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كلمة رئي�س جمل�س الأمناء

رحاب اجلامعة
يقول اهلل عز وجل بعد �أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم «وقل ربي زدين
علم ًا» �صدق اهلل العظيم.
�أيه�ا الطلب�ة الأع�زاء ,هذا رح�اب جامعتك�م وا�سع رحب منير ,يف هذا
الف�ض�اء الأكادميي تعي�ش�ون حياتكم اجلامعية �إنه�ا مرحلة مهمة يف م�سرية
كل واح�د منا ,فيها كثري من ال�سعي الطيب للتعلم الذي هو نوع من �أنواع
اجلهاد ,وال يكون اجلهاد �سه ًال �إال �إذا كان مدعم ًا بالإميان .وحده الإميان يحفزنا
كي نتحمل ال�صعب.
له�ذا الرحاب قد�سيته لأن�ه رحاب علم ,وله مكانة ه�ي الأعلى :هل
ي�ست�وي الذي�ن يعلمون والذين ال يعلم�ون» وفيه يبد�أ الإن�س�ان �أول خطوة
نح�و فهم احلياة ومعانيه�ا ,فالتخ�ص�ص مهما كان جماله منفتح على املعرفة م�ن زاويته ,لكن احلياة اجلامعية,
وما توفره اجلامعة لكم من بيئة �سليمة ,وحيوية مفيدة من خالل �أن�شطتها املتعددة .من �ش�أنها توفري عنا�رص
القوة التي يجدر بالطالب امتالكها كي يجد طريقه نحو النجاح والتفوق يف حياته العملية.
لذل�ك كان �شع�ار جامعتكم «املعرفة ق�وة» ور�ؤيتها «جامعة جادة وملتزمة و�ساعي�ة للعلم» ور�سالتها
«�إعداد القادة من خالل تهيئة بيئة حمفزة على التعلم والبحث العلمي وخدمة املجتمع» فهي كذلك جتتهد
مثلما جتتهدون ,وتتعلم مثلما تتعلمون ,وترتقي من عام �إىل عام مثلما ترتقون ,هي �صورة عنكم ,و�أنتم �صورة
عنها يف حديثكم واجتهادكم ورقيكم العلمي والأخالقي.
لق�د خرجت اجلامعة ت�سعة �أف�واج من طلبة املاج�ستري ,و�ستة �أفواج من طلب�ة البكالوريو�س حتى الأن,
وجميعه�م عا�ش�وا حياة جامعية مليئ�ة باحليوية والن�شاط وبالأم�ان �أي�ضا ,فقد �سادت املحب�ة والوئام ,ونبذ
اجلمي�ع العن�ف والتع�ص�ب جانب ًا ,م�ستمتعني بعالق�ات الزمالة وال�صداق�ة املتينة ,وح�س�ن اخللق ,واالحرتام
املتبادل بينهم وبني �أ�ساتذتهم ,وموظفي ال�ش�ؤون واخلدمات امل�ساندة.
ه�ا ه�و الدليل ال�ذي ير�شدك�م �إىل متطلب�ات الت�سجيل وامل�واد الدرا�سي�ة وغريها بين �أيديكم ,وها
�أنت�م بني يدي جامعتكم� ,أمين�ة عليكم ,حري�صة على �إعدادكم وت�أهيلكم ,ذخ�ر ًا لوطنكم الغايل ,وحماة
ملكت�سباته ,و�صناع ًا مل�ستقبله ,فلكم �أطيب التحيات ,و�أ�صدق الأمنيات.

الدكتور يعقوب ناصر الدين
رئيس مجلس أمناء الجامعة
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كلمة رئي�س اجلامعة
أعزائي طلبة جامعة الشرق األوسط لبرنامجي
البكالوريوس والماجستير
أحييكم أجمل تحية ،وأرحب بكم أجمل ترحيب،
وأنتم تنضم��ون إلى كوكبة الدارس��ين في هذه
الجامع��ة التي اعدت نفس��ها ،وهيأت رحابها كي
تمنحك��م كل ما تس��تحقونه من رعاي��ة وعناية
وإهتمام ،وذلك واجب عليها ،مثلما هوحق لكم،
ومن هذه الثنائية نصيغ مع ًا عهدنا المشترك من
أجل أن تتم العملية األكاديمية على أفضل وجه.
هن��ا ،في ه��ذا الم��كان نعيش الحي��اة الجامعي��ة بجمي��ع أبعادها
وأهدافها وغاياتها النبيلة ،وفي ه��ذا الفضاء الجامعي تضعون أولى
خطواتكم على طريق مستقبل واعد باألمل يوصلكم الى نوعية حياة
تليق بتحصيلكم العلمي واألخالقي واإلنساني.
دائم�� ًا ال بد من دليل ،والدلي��ل بين أيديكم ،أرج��و أن تتطلعوا على
محت��واه ،وال تكتفوا بمجرد فكرة عامة ،أوما يخص الكلية التي تنتمون
إليه��ا ،ذل��ك أن معرف��ة الجامع��ة وامكاناته��ا ،والكليات وأقس��امها،
والخدمات والنشاطات أمر له أهمية في اكتساب المعرفة ،و«المعرفة
قوة» هو ش��عار جامعة الش��رق األوس��ط التي تفخر بم��ا قدمت من
خريجين على سوية عالية لبلدنا الحبيب ،وللدول العربية الشقيقة.
أتمنى لكم حياة جامعية راقية ،وأسأل اهلل العلي القدير أن يوفقكم
في جهودكم ومثابرتكم وأن يكتب لكم النجاح والتفوق والس��داد ،إنه
سميع مجيب.
رئيس الجامعة

األستاذ الدكتور ماهر سليم
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كلمة عميد �ش�ؤون الطلبة
نتش��رف بكم أبنائنا الطلب��ة برحاب جامعتكم
جامعة الش��رق األوس��ط ذلك الص��رح العلمي
الذي س��يرقى بكم ف��ي كل مجاالت��ه لتصبحون
عنوان ًا للتميز ،متمنين لكم النجاح والسعادة في
حياتكم األكاديمية بعد اتم��ام مهامكم الموكلة
اليكم حاملين راية المس��ؤولية لحياتكم العملية
بعد التخرج بإذن اهلل.
«المعرف��ة قوة» عنوان يصاحبكم عبر س��ني
الحي��اة ،تتبناه جامعتكم ،ومن س��بل ترجمة هذا
المعنى الس��امي بعد إيماننا بهدفنا لصناعة القادة نضع بين أيديكم
هذا الكتيب كدليل للطالب للتعرف على الحقوق والواجبات والتعليمات
إلرشادكم ولإلرتقاء بمعنى المعرفة.
إن عمادة ش��ؤون الطلبة ركن أساسي بالجامعات العريقة تدعمكم
عل��ى طول دربك��م األكاديمي وبع��د التخرج ،إذ تقدم عمادة ش��ؤون
الطلبة كافة الخدمات الطالبية واألنشطة الالمنهجية التي تسعى من
خاللها تنمية اإلبداع وخلق األجواء التي س��تحملونها معكم بالذاكرة
بعد التخرج وتفخرون بها.
أرجواإلطالع على هذا الكتيب واإلحتف��اظ به ،كل التمنيات القلبية
لكم بالتوفيق والتميز والنجاح.
عميد شؤون الطلبة

الدكتور سليم شريف
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ن�ش�أة اجلامعة:

م�ؤ�س�سة وطنية تعليمية بحثية ا�ستـ�شارية غري ربحية.
تهتم اجلامعة باملعرفة باعتبارها القوة الدافعة يف ن�شر الثـقافة وبناء مهارات علمية عالية للطلبة
وت�أهيلهم وتزويدهم بها ،تلبية ملتطلبات التنمية الإن�سانية القادرة على مواكبة التطورات العلمية
العاملية وتطبيقاتها املختلفة.
وملا كانت اجلامعات منارات العلم واملعرفة ،وموائل �صنع القادة ورجال امل�ستقبل ،ف�إن جامعة
ال�شرق الأو�سط ت�سهم بتحقيق �شعار "املعرفة قوة" ،ويرفع م�ؤ�س�سها دعائم هذا ال�صرح العلمي،
متّخذ ًا من هذا ال�شعار مبد�أً ،مهما بلغت الت�ضحيات وتوالت العقبات.
وجت�سد اجلامعة هذا ال�شعار بتوفري اجلو العلمي املتم ّيز ،الذي يجد فيه الطالب جماالت عدة
ّ
الكت�ساب املعرفة؛ فمن جمتمع طالبي خمتار بعناية� ،إىل �أع�ضاء هيئة تدري�س ذوي خربة ودراية� ،إىل
مكتبة حديثة ومتط ّورة �إىل مرافق جامعية متف ّردة ،يجد الطالب نف�سه حموط ًا بهذا اجلو العلمي الذي
يدفعه �إىل التم ّيز والتف ّرد.
ت�أ�س�ست اجلامعة يف  2005/6/30للدرا�سات العليا ،وابتدا ًء من بداية الف�صل الثاين من العام
اجلامعي  2009/2008مت املوافقة على طرح برامج البكالوريو�س يف تخ�ص�صات خمتلفة لتتكامل
حلقات املعرفة والتعلم بني برامج مرحلتي التعليم اجلامعي (البكالوريو�س واملاج�ستري).
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ر�ؤية اجلامعة:

جامعة جادَّة وملتزمة و�ساعية للتع ُّلم.
ر�سالة اجلامعة:

�إعداد القادة من خالل تهيئة بيئة حمفزة على التع ُّلم والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
�أهداف اجلامعة:
• تب ّني احلاكمية يف �إدارة اجلامعة بفاعلية وكفاءة مبا يحقق الريادة.
• تقدمي برامج �أكادميية رائدة وفق معايري اجلودة ال�شاملة.
• تهيئة بيئة تعليمية تع ّلم ّية جاذبة وحمفزة للإبداع والتميز.
• رفع كفاءة �أداء كليات اجلامعة وعماداتها ودوائرها ومراكزها ومكاتبها.
• بناء ج�سور التوا�صل الأكادميي داخليا وخارجيا ،ودعمها.
• بناء �شراكات فاعلة مع م�ؤ�س�سات املجتمع.
• االرتقاء مب�ستوى البحث العلمي والدرا�سات العليا ،وتعزيز البحث التطبيقي.
• تنمية املوارد املالية للجامعة.
القيم اجلوهرية (:)Core Values

