشامل. .8
 تشكٌل لجان االمتحان الشامل. .9
 إعداد قوائم بالطلبة المرشحٌن للمنح الدراسٌة. .10
 نتقال طلبة الماجستٌر فً الجامعة وتحوٌلهم.ا .11
 

ج. تنظر لجنة الكلٌة فً القضاٌا الخالفٌة للجوانب األخالقٌة بتوصٌة مان لجناة القسام بماا فاً ذلاك 
مدى استٌفائها لمواصفات تنفٌذ البحث العلمً وشروطه بما ٌحقق حماٌة لحقاوق أفاراد الدراساة 

الملكٌااة الفكرٌااة، وترفااع تقارٌرهااا إلااى رئااٌس والمجتمااع بشااكل عااام ومراعاااة قااوانٌن حماٌااة 
 الجامعة فً هذا المجال.

 (: 17الم د  )
تشكل لجنة للدراسات العلٌا فً القسم بتوصٌة من القسم وبقرار من مجلس الكلٌة وتفوض إلٌها  .أ 

 صالحٌات مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العلٌا، وتتكون من:

 . رئٌس القسم/ رئٌساً.1
عن أربعاة مان األسااتذة واألسااتذة المشااركٌن، وٌجاوز أن تضام أعضااء هٌئاة . ما ال ٌقل 2

تدرٌس برتبة أستاذ مساعد، مع مراعاة التخصصات الموجودة فً القسم وبحٌث ٌتم تؽطٌة 
 المجاالت المعرفٌة ما أمكن.
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تتولى لجنة القسم اإلشراؾ على أمور الدراسات العلٌا فً القسم، وضمان االلتزام بسٌاسات  .ب 

 دراسات العلٌا وتعلٌماتها، وأخالقٌات البحث العلمً، وتشمل صالحٌات اللجنة ما ٌلً:ال

. تسمٌة مرشدٌن أكادٌمٌٌن لطلبة الماجستٌر فً بداٌة قبولهم، وٌتولى المرشد األكادٌمً المهام 1
 اآلتٌة:
تعرٌؾ الطالب بفلسفة الدراساات العلٌاا فاً الجامعاة وسٌاسااتها ونظامهاا وتعلٌماتهاا  .أ 

 بداٌة كل عام جامعً.فً 

 مساعدة الطالب فً التكٌؾ واكتساب المهارات الالزمة للنجاح فً الدراسات العلٌا. .ب 
 متابعة سٌر أداء الطالب األكادٌمً وفق الخطة االسترشادٌة. .ج 

 . تقدٌم المقترحات المتعلقة بما ٌلً والتوصٌة بها للجنة الدراسات العلٌا فً الكلٌة:2
 ٌدة.إنشاء برامج ماجستٌر جد .أ 
 مشارٌع الخطط الدراسٌة. .ب 
 أعداد الطلبة المقبولٌن سنوٌاً. .ج 
 تعٌٌن المشرفٌن والمشرفٌن المشاركٌن. .د 
 إقرار مشارٌع الرسائل. .ه 
 تشكٌل لجان المناقشات. .و 
 تحدٌد مواعٌد المناقشات. .ز 
 تنظٌم شإون االمتحان الشامل. .ح 
 تشكٌل لجان االمتحان الشامل. .ط 
 دراسٌة.إعداد قوائم بالطلبة المرشحٌن للمنح ال .ي 
 انتقال طلبة الماجستٌر فً الجامعة وتحوٌلهم. .ك 
 تقوم لجنة الكلٌة بمهام لجنة القسم فً حال عدم وجودها. .ل 

 

 ا  اقــــ ل والا ويــــــل 
 (:18الم د  )
ٌجاوز انتقاال الطالاب مان برناامج فاً جامعاة أخارى إلاى برناامج آخار فاً الجامعاة حاال اسااتٌفائه  .أ 

ر له فً البرنامج الذي ٌرؼب فً االنتقال إلٌاه، وأن ال ٌقال معدلاه شروط القبول وتوافر مقعد شاؼ

 التراكمً عن "جٌد جداً" أو ما ٌعادلها.

ٌجااوز تحوٌاال الطالااب ماان برنااامج إلااى برنااامج آخاار فااً الجامعااة حااال اسااتٌفائه شااروط القبااول  .ب 

ٌكااون قااد للفصاال المنااوي تحوٌلااه فٌااه وتااوافر مقعااد شاااؼر فااً البرنااامج المااراد التحوٌاال إلٌااه وأن 

  أمضى فً البرنامج المطلوب التحوٌل منه فصال دراسٌا واحدا على األقل.

 ٌجوز أن تحتسب للطالب أو تعادل عند انتقاله أو تحوٌله إلى برنامج آخر: .ج 

. المساااقات التااً ٌختارهااا ماان المساااقات التااً درسااها سااابقا وكاناات ضاامن الخطااة الدراسااٌة 1
ال تاادخل فااً معدلااه التراكمااً إذا كااان انتقاااالً وتاادخل فااً للبرنااامج المنتقاال أو المحااول إلٌااه، و

 معدله التراكمً إذا كان تحوٌالً.
. ٌشترط لمعادلة المساقات التً درسها الطالب فً أي جامعة أخارى، وٌرؼاب فاً معادلتهاا ماا 2

 ٌلً:

%( والمسااتوى لمساااق أو 75أن تكااون معادلااة ماان حٌااث المحتااوى )بنساابة ال تقاال عاان .أ 

 طة الدراسٌة التً انتقل إلٌها وقت االنتقال.للمساقات فً الخ
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أن ال ٌكون قد مضى على دراستها أكثر مان سبــاـع سنــاـوات، وأن ال ٌقـــاـل تقدٌــــاـر  .ب 

مـــاـد 3الطالــــــب فاً كــاـل منهــاـا عان )جٌاد جاداً(، أو )ب( ) ٌُعت  (، أو ماا ٌعادلهمــــاـا و

 الؽاٌة.تارٌخ التخرج او االنسحاب او االنقطاع لهذه 

. تحتسب المساقات التً درسها الطالب فً الجامعة ونجح بها فً الخطة الدراسٌة التً انتقل إلٌها 3
وقت االنتقال أو التحوٌال مان برناامج إلاى برناامج آخار فاً الجامعاة علاى أن ال ٌكاون قاد 
مضى على دراستها أكثر من سبع سنوات وٌعتمد تارٌخ التخرج او االنسحاب او االنقطاع 

 هذه الؽاٌة.ل
. تتم الموافقة على احتساب المساقات أو معادلتها بقرار من المجلس بناء على توصٌة مان لجنتاً 4

 القسم والكلٌة خالل الفصل األول من قبوله بالبرنامج.

 (: 19الم د  )

ٌجوز احتساب مساقات من برنامج ماجستٌر حصال علٌاه الطالاب لؽاٌاات االلتحااق فاً برناامج  .أ 

 شرٌطة اآلتً: ماجستٌر جدٌد

 %(.70. ت طاُبق محتوى الخطة الدراسٌة بنسبة ال تقل عن )1
 ( ساعات دراسٌة معتمدة.6. أن ال تزٌد عدد الساعات المحتسبة عن ) 2

ب. ٌجوز أن ٌعادل للطالب المنتقل أو المقبول من خارج الجامعاة إلاى برناامج ماجساتٌر ماا ال ٌزٌاد 

 ( ساعات معتمدة.9على)

راسااً واحااد ماان الحااد األعلااى لماادة الدراسااة لنٌاال الدرجااة مقاباال التسااع ساااعات ج. ٌحساام فصاال د

 المعتمدة المشار إلٌها فً الفقرة )ب( من هذه التعلٌمات.

د . ال ٌجوز احتساب مساقات من برنامج الدبلوم العالً عند التحاق الطالب ببرنامج الماجستٌر، وبما 

 ته.ٌتفق مع سٌاسات مجلس التعلٌم العالً وقرارا

ه. ٌجوز بحاالت خاصاة احتسااب مسااقات مان برناامج الادبلوم العاالً عناد التحااق الطالاب ببرناامج 

الماجستٌر إذا كان حصول الطالب على الادبلوم العاالً نتٌجاة إخفاقاه فاً الحصاول علاى درجاة 

( ساااعات معتماادة عنااد التحاقااه 9الماجسااتٌر، وفااً هااذه الحالااة ٌجااوز احتساااب ماااال ٌزٌااد عاان )

 ج ماجستٌر جدٌد.ببرنام

 (: 20الم د  )
ٌجوز تحوٌل الطالب من مسار الرسالة إلى المسار الشامل ضمن البرنامج الواحد بقرار من  .أ 

 المجلس بناًء على توصٌة من لجنة القسم وتنسٌب من لجنة الكلٌة.

ٌجوز تحوٌل الطالب من مسار الشامل إلى مسار الرسالة ضمن البرنامج الواحد بقرار من  .ب 

بناًء على توصٌة من لجنة القسم وتنسٌب من لجنة الكلٌة، إذا توافر له مقعد شاؼر   المجلس

( ساعة معتمدة 15ولمرة واحدة فقط،  ما لم ٌكن قد تقدم لالمتحان الشامل ، وأن ٌكون قد أنهى )

من خطته الدراسٌة ومن ضمنها مواد الحزمة إن وجدت، وأن ال ٌقل معدله التراكمً عن )ب( 

كون اختٌار الطلبة من بٌن المتقدمٌن للتحوٌل تنافسٌاً حسب كشؾ المفاضلة المعتمد (، و3ٌأو)

من لجنتً القسم والكلٌة، على أن تقوم الكلٌات بتزوٌد كلٌة الدراسات العلٌا بؤسماء الطلبة الذٌن 

حققوا الشروط المطلوبة لتحوٌلهم حسب النموذج الخاص بالتحوٌل فً مدة أقصاها أسبوع من 

 فصل التالً.بدء ال
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عند تحوٌل الطالب من مسار إلى آخر تحسب له جمٌع المساقات التً درسها ونجح بها ضمن  .ج 

، وتدخل عالمات تلك المساقات فً المعدل التراكمً وقت التحوٌلالخطة الدراسٌة المعتمدة له 

للطالب، وال تحتسب المساقات التً درسها الطالب ونجح بها ولٌست ضمن الخطة الدراسٌة 

 لمعتمدة وقت التحوٌل.ا

 
 

 (: 21الم د  )
تقدم طلبات االنتقال أو التحوٌل إلى دائرة القبول والتسجٌل على النموذج المقرر لهذا الؽرض أو  .أ 

 إلكترونٌا.

تتم الموافقة بقرار من المجلس، على االنتقال من برنامج فً جامعة أخارى إلاى برناامج مماثال  .ب 

ى برناامج آخار فاً الجامعاة، أو التحوٌال مان مساار إلاى فً الجامعة أو التحوٌل من برنامج إلا

 مسار آخر بناًء على تنسٌب من:

 . رئٌس قسم التخصص المعنً.1
 . عمٌد كلٌة التخصص.2
 . عمٌد كلٌة الدراسات العلٌا.3

 
 (: 22الم د  )
ه ( من هذ7ٌجوز للطالب الملتحق ببرنامج الماجستٌر فً الجامعة ومع مراعاة ما ورد فً المادة ) .أ 

التعلٌمات، وباستثناء الفصل الدراسً األول من التحاق الطالب فً الجامعة، أن ٌدرس ما ال ٌزٌد 

( ساعات معتمدة ببرنامج مماثل فً جامعة أخرى شرٌطة الحصول على موافقة مسبقة 3عن )

 من المجلس بناء على توصٌة من لجنة القسم وتنسٌب من لجنة الكلٌة وأن ال ٌكون الطالب منتقالً 

من جامعة أخرى، أو معادالً ألي مساقات سابقة قبل قبوله فً الجامعة، وتطبق على معادلتها 

 شروط معادلة مساقات االنتقال.

 ال تحسب عالمة المساق المشار إلٌه فً البند )أ( ضمن المعدل التراكمً. .ب 

ر مإجالً فً حال دراسة الطالب مساق خارج الجامعة ولم ٌكن مسجال لمساقات فً الجامعة ٌعتب .ج 

 حكماً لذلك الفصل.

 المع   ا والعام ا وا ما    ا

 (: 23الم د  )
 (.700تحدد المساقات فً الخطة الدراسٌة لبرنامج الماجستٌر، وتحمل أرقاماً من مستوى ) .أ 
 ٌوضع وصؾ واضح لمفردات المساقات التً تتضمنها الخطة باللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة. .ب 

 
 (:   24الم د  )

(، وأدنى عالمة تسجل للطالب )ج( 2.5لحد األدنى لعالمة النجاح فً المساق )ج+( )ٌكون ا .أ 

(2.25.) 

-نقطة( )ب 2.75ٌكون الحد األدنى للمعدل التراكمً لطالب الماجستٌر فً برنامج الماجستٌر ) .ب 

 ( )جٌد(.
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  .ج 

نامج ( ثالثة مساقات من خطته الدراسٌة طول مدة دراسته لبر3. ٌجوز للطالب إعادة دراسة )1

( 3الماجستٌر لؽرض رفع معدله، شرٌطة أن تكون عالمة المساقات المراد إعادتها أقل من )

 نقاط أو )ب(.

. إذا أعاد  الطالب مساقاً بسبب رسوبه أو لرفع معدله التراكمً، فتحسب له العالمة األعلى 2

 للمساق فً المعدل التراكمً، وتبقى األخرى فً سجله األكادٌمً.

عادة الطالب دراسة مساق ما، فإن ساعات ذلك المساق تدخل فً حساب عدد . فً حالة إ3

 الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة.

. إذا درس الطالب مساقاً اختٌارٌاً ورسب فٌه، ثم قام بدراسة مساق اختٌاري آخر تعوٌضاً 4

ٌُعُد المساق التعوٌضً مساق ا معاًدا بالنسبة للمساق  عنه الستكمال متطلبات خطته الدراسٌة، ف

 االختٌاري الذي رسب فٌه وٌبقى المساق األول فً سجله.

. ٌعامل المساق أو المساقات التً ٌدرسها الطالب خارج الجامعة بعد معادلتها حسب 5

األصول، وتدون عالمتها )ناجح(، وإذا سبق له دراستها داخل الجامعة فإنها ُتعامل معاملة 

 المساق أو المساقات المعادة.

 ٌكون توزٌع العالمات المتحانات الماجستٌر على النحو اآلتً: (:25لم د  )ا

%( ماان العالمااة النهائٌااة، بحٌااث تشاامل هااذه األعمااال 60تكااون عالمااة مجمااوع أعمااال الفصاال ) .أ 

%( علااى األقاال، وأعماااالً أخاارى قااد تتضاامن اختباااراً ثانٌاااً 20اختباااراً واحااداً علااى األقاال ولااه )

 %( كحٍد أعلى من العالمة.40ا )وتقارٌر وبحوثاً ٌرصد له

 %(.40عالمة االمتحان النهائً، وٌخصص لها ) .ب 

ٌجااوز فااً مساااقات الناادوات، والمشااارٌع، والمختباارات، والتصااامٌم، والرسااومات، واالختبااارات  .ج 

العملٌة، والتدرٌب العملً التً لها ساعات معتمدة، أن تكون لها عالمة واحدة تشكل كامل عالماة 

 لجنة القسم.المساق بقرار من 

 (:26الم د  )

ٌُخصص لعالمة المساقات بالحروؾ النقاط المبٌنة إزاء كل منها:  أ. 

 النقاط العالمة

A+ +4.00 أ 

A 3,75 أ 

A- 3.50 -أ 

B+ +3.25 ب 

B 3.00 ب 

B- 2.75 -ب 

C+ +2.50 ج 

C 2.25 ج 
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ٌُخصص للمعدل الفصلً والتراكمً والمساقات التقدٌرات المبٌنة ك  اآلتً:ب. 

 النقاط العالمة

 ممتاز 3.5-4.0

 جٌد جدا 3.0-3.49

 جٌد 2.75-2.99

 
 ُتنشؤ لوحة شرؾ لخرٌجً طلبة الماجستٌر، على أن تضم أوائل األقسام فً كل تخصص. -ج
 

 ا ما  ن الش مل
ٌكون االمتحان الشامل ذا طبٌعة شاملة تكاملٌة، ٌهدؾ إلى قٌاس قدرة الطالب على (: 27الم د  )
لربط بٌن المفاهٌم المختلفة األساسٌة والمتقدمة التً اكتسبها من مختلؾ المعارؾ، وتوظٌفها فً ا

ٌُعّد االمتحان الشامل امتحانا تحصٌلٌاً  حل المشكالت العلمٌة والتطبٌقٌة فً مٌدان تخصصه، وال 
 كما فً امتحانات المساقات.