تعد القيم �إطار عمل للتعامل بني الأفراد داخل اجلامعة وخارجها لتحقيق �أولوياتها الإ�سرتاتيجية
وال�سعي نحو حتقيق �أهدافها واجلامعة تثمن عالي ًا القيم الآتية:
• التميـز :تن�شد اجلامعة حتقيق �أق�صى م�ستوى من التميز يف �أدائها وتطبيق مقايي�س علمية
مو�ضوعية يف التعليم والتعلم واالبتكار.
• الإبـداع :تدعم اجلامعة مناخ ًا ي�ساعد �أع�ضاءها على الإبداع ب�إتاحة الفر�صة للتعبري و�إثراء
احلوار الإ�سرتاتيجي الحتالل مكانة منفردة بني جامعات العامل بعدم االكتفاء بدور املتلقي للعلم،
بل بالعمل املتوا�صل لتحقيق الريادة العلمية يف جميع التخ�ص�صات التي تد ّر�سها.
• االبت���كار :تدع���م اجلامع���ة وج���ود من���اخ ي�ساع���د �أع�ضاءها عل���ى االبتكار مب���ا مي ّكنها م���ن الوفاء
15
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بالتزاماتها نحو طالبها واملجتمع املحلي.
• التعلم امل�ستمر :تلتزم اجلامعة بدعم التعلم امل�ستمر داخل جمتمع اجلامعة وخارجه ،وتعزيز النمو
الفكري امل�ستمر ورفاهية املجتمع امل�ستدامة.
• العدالة والنزاهة :تلتزم اجلامعة مببادئ العدالة االجتماعية وتكاف�ؤ الفر�ص والتنوع الثقايف،
والتزام �أع�ضائها ب�أعلى درجات الأمانة واالحرتام والأخالقيات املهنية.
• اال�ستجابة :تتعهد اجلامعة ب�أن تكون �إيجابية يف درا�سة احتياجاتها ،والتعامل مبرونة مع م�شكالتها.
• ال�شفافية وامل�ساءلة :تلتزم اجلامعة التزام ًا را�سخ ًا بعر�ض فكرها و�أفكارها على املجتمع لقيا�س
مقدار �إ�سهاماتها يف املعرفة العاملية بحاكمية ر�شيدة.
• القيادة والعمل اجلماعى :تلتزم اجلامعة التزام ًا را�سخ ًا بتعزيز الأدوار القيادية الفردية
وامل�ؤ�س�سية ،والإميان العميق باالحرتافية وامل�س�ؤولية والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد.
• احلرية الأكادميية :يعد اال�ستك�شاف الفكري احلر واملن�ضبط هو جوهر التقاليد الأكادميية الذي
يظهر جلي ًا يف جميع جوانب الأن�شطة العلمية والدرا�سية باجلامعة.
• االلتزام بالعمل امل�ؤ�س�سي :تلتزم اجلامعة بالعمل كفريق عمل واحد على جميع امل�ستويات ويف جميع
مناحي وم�سارات اجلامعة.
• التفاعل مع املجتمع :تلتزم اجلامعة بالتفاعل مع املجتمع من خالل عقد ال�شراكات املحلية الفاعلة
التي ت�سهم يف توفري فر�ص تعليم م�ستمر وبرامج تدريبية وتثقيفية.
• �ضمان اجلودة ال�شاملة :تلتزم اجلامعة با�ستمرارية مراجعة الأداء على جميع امل�ستويات ويف
جميع مناحي وم�سارات اجلامعة وتقييمها وا�ستخدام النتائج لتحديد مناطق اخللل وو�ضع احللول
املنا�سبة للتح�سني.
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ال�سيا�سة العامة للجامعة
هي اخلطوط العري�ضة املوجهة لتنفيذ �إ�سرتاتيجية اجلامعة من �أجل حتقيق ر�ؤيتها ور�سالتها
و�أهدافها �ضمن القوانني الناظمة لقطاع التعليم العايل و�أنظمة اجلامعة وتعليماتها وتهدي متخذي
القرارات يف قراراتهم.

حماور ال�سيا�سة
 .1امل�س�ؤولية:

و�ضع �إمكانيات اجلامعة وقدراتها كافة خدمة للوطن والإن�سانية.
� .2صورة اجلامعة و�سمعتها:

من الثوابت التي ينبغي �أال مت�س وال تخد�ش.
 .3اجلودة:

غاية تلتزم اجلامعة بتحقيقها و�إدامتها.
� .4أع�ضاء الهيئة التدري�سية:

ع�ضو الهيئة التدري�سية املتميز حم�صن وجتب املحافظة عليه.
 .5الطلبة:

يت�صف طالب اجلامعة مبهنيته ورقيه.
 .6الربامج واملناهج واخلطط:

تواكب احلداثة والتطور وقابلة للتطبيق ،وتلبي احتياجات املجتمع املتغرية.
 .7الهيئة الإدارية:

العمل يف اجلامعة للأكفياء ،والأولوية يف بع�ض الأعمال الإدارية للأكادمييني ،ب�شرط املقدرة
والرغبة واحل�ضور والدراية.
 .8احلاكمية الر�شيدة:

تتبنى اجلامعة احلاكمية الر�شيدة.
 .9موارد اجلامعة:

تعظيم تنويع موارد اجلامعة املالية وتربير نفقاتها.
17
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 .10البحث العلمي:

يوجه ليكون ذا مردود اقت�صادي ويخدم التنمية امل�ستدامة.
 .11التعاون الدويل:

بناء تعاون مع م�ؤ�س�سات �أكادميية ومهنية ودولية مرموقة يخدم تطور اجلامعة وحتقيق �أهدافها.
 .12املهارات:

بناء مهارات مهنية وحياتيه لدى �أ�سرة اجلامعة وتعزيزها وتوفري البيئة الالزمة لتطويرها.
 .13الثقافة الإلكرتونية:

توظيف البيئة الإلكرتونية املتطورة يف خدمة اجلامعة.
 .14الن�شاطات:

م�أ�س�سة الن�شاطات حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا.

 .15التغذية الراجعة:

تتبنى اجلامعة التغذية الراجعة متعددة امل�صادر لالرتقاء ب�أدائها.
 .16التنوع الثقايف:

يحرتم طلبة اجلامعة والعاملون فيها التعددية والتنوع الثقايف وي�ستفيدون منها.
 .17العمل التطوعي:

تعزز اجلامعة ثقافة العمل التطوعي لدى �أ�سرتها خدمة للجامعة واملجتمع.
 .18خطة العمل:

تعمل اجلامعة بكل وحداتها الأكادميية والإدارية وفق خطة عمل فرعية وكلية منبثقة عن
�إ�سرتاتيجية اجلامعة.
 .19الثقافة التنظيمية:

تعمل اجلامعة على تكوين ثقافة تنظيمية راقية لها.
 .20الإتيكيت والربوتوكول:

تعمل اجلامعة على تعزيز ثقافة الإتيكيت والربوتوكول و�أ�صولهما لتكون ثقافة �سائدة بني طلبتها
والعاملني فيها.
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 .21االت�صال والتوا�صل:

تفعيل مبادئ االت�صال والتوا�صل يف جميع االجتاهات داخل اجلامعة وخارجها.
 .22التعلم امل�ستمر:

اجلامعة يف كيانها وثقافتها �ساعية للتعلم وتن�سج قدرة م�ستمرة متجددة على التكيف والتغيري.
 .23املخرجات:

حتر�ص اجلامعة على تكوين خمرجات متطورة وعملية ومواكبة للحداثة.
 .24ت�صنيف اجلامعة:

ت�سعى اجلامعة �إىل تبوء مواقع متقدمة يف �أنظمة الت�صنيف املحلية والدولية.
 .25املبادئ الأخالقية:

تلتزم اجلامعة مبراعاة مكارم الأخالق.
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ملاذا جامعة ال�شرق الأو�سط؟!
تت�ضافر عوامل عدة جتعل من جامعة ال�شرق الأو�سط مركزا للتميز والإبداع؛ منها:
• تب ّنيها ثوابت منها :العمل بروح الفريق الواحد ،والرتكيز على التقنية احلديثة والتطبيق؛ لتكون
خمرجاتها ذات كفاءة وجودة عالية.
• تقدميه���ا خربات تعليمية بحثية نظرية وتطبيقية متميزة ،وذات جودة عالية وفق معايري الأداء
العاملي.
• التزامها بالتح�سني والتطوير امل�ستمرين لطلبتها وللعاملني فيها بهدف �ضمان جودة خمرجاتها.
• تب ّنيها مبد�أ التع ّلم امل�ستمر وب ّثه بني طلبتها والعاملني فيها.
• تقدميه���ا خدمات ا�ست�شارية وفني���ة متميزة للمجتمع املحلي ،والعمل عل���ى حل م�شكالته بطرق
�إبداع ّية.
• ا�سهامها يف التنمية امل�ستم ّرة بو�صفها جامعة مو ّلدة للمعرفة ،وتق ّدميها خدمات ودرا�سات فن ّية
مبدعة.
• حر�صه���ا عل���ى �إقامة �شبكات من املعلوم���ات املهنية مع اجلامع���ات الأردني���ة والعربية والعاملية
العريقة وكذلك مع اجلمع ّيات املهن ّية ذات العالقة.
• حتر����ص على نظافة املكان وت�أ ّلقه ،وعلى مت ّيز املرافق اجلامعية وج ّدتها وجاذبيتها ،حتى تبقى
موطن جذب ترتاح �إليه النفو�س ،وتق ّر به العيون.
• متتّعها مبوقع متم ّيز على طريق مطار امللكة علياء الدويل ،الذي ُيعد من �أهم املناطق التنموية
تطور ًا يف الأردن ،الأمر الذي ُمي ّكن اجلامعة من ا�ستثمار مكونات قوتها ومق ّومات تط ّورها ك ّلها.
• مت ّيزه���ا م�ؤ�س�س���ة وطنية تعليمية بحثي���ة ا�ست�شارية للدرا�سات العليا ،يتواف���ر فيها �أع�ضاء هيئة
تدري����س يحملون رتب��� ًا �أكادميية متنوع���ة وخبـرات متمي���زة ( %30منهم برتبة �أ�ست���اذ %20 ،منهم
برتبة �أ�ستاذ م�شارك ،و %42منهم برتبة �أ�ستاذ م�ساعد) ،يع ّدون �أمنوذج ًا يحتذى لطلبتهم ،متابعة
و�إر�شاد ًا وتوجيه ًا علمي ًا و�سلوكي ًا ،متمثلني ومنفذين لر�ؤية اجلامعة ور�سالتها.
• تب ّنيه���ا خطط��� ًا درا�سية مع ّدة �إعداد ًا علمي ًا دقيق ًا ،من ِقبل خرباء خمت�صني وفق ًا ملعايري عاملية
متطابقة مع معايري االعتماد اخلا�ص للتخ�ص�ص.
• التزامها بتطوير مناهجها الدرا�سية با�ستمرار لتالئم التوجهات العاملية والواقع العملي.
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• حر�صه���ا عل���ى �أن تك���ون لغ���ة التدري�س فيه���ا العربي���ة الف�صيحة ،م���ع تدري�س بع����ض املواد يف
التخ�ص�صات باللغة الإجنليزية تلبية الحتياجات �سوق العمل والتميز عند املناف�سة.
توفري مرافق جامعية عديدة� ،أُعدّت وفقاً للموا�صفات العاملية منها:
• مكتبة حديثة حمو�سبة ،ورقية و�إلكرتونية و�إنرتنت ال�سلكي.
• قاع���ات تدري�سي���ة مريح���ة ومكيف���ة وجمهزة ب�أح���دث الأجه���زة الإلكرتونية ،ومبقاع���د درا�سية
مبوا�صفات عاملية ،وتقنيات �سمعية وب�صرية حديثة من�سجمة مع متطلبات تكنولوجيا املعلومات.
• مدرجات وم�سارح وقاعات متعددة الأغرا�ض جمهزة ب�أحدث ما تو�صلت �إليها التكنولوجيا.
• خمت�ب�رات متع���ددة منه���ا :خمترب ال�صوتي���ات ،وخمت�ب�رات احلا�س���وب ،خمت�ب�رات الت�صميم
اجلرافيكي ومرا�سمه ،وخمترب تكنولوجيا التعليم،
• �أ�ستودي���و تدريب���ي �إذاعي وتلفازي ي�شم���ل جميع التجهيزات الإلكرتوني���ة احلديثة لإنتاج وتقدمي
العرو�ض والتقارير الإخبارية وخدمة الإعالم متعدد الو�سائط.
• مالعب و�ساحات ريا�ضية متنوعة (كرة قدم ،وكرة يد ،وكرة �سلة ،وكرة طائرة ،وتن�س �أر�ضي)
�ضمن املوا�صفات العاملية و�ساحات خ�ضراء توفر للطلبة جل�سات هادئة.
• مركز �صحي متق ّدم يتكون من عيادة طبية و�صيدلية ،و�سيارة �إ�سعاف خا�صة باجلامعة ،وتق ّدم
اجلامع���ة ت�أمين ًا �صحي ًا لطلبته���ا .ومتتد اخلدمات ال�صحية للجامع���ة �إىل املجتمع املحلي ،و�إىل كل
حمتاج لهذه اخلدمات.