 تتولى لجنة القسم: (:28الم د  )
( مجاالت، وتعلن 5( إلى )3تً ٌشملها االمتحان الشامل، وتتراوح بٌن )أ. تحدٌد المجاالت ال

 للطلبة قبل بدء موعد تقدمهم لالمتحان بفصل دراسً واحد على األقل.
( أعضاء بمن فٌهم رئٌسها، ٌتم اختٌارهم من أعضاء هٌئة 5-3ب. تشكل لجنة القسم من )

 لة وتصحٌح اإلجابات.التدرٌس المختصٌن بموضوع االمتحان للقٌام بوضع األسئ
ج. التنسٌب بنتائج االمتحان الشامل للجنة الكلٌة لدراستها والتوصٌة بشؤنها إلى المجلس 

 إلقرارها.
 
 
 

ٌتكون االمتحان الشامل لطلبة الماجستٌــر فً مســـار الشامل من ورقتٌن وتكون مدته (: 29الم د  )
د المخصصة حسب التقوٌم الجامعً وٌمكن ساعتٌن لكل ورقة، وٌعقد مرتٌن فً العام فً المواعٌ

عقده فً الفصل الصٌفً إذا توافرت الظروؾ المناسبة للقسم، وعلى الطالب أن ٌتقدم بطلب 
 لدخول هذا االمتحان حسب النموذج المعّد لهذا الؽرض.

 (:30الم د  )
لمساااقات ٌتقاادم الطالااب لالمتحااان الشااامل بعااد إنهائااه بنجاااح جمٌااع متطلبااات الخطااة الدراسااٌة وا .أ 

 (.2.75االستدراكٌة، شرٌطة أن ال ٌقل معدله التراكمً عن )

إذا رسب الطالب فً االمتحان الشامل للمرة األولى ٌمكنه التقدم لهذا االمتحان مارة ثانٌاة ضامن  .ب 

 المدة القصوى للحصول على درجة الماجستٌر.

ب الطالب فاً المارة ( على األقل، وإذا رس2.5تكون عالمة النجاح فً االمتحان الشامل )ج+() .ج 

 الثانٌة:

 . ٌفصل من برنامج الماجستٌر.1
 . ٌمنح شهادة الدبلوم العالً.2

تسجل نتٌجة الطالب فً االمتحان الشامل فً كشؾ عالماته بعبارة )ناجح( أو )راساب( فاً كال  .د 

 مرة ٌتقدم فٌها لالمتحان.
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الفصال وتثبات فاً ساجله ٌسمح للطالب باالنسحاب من االمتحان الشامل قبل عقد االمتحان لذلك  .ه 

 مالحظة )منسحب(.

 
 ال ٌسمح بمراجعة نتائج االمتحان الشامل.  (:31الم د  )

 المــــواظبـــا
 (: 32الم د  )
%( من مجموع الساعات 12.5إذا تجاوز ؼٌاب الطالب، دون عذر ٌقبله المدرس، أكثر من ) .أ 

ُد  عالمته فً ذلك المساق )ج( المقررة ألي مساق، ٌحرم من التقدم لالمتحان النهائً وُتع 

ا. وفً جمٌع األحوال تدخل عالمة 2.25) ًٌ (، وعلٌه إعادة دراسة ذلك المساق إن كان إجبار

ذلك المساق فً حساب معدل عالمات الطالب الفصلً والتراكمً ألؼراض اإلنذار والفصل. 

تجاوز ؼٌاب  وٌقوم مدرس المساق بإبالغ الطالب بالقرار وترصد عالمة الحرمان له وذلك عند

الطالب نسبة الؽٌاب المبٌنة أعاله، وعلى المدرس إعالن قوائم الحرمان قبل موعد عقد 

 االمتحانات النهائٌة بؤسبوع كحد أقصى.

%( مان مجماوع السااعات 12.5إذا تجاوز ؼٌاب الطالب، بعاذر ٌقبلاه عمٌاد الكلٌاة، أكثار مان ) .ب 

ُد منسحباً من الم ٌُع   ساق.المقررة لمساق أو أكثر فإنه 

  

 (:33الم د  )
أ. تسري تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس فً الجامعة علاى إجاراءات تقادٌم العاذر المرضاً، وقبولاه 

 لؽاٌات إجراء االمتحان التكمٌلً.  
ب. إذا حصل الطالب على نتٌجة )ؼٌر مكتمل( فً بعض المسااقات ٌاتم احتسااب معدلاه عنادما تكتمال 

اُد ها ذه المعادالت ذات أثار رجعاً مان تاارٌخ حصاول الطالاب علاى عالمات هذه المساقات، وُتع 
 نتٌجة ؼٌر مكتمل.

كل من ٌتؽٌب عن االمتحان النهائً بعذر ٌقبله عمٌد الكلٌة تسجل له مالحظة )ؼٌر مكتمل(، وٌبلّػ ج. 
للطالااب خااالل فتاارة السااحب القاارار بقبااول العااذر لماادرس المساااق إلجااراء امتحااان تعوٌضااً 

إال إذا كاان الفصال التاالً ماإجالً رسامٌاً أو  ؛ٌتقادم فٌاه للفصل الاذي لامً واإلضافة للفصل التال
 كان الطالب منقطعاً عنه بعذر؛ وفً تلك الحالة ٌعقد االمتحان فً الفصل التالً للفصل المإجل.

 ا  ع ــــــــ ب
 (:34الم د  )

عاً ماان باادء ( أساابو14ٌساامح للطالااب باالنسااحاب ماان دراسااة مساااق أو أكثاار خااالل ماادة أقصاااها ) .ه 
 الفصال( أسابٌع مان بادء الفصال الصاٌفً الطوٌال، واألسابوع الساادس فاً 8الفصل االعتٌادي، و)

وٌتم االنسحاب فً هذه الحالة إلكترونٌاً عن الصٌفً القصٌر، وتثبت فً سجله مالحظة )منسحب(، 
ٌقل العبء  طرٌق الطالب وٌتم الرجوع إلى مدرس المساق ورئٌس القسم لتؤكٌد االنسحاب، على أال

 ( ساعات معتمدة.3الدراسً عن )
%( من الساعات المقررة 12.5ٌُعّد الطالب الذي ٌتجاوز مجموع ؼٌابه بعــذر ٌقبلــه عمٌد الكلٌة ) .و 

لمساقات الفصل منسحباً مان ذلاك الفصال، وال تحتساب هاذه المادة مان الحاد األعلاى لمادة الحصاول 
 ، وذلك لمرة واحدة فقط.على الدرجة وال من الحد األعلى لمدة التؤجٌل

أن ٌوافق على انسحاب الطالب بشكل نهائً من البرنامج الاذي قبال فٌاه شارٌطة ٌجوز لعمٌد الكلٌة  .ز 
 أن ٌتم تقدٌم طلب االنسحاب النهائً قبل موعد االمتحانات النهائٌة.
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ن (، ٌجاوز للطالاب أن ٌتقادم بطلاب لارئٌس القسام باالنساحاب ما32مع مراعاة ما ورد فاً الماادة ) .ح 
جمٌااع المااواد التااً سااجلها لااذلك الفصاال علااى أن ال ٌكااون فااً أول فصاال اللتحاقااه بالجامعااة، وبعااد 
موافقة رئٌس القسم وعمٌد الكلٌة على ذلك، وتعتبر دراسته فً ذلك الفصل مإجلاة، وعلاى الطالاب 

 .أن ٌتقدم بمثل هذا الطلب قبل موعد االمتحانات النهائٌة بؤسبوع على األقل

 ـــلالاأجيـــــــ
ٌشترط فً الطالب الذي ٌتقدم بطلب تؤجٌل أن ٌكاون قاد أمضاى فصاالً دراساٌاً واحاداً علاى  (:35الم د  )

 األقل فً البرنامج الذي التحق به.
 

 (: 36الم د  )
ٌقدم طلب التؤجٌل على نموذج خاص، وذلك فً مدة ال تتجاوز األسبوع الثانً من بداٌة الفصل الذي  .أ 

ر الموافقااة ماان عمٌااد الكلٌااة إذا كااان التؤجٌاال لفصاال واحااد منفاارد، وعاان ٌرؼااب التؤجٌاال فٌااه، وتصااد

 مجلس الكلٌة إذا كان لفصلٌن متتالٌٌن.

ٌجوز لعمٌد الكلٌة بطلب من الطالب تقدٌم طلب إلؽاء التؤجٌل على نموذج خاص ألي فصال دراساً  .ب 

 قبل انتهاء فترة السحب واإلضافة لذلك الفصل. 

خاصة بطلب من الطالب وبتنسٌب من لجنة الكلٌة، إلؽاء تؤجٌل دراسة ٌجوز لعمٌد الكلٌة فً حاالت  .ج 

ل  الطالب، والسماح له بالتسجٌل لساعات من الرسالة، على أن ٌكون خالل اإلثنً عشر أسبوعاً األُو 

 من الفصل الدراسً )األول والثانً( وستة أسابٌع األولى من الفصل الدراسً الصٌفً.

 ي مساق درسه الطالب خالل فترة التؤجٌل.ال ٌجوز احتساب أو معادلة أ .د 

 
 ُتعُد دراسة الطالب مإجلة فً حالة: (:37الم د  )

 الموافقة على طلب التؤجٌل. .أ 
 الموافقة على انسحابه من الفصل. .ب 

 
 ا  قطـــــــــــــــــ ع

 (: 38الم د  )
 ٌُعُد الطالب منقطعاً فً الحاالت اآلتٌة:  .أ 

  لذلك الفصل.. إذا بدأ التدرٌس ولم ٌكن مسجالً 1
 . إذا ألؽى تسجٌله بسبب عدم دفع الرسوم الجامعٌة.   2

ُد الطالب مفصوالً من البرنامج. .ب  ٌُع   إذا تجاوز انقطاع الطالب فصلٌن دراسٌٌن متتالٌٌن 
ٌجوز بقرار من المجلس وتوصٌة من لجنة القسم وبتنسٌب من لجنة الكلٌة الموافقة على تسجٌل  .ج 

صل من البرنامج بسبب انقطاعه فصلٌن دراسٌٌن متتالٌٌن لمرة واحدة استمرارٌة للطالب الذي ف
 مع مراعاة الحد األعلى لنٌل الدرجة وبما ٌتفق مع الشروط والتعلٌمات.

 (:39الم د  )
ُد تسجٌله فً الجامعة ُمْلؽً، إال إذا تقدم بعذر قهري  .أ  ٌُع  إذا ُعد  الطالب منقطعاً ألي سبب من األسباب 

 تصة بقبول العذر، وهً:تقبله الجهة المخ
 . عمٌد الكلٌة: إذا قدم العذر خالل أسبوعٌن من بدء الدراسة.1
. مجلس الكلٌة: إذا قدم العذر خالل فترة تزٌد على أسبوعٌن من بدء الدراسة وال تتجاوز نهاٌة 2

 الفصل الدراسً.
 . المجلس: إذا قدم العذر بعد نهاٌة الفصل الدراسً.3
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 قدم العذر بعد نهاٌة فصلٌن دراسٌٌن.. مجلس العمداء: إذا 4
ُد ذلك  ٌُع  ب. فً حالة الموافقة على االنقطاع من قبل الجهة المختصة بعد انتهاء فترة السحب واإلضافة 

 تؤجٌالً للدراسة، وال ٌجوز أن تزٌد مدة التؤجٌل واالنقطاع عن فصلٌن دراسٌٌن.
على المساقات فً بداٌة الفصل الذي ٌلً الفصل ج. ٌسمح للطالب العائد للدراسة بعد انقطاعه بالتسجٌل 

 الذي قبل فٌه عذره أو تسجٌل مشروع الرسالة شرٌطة التقٌد بالتقوٌم الجامعً.
د. ٌجوز بقرار من المجلس وتوصٌة من لجنة القسم وبتنسٌب من لجنة الكلٌة الموافقة على تسجٌل 

قد أنهى جمٌع المساقات اإلجبارٌة  استمرارٌة للطالب عن الفصل الذي انقطع عنه شرٌطة أن ٌكون
 واالختٌارٌة فً خطته الدراسٌة بنجاح.

 اإل ــــذار والف ـــــــــــــــل
ٌُنذر الطالب فً أي من الحاالت اآلتٌة:40الم د  )  :) 
إذا لم ٌحصل فً نهاٌة أي فصال علاى الحاد األدناى للمعادل التراكماً فاً المسااقات التاً درساها  .أ 

 .حتى نهاٌة ذلك الفصل

بناًء على تقرٌر من المشرؾ وتوصٌة من لجنتً القسم والكلٌة أن الطالب قد  –إذا رأى المجلس  .ب 

 أهمل فً العمل على رسالته.

 
 (: 41الم د  )
ُد الطالب مفصوالً من برنامج الماجستٌر فً أي من الحاالت اآلتٌة: .أ   ٌُع 

ً نهاٌة الفصلٌن التالٌٌن . إذا لم ٌحصل على الحد األدنى فً المعدل التراكمً للمساقات ف1
 ل نذار.

 .إذا رسب فً االمتحان الشامل مرتٌن.2
 (.53. إذا رسب فً مناقشة الرسالة، مع مراعاة ما ورد فً البند )و( من المادة )3
 . إذا لم ٌحقق متطلبات التخرج ضمن الحد األعلى للمدة المسموح بها.4
 دراسٌة.. إذا ظهر فً سجله ثالث حاالت رسوب فً خطته ال5
 . إذا تؽٌب عن االمتحان الشامل أو المناقشة مرتٌن6
. إذا لم ٌقم بمناقشة رسالته قبل نهاٌة الفصلٌن التالٌٌن ل نذار الموجه له بموجب البند )ب( 7

 (.40من المادة )
  . إذا فصل بسبب االنقطاع.8

ٌمٌة أخرى تخص ٌعد إعالن قرارات اإلنذار، والفصل النهائً من الجامعة، وأي أمور أكاد .ب 

الطلبة، على لوحة اإلعالنات فً كلٌة الطالب المعنً أو الرسائل النصٌة أو البرٌد اإللكترونً أو 

  على بوابته اإللكترونٌة تبلٌؽاً له بالمعنى القانونً.

ٌجوز بقرار من المجلس وتوصٌة من لجنة القسم وبتنسٌب من لجنة الكلٌة الموافقة على تسجٌل  .ج 

سجٌل مساقات للطالب الذي فصل بسبب عدم تحقٌقه متطلبات التخرج ضمن الحد استمرارٌة أو ت

 ( )ج( لمدة فصل دراسً واحد فقط.6( )أ( و )6األعلى للمدة المسموح بها فً المادة )

 
 اإلشــــراف والم   شا

 (: 42الم د  )
( ساعة 15ٌقدم الطالب إلى رئٌس القسم مشروع رسالته بعد إنهائه دراسة ما ال ٌقل عن ) .أ 

معتمدة بنجاح من مساقات خطته الدراسٌة على أن ٌكون من ضمنهم المساق المتعلق بمناهج 

 البحث العلمً، شرٌطة إنهائه للمساقات االستدراكٌة وأن ال ٌكون الطالب منذراً أكادٌمٌا.
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( أن ٌتقدم 3.75( ساعات معتمدة بمعدل ال ٌقل عن )أ( )9وٌجوز للطالب الذي أنهى ) .ب 

ى رئٌس القسم بمشروع رسالته، شرٌطة إنهائه للمساقات االستدراكٌة، على أن الطالب إل

 ٌكون من ضمنهم المساق المتعلق بمناهج البحث العلمً.

ٌشترط لتسجٌل مشروع رسالة الماجستٌر ألي طالب أن ٌقدم ما ٌثبت حضوره ثالث  .ج 

 جامعة. فً الوفق نموذج تعده الكلٌة المعنٌة  مناقشات لمشارٌع رسائل ماجستٌر

 -ٌتضمن مشروع الرسالة الواردة فً الفقرة )أ( ما ٌلً:  .د 

 . عنوان الدراسة.1
 . مشكلة الدراسة، وأهمٌتها، وأهدافها، وفرضٌاتها.2
 . الدراسات السابقة وتحلٌلها.3
 . منهجٌة البحث.4
 . قائمة المصادر والمراجع.5

ٌن مشارؾ وتسااجٌل الرسااالة ٌجاوز للطالااب المسااجل علاى الفصاال الدراسااً الصاٌفً التقاادم لتعٌاا .ه 

 بموافقة رئٌس القسم أو مناقشتها.

تشاكل لجناة مان المختصاٌن فاً القسام ال تقال عان ثالثاة أعضااء هٌئاة تادرٌس بماا فاً ذلاك  .و 

المشارؾ المقتارح مماان تنطباق علااٌهم شاروط اإلشاراؾ فااً البرناامج لمناقشااة خطاة رسااالة 

 الطالب.

تنساٌب مان لجناة الكلٌاة، قاراراً ٌتضامن ٌصدر المجلس، بناًء على توصٌة من لجناة القسام و .ز 

 تعٌٌن المشرؾ، وإقرار عنوان الرسالة وخطتها.