21

دليل الطالب 2016 - 2015

امل�صطلحات اجلامعية
تتبع جامعة ال�شرق الأو�سط يف تدري�سها نظام ال�ساعات املعتمدة ،الذي تنطلق منه عدة اعتبارات
�أ�سا�سي���ة حت���دد الأنظمة والتعليم���ات التي تنظ���م العملية التعليمي���ة ،وت�ضبط العالقة ب�ي�ن �أطرافها
املختلف���ة :الطلب���ة و�أع�ض���اء الهيئة التدري�سي���ة و�إدارة اجلامعة� ،س���واء �أكانت تتعل���ق بتوفري حد �أدنى
م�ش�ت�رك م���ن الثفاق���ة العامة لطلبة اجلامع���ة� ،أم بتحديد عدد م���ن املواد امل�شرتكة ب�ي�ن طلبة الكلية
الواحدة� ،أم بتحديد متطلبات التخ�ص�ص .وفيما يلي �شرح لبع�ض امل�صطلحات:
 -العام اجلامعي:

تتك���ون م���ن ف�صلني درا�سيني �إجباريني مدة كل منهما (� )16أ�سبوع��� ًا ،وف�صل �صيفي اختياري ال
تقل مدته عن (� )8أ�سابيع.
 -الدرجة العلمية:

هي الدرجة التي متنح للطالب بعد حتقيق متطلبات التخرج ،وت�سمى درجة البكالوريو�س �أو درجة
املاج�ستري.
 -نظام ال�ساعات املعتمدة:

نظ���ام يقوم على حتديد ال�ساع���ات املعتمدة التي ي�شرتط �إكمالها ،والنج���اح فيها بامل�ستوى الذي
تق���رره �أنظمة اجلامع���ة وتعليماتها �شرط ًا للتخ���رج يف �أي ق�سم من �أق�سامه���ا ،وحتديد املجاالت
الدرا�سي���ة الت���ي تو ّزع عليها هذه ال�ساع���ات املعتمدة .ثم يرتك للطالب حري���ة التقدم يف درا�سته
للم���واد املطلوب���ة منه بح�سب تقدي���ره حلاجته �إليه���ا وا�ستعداده لها ،بتوجي���ه املر�شد الأكادميي،
�ضمن احلدود الدنيا والعليا من الوحدات الدرا�سية امل�سموح بت�سجيلها يف كل ف�صل درا�سي.
 -ال�ساعة املعتمدة:

ه���ي وحدة علمي���ة ت�سجل للطالب يف حال���ة جناحه يف املادة الت���ي يدر�سها .وتقدر ع���ادة ب�ساعة
درا�سي���ة نظرية �أ�سبوعية� ،أو ب�ساعتني عمليتني على الأقل .كما �أنها تكون �أ�سا�س حتديد الن�صاب
الدرا�س���ي الذي ي�أخ���ذه الطالب يف كل ف�صل درا�س���ي ،وفق ًا لأحكام هذا النظ���ام .ويقوم الق�سم
املخت�ص يف الكلية بتحديد عدد ال�ساعات املعتمدة لكل مادة من املواد.
 -الف�صل الدرا�سي:

الف�ت�رة الزمنية املمتدة ب�ي�ن الدرا�سة ونهايتها ،مبا يف ذلك فرتة االمتح���ان ،ومدتها (� )16ستة
ع�ش���ر �أ�سبوع��� ًا� .أما الف�صل ال�صيفي ،فالدرا�س���ة فيه اختيارية ،مدته���ا ( )8ثمانية �أ�سابيع على
الأقل مبا يف ذلك �أيام االمتحانات ،وفق ًا ملا تقرره اجلامعة يف هذا ال�ش�أن.
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 -الف�صل الدرا�سي االعتيادي:

الف�صل الدرا�سي الأول والثاين.
 -اخلطة الدرا�سية:

هي التي حتدد عدد ال�ساعات املعتمدة املقررة للح�صول على الدرجة العلمية ،وتبينّ طبيعة املواد
الإجبارية واالختيارية وامل�ساندة املطلوبة.
 -متطلبات اجلامعة:

جمموعة من املواد الدرا�سية تو ّفر خلفية م�شرتكة جلميع طلبة اجلامعة يف ر�ؤية ق�ضايا جمتمعهم
و�أمته���م ،ويف تنمية مهاراته���م اللغوية (العربي���ة والأجنبية) ورفعها �إىل امل�ست���وى الذي ي�ؤهّ لهم
ال�ستعياب تلك القيم واملفاهيم ،والتفاعل مع م�صادر املعرفة.

 -متطلبات الكلية:

جمموعة من املواد الدرا�سية التي حتددها كل كلية (يق ّرها جمل�س العمداء بناء على تن�سيب من
جمل�س الكلية) لتكون قاعدة معرفية م�شرتكة لطلبتها ،وت�ؤدي �إىل ك�شف ميول الطالب احلقيقية
�ضمن الكلية الواحدة ،وتو�سيع �أفقه ،و�إثراء معلوماته يف املجال العام.
 -متطلبات التخ�ص�ص:

جمموعة من املواد الدرا�سية ال�ضرورية للتخ�ص�ص يف عدّة جماالت معرفية التي يحدّدها الق�سم املخت�ص.
 -املتطلبات ال�سابقة:

هي املواد التي يجب على الطالب درا�ستها بنجاح حتى يتمكن من �أخذ املواد التي تعلوها يف امل�ستوى.
 -امل�ستوى الدرا�سي:

يحدد امل�ستوى الدرا�سي للطالب بعدد ال�ساعات املعتمدة التي ينهيها بنجاح،
وي�صنف الطالب امل�سجل لنيـل درجة البكالوريو�س يف كليات اجلامعة على النحو الآتي:
ال�سنة الأوىل

0

32

ال�سنة الثانية

33

65

ال�سنة الثالثة

66

98

ال�سنة الرابعة

99

132

ال�سنة اخلام�سة

�أكرث من 133
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 -املادة الدرا�سية:

درا�سة مو�ضوع على مدى ف�صل درا�سي واحد تغطي عدد ًا من ال�ساعات املعتمدة ،يحددها الق�سم املخت�ص.

 -رقم املادة:

تعطى كل مادة رقم ًا يدل على الكلية والق�سم وامل�ستوى وللمجال املعريف والرقم الت�سل�سلي للمادة
�ضمن جمالها املعريف.

 -العبء الدرا�سي:

 بالن�سبة لربامج البكالوريو�س:ه���و جمموع ال�ساعات املعتمدة التي ي�سجلها الطالب يف ف�صل درا�سي معينّ  ،واحلد الأعلى للعبء
الدرا�س���ي هو (� 18ساعة معتمدة) يف الف�صل الدرا�س���ي االعتيادي ،وميكن رفعه �إىل (� 21ساعة
معتم���دة) �إذا ح�ص���ل الطالب على مع���دل ( 85%فما فوق) �أو للطالب املتوق���ع تخرجه يف ذلك
الف�ص���ل� ،أما يف الف�ص���ل ال�صيفي ف�إن العبء الدرا�سي يك���ون (� 9ساعات معتمدة) وميكن رفعه
�إىل (� 12ساعة معتمدة) للطالب املتوقع تخرجه يف ذلك الف�صل� .أما بالن�سبة للحد الأدنى للعبء
الدرا�سي فهو (� 12ساعة معتمدة) يف الف�صل االعتيادي وميكن ان ي�صل عبء الطالب الدرا�سي
�إىل (� 9ساعات معتمدة) مبوافقة عميد الكلية.
 -مدة الدرا�سة:

م���دة الدرا�س���ة االعتيادية لنيل درج���ة البكالوريو�س �أرب���ع �سنوات درا�سي���ة ،با�ستثناء تخ�ص�صي
(الهند�سة وال�صيدلة) �إذ تكون املدة الدرا�سية االعتيادية خم�س �سنوات درا�سية.
 -املواد احلرة :

هي املواد التي يختارها الطالب من بني املواد التي تطرحها اجلامعة خارج تخ�ص�صه.
 -العالمة النهائية للمادة:

ه���ي جمموع عالمات االمتحان النهائ���ي ،واالختبارين الأول والثاين والأن�شطة وي�ستثنى من ذلك
تر�صد نتيجتها بكلمة (ناجح) �أو (را�سب) مثل العلوم الع�سكرية واملواد
املواد اال�ستدراكية الت���ي ّ
التح�ضريية والندوة.
 -احلد الأدنى للعالمة:

احل���د الأدنى لعالمة النج���اح يف املادة لطالب البكالوريو�س ه���و ( ،)50%واحلد الأدنى للعالمة
النهائية هو (.)35%
 -املعدل الف�صلي:

هو معدل عالمات املواد التي در�سها الطالب يف الف�صل الواحد �ضمن خطته الدرا�سية وال حت�سب
يف املعدل الف�صلي عالمات املواد التي يدر�سها الطالب خارج متطلبات اخلطة الدرا�سية.
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 -املعدل الرتاكمي «العام»:

ه���و معدل جمي���ع املواد التي در�سها الطالب جناح��� ًا �أو ر�سوب ًا واملقررة يف خطت���ه الدرا�سية حتى
تاريخ ذلك املعدل .وال حت�سب يف املعدل الرتاكمي عالمات املواد خارج خطة الطالب الدرا�سية.

 -ت�أجيل الدرا�سة:

كحد �أعلى
ويعن���ي ع���دم اال�ستمرار يف الدرا�س���ة لف�صل درا�سي كح ٍ���د �أدنى �أو ف�صلني درا�سي�ي�ن ٍ
مبوافقة اجلهات املخت�صة وفق تعليمات الالئحة الأ�سا�سية للجامعة.

للتخرج:
 احلد الأدنىّ

للح�ص���ول على الدرجة اجلامع ّية الأوىل وفق ًا مل���ا مت اعتماده لكل تخ�ص�ص ،على �أن ال يقل معدل
الطالب الرتاكمي عند التخرج عن ( )60%لطالب البكالوريو�س.

 -لغة التدري�س:

اللغ���ة العربي���ة هي لغة التدري�س يف اجلامعة ،وميكن التدري�س بلغة �أخرى يف بع�ض التخ�ص�صات
بقرار من جمل�س الأمناء بناء على تن�سيب من جمل�س العمداء.

 -التدريب العملي:

املمار�س���ة التطبيقية ملا يدر�سه الطالب نظري ًا وعملي ًا يف التخ�ص�صات العلمية والإن�سانية ،ويقوم
من خاللها ب�إعداد م�شروع متكامل يف �أحد مو�ضوعات املقرر (املادة) �أو تخ�ص�صه العلمي.

 -املواظبة:

ح�ض���ور املحا�ضرات واملناق�شات العلمية املح���ددة لكل مادة درا�سية على �أ ّال تقل عن احلد الأدين
املقرر يف تعليمات منح درجتي البكالوريو�س واملاج�ستري لتلك املادة لكل ف�صل درا�سي.