 (:43الم د  )
ٌشترط فً المشرؾ أن ٌكون عضو هٌئة تدرٌس من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك أو محاضًرا  .أ 

 متفرؼا فً إحدى هاتٌن الرتبتٌن، على أن ٌحقق إحدى الحاالت اآلتٌة فً آخر ثالث سنوات:

د ُنِشار لااه، أو قُبال لااه للنشار بحااث  فاً مجاال تخصصااه، وأن ٌكاون منشااوراً فاً مجلااة . قا1
 علمٌة محكمة ومعترؾ بها.

ً  محكم .2  . قد ُنِشر له، أو قُبل له للنشر كتاب  علم
 
ٌجوز لألستاذ المساعد اإلشراؾ على رسائل الماجستٌر، على أن ٌكون لدٌه خبرة فً التدرٌس  .ب 

ن وله بحثان منشوران أو مقبوالن للنشر فً مجال تخصصه فً آخر ثالث الجامعً ال تقل عن سنتٌ

 سنوات، بحٌث ٌكون فً أحدهما باحثاً منفرداً أو رئٌساً. 

ٌجوز عند عدم توافر مشرؾ من داخل القسم المعنً، تعٌٌن مشرؾ أو مشرؾ مشارك من أعضاء  .ج 

ق علٌه شروط اإلشراؾ المطلوبة الهٌئة التدرٌسٌة فً األقسام األخرى ذات العالقة، على أن تنطب

من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً الجامعة ممن هم فً رتبته، وذلك بموافقة المجلس وتنسٌب من 

 لجنتً القسم والكلٌة.

ٌجوز تعٌٌن مشرٍؾ مشارك من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة من العاملٌن فاً الجامعاات المعتارؾ بهاا،  .د 

وبة مان أعضااء الهٌئاة التدرٌساٌة للعااملٌن فاً الجامعاة على أن تنطبق علٌه شروط اإلشراؾ المطل

ممن هم فً رتبتاه، وذلاك بموافقاة رئاٌس الجامعاة بتنساٌب مان المجلاس وتوصاٌة مان لجنتاً القسام 

 والكلٌة.
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ٌجوز لؽٌر العاملٌن فً الجامعات األردنٌة أن ٌكون مشرفا مشاركا على رسالة الطالاب شارٌطة أن  .ه 

خصصه ومإهالً للتعٌٌن برتباة أساتاٍذ مسااعٍد علاى األقال، علاى أن ٌكون له خبرة عملٌة فً مجال ت

تنطبق علٌه شروط اإلشراؾ المطلوبة من أعضاء الهٌئاة التدرٌساٌة للعااملٌن فاً الجامعاة ممان هام 

 فً رتبته، وذلك بموافقة رئٌس الجامعة بتنسٌب من المجلس وتوصٌة من لجنتً القسم والكلٌة.

قع موضوع الرسالة فاً تخصصاه الادقٌق، أو فاً مجاال اهتماماتاه ٌشترط فً اختٌار المشرؾ أن ٌ .و 

 البحثٌة.

 ٌكون الحد األعلى لعدد الطلبة الذٌن ٌحق للمشرؾ اإلِشراؾ علٌهم على النحو اآلتً:(: 44الم د  )
( طالب إذا كان المشرؾ برتبة أستاٍذ أو أستاٍذ مشارٍك على أن ال ٌكون منفرداً ألكثر من 8) .أ 

 واحد.( طالب فً آن 6)
( 3( طالب إذا كان المشرؾ برتبة أستاٍذ مساعٍد على أن ال ٌكون منفرداً ألكثر من )4) .ب 

 طالب فً آن واحد.
ٌقرر المجلس، بتوصٌة من لجنة القسام وتنساٌب مان لجناة الكلٌاة وبااقتراح مان المشارؾ،   (:45الم د  )

 تسمٌة عضو هٌئة تدرٌس آخر لمشاركته فً اإلشراؾ على رسالة الطالب.
ٌجوز تؽٌٌر المشرؾ لظروؾ تقدرها لجنتاا القسام والكلٌاة، وذلاك بالطرٌقاة نفساها التاً تام  (:46الم د  )

 تعٌٌنه بها.
ٌجوز بقرار من المجلس بناء على توصٌة من لجنة القسم وتنسٌب من لجنة الكلٌة، أن  (:47الم د  )

رسالة  ٌستمر عضو هٌئة التدرٌس الحاصل على إجازة تفرغ علمً باإلشراؾ على
الطالب أو المشاركة فٌها، وتنطبق علٌه نفس شروط اإلشراؾ إذا كان ٌقضً إجازة التفرغ 

  العلمً داخل المملكة.
 (: 48الم د  )
ٌصرؾ للمشرؾ مكافؤة مالٌة مقطوعة بؽاض النظار عان عبئاه التدرٌساً بماا ٌعاادل قٌماة سااعة  .أ 

ة الرسالة، وفً حال وجود مشرؾ وربع معتمدة مقابل إشرافه على كل طالب ماجستٌر بعد مناقش

 مشارك ٌقّسم المبلػ مناصفًة بٌنهما.

ٌلتزم المشرؾ بمتابعة إنجاز الطالب فً رسالته وتوجٌهه ورفع تقرٌر فصلً عان مساتوى تقادم  .ب 

الطالب فً موضوع رسالته إلى المجلس من خالل لجنتاً القسام والكلٌاة وفاق نماوذج ُمعاّد لهاذه 

 الؽاٌة.

 (: 49الم د  )
تعدٌل عنوان الرسالة وخطتها إذا اقتضت ظروؾ البحث ذلك، وٌتم التعدٌل بالطرٌقة ٌجوز  .أ 

 نفسها التً تمت بها الموافقة علٌه.
للجنة المناقشة فً قرارها صالحٌة تعدٌل عنوان الرسالة، إذا ارتؤت ذلك دون السٌر فً نفس  .ب 

 إجراءات اعتماد العنوان سابقاً.
 

 ـــ لا م   شـــــــــــــا الرعـــــــ
ٌتقدم الطالب بمناقشة رسالته الجامعٌة بعد اجتٌاز جمٌع الشروط واالمتحانات المقررة فً (: 50الم د  )

متطلبات الخطة الدراسٌة بنجاح، وبمعدل تراكمً ال ٌقل عن  لجمٌعالخطة الدراسٌة، وإنهائه 
ّده الكلٌة (، وتقدٌم ما ٌثبت حضور ثالث مناقشات لرسائل ماجستٌر وفق نموذج تع2.75)

المعنٌة، على أن ال تتجاوز نسبة التشابه المسموح بها حسب أسس استخدام برمجٌات كشؾ 
 التشابه للرسائل واألطروحات الجامعٌة المعمول بها فً الجامعة.
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 (:51الم د  )
ب لجنة الكلٌة وبناء على توصٌة من لجنة القسم 52مع مراعاة المادة ) .أ  ( من هذه التعلٌمات، تنسِّ

قتراح من المشرؾ أسماء مجموعة من المختصٌن أو المهتمٌن بموضوع الرسالة باستثناء وبا
المشرؾ والمشرؾ المشارك إن وجد، على أن ال ٌقل عدد األسماء المقترحة عن ثمانٌة، بحٌث 
تحتوي قائمة األسماء المقترحة على ثالثة من داخل القسم، وخمسة من خارج الجامعة، على أن 

قرٌراً تفصٌلٌاً حول جاهزٌة الرسالة علمٌا ولؽوٌا وااللتزام باألمانة العلمٌة ٌقدم المشرؾ ت
 ونسبة االقتباس فٌها.

ٌقوم المجلس باختٌار لجنة المناقشة من بٌن األسماء المقترحة فً الفقرة )أ( من هذه المادة  .ب 
الة إضافة للمشرؾ والمشرؾ المشارك إن وجد، على أن ٌقوم الطالب بتسلٌم نسخ من الرس

 بشكلها النهائً ألعضاء اللجنة قبل أسبوع على األقل من موعد المناقشة.
ٌحدد موعد المناقشة بقرار من المجلس بناء على تنسٌب من لجنة الكلٌة، وتوصٌة من لجنة  .ج 

 القسم بعد االستئناس برأي المشرؾ، وبعد ورود تقارٌر المناقش الداخلً والخارجً.
الداخلً أكثر من ست مرات فً الفصل )من ؼٌار طالباه الاذٌن ال ٌجوز أن ٌناقش عضو اللجنة  .د 

ٌشرؾ علٌهم(، وعضو اللجناة الخاارجً أكثار مان مارة واحادة فاً الفصال، وبماا فٌاه مناقشاات 
 الدكتوراة، وٌحق للمجلس إعطاء المناقش الخارجً استثناًء لمرتٌن فقط.

ٌُعفى ٌجوز بقرار من المجلس وبناء على توصٌة من لجنة القسم وتنسٌب م .ه  ن لجنة الكلٌة أن 
الطالب من إجراءات مناقشة الرسالة والحكم علٌها فً حال تقدٌم ما ٌثبت قبول أو نشر بحٍث 

 Q1/Q2ومصنفة  (Scopus)مستٍل من رسالته فً مجلة مدرجة فً قاعدة البٌانات سكوبس
ر فً على أن ٌكون تارٌخ النشر أو القبول للنش Clarivate)ومدرجة ضمن قواعد بٌانات )

 أثناء فترة التحاق الطالب ببرنامجه الدراسً.
ٌصرؾ للمشرؾ وللطالب مكافؤة مالٌة عن كل بحث منشور من رسالته حسب أسس منح حوافز  .و 

النشر العلمً فً المجالت العالمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس وهٌئة الباحثٌن فً الجامعة وحسب 
 اآلتً:

 

 فئة المكافؤة
مكافؤة للطالب 

 )دٌنار(

ؤة مكاف
 المشرفون/المشرؾ

 )دٌنار(
 تصنٌؾ المجلة

1 400 1000 Nature or science 

2 250 450 
Clarivate (SCI,  SCIE, 

SSCI, or AHCI) 

3 250 450 SCOPUS (Q1)* 

4 250 350 SCOPUS (Q2)* 

5 150 250 SCOPUS (Q3)* 

6 150 250 SCOPUS (Q4)* 

 (:52الم د  )
 المناقشة من:  لجنةتتكون  . أ

 المشرؾ / رئٌساً، والمشرؾ المشارك إن وجد. .1
. عضااوٌن ماان هٌئااة التاادرٌس فااً القساام لمناقشااة رسااالة الماجسااتٌر، شاارٌطة أن ٌقااع موضااوع 2

الرسالة فً مجال تخصصهما، أو فً مجال اهتمامها البحثً، وتنطبق علٌهم شروط اإلشراؾ 
 فً الجامعة.
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باة األساتاذٌة، شارٌطة أن ٌقاع موضاوع . عضو هٌئة تدرٌس من خارج الجامعة ممن ٌحمال رت3
الرسالة فً مجال تخصصه، أو مجال اهتمامه البحثً، وٌجاوز فاً حااالت خاصاة بقارار مان 

القسم أن ٌكون المناقش الخارجً ممن ناًء على تنسٌب لجنة الكلٌة وتوصٌة من لجنة المجلس ب
 تنطبق علٌه شروط اإلشراؾ فً الجامعة.

من المجلس بنااًء علاى تنساٌب لجناة الكلٌاة وتوصاٌة مان لجناة  ٌجوز فً حاالت مسوؼة، وبقرار . ب
 القسم، تؽٌٌر عضو/أعضاء لجنة المناقشة.

ج. ٌجوز فً حاالت خاصة أن ٌكون العضو الخارجً من ذوي االختصااص والخبارة ممان ال تنطباق  
 م.القسناًء على تنسٌب لجنة الكلٌة وتوصٌة من لجنة علٌهم شروط اإلشراؾ بقرار من المجلس ب

 

 (: اان م   شا الرع لا  م  ال  و اآلاي:53الم د  )
( دقائق، تتبعها المناقشة، 10ٌعرض الطالب ملخصاً لرسالته فً مدة زمنٌة ال تقل عن ) .أ 

وٌقتصر حضور المناقشة على طلبة الدراسات العلٌا وأعضاء هٌئة التدرٌس فً القسم، وٌجوز 
 لمناقشة فً جلسة مؽلقة.فً حاالت خاصة تقدّرها لجنة القسم أن تجري ا

ٌجوز للعمٌد انتداب أحد أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعة مندوبا عن الكلٌة لؽاٌات ضبط  .ب 
الجودة والتؤكد من سٌر إجراءات المناقشة وفقا لنموذج معد لهذه الؽاٌة مقابل مكافؤة مالٌة 

 ( دٌنار.25مقطوعة وقٌمتها )
انتهائها تتداول اللجنة، وتقرر بؤؼلبٌة أعضائها إحدى ٌتولى رئٌس اللجنة إدارة المناقشة، وبعد  .ج 

 النتائج اآلتٌة:
. ناجحاً مع تعدٌالت طفٌفة: شرٌطة إجراء تعدٌالت طفٌفة، على أن ٌقوم الطالب بإجراء هذه 1

 التعدٌالت فً المضمون، فً مدة ال تقل عن أسبوعٌن، وال تتجاوز الشهر من تارٌخ المناقشة.
جراء تعدٌل جوهري، وفً هذه الحالة على الطالب تعدٌل رسالته فً . تعدٌالت جوهرٌة: إ2

ُد الطالب ناجحاً إذا  ٌُع  مدة ال تتجاوز ستة أشهر، وال تقل عن شهرٌن من تارٌخ المناقشة، و
ُد راسباً. ٌُع   وافقت اللجنة بعد اجتماعها باألؼلبٌة على الرسالة بعد إجراء التعدٌالت، وإال ف

 مبررات الرسوب فً القرار. راسبا وتضع اللجنة. 3
 

ٌرسل قرار لجنة المناقشة بعد اعتماده من لجنتً القسم والكلٌة إلى كلٌة الدراسات العلٌا من  .د 

 خالل العمٌد المعنً فً موعد أقصاه أسبوعان من تارٌخ المناقشة.

 ٌسلّم الطالب رسالته بعد إجراء التعدٌالت كاآلتً: .ه 

ة/رسالة طلبة الدراسات العلٌا )الماجستٌر أو . تسلٌم نسخة ورقٌة واحدة من أطروح1
واألخرى  (PDF)الدكتوراه( للمكتبة الهاشمٌة، ونسختٌن إلكترونٌتٌن إحداهما بنسخة 

(WORD). 
. تسلٌم أربع نسخ ورقٌة إلى كل من: كلٌة الدراسات العلٌا/ الكلٌة المعنٌة/ القسم/ المشرؾ 2

بنسخة  إحداهماٌن إلى كلٌة الدراسات العلٌا: على الرسالة باإلضافة إلى نسختٌن إلكترونٌت
(PDF( واألخرى )WORD وفق النموذج المعتمد والمعّد لهذه الؽاٌة من كلٌة الدراسات )

 العلٌا.
 

ٌمكن تمدٌاد فتارة تسالٌم الرساالة بصاورتها النهائٌاة والمحاددة فاً البناد )ب( مان هاذه الماادة فاً  .و 

 حاالت اضطرارٌة ٌقبلها مجلس العمداء.
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( سااعة 24أن ُتمانح شاهادة الادبلوم العاالً لطالاب الماجساتٌر بعاد إنهائاه ماا ال ٌقال عان ) ٌجوز .ز 

(، فاً إحادى 2.75معتمدة بنجاح من خطته الدراسٌة فً الجامعة، وبمعدل تراكمً ال ٌقل عن )

الحاالت اآلتٌة بقرار من مجلس العماداء، وبتنساٌب مان مجلاس كلٌاة الدراساات العلٌاا، وتوصاٌة 

 لقسم والكلٌة:من مجلسً ا

 . إذا انقضى الحد األعلى على تسجٌل الطالب فً البرنامج ولم ٌستطع إنجاز رسالته.1

 . إذا رسب طالب الماجستٌر فً االمتحان الشامل مرتٌن.2

 . إذا رسب فً مناقشة رسالته.3

 
 

 م ح الدرجـــــــــــ ا
 

 (:54الم د  )
لى األقل رسالة استالم لبحث مستل من رساالته ٌشترط للسٌر فً إجراءات تخرج الطالب أن ٌبرز ع .أ 

من مجلاة تنطباق علٌهاا شاروط اعتمااد المجاالت فاً الجامعاة، ماع مراعااة إتبااع جمٌاع المواصافات 
 الخاصة بتلك المجلة.

 ٌنسب المجلس بمنح الدرجة بناء على توصٌة مجلسً الكلٌة والقسم. .ب 
 ى تنسٌب من المجلس.تمنح شهادة الماجستٌر بقرار من مجلس العمداء بناًء عل .ج 
 تمنح الشهادات والدرجات فً المواعٌد المقررة. .د 

 
 أ يـــــــــــ ن   ما

على أعضاء هٌئة التدرٌس والمشرؾ وطلبة الدراسات العلٌا فاً القسام المخاتص حضاور (: 55الم د  )
مشروع البحث والمشرؾ، مع بٌان مالحظاات أعضااء هٌئاة التادرٌس ندوة الطالب إلقرار 

 الدراسات العلٌا فً القسم لٌتم مناقشتها والتنسٌب بها. إلى لجنة

لمجلس الدراسات العلٌا، فً حاالت خاصة ٌقدرها المجلاس، الطلاب مان خبٌار أو مخاتص  (:56الم د  )
 بٌان رأٌه فً صالحٌة الرسالة للمناقشة.

مان األوقاات أن  ٌتخذ مجلس العمداء قراراً بسحب الدرجاة العلمٌاة إذا تباٌن فاً أي وقات : (57الم د  )
، أو أن الرساالة المقدماة لنٌال الدرجاة قانونٌة ؼٌرهذه الدرجة قد تم الحصول علٌها بطرق 

العلمٌة ال تتفق فً مضمونها ومعااٌٌر األماناة العلمٌاة؛ علاى أن تبلاػ الجهاات ذات العالقاة 
 داخل الجامعة وخارجها بهذا القرار.

حااق تصااوٌر الرسااالة أو نشاارها كلٌاااً أو جزئٌاااً، أو  ٌفااّوض الطالااب إلااى الجامعااة خطٌاااً  (:58المرر د  )
عرضااها إلكترونٌاااً، أو اسااتخدامها، وذلااك لؽاٌااات البحااث العلمااً والتبااادل مااع المإسسااات 

 التعلٌمٌة والجامعات.

ٌجااوز لعمااادة البحااث العلمااً نشاار الرسااالة إذا كاناات ذات قٌمااة علمٌااة عالٌااة وفااً حاااالت  (:59المادة )
 تنسٌب من: خاصة، وذلك بناء على

 لجان الدراسات العلٌا فً األقسام والكلٌات. .أ 
 مجلس القسم ومجلس الكلٌة. .ب 



 

 - 147 - 

 مجلس كلٌة الدراسات العلٌا فً الجامعة. .ج 
 مجلس البحث العلمً فً الجامعة. .د 

ٌبااّت مجلااس العمااداء فااً الحاااالت التااً لاام ٌاارد علٌهااا نااص فااً هااذه التعلٌمااات، أو فااً  (:60الم د  )
تطبٌقها ولمجلس العمداء تفاوٌض بعاض صاالحٌاته إلاى المجلاس اإلشكاالت التً تنشؤ عن 

  إذا اقتضت الضرورة وذلك بموجب قرار من مجلس العمداء ٌصدر فً حٌنه.

تلؽً هذه التعلٌمات تعلٌمات منح درجة الماجستٌر فً جامعاة آل البٌات الصاادرة بموجاب  (:61الم د  )
 م وتعدٌالتها.3/6/2019تارٌخ  458/2018/2019قرار مجلس العمداء رقم 
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ٌُعمل بها اعتباراً (1الم د  ) : ُتسمى هذه التعلٌمات )تعلٌمات منح درجة الدكتوراة فً جامعة آل البٌت( و
 من تارٌخ صدورها.

ها أدناه ٌكون للكلمات والعبارات اآلتٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المخصصة ل (:2الم د  )
 ما لم تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك:

 جامعة آل البٌت.الج معا: 
 مجلس الدراسات العلٌا. المجم :
 عمٌد الكلٌة، أو المعهد.العميد: 
 قسم مختص فً الكلٌة، أو المعهد. أي القعن:

 لجنة الدراسات العلٌا فً القسم. لج ا القعن:
 أو المعهد.لجنة الدراسات العلٌا فً الكلٌة،  لج ا اليميا:

 .: الخطة الدراسٌة التً ٌقرها مجلس العمداءالذطا
 هو االنتقال من جامعة أخرى إلى جامعة آل البٌت.ا  اق ل: 
 هو التحوٌل من تخصص إلى تخصص آخر، أو من مساٍر إلى آخر. الا ويل:
 الطالب الملتحق بالجامعة لنٌل الدرجة الجامعٌة الثالثة )الدكتوراة(.الط لب: 

 أي برنامج من برامج الدكتوراة.  مج:البر 

( أربااع وخمسااٌن ساااعة معتماادة بنجاااح 54تكااون متطلبااات نٌاال درجااة الاادكتوراة دراسااة ) (:3المرر د  )
 -للمقبولٌن فً البرنامج موزعة على النحو اآلتً:

( سااااعة معتمااادة بنجاااح مااان المسااااقات اإلجبارٌاااة التااً تااانص علٌهاااا الخطاااة 24-21دراسااة ) .أ 
 ن ٌكون مساق مناهج البحث العلمً فً التخصص من ضمنها.الدراسٌة، على أ

( ساااعة معتماادة بنجاااح ماان المساااقات االختٌارٌااة التااً تاانص علٌهااا الخطااة 15-9دراسااة ) .ب 
 الدراسٌة.

النجاح فً امتحان الكفاءة المعرفٌة فً حقل تخصص الطالب والمعارؾ المتصلة بهذا  .ج 
 .التخصص

إضافة للعلم والمعرفة، والنجاح فً مناقشتها، وٌخصص تقدٌم أطروحة تتضمن بحثاً أصٌالً، فٌه  .د 
  ( فً الخطة الدراسٌة .999وتؤخذ الرقم ) ( ساعة معتمدة21-18لها )

نشر بحث واحاد علاى األقال )أو قبال للنشار( فاً موضاوع األطروحاة فاً مجلاة علمٌاة محكماة  .ه 
حاث للنشار بعاد معتمدة لدى الجامعة قبل مناقشة األطروحة، بشرط أن ٌكون تاارٌخ إرساال الب

 تارٌخ الموافقة على مخطط األطروحة. 

 اجتٌاز امتحان مستوى اللؽة اإلنجلٌزٌة، وبما ٌتفق مع قرارات مجلس التعلٌم العالً. .و 

 في جبهعخ آل الجيذ الدكزىراهرعليوبد هنح درجخ 

 م4/2/6105ربريخ  314/6104/6105صبدرح عن هجلش العوداء ثقراره رقن 
) 7991( لضنخ 17بهعخ آل الجيذ رقن )( هن نظبم هنح الدرجبد العلويخ والشهبداد في ج3ثوىجت الوبدح )

1
) 
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الملتحق فً البرامج النجاح فً "امتحان الكفاٌاة فاً اللؽاة العربٌاة" وفاق  الطالبٌشترط فً  (:4الم د  )
 األسس التً ٌقرها مجلس العمداء.

 (:5)  د الم
ٌجوز لقسم التخصص أن ٌحدد عند قبول الطالب المساقات االستدراكٌة الالزمة له من  .أ 

التً ٌراها ضرورٌة لرفع المستوى العلمً  والدبلوم والماجستٌر مساقات مستوى البكالورٌوس
( ساعات معتمدة، وتحدد هذه المساقات فً قرار القبول، 9للطالب، على أن ال تزٌد على )

وصٌة من لجنتً القسم والكلٌة وقرار من المجلس، إعفاء الطالب من دراستها إذا وٌجوز بت
بٌانات توضٌحٌة عن كفاٌة الطالب فً المرحلة السابقة وخالل الفصل األول من  متوافرت له

 قبول الطالب فً البرنامج.

معً األول على الطالب أن ٌنهً المساقات االستدراكٌة بنجاح فً موعد أقصاه نهاٌة العام الجا .ب 
 اللتحاقه بالبرنامج.

ال تحتسب ساعات المساقات االستدراكٌة ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنٌل   .ج 
 وتظهر هذه المساقات فً الكشؾ بصٌؽة ناجح أو راسب. الدرجة،

والدبلوم  مستوى البكالورٌوستكون عالمة النجاح فً المساقات االستدراكٌة من مساقات  .د 
 %(.70العالً والماجستٌر )

  (:6الم د  )
ثمانٌة فصول دراسٌة. وٌعد الفصل  ٌكون الحد األعلى لمدة الحصول على درجة الدكتوراة .أ 

الثانً. كما ال ٌجوز أن ٌقل الحد األدنى لمدة  للفصل الدراسًالصٌفً لهذه الؽاٌة امتداداً 
 الحصول على درجة الدكتوراة عن ستة فصول دراسٌة.

ة الكلٌة وتوصٌة من لجنة القسم التمدٌد لفصلٌن دراسٌٌن للحد ٌجوز للمجلس وبتنسٌب من لجن .ب 
 األعلى لنٌل درجة الدكتوراة.  

ٌعد الفصل الصٌفً فصالً دراسٌاً لؽاٌات السٌر فً إعداد األطروحة، وٌجوز فً حاالت خاصة  .ج 
 تقدرها لجنتً القسم والكلٌة، طرح مساقات دراسٌة.

فصلٌن دراسٌٌن، وال تحتسب  بعذر بمجموعها على مدة التؤجٌل واالنسحاب  ال ٌجوز أن تزٌد .د 
 هذه المدة ضمن الحد األعلى لمدة الحصول على الدرجة.

  (:7الم د  )
للعبء الدراسً  مع مراعاة الحد األعلى لمدة الحصول على درجة الدكتوراة، ٌكون الحد األدنى .أ 

( ساعة معتمدة، 12( ساعات معتمدة، والحد األعلى )3) األول أو الثانً فً كل من الفصل
 وتحتسب ساعات األطروحة ضمن العبء الدراسً.

وٌجوز رفعه إلى  ( ساعات معتمدة،6ٌكون الحد األعلى للعبء الدراسً فً الفصل الصٌفً ) .ب 
( ساعات معتمدة إذا تضمن العبء الدراسً مساقات استدراكٌة، أو البرنامج التؤهٌلً للؽة 9)

 االنجلٌزٌة أو ساعات األطروحة.
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 ـــولالقب

ٌنسب مجلس العمداء فً مطلع كل عام جامعً لمجلس األمناء أعداد الطلبة الذٌن سٌقبلون  (:8الم د  )
 على تنسٌب من المجلس، وتوصٌة من لجنتً القسم والكلٌة. فً البرامج، بناء

 (:9الم د  )
 ٌشترط فٌمن ٌتقدم بطلب التحاق ألحد البرامج ما ٌؤتً: .أ 

درجة البكالورٌوس أو ما ٌعادلها بتقدٌر مقبول فؤكثر أو  أن ٌكون المتقدم حاصالً على .1
ما ٌعادله، ودرجة الماجستٌر أو ما ٌعادلها بتقدٌر جٌد فؤكثر أو ما ٌعادله وذلك من 

 جامعة تعتمدها جامعة آل البٌت ووفق القرارات النافذة لمجلس التعلٌم العالً.

البكالورٌوس  ى درجتًأن ٌثبت المتقدم أن دراسته كانت باالنتظام للحصول عل .2
 الماجستٌر.و

( من هذه المادة، ٌسمح للطلبة الحاصلٌن على درجة الماجستٌر 2مع مراعاة البند ) .3
 باالنتساب، تقدٌم طلبات التحاق بالبرامج فً حال تحقٌق الشروط اآلتٌة:

( ساعة معتمدة من المساقات الدراسٌة المعدة الستكمال 15دراسة ما ال ٌقل عن ) .أ 
 جستٌر.درجة الما

 أن تكون هذه المساقات فً مجال التخصص البحت. .ب 

 أن ٌدرس هذه المساقات فً الجامعات الرسمٌة فقط. .ج 

٪( أو ما 75أن ٌجتاز الطالب هذه المساقات بنجاح وبمعدل تراكمً ال ٌقل عن ) .د 
 ٌعادله فً الجامعة.

لك، إرفاق شهادة تبٌن اجتٌاز امتحان التوفل أو االمتحان الوطنً أو ما ٌعادل ذ .4
 األسس التً ٌقرها مجلس التعلٌم العالً.  وفق

ٌعفى الطلبة الذٌن اجتازوا امتحان التوفل أو ما ٌعادله فً مرحلة الماجستٌر من هذا   .5
 المتطلب شرط إحضار ما ٌثبت ذلك.

 ( وفق التوزٌع اآلتً:8ٌفاضل بٌن المتقدمٌن للقبول ضمن العدد المقرر فً المادة ) .ب 

 انوٌة العامة.% للمعدل فً الث10.  1
 ٪ للتقدٌر فً درجة البكالورٌوس أو ما ٌعادلها.45  .2
 ٪ للتقدٌر فً درجة الماجستٌر أو ما ٌعادلها.45  .3

 % من المقاعد فً كل برنامج.30الماجستٌر من خرٌجً جامعة آل البٌت  لحملة ٌحدد .ج 

ة إضافٌة لاللتحاق القسم والكلٌة وضع شروط خاص  ٌجوز للمجلس بتوصٌة من لجنتً(: 10الم د  )
 بالبرنامج الذي ٌطرحه، مع مراعاة ما ٌؤتً:

 أن ال تتعارض هذه الشروط مع التعلٌمات النافذة لبرنامج الدكتوراة. .أ 

 منها. أن تظهر هذه الشروط بوضوح فً الخطة الدراسٌة المقدمة لالعتماد، وتعد جزءاً  .ب 

 المجلس. وافقةٌجوز أن تتضمن الشروط الخاصة امتحانات معدة من األقسام بم .ج 
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  (:11الم د  )
تقدم طلبات االلتحاق بالبرامج على النموذج المعد لهذا الؽرض الكترونٌا أو ورقٌا خالل الفترة  .أ 

 الدراسات العلٌا، وترفق بتلك الطلبات جمٌع األوراق الثبوتٌة الالزمة. عمادةالتً تحددها 

والكلٌات لدراستها واعتمادها وإجراء الدراسات العلٌا بإرسال الطلبات إلى األقسام  عمادةتقوم  .ب 
 عمادةالمقابالت إن وجدت والتنسٌب بؤسماء الطلبة المقترح قبولهم فً البرامج المتعددة إلى 

 .الدراسات العلٌا

 ٌصدر المجلس قوائم بؤسماء المقبولٌن فً البرامج، بناًء على توصٌة من لجنتً القسم والكلٌة. .ج 

 (:12الم د  )
ٌُقبل ا .أ  فً أي مرحلة من مراحل  لطالب فً برنامجٌن دراسٌٌن فً الوقت نفسه،ال ٌجوز أن 

 دراسته.

 إذا فصل الطالب من البرنامج الذي التحق فٌه أكادٌمٌاً، فال ٌجوز أن ٌقبل فٌه مرة أخرى. .ب 

 لج ن الدراع ا العمي  واذا    اه 

  (:13الم د  )
 -ٌشكل مجلس الدراسات العلٌا فً الجامعة كاآلتً: .أ 

 رئٌساً                        اسات العلٌا عمٌد الدر .1

 عضواً/ أعضاء             نائب أو نواب عمٌد الدراسات العلٌا  .2

 أعضاء             عمداء الكلٌات / المعاهد أو من ٌنوب عنهم .3

 من أعضاء لجان الدراسات العلٌا فً الكلٌة أو المعهد.
 -ٌضطلع المجلس بالصالحٌات اآلتٌة: .ب 

 ات المرفوعة إلٌه من لجان الدراسات العلٌا فً الكلٌات/المعاهد.إقرار التوصٌ .1

 المصادقة على قرار لجنة انتقال طلبة الدكتوراة فً الجامعة. .2

 التنسٌب إلى مجلس العمداء بؤعداد الطلبة المراد قبولهم فً برامج الدكتوراة فً الجامعة. .3

ت لطلبة الدكتوراة الذٌن أنهوا التنسٌب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمٌة والشهادا .4
 متطلبات الحصول على الدرجات التً ٌستحقونها.

التنسٌب إلى مجلس العمداء باقتراح إنشاء برامج الدكتوراة، أو دمج بعضها ببعض، أو  .5
 إلؽاء، أو تجمٌد القبول فٌها.

 اتخاذ القرار بتقدٌم المنح لطلبة الدكتوراة وفقاً للتعلٌمات الخاصة بها. .6

القرار بالموافقة على تحدٌد موعد امتحان الكفاءة، وبالموافقة على تشكٌل اللجان اتخاذ  .7
 الخاصة بهما.
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التنسٌب إلى مجلس العمداء برصد المبالػ المخصصة لمنح الدكتوراة  فً الموازنة فً  .8
 بداٌة كل عام دراسً.

 تشكٌل اللجان المختلفة المتعلقة بعمل العمادة. .9

 لها العمٌد للمجلس.النظر فً المسائل التً ٌحٌ .10

النظر فً القضاٌا الخالفٌة للجوانب األخالقٌة بتوصٌة من لجنتً القسم والكلٌة بما فً ذلك  .11
مدى استٌفاء األطروحة لمواصفات وشروط البحث العلمً بما ٌحقق حماٌة لحقوق أفراد 

ها إلى الدراسة والمجتمع بشكل عام ومراعاة قوانٌن حماٌة الملكٌة الفكرٌة، وترفع تقارٌر
 رئٌس الجامعة فً هذا المجال.