 -الإر�شاد الأكادميي:

تقوم اجلامعة بتخ�صي�ص ع�ضو هيئة تدري�س لكل جمموعة من الطلبة يف كل تخ�ص�ص ،لإر�شادهم،
وم�شاركة كل منهم يف اختيار املواد التي يرغب الطالب يف ت�سجيلها ف�صلي ًا بعد الت�أكد من تطبيق
�أحك���ام اخلطة الدرا�سية لهذه املواد ،وميكن للطال���ب اال�ستعانة باملر�شد الأكادميي لإيجاد حلول
مل�شاكل قد تواجهه.
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كليات اجلامعة وتخ�ص�صاتها
كلية الآداب والعلوم
ر�ؤية كلية الآداب والعلوم ور�سالتها و�أهدافها
الر�ؤية

ريادة ومت ّيز يف الربامج الأكادمي ّية والبحث ّية واخلدمات ّية يف �إطار �شراكات متعددة.
الر�سالة

توفري بيئة تعليم ّية ت�ضمن الكفاءة والتناف�سية.
الأهداف

 .1تخريج كوادر على درجة عالية من التعليم والت�أهيل والتم ّيز.
 .2ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة التدري�س من ذوي اخلربات املتم ّيزة.
 .3ت�شجيع البحوث العلم ّية الت�شاركية ذات النوع ّية املتم ّيزة.
 .4عقد ال�شراكات مع امل� ّؤ�س�سات املختلفة.
 .5ت�شجيع الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س على تقدمي �أفكار رياد ّية.
 .6تقدمي اال�ست�شارات مبا يخدم ق�ضايا التنمية امل�ستدامة.
والتخ�ص�صات بح�سب متط ّلبات �سوق العمل.
 .7الت ّو�سع يف الربامج
ّ
الأق�سام العلمية يف كلية الآداب والعلوم:

ت�ضم كلية الآداب والعلوم �أربعة �أق�سام �أكادميية (بكالوريو�س وماج�ستري) وتقدم مقررات متنوعة
يقوم بتدري�سها �أ�ساتذة متخ�ص�صون ذوو خربات طويلة يف التدري�س.
 -1ق�سم اللغة العربية و�آدابها(بكالوريو�س وماج�ستري).
 -2ق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها(بكالوريو�س وماج�ستري).
 -3ق�سم العلوم ال�سيا�سية (ماج�ستري).
 -4ق�سم العلوم الأ�سا�سية.
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ر�ؤية ق�سم اللغة العربية و�آدابها ور�سالته و�أهدافه
الر�ؤية

ريادة ومت ّيز يف برامج اللغة العربية و�آدابها.
الر�سالة

إقليمي بخ ّريجني م�ؤهّ لني ومتم ّيزين.
رفد املجتمع
املحلي وال ّ
ّ
الأهداف

 .1ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة تدري�س ذوي كفاءة متم ّيزة.
� .2إعداد طلبة بنوع ّية متم ّيزة باللغة العرب ّية و�آدابها.
� .3إيجاد بيئة بحث ّية تفاعل ّية بني �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة.
 .4امل�ساهمة الفاعلة يف امل�شاريع الوطن ّية والعرب ّية للدفاع عن اللغة العرب ّية.
 .5امل�شاركة يف امل�ؤمترات املح ّل ّية والإقليم ّية والعامل ّية مبو�ضوعات �أدب ّية ونقد ّية ولغو ّية.
 .6تقدمي اال�ست�شارات يف جماالت اللغة والأدب.
ر�ؤية ق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها ور�سالته و�أهدافه
الر�ؤية

ريادة ومتيز يف برامج اللغة الإجنليزية و�آدابها.
الر�سالة

إقليمي بخ ّريجني م�ؤهّ لني ومتم ّيزين.
رفد املجتمع
املحلي وال ّ
ّ
 .1ا�ستقطاب هيئة تدري�سية متميزة.
 .2توفري بيئة تعلمية تعليمية للطلبة متكنهم من الإبداع.
 .3تنمية مهارات االت�صال والتوا�صل بني الطلبة.
� .4إعداد طلبة بنوع ّية متم ّيزة باللغة الإجنليزية و�آدابها.
 .5تعزيز اجلانب البحثي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة يف جماالت اللغة الإجنليزية و�آدابها.
 .6تقدمي اال�ست�شارات يف جماالت اللغة الإجنليزية و�آدابها.
ر�ؤية ق�سم العلوم ال�سيا�سية ور�سالته و�أهدافه
الر�ؤية

ريادة ومتيز يف جماالت العلوم ال�سيا�سية.
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الر�سالة

إقليمي بخ ّريجني م�ؤهّ لني ومتم ّيزين.
رفد املجتمع
املحلي وال ّ
ّ
الأهداف

 .1ا�ستقطاب هيئة تدري�سية متميزة.
 .2توفري بيئة تعلمية تعليمية للطلبة متكنهم من الإبداع.
 .3تنمية مهارات االت�صال والتوا�صل بني الطلبة.
� .4إعداد طلبة بنوع ّية متم ّيزة يف جماالت العلوم ال�سيا�سية.
 .5تعزيز اجلانب البحثي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة يف جماالت العلوم ال�سيا�سية.
 .6تقدمي اال�ست�شارات يف جماالت العلوم ال�سيا�سية.

كلية العلوم الرتبوية
ر�ؤية كلية العلوم الرتبوية ور�سالتها و�أهدافها
الر�ؤية:

ريادة ومت ّيز يف العلوم الرتبوية.
الر�سالة:

ال�سعي لإعداد قادة متخ�ص�صني يف العلوم الرتبوية والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
الأهداف:

� .1إعداد كوادر م�ؤهلة يف املجاالت الرتبوية ،قادرة على ممار�سة تخ�ص�صاتها بتميز.
 .2ا�ستقطاب �أع�ضاء هيئة تدري�س متميزين يف التخ�ص�صات الرتبوية.
 .3تنمية مهارات التفكري والإبداع لدى الطلبة يف خمتلف املراحل التعليمية.
 .4ا�ستقطاب طلبة من ثقافات خمتلفة.
 .5حتفيز �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة على �إجراء البحوث والدرا�سات الفردية واجلماعية.
 .6تقدمي ا�ست�شارات يف خمتلف املجاالت الرتبوية.
� .7إك�ساب الطلبة االجتاهات الإيجابية املرغوب فيها نحو مهنة الرتبية والتعليم يف �ضوء
امل�ستجدات العلمية والتكنولوجية.
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 .8تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة.
 .9دمج ثقافة التكنولوجيا يف التعليم اجلامعي.
 .10ت�شجيع الطلبة و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية على تقدمي م�شاريع ريادية.
الأق�سام العلمية لكلية العلوم الرتبوية وتخ�ص�صاتها:
 -1ق�سم الرتبية اخلا�صة وتكنولوجيا التعليم:

ومينح ق�سم الرتبية اخلا�صة وتكنولوجيا التعليم درجة البكالوريو�س يف:
 -1الرتبية اخلا�صة (ومت جتميده).
 -2تكنولوجيا التعليم.
ر�ؤية ق�سم الرتبية اخلا�صة وتكنولوجيا التعليم ور�سالته و�أهدافه:
الر�ؤية:

التم ّيز بنوعية اخلريجني.
الر�سالة:

ال�سعي لإعداد كوادر ب�شرية م�ؤهلة يف جمايل الرتبية اخلا�صة وتكنولوجيا التعليم لتلبية املجتمع
بكفاءة وفاعلية.
الأهداف:

 .1تن�شيط البحث العلمي والدورات التدريبية يف جمايل الرتبية اخلا�صة وتكنولوجيا التعليم.
 .2تقييم حمتوى املواد الدرا�سية لتخ�ص�صي الرتبية اخلا�صة وتكنولوجيا املعلومات وتطويرها.
 .3دعم دمج التكنولوجيا يف البيئة التعلمية التعليمية.
 .4تقدمي امل�ساعدة الفنية واال�ست�شارات للم�ؤ�س�سات الرتبوية املختلفة يف جمايل الرتبية اخلا�صة
وتكنولوجيا التعليم.
�	.5إعداد كفاءات تربوية قادرة على البحث والعلم بنجاح يف جمايل الرتبية اخلا�صة وتكنولوجيا
التعليم.
 -2ق�سم الإدارة واملناهج:

ومينح ق�سم الإدارة واملناهج درجة املاج�ستري يف:
 -1مناهج وطرق التدري�س,
 -2الإدارة والقيادة الرتبوية.
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ر�ؤية ق�سم الإدارة واملناهج ور�سالته و�أهدافه:
الر�ؤية:

التم ّيز بنوعية اخلريجني.
الر�سالة:

ال�سعي لإعداد كوادر ب�شرية م�ؤهلة يف جمايل الإدارة واملناهج لتلبية املجتمع بكفاءة وفاعلية.

الأهداف:

 .1تن�شيط البحث العلمي والدورات التدريبية يف جمايل الإدارة واملناهج.
 .2تقييم حمتوى املواد الدرا�سية لتخ�ص�صي الإدارة واملناهج وتطويرها.
 .3تقدمي امل�ساعدة الفنية واال�ست�شارات للم�ؤ�س�سات الرتبوية املختلفة يف جمايل الإدارة واملناهج.
� .4إعداد كفاءات تربوية قادرة على البحث العلمي بنجاح يف جمايل الإدارة واملناهج.
 .5االنفتاح على املجتمع لتقدمي اال�ست�شارات واخلدمات للم�ؤ�س�سات الرتبوية.

كلية الإعالم
ر�ؤية كلية الإعالم ور�سالتها و�أهدافها:
الر�ؤية

الريادة يف الربامج الأكادميية وخدمة املجتمع يف جمال الإعالم.

الر�سالة:

�إعداد وت�أهيل خريجني متميزين للمناف�سة يف حقل الإعالم.

الأهداف:

 .1تزويد الطلبة باملعرفة العملية والنظرية ل�شتى جماالت الإعالم.
� .2إك�ساب الطلبة مهارات ا�ستخدام �أحدث التقنيات يف جمال الإعالم.
 .3توعية الطلبة مبعايري ال�سلوك املهني و�أخالقيات الإعالم.
 .4ت�شجيع الطلبة على امل�شاركة يف خدمة املجتمع املحلي.

الأق�سام العلمية لكلية الإعالم:
 -1ق�سم ال�صحافة والإعالم:

ومينح ق�سم ال�صحافة والإعالم درجتي البكالوريو�س واملاج�ستري يف:
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 .1ال�صحافة (بكالوريو�س)
 .2الإعالم (ماج�ستري).
ر�ؤية ق�سم ال�صحافة والإعالم ور�سالته و�أهدافه:
الر�ؤية:

الريادة يف الربامج الأكادميية وخدمة املجتمع يف جمال ال�صحافة والإعالم.
الر�سالة:

�إعداد وت�أهيل خريجني متميزين �أكادميي ًا ومهني ًا يف جمال ال�صحافة والإعالم للمناف�سة يف �سوق
العمل.

الأهداف:

 .1تقدمي اال�ست�شارات واخلربات خلدمة املجتمع.
� .2إك�ساب الطلبة معارف ومهارات حديثة يف جمال ال�صحافة والإعالم الإلكرتوين احلديث.
 .3توعية الطلبة مبعايري ال�سلوك املهني و�أخالقيات املهنة.
� .4إك�ساب الطلبة مهارات الفنون ال�صحفية احلديثة.
 -2ق�سم الإذاعة والتلفزيون:

 .1ومينح ق�سم الإذاعة والتلفزيون درجة البكالوريو�س.
ر�ؤية ق�سم الإذاعة والتلفزيون ور�سالته و�أهدافه:
الر�ؤية:

الريادة يف الربامج الأكادميية وخدمة املجتمع يف جمال الإذاعة والتلفزيون.
الر�سالة:

�إعداد وت�أهيل خريجني متميزين �أكادميي ًا ومهني ًا يف جمال الإذاعة والتلفزيون للمناف�سة يف �سوق
العمل.
الأهداف:

� .1إك�ساب الطلبة معارف ومهارات �إعداد و�إنتاج الربامج الإذاعية والتلفزيونية.
� .2إك�ساب الطلبة مهارات ا�ستخدام �أحدث التقنيات يف جمال الإنتاج الإذاعي والتلفزيوين.
 .3توعية الطلبة مبعايري ال�سلوك املهني و�أخالقيات املهنة.
 .4ت�شجيع الطلبة على امل�شاركة يف امل�شاريع الريادية مبا يخدم املجتمع املحلي.
31

دليل الطالب 2016 - 2015

كلية احلقوق
ر�ؤية كلية احلقوق ور�سالتها و�أهدافها
الر�ؤية:

التميز يف تدري�س القانون والبحث العلمي.
الر�سالة:

تعميق املعرفة القانونية النظرية واملهارات العملية مبا يلبي احتياجات �سوق العمل.
الأهداف:

 .1تخريج طلبة م�ؤهلني ل�شغل جماالت قانونية يف خمتلف القطاعني العام واخلا�ص.
 .2تر�سيخ ثقة املجتمع املحلي بكلية احلقوق.
 .3حتفيز �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة على البحث العلمي.
 .4تلبية احتياجات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة بامل�ستجدات التكنولوجية.
�أق�سام كلية احلقوق:
 -1ق�سم القانون:

 ومينح درجة البكالوريو�س يف القانون. -2ق�سم القانون العام:

 ومينح درجة املاج�ستري يف القانون العام. -3ق�سم القانون اخلا�ص:

 -ومينح درجة املاج�ستري يف القانون اخلا�ص.
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كلية الهند�سة
ر�ؤية كلية الهند�سة ور�سالتها و�أهدافها:
الر�ؤية:

ريادة ومتيز يف تخ�ص�صات الهند�سة تعليم ًا وبحث ًا وتطبيق ًا.