 للمجلس تفوٌض بعض صالحٌاته إلى عمٌد الدراسات العلٌا إذا اقتضت الضرورة ذلك.      .ج 

   (:14الم د  )
تشكل لجنة الكلٌة بقرار من مجلس الكلٌة، وتفوض إلٌها اختصاصات مجلس الكلٌة المتعلقة  .أ 

 اآلتً: بالدراسات العلٌا، وٌكون تشكٌل اللجنة على النحو

عمٌد الكلٌة رئٌساً )أو من ٌفوضه ممن تنطبق علٌهم شروط اإلشراؾ والتدرٌس فً برامج   .1
 الدراسات العلٌا(.

 رإساء لجان األقسام.  .2

 عضوا هٌئة تدرٌس برتبة أستاذ؛ وإال فممن تنطبق علٌهم شروط اإلشراؾ والتدرٌس.  .3

تزم بتعلٌماتها وسٌاساتها، وبؤخالقٌات تتولى لجنة الكلٌة اإلشراؾ على أمور الدراسات العلٌا وتل .ب 
 البحث العلمً، وتشمل اختصاصاتها اآلتً:

 دراسة اقتراحات لجان األقسام وتوصٌاتها.  .1

للمجلس بإنشاء برامج جدٌدة فً الكلٌة، أو تعدٌل البرامج القائمة أو المساقات  التوصٌة  .2
 التً تشملها. الدراسٌة

ن خارج الجامعة وعناوٌنهم وتخصصاتهم الدقٌقة لكل إرسال قائمة تتضمن أسماء المناقشٌن م  .3
 برنامج، إلى عمادة الدراسات العلٌا، بناء على تنسٌبات األقسام األكادٌمٌة.

 تنظٌم لقاءات دورٌة عامة مع طلبة الدكتوراة فً الكلٌة.  .4

 إعداد تقرٌر سنوي عن البرامج فً العمادة. .5

 امج.إقرار نتائج امتحانات المساقات الدراسٌة للبر .6

 تقوم لجنة الكلٌة باختصاصات لجنة القسم فً حال عدم وجودها. .ج 

 (: 15الم د  )
تشكل لجنة للدراسات العلٌا فً القسم بتوصٌة من القسم وبقرار من مجلس الكلٌة وتفوض إلٌها  .أ 

 صالحٌات مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العلٌا، وتتكون من:
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 رئٌس القسم/ رئٌساً. .1

واألساتذة المشاركٌن، وٌجوز أن تضم أعضاء هٌئة تدرٌس برتبة أربعة من األساتذة  .2
 أستاذ مساعد، مع مراعاة التخصصات الموجودة فً القسم.

تتولى لجنة القسم اإلشراؾ على أمور الدراسات العلٌا فً القسم، وضمان االلتزام بسٌاسات  .ب 
 للجنة ما ٌلً:وتعلٌمات الدراسات العلٌا، وأخالقٌات البحث العلمً، وتشمل صالحٌات ا

 اإلرشاد األكادٌمً لطلبة الماجستٌر. .1

 تقدٌم المقترحات المتعلقة بما ٌلً والتوصٌة بها للجنة الكلٌة: .2

 إنشاء برامج دكتوراة جدٌدة. .أ 

 مشارٌع الخطط الدراسٌة. .ب 

 أعداد الطلبة المقبولٌن سنوٌاً. .ج 

 تعٌٌن المشرفٌن والمشرفٌن المشاركٌن. .د 

 إقرار مشارٌع األطروحات. .ه 

 لجان المناقشة.تشكٌل  .و 

 تحدٌد مواعٌد المناقشة. .ز 

 تنظٌم شإون االمتحان الكفاءة المعرفٌة. .ح 

 تشكٌل لجان امتحان الكفاءة المعرفٌة. .ط 

 إعداد قوائم بالطلبة المرشحٌن للمنح الدراسٌة. .ي 

 تنسٌق الندوات العلمٌة الخاصة بطلبة القسم. .ك 

 إعالم الطلبة بالخطط المطبقة علٌهم. .ل 

 الدكتوراة. عقد االجتماعات مع طلبة .م 

  (:16الم د  )
 ٌتولى المرشد األكادٌمً االختصاصات اآلتٌة: .أ 

 تعرٌؾ الطالب بفلسفة الدكتوراة فً الجامعة وسٌاساتها ونظامها وتعلٌماتها. .1

 مساعدة الطالب فً التكٌؾ واكتساب المهارات الالزمة للنجاح فً برنامج الدكتوراة. .2

 شادٌة.متابعة سٌر الطالب األكادٌمً وفق خطة استر .3

 :االختصاصات اآلتٌة المشرؾ ٌتولى .ب 

 اإلشراؾ على تقدم الطالب فً موضوع أطروحته. .1



 

 - 154 - 

 توجٌه الطالب وضمان التواصل معه بشكل منتظم. .2

 تقدٌم تقرٌر فصلً إلى لجنة القسم عن مستوى تقدم الطالب فً موضوع أطروحته. .3

 ا  اق ل والا ويل

 (:17الم د  )
ى آخر فً الجامعة إذا توافر مقعد شاؼر فً البرنامج المراد ٌجوز تحوٌل الطالب من برنامج إل .أ 

 التحوٌل له.

ٌجوز انتقال الطالب من برنامج فً جامعة أخرى إلى برنامج مماثل فً الجامعة حال استٌفائه  .ب 
شروط القبول وتوافر مقعد شاؼر له فً البرنامج الذي ٌرؼب فً االنتقال إلٌه، وأن ال ٌقل 

 د جداً" أو ما ٌعادلها.معدله التراكمً عن "جٌ

 تحتسب للطالب عند تحوٌله أو انتقاله إلى برنامج آخر: .ج 

المساقات التً ٌختارها من المساقات التً درسها فً البرنامج السابق، وتدخل فً معدله  .1
 التراكمً إذا كان تحوٌالً.

معدله  المساقات التً ٌختارها من المساقات التً درسها فً البرنامج السابق، وال تدخل فً .2
 التراكمً إذا كان انتقاالً.

 (:18الم د  ) 
دراسة خاصة فً الجامعة، ٌجوز أن  إذا قبل الطالب فً البرنامج، وسبق له أن درس مساقات .أ 

 ( ساعة معتمدة من هذه المساقات.18على ) ٌحتسب له ما ال ٌزٌد

دراسة مساقات فً وسبق له  ٌجوز أن ٌعادل الطالب المنتقل من خارج الجامعة أو المقبول فٌها .ب 
 ( ساعات معتمدة من هذه المساقات.12جامعة أخرى ما ال ٌزٌد على )

( تسع ساعات 9ٌخفض الحد األعلى لمدة الحصول على الدرجة، فصالً دراسٌاً واحداً عن كل ) .ج 
 معتمدة تحتسب للطالب.

 (: 19الم د  )
 ٌشترط فً المساقات التً درسها الطالب وٌرؼب فً احتسابها ما ٌؤتً: .أ 

أن تكون معادلة من حٌث المحتوى والمستوى لمساق أو مساقات فً الخطة الدراسٌة  .1
 المقررة.

أن ال ٌكون قد مضى على دراستها أكثر من سبع سنوات، وأن ال ٌقل تقدٌر الطالب فً كل  .2
، أو ما ٌعادلها، إال إذا كان قد درس المساقات فً جامعة آل  Bمنها عن )جٌد جداً(، أو 

 احتساب المساقات التً نجح بها.البٌت فٌجوز 

ال ٌحتسب للطالب أي مساق من قائمة مساقات الماجستٌر والدكتوراه التً كان قد درسها  .3
 أو درس ما ٌعادلها سابقاً وحصل بموجب ذلك على شهادة أو درجة علمٌة أخرى.

م والكلٌة على احتساب المساقات بقرار من المجلس بناء على توصٌة من لجنتً القس الموافقةتتم  .ب 
 المختصٌن.
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    (:20الم د  )
( من هذه التعلٌمات، ٌجوز للطالب الملتحق بالبرنامج فً الجامعة أن 18مع مراعاة المادة ) .أ 

الحصول   ( ساعات معتمدة فً برنامج مناظر فً جامعة أخرى شرط3ٌدرس ما ال ٌزٌد على )
والكلٌة، وأن ال ٌكون قد على موافقة مسبقة من المجلس بناء على توصٌة من لجنتً القسم 

 احتسب له أٌة مساقات من جامعة أخرى.

 ال تدخل عالمات هذه المساقات فً المعدل التراكمً. .ب 

 المع   ا والعام ا وا ما    ا

  (:21الم د  )
 (.900تحدد المساقات فً الخطة الدراسٌة لبرنامج الدكتوراة، وتحمل أرقاماً من مستوى ) .أ 

 لمساقات التً تتضمنها الخطة باللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة.ٌوضع وصؾ واضح لمفردات ا .ب 

   (:22الم د  )
%( وأدنى عالمة تسجل 70الحد األدنى للنجاح فً كل مساق من مساقات البرنامج ) .أ 

 %.50للطالب

 %(.80) الحد األدنى للنجاح فً المعدل التراكمً للمساقات فً البرنامج .ب 

ساقات من خطته الدراسٌة طول مدة دراسته لبرنامج ( ثالثة م3ٌجوز للطالب إعادة دراسة ) .ج 
 الدكتوراة لؽرض رفع معدله.

   (:23الم د  )
إذا أعاد الطالب دراسة مساق ما بسبب رسوبه أو لرفع معدله التراكمً، تحتسب له العالمة  .أ 

 األعلى فً المعدل الفصلً والتراكمً وتبقى األخرى فً سجله األكادٌمً.

ا ؼٌره، وتحتسب  إذا كان المساق المراد .ب  ًٌ إعادته اختٌاري، ٌجوز للطالب دراسة مساق اختٌار
 العالمة األعلى منهما فً المعدل الفصلً والتراكمً وتبقى األخرى فً سجله األكادٌمً.

 ٌكون توزٌع العالمات المتحانات برنامج الدكتوراة على النحو اآلتً:(: 24الم د  )
ن العالمة النهائٌة، بحٌث تشمل هذه األعمال %( م60تكون عالمة مجموع أعمال الفصل ) .أ 

%( على األقل، وأعماالً أخرى قد تتضمن اختباراً ثانٌاً 20اختباراً واحداً على األقل وله )
 %( كحٍد أعلى من العالمة.40وتقارٌر وبحوثاً ٌرصد لها )

 %(.40عالمة االمتحان النهائً، وٌخصص لها ) .ب 

والمختبرات، والتصامٌم، والرسومات، واالختبارات  ٌجوز فً مساقات الندوات، والمشارٌع، .ج 
العملٌة، والتدرٌب العملً التً لها ساعات معتمدة، أن تكون لها عالمة واحدة تشكل كامل 

 عالمة المساق بقرار من لجنة القسم. 
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 (:25الم د  )
ٌُخصص للمعدل الفصلً والتراكمً والمساقات التقدٌرات المبٌنة كاآلتً:  أ( 

 التقدٌر المعدل

 ممتاز 100 -86

 جٌد جداً  86أقل من  -80

 جٌد 80أقل من  - 75

 
  ب( تنشؤ لوحة شرؾ لخرٌجً طلبة برنامج الدكتوراة، على أن تضم أوائل األقسام فً كل تخصص.

 اما  ن اليف ء  المعرفيا

س مقدرة الطالب ٌكون امتحان الكفاءة المعرفٌة ذا طبٌعة شاملة تكاملٌة، ٌهدؾ إلى قٌا(: 26الم د  )
على الربط بٌن المفاهٌم المختلفة األساسٌة والمتقدمة التً اكتسبها من مختلؾ المعارؾ، 

وٌهدؾ إلى قٌاس ما  وتوظٌفها فً حل المشكالت العلمٌة والتطبٌقٌة فً مٌدان تخصصه،
 :ٌؤتً

 عمق فهم الطالب ومعرفته ألساسٌات تخصصه. .أ 

نظم فً تناول القضاٌا والمشكالت المتعلقة بحقل مقدرة الطالب على التفكٌر التحلٌلً الم .ب 
 تخصصه.

مقدرة الطالب على تقدٌم حلول جدٌدة أو ابتكارات للمشكالت النظرٌة والعملٌة فً حقل  .ج 
 تخصصه.

 مقدرة الطالب على البحث المنهجً وتفسٌر المعطٌات المعرفٌة. .د 

 تتولى لجنة القسم:(: 27الم د  )
حان الكفاءة المعرفٌة، واقتراح المراجع والقراءات الالزمة تحدٌد المجاالت التً ٌشملها امت .أ 

مجاالت، وتعلن للطلبة قبل بدء موعد تقدمهم لالمتحان بفصل  5-3لذلك، وٌكون عددها ما بٌن
 دراسً واحد على األقل.

( أعضاء بمن فٌهم رئٌسها، ٌتم اختٌارهم من 5-3التوصٌة إلى لجنة الكلٌة بتشكٌل لجنة من ) .ب 
التدرٌس المختصٌن بموضوع االمتحان للقٌام بوضع األسئلة وتصحٌح اإلجابات، أعضاء هٌئة 

 وٌصدر القرار بتشكٌل اللجنة من المجلس.

 تنسٌب نتائج امتحان الكفاءة للجنة الكلٌة لدراستها والتوصٌة بشؤنها إلى المجلس إلقرارها. .ج 

 (:28الم د  )
( 3مدة كل ورقة ) ؛صل أسبوع بٌنهماٌتكون امتحان الكفاءة المعرفٌة من ورقتٌن وٌعقد بفا .أ 

ساعات وٌعقد مرتٌن فً العام فً المواعٌد المخصصة حسب التقوٌم الجامعً، وٌجوز عقده 
مرة ثالثة خالل الفصل الصٌفً، وذلك فً ضوء توافر اإلمكانات واالستعدادات الالزمة فً 

النموذج المعد لهذا   حسباألقسام المختلفة، وعلى الطالب أن ٌتقدم بطلب لدخول هذا االمتحان 
 الؽرض.
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تؽطً الورقة األولى الموضوعات األساسٌة والقضاٌا والمشكالت فً حقل التخصص، أما  .ب 
الورقة الثانٌة فتركز على التوجهات الحدٌثة والحلول النظرٌة والعملٌة فً حقل التخصص 

 والمهارات البحثٌة.

 (:29الم د  )
( ساعة معتمدة على 21ءة المعرفٌة بعد نجاحه فـً )ٌستطٌع الطالب أن ٌتقدم المتحان الكفا .أ 

%( واستكمال جمٌع المساقات االستدراكٌة واللؽة 80األقل وبمعدل تراكمً ال ٌقل عن )
 االنجلٌزٌة ان وجدت.

 %(.75تكون عالمة النجاح فً امتحان الكفاءة المعرفٌة ) .ب 

ب من ذلك الفصل، ترصد له ترصد نتٌجة الطالب فً الفصل الذي ٌتقدم فٌه لالمتحان وإن انسح .ج 
 كلمة منسحب فً سجله األكادٌمً مقابل المساقات التً سجلها فً الفصل وانسحب منها.

إذا رسب الطالب فً امتحان الكفاءة المعرفٌة ٌمكنه التقدم لهذا االمتحان مرة ثانٌة فقط ضمن  .د 
 المدة المسموح بها، وإذا رسب فً المرة الثانٌة:

 اة.ٌفصل من برنامج الدكتور .1
( ساعة معتمدة بنجاح من الخطة 24ٌمنح شهادة الدبلوم العالً شرٌطة إنهائه ) .2

 %(.80الدراسٌة، وبمعدل تراكمً ال ٌقل عن )

 ال ٌسمح بمراجعة نتائج امتحان الكفاءة المعرفٌة لطلبة الدكتوراة. (:30الم د  )

 المواظبـــــا

  (:31الم د  )
%( من مجموع الساعات 12.5العمٌد، أكثر من ) إذا تجاوز ؼٌاب الطالب، دون عذر ٌقبله .أ 

ُد عالمته فً ذلك المساق ) %(، 50المقررة ألي مساق، ٌحرم من التقدم لالمتحان النهائً وُتع 
ا. وفً جمٌع األحوال تدخل عالمة ذلك المساق  ًٌ وعلٌه إعادة دراسة ذلك المساق إن كان إجبار

 ألؼراض اإلنذار والفصل. فً حساب معدل عالمات الطالب الفصلً والتراكمً

%( من مجموع الساعات المقررة 25إذا تجاوز ؼٌاب الطالب، بعذر ٌقبله العمٌد، أكثر من ) .ب 
ُد منسحباً من المساق. ٌُع   لمساق أو أكثر فإنه 

 (:32الم د  )
تسري تعلٌمات منح درجة البكالورٌوس فً الجامعة على إجراءات تقدٌم العذر المرضً،  .أ 

 راء االمتحان التكمٌلً.  وقبوله لؽاٌات إج

إذا حصل الطالب على نتٌجة )ؼٌر مكتمل( فً بعض المساقات ٌتم احتساب معدله عندما تكتمل  .ب 
ُد هذه المعدالت ذات أثر رجعً من تارٌخ حصول الطالب على  عالمات هذه المساقات، وُتع 

 نتٌجة ؼٌر مكتمل.