الر�سالة:

تخريج مهند�سني قادريني على املناف�سة يف �سوق العمل مبهنية عالية.

الأهداف:

 .1تزويد الطلبة باملعارف واملهارات الأ�سا�سية واملهنية.
� .2إك�ساب الطلبة مهارات التوا�صل.
 .3تر�سيخ �أخالقيات املهنة لدى الطلبة ومبادئ املمار�سة العملية لها.
 .4التطوير امل�ستمر للربامج الدرا�سية ح�سب حاجة �سوق العمل.
 .5حتفيز الكادر التدري�سي والطلبة على البحث العلمي والتعليم امل�ستمر.
 .6ت�شجيع الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س على تقدمي �أفكار رياد ّية.
 .7بناء ج�سور التوا�صل مع اجلهات ذات العالقة يف املجاالت الهند�سية والتدريبية والعمل البحثي.
 .8تقدمي التدريب واال�ست�شارات الهند�سية للجهات ذات العالقة.

�أق�سام كلية الهند�سة وتخ�ص�صاتها:
 -1ق�سم الهند�سة املدنية:

 -ومينح درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية.

 -2ق�سم الهند�سة املعمارية و�أنظمة البناء:

 -1ومينح درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية و�أنظمة البناء.

 -3ق�سم هند�سة الطاقة املتجددة:

 -ومينح درجة البكالوريو�س يف هند�سة الطاقة املتجددة.

ر�ؤية ق�سم الهند�سة املدنية ور�سالته و�أهدافه:
الر�ؤية:

ريادة ومتيز يف الهند�سة املدنية تعليم ًا وبحث ًا وتطبيق ًا.

الر�سالة:

تخريج مهند�سني قادريني على املناف�سة يف �سوق العمل مبهنية عالية.
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الأهداف:

 .1تزويد الطلبة باملعارف واملهارات الأ�سا�سية واملهنية.
� .2إك�ساب الطلبة مهارات التوا�صل.
 .3تر�سيخ �أخالقيات املهنة لدى الطلبة ومبادئ املمار�سة العملية لها.
 .4التطوير امل�ستمر للربامج الدرا�سية ح�سب حاجة �سوق العمل.
 .5حتفيز الكادر التدري�سي والطلبة على البحث العلمي والتعليم امل�ستمر.
 .6ت�شجيع الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س على تقدمي �أفكار رياد ّية.
ر�ؤية ق�سم الهند�سة املعمارية و�أنظمة البناء ور�سالته و�أهدافه
الر�ؤية:

حتقيق التميز والإبداع يف التعليم والتعلم والبحث العلمي حملي ًا و�إقليمي ًا.

الر�سالة:

�إعداد معماريني قادرين على الإبداع والعمل يف حقل العمل الهند�سي لتلبية احتياجات املجتمع.

الأهداف:

 .1تزويد الطلبة باملعارف واملهارات الأ�سا�سية واملهنية.
� .2إك�ساب الطلبة مهارات التوا�صل.
 .3تر�سيخ �أخالقيات املهنة لدى الطلبة ومبادئ املمار�سة العملية لها.
 .4التطوير امل�ستمر للربامج الدرا�سية ح�سب حاجة �سوق العمل.
 .5حتفيز الكادر التدري�سي والطلبة على البحث العلمي والتعليم امل�ستمر.
 .6ت�شجيع الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س على تقدمي �أفكار رياد ّية.
ر�ؤية ق�سم هند�سة الطاقة املتجددة ور�سالته و�أهدافه
الر�ؤية:

ريادة ومتيز يف الطاقة املتجددة تعليم ًا وبحث ًا وتطبيق ًا.

الر�سالة:

تخريج مهند�سني قادريني على املناف�سة يف �سوق العمل مبهنية عالية.
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الأهداف:

 .1تزويد الطلبة باملعارف واملهارات الأ�سا�سية واملهنية.
� .2إك�ساب الطلبة مهارات التوا�صل.
 .3تر�سيخ �أخالقيات املهنة لدى الطلبة ومبادئ املمار�سة العملية لها.
 .4التطوير امل�ستمر للربامج الدرا�سية ح�سب حاجة �سوق العمل.
 .5حتفيز الكادر التدري�سي والطلبة على البحث العلمي والتعليم امل�ستمر.
 .6ت�شجيع الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س على تقدمي �أفكار رياد ّية.
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كلية تكنولوجيا املعلومات
ر�ؤية كلية تكنولوجيا املعلومات ور�سالتها و�أهدافها:
الر�ؤية:

ريادة عاملية ومت ّيز يف التعليم والبحث العلمي يف جماالت تكنولوجيا املعلومات.
الر�سالة:

توفري بيئة حمفزة على الإبداع والتميز يف جماالت تكنولوجيا املعلومات وربطها باحتياجات
املجتمع املحلي.
الأهداف:

 .1التم ّيز يف جماالت تكنولوجيا املعلومات على امل�ستوى الأكادميي والبحثي.
 .2تطوير الربامج الأكادميية ملواكبة التطورات التكنولوجية احلديثة.
 .3ا�ستحداث الربامج الأكادميية مبا يتنا�سب مع احتياجات �سوق العمل.
 .4تنمية مهارات الطلبة املعرفية ،والفكرية ،واملهنية.
 .5توفري بيئة حمفزة لأع�ضاء الهيئتني التدري�سية والإدارية وطلبة الكلية يف جماالت البحث العلمي.
 .6ا�ستقطاب هيئة تدري�سية �أكادميية وفنية متميزة.
 .7تنمية مهارات وقدرات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية وتطويرها مبا يتما�شى وامل�ستجدات العلمية
والتكنولوجية.
 .8تبني امل�شاريع الريادية مبا ي�سهم يف خدمة املجتمع.
 .9تفعيل قنوات التوا�صل مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة يف جماالت تكنولوجيا املعلومات.
 .10االرتقاء بالعملية التعلمية التعليمية مبا يتنا�سب وامل�ستجدات العلمية والتكنولوجية.
الأق�سام العلمية لكلية تكنولوجيا املعلومات وتخ�ص�صاتها:

 -1قسم علم الحاسوب:

 ومينح درجتي البكالوريو�س واملجا�ستري يف علم احلا�سوب. -2قسم نظم المعلومات الحاسوبية

 ومينح درجتي البكالوريو�س واملجا�ستري يف نظم املعلومات احلا�سوبية.36
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ر�ؤية ق�سم علم احلا�سوب ور�سالته و�أهدافه
الر�ؤية:

التم ّيز يف جمال علم احلا�سوب �أكادميي ًا وبحثي ًا.
الر�سالة:

�إعداد خريجني متميزين يف جمال علم احلا�سوب.
الأهداف:

 .1توفري بيئ ِة تعليمية للطلبة مت ّك ُنهم من ال َت َع ّلم الذاتي.
 .2تنمية مهارات االت�صال والتوا�صل لدى الطلبة.
 .3ا�ستقطاب هيئة تدري�سية �أكادميية وفنية متميزة.
 .4تعزيز اجلانب البحثي والأكادميي لدى الطلبة وربطه باجلوانب التطبيقية.
 .5تقدمي خريجني قادرين على التناف�س يف جمال علم احلا�سوب.
� .6إِ ْعداد اخلريجني على درجة عالية من االحرتاف و�أخالق املهنة.
 .7املواءمة بني متطلبات �سوق العمل واملخرجات التعليمية.
ر�ؤية ق�سم نظم املعلومات احلا�سوبية ور�سالته و�أهدافه
الر�ؤية:

التم ّيز يف جمال نظم املعلومات احلا�سوبية �أكادميي ًا وبحثي ًا.
الر�سالة:

�إعداد خريجني متميزين يف جمال نظم املعلومات احلا�سوبية.
الأهداف:

 .1توفري بيئ ِة تعليمية للطلبة مت ّك ُنهم من ال َت َع ّلم الذاتي.
 .2تنمية مهارات االت�صال والتوا�صل لدى الطلبة.
 .3ا�ستقطاب هيئة تدري�سية �أكادميية وفنية متميزة.
 .4تعزيز اجلانب البحثي والأكادميي لدى الطلبة وربطه باجلوانب التطبيقية.
 .5تقدمي خريجني قادرين على التناف�س يف جمال نظم املعلومات احلا�سوبية.
� .6إِ ْعداد اخلريجني على درجة عالية من االحرتاف و�أخالق املهنة.
 .7املواءمة بني متطلبات �سوق العمل واملخرجات التعليمية.
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كلية العمارة والت�صميم
ر�ؤية كلية العمارة والت�صميم ور�سالتها و�أهدافها:
الر�ؤية:

التميز عاملي ُا يف التعلم والتعليم والبحث العلمي يف جماالت العمارة والت�صميم.
الر�سالة:

املواءمة بني الأ�صالة واملعا�صرة لإعداد كوادر مبدعني قادرين على تلبية احتياجات املجتمع.
الأهداف:

� .1إعداد ُم�صممني متخ�ص�صني ذوي احرتافية عالية ،قادرين على مواكبة التطورات العلمية
والتكنولوجية.
� .2إعداد ُم�صممني مبدعني مواكبني للتطورات العلمية والتكنولوجية.
 .3التوا�صل مع املجتمع لتلبية احتياجاته يف جمايل العمارة والت�صميم.
 .4ت�شجيع تبادل اخلربات مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية واملهنية املتخ�ص�صة يف جماالت الت�صميم
عاملي ًا.
 .5حتفيز الكادر التدري�سي والطلبة على البحث العلمي والتعلم امل�ستمر.
 .6تر�سيخ اخالقيات املهنة لدى الطلبة ومبادئ ممار�ستها.
�أق�سام كلية العمارة والت�صميم:
 -1ق�سم الت�صميم اجلرافيكي:
الر�ؤية:

التميز العاملي يف برامج الت�صميم اجلرافيكي.
الر�سالة:

الإ�سهام يف بناء املعرفة من خالل توفري بيئة فنية محُ فزة على الإبداع يف جمال الت�صميم
اجلرافيكي.
الأهداف:

� -1إعداد كوادر متميزة قادرة على مواكبة متغريات �سوق العمل.
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 -2تطوير قدرات الطلبة االبداعية يف جمال الت�صميم اجلرافيكي.
 -3ت�شجيع تبادل اخلربات مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية وال�شركات املتخ�ص�صة يف جماالت الت�صميم
اجلرافيكي.
-4توفري بيئة حمفزة للبحث العلمي لأع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة.
 -2ق�سم هند�سة العمارة:
الر�ؤية:

التميز عاملي ُا يف التعلم والتعليم والبحث العلمي يف جماالت العمارة والت�صميم.
الر�سالة:

املواءمة بني الأ�صالة واملعا�صرة لإعداد كوادر مبدعني قادرين على تلبية احتياجات �سوق العمل.
الأهداف:

� -1إعداد كوادر ذوي كفاءة وقدرة عالية قادرين على مواكبة التطور امل�ستمر يف جمال العمارة
عامليا.
 -2تطوير قدرات الطلبة النقدية والإبداعية حلل امل�شكالت يف جمايل العمارة والت�صميم.
 -3ت�شجيع االت�صال والتوا�صل مع املجتمع املحلي.
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كلية �إدارة الأعمال
ر�ؤية كلية �إدارة الآعمال ور�سالتها و�أهدافها:
الر�ؤية:

الريادة والتميز يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف جماالت الأعمال
الر�سالة:

الإ�سهام يف بناء اقت�صاد املعرفة والتنمية امل�ستدامة ب�إعداد كوادر يف خمتلف جماالت الأعمال
الأهداف:

 -1ربط تخ�ص�صات جماالت الأعمال باحتياجات املجتمع
 -2تخريج كوادر ذات مهارات قيادية مواكبة للتطورات العلمية يف جماالت الأعمال
 -3تطوير املهارات البحثية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة
 -4ت�شجيع امل�شاريع الإبداعية الريادية مبا ي�سهم يف تنمية املجتمع
 -5بناء �شراكة فاعلة مع م�ؤ�س�سات املجتمع يف جماالت الأعمال
�أق�سام كلية �إدارة الآعمال:
ق�سم املحا�سبة والتمويل:
الر�ؤية:

الريادة والتميز يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف جماالت املحا�سبة والتمويل
الر�سالة:

الإ�سهام يف �إعداد كفاءات مهنية متميزة ومبدعة يف تخ�ص�ص املحا�سبة والتمويل
الأهداف:

-1الإبداع والتميز يف جماالت املحا�سبة والتمويل
-2رفد �سوق العمل بكوادر مواكبة للتطورات العلمية يف تخ�ص�ص املحا�سبة والتمويل
 -3تطوير املهارات التعلمية التعليمية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة
 -4تنمية املهارات البحثية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة يف جمال املحا�سبة والتمويل
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 -5ت�شجيع امل�شاريع الريادية يف جمال املحا�سبة والتمويل مبا ي�سهم يف خدمة املجتمع.
 -6بناء �شراكة فاعلة مع م�ؤ�س�سات املجتمع يف جمال املحا�سبة والتمويل.
 -7تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم على تخطيط وتنفيذ ورقابة العمليات املالية.
ق�سم املحا�سبة والتمويل:
الر�ؤية:

الريادة والتميز يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف جماالت املحا�سبة والتمويل.
الر�سالة:

الإ�سهام يف �إعداد كفاءات مهنية متميزة ومبدعة يف تخ�ص�ص املحا�سبة والتمويل.
الأهداف:

-1الإبداع والتميز يف جماالت املحا�سبة والتمويل.
-2رفد �سوق العمل بكوادر مواكبة للتطورات العلمية يف تخ�ص�ص املحا�سبة والتمويل.
 -3تطوير املهارات التعلمية التعليمية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة.
 -4تنمية املهارات البحثية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة يف جمال املحا�سبة والتمويل.
 -5ت�شجيع امل�شاريع الريادية يف جمال املحا�سبة والتمويل مبا ي�سهم يف خدمة املجتمع.
 -6بناء �شراكة فاعلة مع م�ؤ�س�سات املجتمع يف جمال املحا�سبة والتمويل.
 -7تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم على تخطيط وتنفيذ ورقابة العمليات املالية.
ق�سم �إدارة الآعمال:
الر�ؤية:

الريادة والتميز يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف تخ�ص�صات العلوم الإدارية.
الر�سالة:

الإ�سهام يف �إعداد كفاءات مهنية متميزة ومبدعة يف تخ�ص�صات العلوم الإدارية.
الأهداف:

 -1الإبداع والتميز يف تخ�ص�صات العلوم الإدارية.
 -2رفد �سوق العمل بكوادر مواكبة للتطورات العلمية يف تخ�ص�صات العلوم الإدارية.
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 -3تطوير املهارات التعلمية التعليمية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة
 -4تنمية املهارات البحثية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة يف تخ�ص�صات العلوم الإدارية
 -5ت�شجيع امل�شاريع الريادية يف تخ�ص�صات العلوم الإدارية مبا ي�سهم يف خدمة املجتمع
 -6بناء �شراكة فاعلة مع م�ؤ�س�سات املجتمع يف تخ�ص�صات العلوم الإدارية
ق�سم الإدارة ال�سياحية:
الر�ؤية:

الريادة والتميز يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف جماالت الإدارة ال�سياحية
الر�سالة:

الإ�سهام يف �إعداد كفاءات مهنية متميزة ومبدعة يف تخ�ص�ص الإدارة ال�سياحية
الأهداف:

 -1الإبداع والتميز يف جماالت الإدارة ال�سياحية
 -2رفد �سوق العمل بكوادر مواكبة للتطورات العلمية يف تخ�ص�ص الإدارة ال�سياحية
 -3تطوير املهارات التعلمية التعليمية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة
 -4تنمية املهارات البحثية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة يف جمال الإدارة ال�سياحية
 -5ت�شجيع امل�شاريع الريادية يف جمال الإدارة ال�سياحية مبا ي�سهم يف خدمة املجتمع
 -6بناء �شراكة فاعلة مع م�ؤ�س�سات املجتمع يف جمال الإدارة ال�سياحية
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مراكز اجلامعة
 -1مركز اللغات
 -2مركز التدريب والتطوير الإعالمي
 -3مركز يعقوب نا�صر الدين لإحياء الرتاث
 -4مركز التنمية والتطوير الأكادميي والإداري
 -5مركز الأعمال الريادية
 -6مركز الإر�شاد واخلدمات النف�سية
 -7مركز التحكيم
 -8مركز حقوق الإن�سان
 -9مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية
 -10مركز اال�ست�شارات والتدريب
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تعليمات منح درجة البكالوريو�س يف جامعة ال�شرق الأو�سط ل�سنة 2015
�صادرة عن جمل�س الأمناء
ا�ستناد ًا �إىل املادة (/17ب )12/من قانون م�ؤقت رقم ( )16ل�سنة /2010
قانون معدل لقانون اجلامعات الأردنية
املادة (:)1

ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة البكالوريو�س" يف جامعة ال�شرق الأو�سط ل�سنة 2015
ويعمل بها اعتبا ًرا من تاريخ �إقرارها.
املادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما مل تدل
القرينة على غري ذلك:
جامعة ال�شرق الأو�سط.
:
			
اجلامعة
جمل�س عمداء اجلامعة.
:
			
املجل�س
رئي�س اجلامعة.
:
			
الرئي�س
عميد الكلية املعني.
:
			
العميد
�	:أي من كليات اجلامعة.
			
الكلية
�	:أي من اق�سام الكلية.
			
الق�سم
الف�صل الدرا�سي الأول �أو الثاين من كل عام جامعي.
:
		
الف�صل الدرا�سي
وحدة قيا�س �أكادميي تقابلها ( )16حما�ضرة نظرية.
:
		
ال�ساعة املعتمدة
ع���دد ال�ساع���ات املعتمدة الت���ي ي�سمح للطال���ب ت�سجيلها يف
:
		
العبء الدرا�سي
الف�صل الدرا�سي الواحد.
				
املادة (:)3

تطبق هذه التعليمات على جميع طلبة كليات اجلامعة امل�سجلني لنيل درجة البكالوريو�س.
الخطط الدراسية
املادة (:)4

�أ .يقر املجل�س اخلطط الدرا�سية التي ت�ؤدي �إىل نيل درجة البكالوريو�س يف التخ�ص�صات التي تقدمها
الأق�سام يف كليات اجلامعة ،وذلك بناء على تن�سيب من جمال�س الكليات وتو�صية جمال�س الأق�سام.
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ب .تو�ضع اخلطط الدرا�سية على �أ�سا�س نظام ال�ساعات املعتمدة.
ج .يحدد لكل مادة من مواد اخلطط الدرا�سية (� )3ساعات معتمدة ،ويجوز بقرار من املجل�س �أن تقل
�أو تزيد عن ذلك.
د .يجري تقومي ال�ساعات املعتمدة لكل مادة على �أ�سا�س �أن املحا�ضرة الأ�سبوعية� ،أو الندوة هي �ساعة
معتمدة� ،أما �ساعات املختربات والتطبيق العملي ،فيجري تقوميها لكل مادة على حدة ،ويف جميع
احلاالت ال يقل ح�ساب ال�ساعة املعتمدة عن �ساعتني تطبيقيتني �أو �ساعتي خمترب.
املادة (:)5

يكون احلد الأدنى ملجموع ال�ساعات املعتمدة املطلوبة لنيل درجة البكالوريو�س يف اخلطط الدرا�سية
للتخ�ص�صات التي تقدمها كليات اجلامعة كما ي�أتي:
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الكلية وتخ�ص�صاتها

الآداب والعلوم
 .1اللغة االجنليزية و�آدابها /البكالوريو�س.
 .2اللغة العربية و�آدابها /البكالوريو�س.
احلقوق
 .1القانون /البكالوريو�س.
الأعمال
� .1إدارة الأعمال /بكالوريو�س.
 .2الت�سويق /البكالوريو�س.
 .3التمويل /البكالوريو�س.
 .4املحا�سبة /البكالوريو�س.
 .5الإدارة ال�سياحية /البكالوريو�س.
تكنولوجيا املعلومات
 .1علم احلا�سوب /البكالوريو�س.
 .2نظم املعلومات احلا�سوبية /البكالوريو�س.
العلوم الرتبوية
 .1تكنولوجيا التعليم /البكالوريو�س.
الهند�سة
 .1الهند�سة املدنية /البكالوريو�س.
 .2الهند�سة املعمارية و�أنظمة البناء /البكالوريو�س.
 .3هند�سة الطاقة املتجددة /البكالوريو�س.
 .4الهند�سة الكهربائية /البكالوريو�س.
الإعالم
 .1ال�صحافة /البكالوريو�س
 .2الإذاعة والتلفزيون /البكالوريو�س.
العمارة والت�صميم
 .1هند�سة العمارة /البكالوريو�س.
 .2الت�صميم اجلرافيكي /البكالوريو�س.
 .3الت�صميم الداخلي.
ال�صيدلة
 .1ال�صيدلة.
املادة (:)6

احلد الأدنى (�س.م)

132
132
141
132
132
132
132
132
132
132
132
162
162
162
162
132
132
168
135
132
168

ت�شمل اخلطط الدرا�سية لكل تخ�ص�ص متنح فيه درجة البكالوريو�س املتطلبات الآتية ،على �أن حتدد
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كل خطة درا�سية عدد ال�ساعات املعتمدة للمتطلبات �ضمن احلدود الدنيا والعليا كما ي�أتي:
�أو ً
ال :متطلبات اجلامعة:

ت�شكل متطلبات اجلامعة �أر�ضية م�شرتكة جلميع طلبة اجلامعة ،الهدف منها زيادة قدرة الطالب
على التوا�صل والتعبري باللغتني العربية والإجنليزية� ،إ�ضافة �إىل تعزيز قدراته يف ا�ستخدام احلا�سوب
و�إثراء معرفته يف املجاالت الإن�سانية واالجتماعية والعلمية ،وتعزيز فهمه حل�ضارة �أمته وفكرها.
تتكون متطلبات اجلامعة من (� )27ساعة معتمدة ،موزعة على النحو الآتي:
�أ .املواد الإجبارية وهي بواقع (� )12ساعة معتمدة على النحو الآتي:
رقم املادة