ٌة تسجل له مالحظة )ؼٌر مكتمل(، كل من ٌتؽٌب عن االمتحان النهائً بعذر ٌقبله عمٌد الكل .ج 
مدة أقصاها نهاٌة وٌبلػ القرار بقبول العذر لمدرس المساق إلجراء امتحان معوض للطالب فً 

كان الفصل التالً مإجالً رسمٌاً أو كان الطالب  إال إذا الفصل التالً للفصل الذي لم ٌتقدم فٌه؛
 للفصل المإجل.  الفصل التالًمنقطعاً عنه بعذر؛ وفً تلك الحالة ٌعقد االمتحان فً 
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 ا  ع  ب

  (:33الم د  )
أسبوعاً من بدء  (14ٌسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مساق أو أكثر خالل مدة أقصاها ) .أ 

أسابٌع من بدء الفصل الصٌفً الطوٌل، واألسبوع السادس من الفصل الصٌفً  (8)  والفصل
فً هذه الحالة حسب نموذج خاص  نسحاباال، وٌتم القصٌر، وتثبت فً سجله مالحظة )منسحب(

الكترونٌاً أو تعده وحدة القبول والتسجٌل، وٌتضمن هذا النموذج تنسٌب مدرس المساق، ومدٌر 
 دائرة القبول والتسجٌل، وموافقة العمٌد.

ب. ٌجوز لعمٌد الكلٌة الموافقة على انسحاب الطالب من جمٌع المساقات التً سجلها فً الفصل، 
 .طلب االنسحاب قبل موعد االمتحانات النهائٌة شرط أن ٌقدم

. ٌجوز للعمٌد أن ٌوافق على انسحاب الطالب انسحاباً نهائٌاً من البرنامج الذي قبل فٌه شرط 1ج. 
  أن ٌقدم طلب االنسحاب النهائً قبل موعد االمتحانات النهائٌة. 

مج نفسه مرة أخرى إذا كان معدله .ال ٌجوز للطالب المنسحب من البرنامج أن ٌقبل فً البرنا 2     
     %(.80التراكمً وقت االنسحاب أقل من )

 الاأجيـــــل

ٌشترط فً الطالب الذي ٌتقدم بطلب تؤجٌل أن ٌكون قد أمضى فصالً دراسٌاً واحداً على  (:34الم د  )
 األقل فً البرنامج الذي التحق به.

در عن عمادة الدراسات العلٌا، وتصدر الموافقة من ٌقدم طلب التؤجٌل وفق النموذج الصا  (:35الم د  )
 .العمٌد إذا كان التؤجٌل لفصل واحد وعن المجلس إذا كان لفصلٌن متتالٌٌن

 ا  قط ع

 (: 36الم د  )
 -ٌُعُد الطالب منقطعاً فً الحاالت اآلتٌة: .أ 

 إذا بدأ التدرٌس ولم ٌكن مسجالً لذلك الفصل. .1

 وم الجامعٌة.   إذا ألؽى تسجٌله بسبب عدم دفع الرس .2

ُد مفصوالً من البرنامج. .ب  ٌُع   إذا تجاوز انقطاع الطالب فصلٌن دراسٌٌن متتالٌٌن 

 (:37الم د  )
ُد تسجٌله فً الجامعة ملؽٌاً، إال إذا تقدم بعذر  .أ  ٌُع  إذا ُعد  الطالب منقطعاً ألي سبب من األسباب 

 قهري تقبله الجهة المختصة بقبول العذر، وهً:

 العذر خالل أسبوعٌن من بدء الدراسة. : إذا قدمالعميد .1

: إذا قدم العذر خالل فترة تزٌد على أسبوعٌن من بدء الدراسة ولكنها مجم  اليميا .2
 ال تتجاوز نهاٌة الفصل الدراسً.

 : إذا قدم العذر بعد نهاٌة الفصل الدراسً.مجم  العمداء .3
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، أو األطروحة الجامعٌة فً ٌسمح للطالب العائد للدراسة بعد انقطاعه بالتسجٌل على المساقات .ب 
 بداٌة الفصل الذي ٌلً الفصل الذي انقطع عنه. 

 اإل ذار والف ــل

 ٌنذر الطالب فً الحاالت اآلتٌة: (:38الم د  )
ٌحصل فً نهاٌة أي فصل على الحد األدنى للمعدل التراكمً فً المساقات التً درسها   إذا لم  .أ 

 حتى نهاٌة ذلك الفصل.

ًء على تقرٌر من المشرؾ وتوصٌة من لجنتً القسم والكلٌة، أن الطالب بنا  إذا رأى المجلس .ب 
 قد أهمل فً إعداد أطروحته.

 (:39الم د  )
 ٌفصل الطالب من البرنامج فً الحاالت اآلتٌة: .أ 

إذا لم ٌحصل على الحد األدنى للمعدل التراكمً فً المساقات فً نهاٌة الفصلٌن التالٌٌن  .1
 ل نذار.

 مناقشة األطروحة )راسب(.إذا كانت نتٌجته فً  .2

 إذا رسب فً امتحان الكفاءة المعرفٌة مرتٌن. .3

 .إذا لم ٌحقق متطلبات التخرج ضمن الحد األعلى للمدة المسموح بها .4

 إذا ظهر فً سجل الطالب ثالث حاالت رسوب باستثناء مستوٌات اللؽة اإلنجلٌزٌة. .5

صلٌن التالٌٌن ل نذار المّوجه له إذا لم ٌقم طالب الدكتوراة بمناقشة أطروحته قبل نهاٌة الف .6
 (.38بموجب البند )ب( من المادة )

 إذا تؽٌب عن امتحان الكفاءة المعرفٌة أو المناقشة مرتٌن. .7

 ( من هذه التعلٌمات.41إذا لم ٌقدم مشروع أطروحته حسبما ورد فً المادة ) .8

هائً من الجامعة، وأٌة أمور ٌعد إعالن قرارات اإلنذار، والفصل إلى الدراسة الخاصة، والفصل الن ب. 
المعنً أو وسائل التواصل  أكادٌمٌة أخرى تخص الطلبة، على لوحة اإلعالنات فً كلٌة الطالب

 له بالمعنى القانونً.  االلكترونً، تبلٌؽاً 
الذي ٌفصل بسبب معدله التراكمً بدراسـة   للطالب  /ب(، ٌسمح22مع مراعاة المادة ) (:40الم د  )
معدله التراكمً إلى   مدة ضمن تعلٌمات الدراسة الخاصة حداً أعلى بهدؾ رفع( ساعة معت12)
 %(، وٌعاد تسجٌله للبرنامج الملتحق به وفق الشروط اآلتٌة:80)

 %(.75أن ال ٌقل معدله التراكمً عند فصله عن ) .1

 المعتمدة. أن تكون المساقات التً ٌدرسها الطالب ضمن الخطة الدراسٌة .2

المساقات خالل الفصلٌن التالٌٌن لتارٌخ فصله، وٌحسب هذان أن ٌنهً دراسة تلك  .3
الفصالن من المدة القصوى المسموح بها للحصول على الدرجة بما فً ذلك الفصل 

 .الصٌفً
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 تطبق علٌه تعلٌمات الدراسة الخاصة فٌما ٌتعلق بالرسوم الجامعٌة. .4

 اإلشراف

 (:41الم د  )
ة كل فصل دراسً الموضوعات البحثٌة المقترحة من تعلن األقسام األكادٌمٌة فً الكلٌات بداٌ .أ 

أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً القسم لٌتمكن طلبة الدكتوراة من االستفادة منها فً تحدٌد 
موضوعات أطروحاتهم، على أنه ٌحق للطالب التقدم بفكرة بحث من خارج الموضوعات 

 المعلنة.

لبحث وأهدافه وأهمٌته ومنهجٌاته ٌقدم الطالب مشروع بحث أطروحته، بحٌث ٌتضمن قضٌة ا .ب 
 ومرجعٌاته.

تشكل لجنة القسم لجنة من المختصٌن بالقسم ال تقل عن ثالثة أعضاء هٌئة تدرٌس ممن تنطبق   .ج 
 علٌهم شروط اإلشراؾ والتدرٌس فً البرنامج لمناقشة مشروع خطة أطروحة الطالب.

الكفاءة المعرفٌة، والنجاح  ٌسمح للطالب بؤن ٌسجل أطروحة الدكتوراة بعد نجاحه فً امتحان .د 
 فً أٌة مساقات استدراكٌة تطلب منه.

ٌصدر المجلس بناء على توصٌة من لجنتً القسم والكلٌة قراراً ٌتضمن تعٌٌن المشرؾ وإقرار  .ه 
 عنوان األطروحة ومشروع خطتها، وذلك وفقاً للنموذج المعد من عمادة الدراسات العلٌا.

ٌفً التقدم لتعٌٌن المشرؾ وتسجٌل األطروحة أو ٌجوز للطالب المسجل على الفصل الص .و 
 مناقشتها.

 تكون المدة الفاصلة بٌن إقرار الخطة وتحدٌد موعد المناقشة ثمانٌة أشهر على األقل. .ز 

  (:42الم د  )
ٌتولى التدرٌس واإلشراؾ فً البرامج أعضاء هٌئة تدرٌس من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك أو  .أ 

أو فً جامعة تعتمدها جامعة آل البٌت، شرط  ن فً الجامعةمن شؽل أي من هاتٌن الرتبتٌ
 االستمرار فً اإلنتاج العلمً.

( ستة 6ٌكون الحد األعلى لعدد الطلبة الذٌن ٌحق للمشرؾ اإلِشراؾ علٌهم فً وقت واحد ) .ب 
 طالب لألستاذ أو األستاذ المشارك بما فٌهم طلبة الماجستٌر.

ٌجوز تعٌٌن مشرؾ مشارك من داخل الجامعة أو مع مراعاة الفقرة )ب( من هذه المادة،  .ج 
خارجها، شرط أن ٌكون معٌناً أو مإهالً للتعٌٌن برتبة أستاذ مشارك على األقل وتنطبق علٌه 

شروط اإلشراؾ، وذلك بموافقة رئٌس الجامعة بتنسٌب من مجلس الدراسات العلٌا وتوصٌة من 
 لجنتً القسم والكلٌة.

ؾ من خارج القسم أو الكلٌة أو الجامعة، تتوافر فٌه شروط ٌجوز فً حاالت خاصة تعٌٌن مشر .د 
وذلك بموافقة رئٌس الجامعة بتنسٌب من مجلس الدراسات العلٌا وتوصٌة من لجنتً اإلشراؾ، 
 .القسم والكلٌة

  (:43الم د  )
 ٌجوز تؽٌٌر المشرؾ لظروؾ تقدرها لجنتً القسم والكلٌة وٌوافق علٌها المجلس. .أ 
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طروحة و/أو موضوعها و/أو خطتها إذا اقتضت ظروؾ البحث ذلك، ٌجوز تعدٌل عنوان األ .ب 
 وٌجري التعدٌل بالطرٌقة نفسها التً جرت بها الموافقة علٌها.

ٌجوز، بقرار من المجلس بناء على توصٌة من مجلس القسم وتنسٌب من مجلس الكلٌة،  (:44الم د  ) 
باإلشراؾ على أطروحة عضو هٌئة التدرٌس الحاصل على إجازة تفرغ علمً  أن يعامر

الطالب أو المشاركة فٌها، وتنطبق علٌه نفس شروط اإلشراؾ إذا كان ٌقضً إجازة التفرغ 
 .العلمً داخل المملكة

( 600ٌصرؾ للمشرؾ مكافؤة مالٌة مقطوعة بؽض النظر عن عبئه التدرٌسً مقدارها ) (:45الم د  )
مناقشة األطروحة، وفً حال وجود  ستمائة دٌنار مقابل إشرافه على كل طالب دكتوراة بعد

 مشرؾ مشارك ٌقّسم المبلػ مناصفًة بٌنهما. 

 لج ا الم   شا

  (:46الم د  )
 تتكون لجنة المناقشة من: .أ 

 .المشرؾ المشارك )إن وجد(، والمشرؾ/ رئٌساً  .1

عضوي هٌئة تدرٌس من الجامعة لمناقشة أطروحة الدكتوراة، شرٌطة إن ٌقع موضوع  .2
خصصهم، أو مجال اهتمامهم البحثً، وتنطبق علٌهما شروط األطروحة فً مجال ت
 اإلشراؾ فً الجامعة.

 عضو من خارج الجامعة تنطبق علٌه شروط اإلشراؾ.  .3

ٌجوز فً حاالت مسوؼة، وبقرار من عمٌد الدراسات العلٌا بناًء على تنسٌب لجنة الدراسات  .ب 
 ٌٌر عضو/ أعضاء لجنة المناقشة.العلٌا فً الكلٌة وتوصٌة لجنة الدراسات العلٌا فً القسم، تؽ

ٌجوز فً حاالت خاصة أن ٌكون العضو الخارجً من ذوي االختصاص والخبرة ممن ال  .ج 
 تنطبق علٌهم شروط اإلشراؾ.

  (:47الم د  )
تعٌن لجنة المناقشة وٌحدد موعدها بقرار من رئٌس المجلس بناء على توصٌة من لجنتً القسم  .أ 

 والكلٌة، وفق الترتٌب اآلتً:

المشرؾ تقرٌراً بجاهزٌة األطروحة علمٌاً ولؽوٌاً وااللتزام باألمانة العلمٌة للمناقشة،  ٌعد .1
 .وذلك حسب الخطة المعتمدة لألطروحة، ووفق النموذج المعد لهذه الؽاٌة

ٌقترح المشرؾ قائمة بؤسماء ثالثة أعضاء هٌئة تدرٌس من داخل الجامعة واثنان من  .2
روط اإلشراؾ والتدرٌس فً البرامج، وفق النموذج خارج الجامعة ممن تنطبق علٌهم ش

 المعد لهذه الؽاٌة.

ٌسلم الطالب نسخاً من األطروحة بشكلها النهائً ألعضاء اللجنة بعد صدور قرار بتشكٌلها،  .ب 
وقبل اسبوعٌن على األقل من موعد المناقشة. وٌرفق الطالب إقراراً خطٌاً ٌنص على التزامه 

 انة العلمٌة فً إعداد أطروحته.بالمعاٌٌر األخالقٌة واألم
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إذا تبٌن للجنة وجود سرقة علمٌة فً إعداد األطروحة فال تقدم للمناقشة، وتطبق علٌها أحكام  .ج 
 (.54المادة )

 ٌحدد موعد المناقشة بعد شهر من اعتماد قرار تشكٌل اللجنة. .د 

 م   شا األطرو ا

بعد اجتٌاز جمٌع الشروط واالمتحانات  ٌتقدم الطالب بطلب لمناقشة أطروحته الجامعٌة (:48الم د  )
المقررة فً الخطة الدراسٌة وإنهائه لجمٌع متطلبات الخطة الدراسٌة بنجاح، وبمعدل 

 %(.80تراكمً ال ٌقل عن )
 (: 49الم د  )
ٌحدد موعد المناقشة بقرار من رئٌس المجلس بناء على تنسٌب من لجنة الكلٌة، وتوصٌة من  .أ 

   برأي المشرؾ. لجنة القسم بعد االستئناس

ال ٌجوز أن ٌناقش عضو اللجنة الداخلً أكثر من ست مرات فً الفصل )من ؼٌر طالبه الذٌن  .ب 
ٌشرؾ علٌهم(، وعضو اللجنة الخارجً أكثر من مرتٌن، وبما فٌه مناقشات الماجستٌر وٌحق 

 لمجلس الدراسات العلٌا إعطاء المناقش الداخلً استثناًء لثالث مرات فقط.

 (:50الم د  )
 األطروحة على النحو اآلتً: مناقشةتجري  .أ 

 ( دقٌقة تتبعها المناقشة.20ٌعرض الطالب ملخصاً ألطروحته فً مدة زمنٌة ال تتجاوز ) .1

ٌقتصر حضور المناقشة على طلبة الدراسات العلٌا وأعضاء هٌئة التدرٌس فً القسم  .2
سم أن تجري والمعنٌٌن بموضوع األطروحة، وٌجوز فً حاالت خاصة تقدرها لجنة الق

 المناقشة فً جلسة مؽلقة.

وبعد انتهائها تتداول اللجنة وتقرر بؤؼلبٌة أعضائها  ٌتولى رئٌس اللجنة إدارة المناقشة، .3
 إحدى النتائج اآلتٌة:

 ناجح، وفً هذه الحالة على الطالب تسلٌم أطروحته خالل أسبوع من تارٌخ المناقشة. .أ 

ى الطالب إجراء التعدٌالت المطلوبة ناجح مع تعدٌالت طفٌفة، وفً هذه الحالة عل .ب 
وتسلٌم أطروحته خالل أربعة أسابٌع من تارٌخ المناقشة، مع إرفاق تقرٌر من المشرؾ 

 ٌفٌد بإجراء التعدٌالت المطلوبة.

أطروحته فً مدة ال تقل  ناجح مع تعدٌل جوهري، وفً هذه الحالة على الطالب تعدٌل  .ج 
وٌسجل الطالب )صفر(   من تارٌخ المناقشة،عن اربعة أشهر وال تزٌـد على ستة أشهر 

ساعة فً الفصل التالً إذا لم تنفذ المدة القانونٌة له للدراسة، وٌعد الطالب ناجحاً إذا 
 وافقت اللجنة باألؼلبٌة على األطروحة، وإال فٌعد راسباً.

 راسب وتقدم اللجنة مبررات الرسوب. .د 

القسم والكلٌة إلى عمادة الدراسات العلٌا قرار لجنة المناقشة بعد اعتماده من لجنتً ٌرسل  .4
 فً موعد أقصاه أسبوعٌن من تارٌخ المناقشة.
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 بعد إجراء التعدٌالت. أطروحته ٌسلم الطالب .5

( من هذه المادة فً 3ٌمكن تمدٌد فترة تسلٌم األطروحة بصورتها النهائٌة والمحددة فً البند ) .ب 
 حاالت اضطرارٌة ٌقبلها مجلس العمداء.

 :(51الم د  )
ٌعتمد قرار لجنة المناقشة من المجلس بناء على توصٌة من لجنتً القسم والكلٌة، حسب النموذج  .أ 

 المعد لهذه الؽاٌة.

 .ٌثبت عنوان األطروحة فً كشؾ عالمات الطالب باللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة .ب 

ٌُمنح درجة الماجستٌر فً مجال تخصصه. .ج   إذا رسب الطالب فً مناقشة األطروحة 

 ج ام ح الدر

  (:52الم د  )
 أ. تمنح درجة الدكتوراة بقرار من مجلس العمداء، بناء على تنسٌب من المجلس.

 ب. تمنح الشهادات والدرجات فً المواعٌد المقررة.

 أ ي ن   ما

 تبت لجنة المناقشة فً حاالت السرقات العلمٌة أو الشك فٌها. (:53الم د  )
بسحب الدرجة العلمٌة إذا تبٌن فً أي وقت من األوقات أن هذه ٌتخذ مجلس العمداء قراراً  (:54الم د  )

الدرجة قد تم الحصول علٌها بطرق ؼٌر قانونٌة، أو أن األطروحة المقدمة لنٌل الدرجة 
العلمٌة ال تتفق فً مضمونها ومعاٌٌر األمانة العلمٌة؛ على أن تبلػ الجهات ذات العالقة 

 داخل الجامعة وخارجها بهذا القرار.
ٌفوض الطالب الجامعة خطٌاً حق تصوٌر األطروحة كلٌاً أو جزئٌاً وبؤشكال مختلفة،  (:55 د  )الم

وذلك لؽاٌات البحث العلمً والنشر االلكترونً والتبادل مع المإسسات التعلٌمٌة والبحثٌة 
 والجامعات.

األسبوع  ٌكون موعد قبول مشارٌع األطروحات من بداٌة كل فصل دراسً إلى نهاٌة (:56الم د  )
الرابع عشر من الفصل العادي والثامن من الفصل الصٌفً الطوٌل، واألسبوع السادس من 
الفصل الصٌفً القصٌر، وذلك وفق النموذج المعتمد لهذه الؽاٌة والذي ٌبٌن فٌه الجهد 

 المبذول من الطالب فً إنجاز مشروعه.
 .   ٌها نص فً هذه التعلٌماتٌبت مجلس العمداء فً الحاالت التً لم ٌرد عل (:57الم د  )
 تطبق هذه التعلٌمات اعتباًرا من تارٌخ إقرارها من قبل مجلس العمداء. (:58الم د  )
تلؽً هذه التعلٌمات تعلٌمات الدراسات العلٌا فً جامعة آل البٌت الصادرة بموجب قرار  (:59الم د  )

 التها.م، وتعد20/10/2008ٌ( تارٌخ 23/2008/2009مجلس العمداء رقم )
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: تسمى هذه التعلٌمات )تعلٌمات تصاحٌح اسام الطالاب فاً الوثاائق والشاهادات التاً تصادرها (1الم د  )

ٌُعمل بها من تارٌخ صدورها.  جامعة آل البٌت( و
ا : ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذه التعلٌمات المعانً المبٌناة لهاا أدنااه ما(2الم د  )

 لم تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك:
 الجامعاااااااااااااااااااااااة:
 الطالااااااااااااااااااااااااب:

 
 االساااااااااااااااااااااااااااام:
 الشااااااااااااااااااااااااهادة:

 
 

 الوثٌقاااااااااااااااااااااااااة:
 

 المحكماااااااااااااااااااااة:
 

 جامعة آل البٌت  
الطالاااب أو الطالباااة المساااجل للحصاااول علاااى شاااهادة مااان 

 الجامعة أو الذي حصل على شهادة من الجامعة.
 اسم الطالب من أربعة مقاطع.

ت العلمٌة كل شهادة منصوص علٌها فً نظام منح الدرجا
والشاااهادات المعماااول بهاااا فاااً الجامعاااة وكافاااة الوثاااائق 

 األكادٌمٌة المتعلقة بها.
كافااة األوراق التااً تصاادرها الجامعااة والتااً تتعلااق باساام 

 الطالب.
 المحكمة المختصة بتصحٌح أسماء األشخاص.

ً أو باإجراء : ٌجوز للطالب الحاصل على شهادة من الجامعة والذي ُصحح اسمه بحكم قضائ(3الم د  )
 رسمً أن ٌتقدم لدائرة القبول والتسجٌل فً الجامعة بطلب شهادة أصلٌة باسمه الجدٌد.

: ٌجوز للطالب الذي ما زال مسجالً فً الجامعاة والاذي صاحح اسامه بحكام قضاائً أن ٌتقادم (4الم د  )
 لدائرة القبول والتسجٌل فً الجامعة بطلب لتؽٌٌر اسمه القدٌم.

الطالب بطلبه قرار المحكمة الصادر أو إجراء رسمً بتؽٌٌر اسمه أو القرار الرسامً : ٌرفق (5الم د  )
وشهادة المٌالد األصلٌة أو صورة مصادقة عنهاا وصاورة مصادقة عان دفتار العائلاة أماا إذا 
كان من الطلبة الذٌن تخرجوا من الجامعة فٌرفق باإلضافة إلى ما قد سابق النساخة األصالٌة 

 سم القدٌم( وإٌصاالً مالٌاً بالرسوم المحددة للشهادة فً الجامعة.للشهادة القدٌمة )باال
: ٌصدر رئٌس الجامعة قراره بالموافقة على تؽٌٌر اسم الطالب أو منحه شاهادة باسامه الجدٌاد (6الم د  )

 ( من هذه التعلٌمات.5بعد التؤكد من استٌفاء طلبه للشروط الواردة فً المادة )
س الجامعاة لؽاٌاات تحقٌاق الهادؾ المنشاود مان هاذه التعلٌماات قاراراً )كاشافاً( : ٌعد قرار رئٌ(7الم د  )

لحق مكتسب، وبالتالً تدون فً كافة وثائقه الجامعٌة وفً الشهادة الجدٌادة كافاة المعلوماات 
 التً وردت فً وثائقه أو فً الشهادة القدٌمة وباالسم الجدٌد للطالب.

ٌل بكافة الوثاائق والشاهادات الملؽٌاة وٌكتاب علٌهاا ملؽااة باالحبر : تحتفظ دائرة القبول والتسج(8الم د  )
 األحمر.

: تعد الشهادة القدٌمة )باالسم القادٌم قبال التصاحٌح( شاهادة ملؽااة وٌعاد اساتعمالها أو اساتعمال (9الم د  )
صورة عنها بعد استالم الشهادة الجدٌدة جرٌمة تستوجب المسإولٌة وفاق القاوانٌن المعماول 

 مملكة األردنٌة الهاشمٌة.بها فً ال
: ٌبت مجلس العمداء فً األمور التً لم ٌرد علٌها نص فً هاذه التعلٌماات أو أٌاة إشاكاالت (10الم د  )

 قد تنشؤ عن تطبٌقها.
 

 تعميمات تصحيح اسم الطالب في الوثائق والشهادات التي تصدرها جامعة آل البيت
( من 2بمقتضى المادة ) 2/1/3331( تاريخ 271/3331/3331صادرة عن مجمس العمداء بقراره رقم )

 7991( لسنة 17نظام منح الدرجات العممية والشهادات في جامعة آل البيت رقم )
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 الميابا اله شميا

 لمميابا اله شميا ثاثا مب ٍن:

 سً وٌضم القاعات التالٌة:ٌ: مبنى المكتبة الهاشمٌة الرئالمب   األول
قاعااة اباان الناادٌم: وهااً مخصصااة لكتااب المعااارؾ العامااة، الفلساافة، الاادٌانات، التااارٌخ،  .أ

 ( .A-Gالجؽرافٌا، وتحمل أرقام التصنٌؾ من)
قاعااة حاااجً خلٌفااة: وهااً مخصصااة لكتااب القااانون، التربٌااة والتعلااٌم، الموسااٌقى، الفنااون  .ب

 ( .H-Pالجمٌلة، اآلداب واللؽات وتحمل أرقام التصنٌؾ من )
عاااة عباااد الحاااً الكتاااانً: وهاااً مخصصاااة لكتاااب العلاااوم التطبٌقٌاااة والطاااب والزراعاااة قا .ج

-Qوالتكنولوجٌا والعلوم العسكرٌة والبحرٌة وعلوم المكتبات، وتحمل أرقام التصنٌؾ من )
Z.) 

قاعة ابن حجر العسقالنً: وهً مخصصة لكتب الحدٌث النبوي الشارٌؾ وعلوماه، وٌوجاد  .ح
م القاارآن الكاارٌم والحاادٌث النبااوي الشاارٌؾ وذلااك علااى فٌهااا جهاااز كمبٌااوتر لعاارض علااو

 (.CD-ROMاألقراص الممؽنطة )
( جهااز كمبٌاوتر ألؼاراض 21أماكن البحث واالستفسار عن الكتب:  تم تزوٌد المكتبة ب ) .هـ

 البحث واالستفسار عن المواد المكتبٌة الموجودة فً المكتبة، وهً بمثابة )قاعة للفهارس(.

بنى الدورٌات وتضم دورٌات باللؽاة العربٌاة ودورٌاات باللؽاة االنجلٌزٌاة وتشاتمل علاى : مالمب   الث  ي
 قاعة الدورٌات الجارٌة، وقاعة الدورٌات السابقة )المجلدة(.   

 : مبنى المراجع: وهو مخصص للكتب المرجعٌة فً مبنى قرٌش )القاعة السلٌمانٌة(.المب   الث لث
( جهااازا 21جااودات المكتبااة فقااد تاام تااوفٌر )أمااا بخصااوص البحااث واالستفسااار عاان مو

حاسوبٌا لهذا الؽرض. وتتبع المكتبة الهاشمٌة نظام تصنٌؾ مكتبة الكونؽرس الذي ٌحمال 
حروفا وأرقاما معا ترمز لموضوع الكتاب ومإلفاه ومكاان وجودهاا علاى الرفاوؾ وعلٌاة 

 . A-Zفالكتب فً القاعات مرتبة ترتٌبا تصاعدٌا وفق رمز التصنٌؾ من 
 

 اعميم ا اإل  ر  في الميابا اله شميا:

 تتم إعارة الكتب بموجب الهوٌة الجامعٌة وال ٌجوز استعمالها إال من قبل صاحبها.  -1
 تباادأ عملٌااة اإلعااارة بااالرجوع إلااى البحااث واالستفسااار السااتخراج رقاام طلااب الكتاااب )رمااز -2

لوبة، وإذا لام ٌهتاد التصنٌؾ( ثم ٌدخل الطالب إلى مخازن الكتب للبحث بنفسه عن الكتب المط
 إلٌها ٌستعٌن بموظفً شعبة القاعات واإلرشاد الموجودٌن فً المخازن.

ٌسمح لطالب المرحلة الجامعٌة األولى ) البكاالورٌوس( اساتعارة أربعاة كتاب فاً وقات واحاد  -3
 لمدة أسبوعٌن.

 ٌسمح  لطالب الماجستٌر باستعارة سبعة كتب فً وقت واحد لمدة أسبوعٌن. -4
 لهٌئة التدرٌسٌة فً الجامعة استعارة عشرة كتب لمدة فصل دراسً واحد.ٌسمح ألعضاء ا -5
 ٌسمح للموظفٌن باستعارة أربعة كتب لمدة أسبوعٌن. -6
(، وال كتاب المجموعاات الخاصاة التاً Rال ٌجوز إعارة الكتب المرجعٌة التً تحمل الرماز ) -7

 ( وال الدورٌات.Sتحمل الرمز )
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ٌعرض نفسه للعقوبات المنصوص علٌها فاً نظاام كل من ٌتؤخر فً إرجاع كتاب عن موعده  -8
 المكتبة.

 الدائرة المكلٌـة

تعتبر الدائرة المالٌة ذات مرتبة أساسٌة فً خدمة الطلباة حٌاث تضاطلع بمهماة إدارة أماوال 
الجامعة بما فً ذلك قبضها وصرفها طبقاً لقانون الجامعة وأنظمتها والتعلٌمات والقرارات الصادرة 

وتنفٌذ السٌاسات واإلجراءات والبرامج التً تتعلق بكافة اإلعمال المالٌة باإلضافة بمقتضاها وتطوٌر 
إلى اتخاذ االحتٌاطات واإلجراءات الالزمة ووسائل الرقابة الكافٌة لحماٌة أموال الجامعة وسجالتها 

 المالٌة .

 إرشكدات مكلٌة :

 أخً الطكلب / أختً الطكلبة :

 قررة قبل تسجٌل المواد .المبادر لدفع الرسوم المالٌة الم -1

 ٌستطٌع الطالب دفع الرسوم المقررة من خالل جمٌع فروع بنك القاهرة عمان. -2

( دٌنااار وهااذا  15ال ترؼاب الجامعااة فااً ان ٌتكباد الطلبااة الؽرامااات المالٌاة والبالؽااة )  -3
 ٌستدعً ضرورة دفع الرسوم المقررة فً موعدها . 

الدائرة المالٌة لدفع الرسوم المقررة التؤكد  على الطالب عند مراجعة أمناء الصنادٌق فً -4
 من المبلػ المدفوع المثبت على اإلٌصال الذي ٌستلمه قبل مؽادرة الصندوق. 