ال�ساعات املعتمدة

0106161

3

0106171

3

ا�سم املادة
 .1اللغة العربية ()1
 .2اللغة الإجنليزية ()1

3
0106100
 .3العلوم الع�سكرية*
3
0106184
 .4الرتبية الوطنية**
* تكون مادة العلوم الع�سكرية �إجبارية للطلبة الأردنيني ،واختيارية للطلبة غري الأردنيني ،وعلى
الطلبة غري الأردنيني الذين مل يختاروا درا�سة هذه املادة ،درا�سة �أي مادة تطرحها اجلامعة
وحت�سب �ساعاتها �ضمن ال�ساعات املطلوبة للتخرج وال تدخل يف ح�ساب املعدل الرتاكمي.
يعفى الطالب من درا�سة مادة العلوم الع�سكرية دون احلاجة �إىل اخذ مادة بديلة يف احلاالت
الآتية:
� .1إذا كان الطالب من خريجي الكليات الع�سكرية الأردنية (جامعة م�ؤتة ،الكلية الع�سكرية امللكية،
مدر�سة املر�شحني)� ،أو ما يعادلها من كليات ع�سكرية �أجنبية.
� .2إذا كان من ال�ضباط احلا�صلون على دورات ال�صنف الت�أ�سي�سية ودورات الوكالء الت�أ�سي�سية
بالن�سبة للرتب الأخرى.
� .3إبراز وثيقة من دائرة التعليم اجلامعي التابعة ملديرية الثقافة الع�سكرية بالقيادة العامة للقوات
امل�سلحة الأردنية  -اجلي�ش العربي ت�شري �أن الطالب املعني تنطبق عليه �شروط الإعفاء الواردة يف
 2 ،1من هذه املادة.
** مادة الرتبية الوطنية �إجبارية للطلبة الأردنيني واختيارية لغري الأردنيني ،وعلى الطلبة غري
الأردنيني الذين مل يختاروا درا�سة هذه املادة �أن يدر�سوا مادة بديلة لها.
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ب .على الطالب التقدم المتحانات امل�ستوى (اللغة العربية ،واالجنليزية ،ومهارات احلا�سوب) يف
موعد �أق�صاه نهاية العام اجلامعي من التحاق الطالب وملرة واحدة ،و�إذا مل يتقدم الطالب
لالمتحانات يف موعدها يفقد حقه يف التقدم �إليها وتر�صد له عالمة (� )0صفر جامعي ،وعليه
درا�سة املادة اال�ستدراكية خارج اخلطة الدرا�سية.
ي�ستثنى من امتحانات امل�ستوى الطلبة املج�سرون واملنتقلون للجامعة� ،شريطة �أن يكونوا قد اجتازوا
بنجاح امتحان امل�ستوى يف الكليات التي انتقلوا منها �أو در�سوا فيها بنجاح هذه املواد.
ج .املواد االختيارية وهي بواقع (� )15ساعات معتمدة يختارها الطالب من بني اجلداول الثالثة
الآتية:
اجلدول الأول :العلوم الإن�سانية ،ويدر�س الطالب منه (� )6ساعات معتمدة
رمز املادة
0106162
0106172
0106180

ا�سم املادة
 .1اللغة العربية ()2
 .2اللغة االجنليزية ()2
 .3الثقافة الإ�سالمية

عدد ال�ساعات املعتمدة
3
3
3

اجلدول الثاين :العلوم االجتماعية ،ويدر�س الطالب منه (� )3ساعات معتمدة
رمز املادة

ا�سم املادة

عدد ال�ساعات املعتمدة

0106121

 .1القانون يف حياتنا

3

0106122

 .2حقوق الإن�سان

3

0106182

 .3تاريخ القد�س والق�ضية الفل�سطينية

3

0106183

 .4ق�ضايا دولية معا�صرة

3

اجلدول الثالث :العلوم والتكنولوجيا وال�صحة ،ويدر�س الطالب منه (� )6ساعات معتمدة
رمز املادة
0106110

 .1مهارات حا�سوب ()1
 .2مهارات االت�صال والتوا�صل
 .3مهارات التفكري

3

0106233

 .4الرتبية الريا�ضية وال�صحية

3

0106133
0106134
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ثاني ًا :متطلبات الكلية:

تكون ال�ساعات املعتمدة ملتطلبات الكلية بواقع ( )%15على الأقل من جمموع ال�ساعات املعتمدة
للخطة الدرا�سية للتخ�ص�ص .ويجوز �أن ت�شتمل متطلبات الكلية مواد ًا �إجبارية و�أخرى اختيارية ،ويف
هذه احلالة يراعى �أال تزيد املواد االختيارية عن ( )%40من متطلبات الكلية.
ثالث ًا :متطلبات الق�سم التخ�ص�صية:

تكون ال�ساعات املعتمدة ملتطلبات التخ�ص�ص بواقع ( )%60على الأقل من جمموع ال�ساعات
املعتمدة للخطة الدرا�سية للتخ�ص�ص.
�أ .ت�شمل مواد الق�سم التخ�ص�صية على مواد �إجبارية و�أخرى اختيارية.
ب .يكون احلد الأعلى للمواد االختيارية بواقع ( )%20من جمموع �ساعات متطلبات الق�سم
التخ�ص�صية.
رابع ًا :متطلبات الق�سم امل�ساندة:

�أ .يختار كل ق�سم املواد امل�ساندة من الأق�سام الأخرى يف الكلية �أو من �سائر كليات اجلامعة
الأخرى.
ب .تكون املواد امل�ساندة وثيقة ال�صلة بطبيعة التخ�ص�ص يف الق�سم.
خام�س ًا :املتطلبات احلرة:

يختار الطالب من (� )6-3ساعات معتمدة من املواد املطروحة يف اجلامعة مع مراعاة املتطلب
ال�سابق للمادة.

املادة (:)7

�أ .ت�صنف املواد التي يطرحها كل ق�سم ،واملواد التي ترد يف اخلطة الدرا�سية على �أ�سا�س م�ستويات
�أربعة �أو خم�سة ،وتعطى كل مادة رقم ًا يدل على الكلية والق�سم وامل�ستوى واملجال املعريف والرقم
الت�سل�سلي للمادة �ضمن جمالها املعريف.
ب .حتدد املتطلبات ال�سابقة �أو املتزامنة لكل مادة (�إن وجدت) ،وتثبت هذه املتطلبات �إزاء كل مادة.
ج .ال يجوز للطالب �أن يدر�س مادة ما قبل �أن يدر�س متطلبها ال�سابق �إال مبوافقة عميد الكلية التي
تدر�س املادة ،ويف حالة حدوث ذلك ف�إن ت�سجيله وعالمته يف تلك املادة يعدان ُملغيني.
د .يجوز للطالب �أن يدر�س مادة ما ،ومتطلبها ال�سابق ب�شكل متزامن يف الف�صل ذاته� ،إذا كان قد
در�س املتطلب ال�سابق ومل ينجح فيه� ،أو �إذا كان م�سج ًال يف الف�صل املتوقع تخرجه فيه وكان
تخرجه يتوقف على درا�سة تلك املادة� ،أو �إذا كان منقوال من جامعة �أخرى �شريطة ح�صوله على
موافقة العميد املعني.
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نظام الدراسة
املادة (:)8

�أ .1 .تتكون ال�سنة الدرا�سية من ف�صلني درا�سيني عاديني هما :الف�صل الأول والف�صل الثاين.
 .2يجوز للجامعة �أن تطرح مواد يف الف�صل ال�صيفي ،وال يعد هذا الف�صل ف�صال درا�سيا.
 .3تكون مدة الدرا�سة لنيل الدرجة اجلامعية الأوىل بعبء درا�سي عادي ثمانية ف�صول (�أربع
�سنوات درا�سية) للتخ�ص�صات ذات ال�سنوات الأربع ،وع�شرة ف�صول (خم�س �سنوات درا�سية)
للتخ�ص�صات ذات ال�سنوات اخلم�س.
 4.ال يجوز للطالب �أن يح�صل على درجة البكالوريو�س يف مدة تقل عن ثالث �سنوات درا�سية
يف التخ�ص�صات ذات ال�سنوات الأربع والأ تقل عن �أربع �سنوات درا�سية للتخ�ص�صات ذات
ال�سنوات اخلم�س ،وال�سنة الدرا�سية هنا تعني الف�صل الأول والثاين ،ويجوز للمجل�س تقلي�ص
هذه املدة ف�ص ًال درا�سي ًا واحدً .
 .5ال يجوز �أن تزيد املدة التي يق�ضيها الطالب م�سج ًال يف الدرا�سة للح�صول على الدرجة اجلامعية
الأوىل يف اجلامعة عن �أربعة ع�شر ف�ص ًال (�سبع �سنوات درا�سية) للتخ�ص�صات ذات ال�سنوات
الأربع ،و�ستة ع�شر ف�ص ًال (ثماين �سنوات درا�سية) للتخ�ص�صات ذات ال�سنوات اخلم�س.
 .6يجوز للمجل�س منح ف�صل درا�سي �إ�ضايف واحد للطالب الذي ا�ستنفد املدة الزمنية امل�سموح بها
للح�صول على درجة البكالوريو�س ،على �أن يكون تخرجه يف ذلك الف�صل.
 .7ال يقبل الطالب يف برناجمني درا�سيني يف �آن واحد يف �أي مرحلة من مراحل درا�سته.
ب .تكون مدة الف�صل الدرا�سي �ستة ع�شر �أ�سبوع ًا مبا يف ذلك االمتحانات� ،أما الف�صل ال�صيفي
فتكون مدته ثمانية �أ�سابيع مبا يف ذلك االمتحانات.
ج .1 .يكون احلد الأدنى لل�ساعات املعتمدة التي يدر�سها الطالب امل�سجل لنيل درجة البكالوريو�س
(� )12ساعة معتمدة يف الف�صل ،ويجوز مبوافقة العميد �أن يدر�س (� )9ساعات معتمدة ،وي�ستثنى
من ذلك الطالب الذي يتوقف تخرجه على عدد �أقل من ذلك.
 .2يكون احلد الأعلى لل�ساعات املعتمدة التي يدر�سها الطالب (� )18ساعة معتمدة يف الف�صل.
 .3يجوز �أن ي�صل العبء الدرا�سي للطالب يف �أي ف�صل �إىل (� )21ساعة معتمدة �شريطة �أال يقل
معدله الف�صلي �أو الرتاكمي يف الف�صل ال�سابق عن (� ،)%85أو �إذا كان متوقع تخرجه يف ذلك
الف�صل.
 .4يجوز مبوافقة العميد �أن ي�صل العبء الدرا�سي للطالب يف ف�صل التخرج �إىل (� )22ساعة
معتمدة� ،شريطة �أن تكون �ساعة تدريب �أو خمترب.
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 .5يكون احلد الأعلى للعبء الدرا�سي للطالب يف الف�صل ال�صيفي (� )9ساعات معتمدة ،ويجوز
مبوافقة العميد زيادة عدد ال�ساعات �إىل (� )12ساعة معتمدة لغايات التخرج ،وي�سمح ب�إ�ضافة
(� )1ساعة زيادة عن احلد الأق�صى �إذا توقف تخرجه عليها �شريطة �أن تكون �ساعة تدريب �أو
خمترب.
د .ي�صنف الطلبة امل�سجلون يف اجلامعة لنيل درجة البكالوريو�س على �أربعة �أو خم�سة م�ستويات هي
م�ستوى ال�سنة الأوىل وال�سنة الثانية وال�سنة الثالثة وال�سنة الرابعة وال�سنة اخلام�سة  ،ويعد الطالب
يف م�ستوى ال�سنة الثانية �أو الثالثة �أو الرابعة �أو اخلام�سة �إذا كان قد جنح يف درا�سة ما ال يقل عن
(� )132( ،)99( ،)66( ،)33ساعة معتمدة على التوايل.
ه .يقدم كل ق�سم خطة ا�سرت�شادية موزعة على الف�صول املحددة لكل تخ�ص�ص (لي�س من �ضمنها
الف�صل ال�صيفي).
و .تعطى كل مادة رقما يدل على م�ستواها وجمالها وت�سل�سلها.
ز .يلغى ت�سجيل الطالب يف �أي ف�صل �إذا مل ي�سدد الر�سوم الدرا�سية يف املوعد املحدد يف ذلك الف�صل.
ح .ي�ضاف ( )%50من ر�سوم ال�ساعة املعتمدة لكل �ساعة ي�سجلها الطالب �أثناء الدرا�سة اال�ستدراكية.
المواظبة على الدوام
املادة (:)9