ضاارورة إحضااار البطاقااة الجامعٌااة عنااد دفااع الرسااوم فااً الاادائرة المالٌااة تالفٌاااً لعاادم  -5
 حصول أخطاء عند إدخال الرقم الجامعً وكسباً لوقت الطالب والموظؾ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفع انزسوو اجلايعيت يف أي فزع يٍ فزوع بُل انقاهزة عًاٌ / األردٌ

********* 
 جتُب انغزاياث وأيت إشكاالث قد ترتتب جزاء تأخزك عٍ دفع انزسوو املرتتبت عهيل خالل انفرتة احملددة نهدفع
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 دائرة العالقكت العكمة واإلعالم
تعد العالقنات العامنة حلقنة الوصنل الحيوينة التني تصنل بنين الجامعنة والمجتمن ، وتعمنل علنى 

براز صورة الجامعة المشرقة إتوثيل صالت الجامعة بالمجتم  المحلي والعربي والدولي، وتعمل على 
م العالقننات الثقافيننة منن  مختلننف الجامعننات لنندا الجمهننور ولنندا الملسسننات المختلفننة، وتقننوم بتنظنني

وملسسات الدولة المختلفة، كما تشارك في تنظنيم النشناطات الثقافينة علنى مسنتوا الجامعنة وتنفينذها، 
خبار وفعاليات وتحقيقات ونشرات ومجالت وصور أوتعمل على توثيل كل ما يصدر عن الجامعة من 
ن التعليم الجامعي في الصحافة المحلية، وكذلك تأمين فوتوغرافية ومتابعة ما ينشر عن الجامعة وميادي
عنالم إلعالنات التي تصندر عنن الجامعنة فني وسنائل اإلاشتراك الجامعة بالصحف والمجالت، ونشر ا

 .المختلفة

 مركز ابن النفٌس الطبً
 

تم انشاء مركز ابن النفيس الطبي في جامعة آل البيت منُذ تأسيس الجامعة ويتم اشغاله حالياً 

 8108/8109ن قبل وزارة الصحة اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي م

ويتكون المركز من األقسام التالية ص عيادة الطوارئ ، عيادة ابختصال ، الصيدلية ، عيادة ابسنان 
المرضى ، ، عيادة ابشعة ، غرفة اإلنعاش ، المختبرات ، األقسام اإلدارية وتشمل ص الديوان، سجل 

البوفيه ، ابستراحة ب يقدم المركز الخدمات العالجية الطبية للطلبة والعاملين في الجامعة وعائالتهم 
وطلبة الجامعة خالل ساعات الدوام الرسمي بما يتناسب م  الحالة المرضية ، كما يقدم المركز 

 . الطبي الرعاية الصحية للمدرسة والروضة والحضانة داخل الحرم الجامعي 
 
 

 مكتب شؤون خدمة العلم

بناًء على استحداد دائرة التعبئة والجيش الشعبي والتوس  في الخدمات المقدمنة منن قبنل الندائرة 
للمواطنين واألفراد والخاضعين لقانون خدمة العلم، والى جانب تفعيل دور الجيش الشعبي في الجامعات 

والمعاهنند األردنيننة علمنناً بأنهننا شننكلت بتنناري  وكليننات المجتمنن  ء جنناء دور هننذه النندائرة فنني الجامعننات 

م ، ومكاتننب خدمننة العلننم فنني الجامعننات مفتوحننة منننذ تنفيننذ قننانوني خدمننة العلننم والجننيش 81/4/8114

م وملحل بها حاليناً 01/9/0994الشعبي، حيد تم افتتاال مكتب خدمة العلم في جامعة آل البيت بتاري  

الوصل بين شعبة التعبئة والجيش الشعبي الشرقية ورئاسة ب ومستخدم مدني، وتعتبر حلقة 8ضباط عددص

 وإدارة الجامعة فيما يتعلل باألمور التالية : 
تسهيل وانجاز معامالت الطلبة المطلوبين لخدمنة العلنم وذلنك منن خنالل تأجينل الخدمنة للطنالب  -0

 القدامى في الجامعة.
 التدقيل والشرال على بطاقة تسجيل المواد للطلبة المستجدين. -8
 الشرال على طلب ابلتحال بالجامعة للطلبة المستجدين .  -3
 الشرال على معامالت التأجيل الدراسي للطلبة .  -4
الشرال على براءة الذمة للطلبة عند تخرجهم أو ابنتقنال النى جامعنة أخنرا أو عنند فصنلهم منن  -5

 الجامعة. 
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 مكتب البعثكت العسكرٌة
ثننات الدراسننية فنني الجامعننات والمعاهنند العليننا رادة الملكيننة السننامية صنندر نظننام البعإلبموجننب ا

منننن العنننام ألردنينننة واألبنننناء ومنتسنننبي القنننوات المسنننلحة األ% منننن المقاعننند 81ردنينننة بتخصنننيل ألا

تأسنيس مكتنب  ةالعسنكريعلنيم والثقافنة رتأت مديرية التا 0981والمخابرات العامة والدفاع المدني لسنة 

لتسنهيل ومتابعنة شنلون  94/95ارا من بداية العام الدراسني عتباللبعثات العسكرية في جامعة آل البيت 

شراف على إلردنية/ المكرمة الملكية السامية، وتقوم البعثات باألالمبعوثين على حساب القوات المسلحة ا
أمننور الطلبننة والمقاعنند المخصصننة كافننة، ومتابعتهننا وابحتفنناظ بسننجالت الطلبننة وقيننودهم لبيننان السننيرة 

 .بنتائا الطلبة في نهاية كل فصل ةالعسكري عليم والثقافةلقيادة العامة/ مديرية التالدراسية وتزويد ا

 مكتب شعبة العلوم العسكرٌة 
بدئ بتندريس منادة العلنوم العسنكرية فني جامعنة آل البينت فني الفصنل الدراسني األول منن العنام 

ة آل البيت، والهدف م. وتتولى الشعبة تدريس مسال العلوم العسكرية في جامع8117/8118الجامعي 

من تدريس مسال العلوم العسكرية تعريف الطنالب بنالقوات المسنلحة األردنينة ودورهنا فني حفنظ األمنن 
وابستقرار في هذا البلد، ودورها في التنمية الوطنية الشاملة، وذلك من خالل إعطناء محاضنرات ثقافينة 

 األخرا. وتاريخية تعطى من قبل محاضرين من الشعبة واألجهزة األمنية

 مكتب المستشكر الثقكفً
يقوم مكتب المستشار الثقافي بمتابعنة شنلون الطلبنة األردنينين النذين يدرسنون علنى نفقنة وزارة 
التعليم العالي والبحد العلمي من حيد األمور المالية، وتغيير التخصنل، وتأجينل الدراسنة، والحضنور 

خننرا بخصننول ألالحكومننة األردنيننة والحكومننات ا والمواظبننة، وتنفيننذ ابتفاقيننات الثقافيننة المبرمننة بننين
. تقننديم طلبننات القننرون والمنننح  ويقننوم المكتننب بتصننديل الشننهادات والوثننائل العلميننة· الطلبننة الوافنندين

 المقدمة من وزارة التعليم العالي بكافة صناديقها : 
 منح الديوان الملكي العامر. -0

 منح صندول األردني الهاشمي .   -8
 ص قرون والمنح ب .صندول دعم الطالب  -3
 صندول الملك عبدهللا الثاني للتنمية . -4

 صندول دعم التمرين ص األميرة منى للتمرين ب ذكور وإناد. -5

 ص قرون ومنح ب . 
 منح جيوب الفقر. -6
 التبادل الثقافي / الوافدين .  -7

 منح شركة زين ص وتقدم عن طريل الشركة بشكل مباشر ب . -8

 المرافق الخدمٌة فً الجكمعة : 
 مسجد الجامعة صمسجد بالل بن رباالب - 
 . األسوال التجارية -
 . مكتب البريد -
 . بنك القاهرة / عمان -
 الصيدلية . -
 . الدراسية تمركز بي  الكتب والمقررا -
 المطاعم .  -
 

 أخي انطانب / أختي انطانبت :
 

صـم اندراسـي ) انقزوض واملُح ( : تغطـي رسـوو انف -
انثاَي وانصيفي يٍ انعاو اجلايعي واألول يـٍ انعـاو 

 يهيه . انذي اجلايعي 
يُحــت دــُدول املهــل عبــدا  انثــاَي  -

ــع  ــى انتًــزيط أرب ــت ويــُح دع نهتًُي
  سُواث دراسيت
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 دلٌل رموز المبكنً )القكعكت التدرٌسٌة(
 

 

 اسم المبنى رمز المبنى الرقم

 ريسيةمجم  قريش للقاعات التد مل .0

 بو الريحان البيرونيأمبنى  بي .8

 مام البخارهإلمبنى ا ب  .3

 مام مسلمإلمبنى ا مس .4

 مام الغزاليإلبنى ام غز .5

 بي طالبأمام جعفر بن إلمبنى ا ج  .6

 بو يوسفأمام إلمبنى ا شن .7

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية . د أ .8

 بنى سول عكاظم عك .9

 ي هاشم مجم  بن به 01
 علوم األرنكلية  ر ع. 00
 كلية علوم الطيران ع . ط  08
 بيت الحكمة  كلية حكم 03
 المعهد العالي للدراسات ابسالمية م   04
 كلية العلوم التربوية  تر  05
 / المبنى القديم كلية التمرين تمر  06
 / المبنى القديم كلية الهندسة هند 07
 مختبر م . خ  08
 كلية تكنولوجيا المعلومات  تم 09
 مركز اللغات م.ل 81
 مبنى البرناما الدولي دول 80
 كلية ابقتصاد والعلوم اإلدارية ال  88
 مكتب ابرتباط م . أ  83
 مبنى التمرين الجديد تن 84
 مبنى الهندسة الجديد هن 85
 مبنى ابمام النسائي نس 86
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 التقوين الجاهعي

 

 األول فصل الدراسيال

 2123- 2122للعام الجاهعي   

 

 طلجخ الجكبلىريىس

 
 الــى من الحدث

  02/10/2022 2023/2022بدء الفصل األول

فترة ابنسحاب واإلضافة _ فترة إجراء امتحان غير المكتمل  _
 وتأدية ابمتحان التعويضيصاإلكمالب

02/10/2022 06/10/2022 

  08/10/2022 ف صعطلة تقديرابذكرا المولد النبوه الشري

 12/01/2023 09/10/2022 2023/2022فترة التدريس للفصل األول 

 08/12/2022 20/11/2022 فترة إجراء امتحان منتصف الفصل

 15/12/2022 11/12/2022 2023/2022بدء التسجيل على مواد الفصل الدراسي الثاني 

  25/12/2022 عيد الميالد المجيد صعطلةب

  01/01/2023 د رأس السنة الميالديةعي

اخر موعد لالنسحاب من دراسة المواد أو من الفصل الدراسي 
 األول

05/01/2023  

 12/01/2023 07/01/2023 فترة ابمتحانات النهائية لمتطلبات الجامعة المحوسبة

 26/01/2023 14/01/2023 2023/2022ابمتحانات النهائية للفصل األول 

 11/02/2023 29/01/2023 بين الفصلين للطلبةإجازة ما 

آخر موعد لتقديم نتائا امتحانات الفصل األول 
 إلى دائرة القبول والتسجيل2023/2022

29/01/2023  

  31/01/2023 بدء ابجازة السنوية ألعضاء الهيئة

اخرموعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية 
 لعمداءوالشهادات إلى مجلس ا

06/02/2023  

  08/02/2023 قرارمجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات

 
 

 الطكلبة:اخً الطكلب / اختً 
 بكلككمٌرات(االنتبكه بكن جمٌع مرافق الجكمعة مراقبة  )ٌرجى
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 األول الفصل الدراسي

 2123- 2122الجاهعي  للعام 
 

 الدراصبد العليبطلجخ 
 

 الــى من لحدثا
من دراسة المواد أو من الفصل الدراسً  لالنسحابخر موعد آ

 2122/2123األول 

02/10/2022 05/01/2023 

فترة منح عدم ممانعة لتعٌٌن اإلشراؾ وتقدٌم تعٌٌن مشرؾ وإقرار 
 خطط الرسائل الجامعٌة لطلبة الدراسات العلٌا

02/10/2022 19/01/2023 

سار ومن برنامج إلى فترة تقدٌم طلبات التحوٌل من مسار إلى م
 برنامج من الكلٌات إلى مجلس الدراسات العلٌا

02/10/2022 16/10/2022 

  02/10/2022 2122/2123بدء الفصل الدراسً األول 

 06/10/2022 02/10/2022 السحب واإلضافة فترة إجراء االمتحان التعوٌضً )ؼٌر المكتمل(

نسٌب لجان المناقشة فترة منح عدم ممانعة لتشكٌل لجان المناقشة وت
 من الكلٌات لمجلس الدراسات العلٌا

02/10/2022 22/12/2022 

فترة تحدٌد محاور ولجان إمتحان الكفاءة المعرفٌة للدكتوراه، 
ومحاور ولجان االمتحان الشامل للماجستٌر، للفصل الدراسً 

 . 2123/2122الثانً 

09/10/2022 12/01/2023 

بة الماجستٌر )تقدٌر مقبول( للفصل فترة تحدٌد حزمة المقبول لطل
 2123/2122الدراسً الثانً 

09/10/2022 12/01/2023 

 12/01/2023 09/10/2022 2122/2123فترة التدرٌس للفصل الدراسً األول 

 05/01/2023 16/10/2022 فترة مناقشة رسائل الدكتوراه والماجستٌر

 29/01/2023 23/10/2022 فترة تسلٌم رسائل الدكتوراه والماجستٌر

 08/12/2022 20/11/2022 2122/2123فترة إجراء امتحان منتصؾ الفصل الدراسً األول 

 15/12/2022 11/12/2022 2122/2123فترة التسجٌل على مواد الفصل الدراسً الثانً 

 22/12/2022 18/12/2022 فترة امتحان الكفاءة المعرفٌة لطلبة الدكتوراه

 29/12/2022 25/12/2022 لطلبة الماجستٌرفترة اإلمتحان الشامل 

آخر موعد لتقدٌم نتائج امتحانات الفصل الدراسً األول 
 إلى دائرة القبول والتسجٌل 2122/2123

14/01/2023 29/01/2023 

 26/01/2023 14/01/2023 2122/2123فترة اإلمتحانات النهائٌة للفصل الدراسً األول 

لكلٌات بمنح الدرجات العلمٌة آخر موعد لتقدٌم تنسٌب مجالس ا
 والشهادات إلى مجلس العمداء

29/01/2023 06/02/2023 

 08/02/2023 08/02/2023 قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمٌة والشهادات
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 الفصل الدراسً الثانً
 2123/  2122للعام الجامعً  

 
 طمبا البي لوريو 

 
 

 الــى من الحدث
2223/2222 الثاني الفصل بدء  12/02/2023  

 وتأدية المكتمل غير امتحان إجراء فترة_  واإلضافة ابنسحاب فترة _

باإلكمالصالتعويضي ابمتحان  
12/02/2023 16/02/2023 

2223/2222 الثاني للفصل التدريس فترة  19/02/2023 25/05/2023 

الفصل منتصف امتحان إجراء فترة  02/04/2023 20/04/2023 
بتقديراصالمبارك الفطر عيد عطلة  21/04/2023 24/04/2023 

2223/2222 الصيفي الدراسي الفصل مواد على بدءالتسجيل  23/04/2023 27/04/2023 
العمال عيد  01/05/2023  
الثاني الدراسي الفصل من أو المواد دراسة من لالنسحاب موعد اخر  18/05/2023  

المحوسبة ابمتحانات فترة  21/05/2023 24/05/2023 
بعطلةصابستقالل عيد  25/05/2023  

2223/2222الثاني للفصل النهائية ابمتحانات  28/05/2023 08/06/2023 
الفصلين بين ما الطلبة إجازة تبدأ  11/06/2023  

 دائرة إلى2223/2222 الثاني الفصل امتحانات نتائا لتقديم موعد آخر

والتسجيل القبول  
11/06/2023  

 والشهادات العلمية الدرجات بمنح الكليات مجالس تنسيب ديملتق اخرموعد
العمداء مجلس إلى  

19/06/2023  

والشهادات العلمية الدرجات بمنح العمداء مجلس قرار  21/06/2023  
 بالتدريس يرغب ب لمن التدريسية الهيئة ألعضاء السنوية ابجازة بدء

 2223/2222 الصيفي الفصل في
21/06/2023  
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 الثاني الفصل الدراسي

 2123- 2122الجاهعي  للعام 
 

 الدراصبد العليبطلجخ 
 

 الــى من الحدث

من دراسة المواد أو من الفصل الدراسي  لالنسحابآخر موعد 
2022/2023الثاني   

12/02/2023 18/05/2023 

فترة منح عدم ممانعة لتعيين اإلشراف وتقديم تعيين مشرف 
ل الجامعية لطلبة الدراسات العلياوإقرار خطط الرسائ  

12/02/2023 01/06/2023 

فترة تقديم طلبات التحويل من مسار إلى مسار ومن برناما إلى 
 برناما من الكليات إلى مجلس الدراسات العليا

12/02/2023 26/02/2023 

2022/2023بدء الفصل الدراسي الثاني   12/02/2023  

متحان التعويضي صغير فترة السحب واإلضافة وإجراء اب
 المكتملب

12/02/2023 16/02/2023 

فترة منح عدم ممانعة لتشكيل لجان المناقشة وتنسيب لجان 
 المناقشة من الكليات لمجلس الدراسات العليا

12/02/2023 04/05/2023 

فترة تحديد محاور ولجان امتحان الكفاءة المعرفية للدكتوراه، 
ل للماجستير، للفصل الدراسي ومحاور ولجان ابمتحان الشام

2023/2022الصيفي  . 

19/02/2023 25/05/2023 

فترة تحديد حزمة المقبول لطلبة الماجستير صتقدير مقبولب للفصل 
2024\2023الدراسي األول   

19/02/2023 25/05/2023 

2022/2023فترة التدريس للفصل الدراسي الثاني   19/02/2023 25/05/2023 

ائل الدكتوراه والماجستيرفترة مناقشة رس  26/02/2023 18/05/2023 

 11/06/2023 05/03/2023 فترة تسليم رسائل الدكتوراه والماجستير

فترة إجراء امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني 
2022/2023  

02/04/2023 20/04/2023 

 07/05/2023 23/04/2023 فترة امتحان الكفاءة المعرفية لطلبة الدكتوراه

2022/2023ترة التسجيل على مواد الفصل الدراسي الصيفي ف  23/04/2023 27/04/2023 

 18/05/2023 14/05/2023 فترة ابمتحان الشامل لطلبة الماجستير

2022/2023فترة ابمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني   28/05/2023 08/06/2023 

سي الثاني آخر موعد لتقديم نتائا امتحانات الفصل الدرا
إلى دائرة القبول والتسجيل 2022/2023  

11/06/2023 11/06/2023 

آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية 
 والشهادات إلى مجلس العمداء

19/06/2023 19/06/2023 

 21/06/2023 21/06/2023 قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات
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 رئٌسكً  صكٌل فالح السرحكن األستكذ الدكتور   -7
 عضواً  السٌد عكدل شــــــــدٌفـــــــــــــــــــكت -3
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