�أ .ت�شرتط املواظبة على احل�ضور جلميع الطلبة ح�سب ال�ساعات املعتمدة لكل مادة يف اخلطة
الدرا�سية.
ب .ال ي�سمح للطالب بالتغيب �أكرث من ( )%15من جمموع ال�ساعات املعتمدة للمادة دون عذر
يقبله مدر�س املادة.
ج� .إذا غاب الطالب �أكرث من ( )%15من جمموع ال�ساعات املعتمدة للمادة دون عذر مر�ضي �أو
قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح املادة ،ف�إنه يحرم من التقدم لالمتحان النهائي لتلك
املادة ويعد را�سبا فيها ،وعليه �إعادة درا�ستها �إذا كانت �إجبارية ،ويف جميع الأحوال تدخل
نتيجة املادة يف ح�ساب معدل عالمات الطالب الف�صلي والرتاكمي لأغرا�ض الإنذار والف�صل
من التخ�ص�ص.
د� .إذا غاب الطالب �أكرث من ( )%15من ال�ساعات املعتمدة ملادة ما وكان هذا الغياب لعذر مر�ضي
�أو قهري يقبله العميد ،ميكن اعتبار الطالب من�سحبا من تلك املادة بقرار من العميد ،وتطبق
عليه يف هذه احلالة �أحكام االن�سحاب ،ويبلغ العميد مدير القبول والت�سجيل بذلك ،وتثبت
كلمة (من�سحب) �إزاء تلك املادة يف ال�سجل الأكادميي للطالب.
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هـ .ي�سمح للطلبة الذين ميثلون اململكة� ،أو اجلامعة يف الن�شاطات الر�سمية داخل البالد �أو خارجها
بالتغيب بن�سبة ال تتجاوز (.)%20
و .ينبه الطالب خطي ًا من مدر�س املادة قبل �إيقاع عقوبة احلرمان بحقه ومبوجب منوذج خا�ص
معد لهذه الغاية.
ز .يتم حرمان الطالب من دخول االمتحان النهائي بقرار من العميد ،وتن�سيب من رئي�س الق�سم
بنا ًء على تو�صية مدر�س املادة ،ويتم تبليغ مدير دائرة القبول والت�سجيل بذلك عند و�صول
غياب الطالب للن�سبة املبينة �سابق ًا.
ح .ي�شرتط يف العذر املر�ضي �أن يكون ب�شهادة �صادرة عن طبيب عيادة الطلبة يف اجلامعة� ،أو
�صادرة عن امل�ست�شفى� ،أو عيادة معتمدة من اجلامعة ،و�أن تقدم هذه ال�شهادة �إىل العميد
خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوع من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة ،ويف احلاالت القاهرة
الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل �أ�سبوع من تاريخ زوال �أ�سباب الغياب.
ط� .أما يف حال التغيب عن االمتحانات النهائية في�شرط يف العذر املر�ضي �أن يكون �صادر ًا عن
طبيب اجلامعة� ،أو من ق�سم الطوارئ يف م�ست�شفى معتمد من اجلامعة ،و�أن تقدم للعميد بعد
م�صادقة عيادة اجلامعة فور انتهاء مدة العذر.
ي .عمداء الكليات ور�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملحا�ضرون ومدير دائرة القبول
والت�سجيل م�س�ؤولون عن تنفيذ �أحكام املواظبة.
االمتحانات والعالمات والمعدالت
املادة (:)10

�أ .يجري احت�ساب العالمات وت�سجيلها لكل مادة بالن�سبة املئوية مع بيان عدد �ساعاتها املعتمدة.
ب .1 .العالمة النهائية لكل مادة هي جمموع عالمة االمتحان النهائي وعالمات �أعمال الف�صل،
وي�ستثنى من ذلك كل مادة ال تدخل يف املعدل الرتاكمي �إذ ت�سجل نتائجها ناجح/را�سب.
 .2يعقد االمتحان النهائي لكل مادة يف نهاية الف�صل ،ويكون االمتحان حتريري ًا �شام ًال ملقرر
املادة ،ويخ�ص�ص له ( )%50من العالمة الإجمالية للمادة ،ويجوز �أن ي�شمل االمتحان
النهائي امتحانات عملية ،يحدد جمل�س الق�سم الن�سبة التي تخ�ص�ص لها من عالمة
االمتحان النهائي ،على �أن يعتمد هذا التوزيع من جمل�س الكلية املخت�صة.
 .3تقوم جمال�س الأق�سام املعنية ببيان كيفية توزيع العالمات التي تو�ضع للمواد ذات الطبيعة
العملية �أو املواد البحثية �أو اخلا�صة على �أن يعتمد هذا التوزيع من جمال�س الكليات
املعنية ،وتبلغ به دائرة القبول والت�سجيل.
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 .4ت�شمل الأعمال الف�صلية للمادة ما ي�أتي:
�أ ً
وال :االختبارات ال�شفوية والق�صرية �أو التقارير �أو البحوث �أو الواجبات.
ثاني ًا :اختبارين حتريريني ،ويكون االختبار الأول يف الأ�سبوع اخلام�س �أو ال�ساد�س من الف�صل،
(الأ�سبوع الثالث من الف�صل ال�صيفي) ،ويكون االختبار الثاين يف الأ�سبوع احلادي ع�شر �أو الثاين
ع�شر من الف�صل (الأ�سبوع اخلام�س من الف�صل ال�صيفي) ،ويخ�ص�ص لكل اختبار حتريري
( )%20من العالمة الإجمالية للمادة ،وتخ�ص�ص العالمات الع�شر املتبقية ( )%10ملا تبقى من
�أعمال الف�صل.
ثالث ًا� :أ .يجوز يف حاالت خا�صة االقت�صار على اختبار حتريري واحد (اختبار ن�صفي) �شريطة
�أن يتم احل�صول على موافقة جمل�س الق�سم على ذلك قبل بداية الف�صل ،ويخ�ص�ص لالختبار
الن�صفي يف هذه احلالة ( )%35من العالمة الإجمالية للمادة ،ويعقد هذا االختبار يف الأ�سبوع
الثامن �أو التا�سع من الف�صل.
ب .يف حال املواد املتعددة ال�شعب التي يدر�سها �أكرث من مدر�س ،يعني جمل�س الق�سم �أحد
مدر�سي املادة من�سق ًا لها .يتوىل املن�سق و�ضع خطة تدري�س املادة والإ�شراف على االختبارات
واالمتحانات امل�شرتكة للمادة والتعاون مع املدر�سني عند تقييم �أداء الطلبة يف املادة.
رابع ًا :املواد العملية:
�أ .يخ�ص�ص لأعمال الف�صل ( )%60من العالمة النهائية ،وت�شمل عالمات التقارير ،والتقومي،
واالمتحانات اليومية.
ب .يخ�ص�ص ( )%40من العالمة النهائية لالمتحان النهائي.
خام�س ًا :ال يجوز للطالب الذي ح�صل على جمموع ( )%50من �أعمال الف�صل يف �أي مادة مهما
كان نوعها ،التغيب �أو عدم التقدم لالمتحان النهائي من �أجل ا�ستكمال العالمة النهائية للمادة
واعتمادها ،وخالف ذلك يحال الأمر ملجل�س الكلية ال�ستكمال نتيجة هذه املادة.
ج .مدر�س املادة م�س�ؤول عن ت�صحيح �أوراق االختبارات واالمتحانات اخلا�صة مبواده وعن نقلها
�إىل ك�شوف العالمات ب�شكل �صحيح ونهائي.
د .1 .ترد �أوراق االختبارات للطالب با�ستثناء االمتحان النهائي بعد ت�صحيحها وتعد العالمة
نهائيه بعد انق�ضاء �أ�سبوع على ردها.
 .2حتفظ �أوراق االمتحان النهائي يف الكلية ملدة ف�صل درا�سي للرجوع �إليها عند احلاجة ،ثم
يجري الت�صرف بها لإتالفها من قبل جلنة م�شكلة من الكلية املعنية.
 .3ت�سلم ك�شوف بالعالمات النهائية لكل مادة بتف�صيالتها �إىل رئي�س الق�سم ،وتقر العالمات
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يف جمل�س الق�سم بعد تدقيقها ،ويتحمل الق�سم م�س�ؤولية الأخطاء التي تقع بها ،ثم يتم
رفعها �إىل جمل�س الكلية لإقرارها ثم رفعها �إىل دائرة القبول والت�سجيل.
هـ .كل طالب يتغيب عن االمتحان النهائي املعلن عنه دون عذر يقبله العميد يعد را�سب ًا يف
االمتحان ،وتر�صد له عالمة (ال�صفر اجلامعي) يف ذلك االمتحان.
و .1 .كل من يتغيب عن اختبار معلن عنه بعذر مر�ضي �أو قهري ،عليه �أن يقدم ما يثبت عذره
لرئي�س الق�سم خالل يومي عمل من تاريخ زوال العذر ،ويف حال قبول هذا العذر ،يبلغ مدر�س
املادة بذلك ،وعلى مدر�س املادة �إجراء اختبار تعوي�ضي للطالب خالل �أ�سبوع من تاريخ تبليغه
بقبول عذر الطالب.
 .2كل من يتغيب عن االمتحان النهائي املعلن عنه بعذر مر�ضي �أو قهري ،عليه �أن يقدم ما
يثبت عذره للعميد خالل يومي عمل من تاريخ زوال العذر ،ويف حال قبول العذر ف�إن العميد
يبلغ قراره لرئي�س الق�سم الذي يبلغ بدوره مدر�س املادة لإجراء امتحان تكميلي للطالب
يف مدة �أق�صاها نهاية الأ�سبوع الثاين من الف�صل الدرا�سي الذي يليه ،وال يحت�سب منها
الف�صل ال�صيفي ،على �أن يعلم مدير القبول والت�سجيل ر�سمي ًا بذلك.
 .3كل من يتغيب عن االمتحان النهائي ي�سجل غائبا يف ذلك االمتحان (غ) يف خانة العالمة
النهائية من منوذج ر�صد العالمات.
 .4ت�سجل مالحظة (غري مكتمل) على منوذج ر�صد العالمات للمادة التي تغيب فيها الطالب
عن امتحانها النهائي بعذر يقبله العميد.
� .5إذا تغيب الطالب عن مناق�شة م�شروع �أو مل ي�ستطع �إكمال م�شروعه بعذر يقبله عميد
الكلية املعنية ،تر�صد للطالب عالمة "غري مكتمل" يف هذا امل�شروع ،على �أن يتم ا�ستكمال
املناق�شة �أو تقدمي امل�شروع يف موعد �أق�صاه نهاية الف�صل التايل و�إال تعد عالمته �صفر ًا.
املادة (:)11

�أ .يجوز للطالب �أن يطلب مراجعة عالمته النهائية يف �أي مادة وفق النموذج املعتمد خالل مدة
�أق�صاها �أ�سبوعني من بداية الف�صل التايل ،على �أن يعلم مدير القبول والت�سجيل ر�سميا بذلك
وذلك بعد دفع الر�سم املايل املعد لهذا الغر�ض ،وتقت�صر املراجعة على الت�أكد من عدم وقوع
خط�أ مادي (�أ�سئلة غري م�صححة �أو خط�أ يف اجلمع).
ب .تتوىل مراجعة عالمة الطالب جلنة ثالثية م�شكلة من العميد ورئي�س ق�سم املادة ومدر�سها،
وتبلغ اللجنة قرارها خطي ًا �إىل مدير القبول والت�سجيل.
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املادة (:)12

احلد الأدنى لعالمة النجاح يف املادة هو (.)%50
�أ .تخ�ص�ص الن�سب املئوية للمعدل الف�صلي� ،أو املعدل الرتاكمي التقديرات املبينة �إزاء كل منها:
املعدل %
100-85
� - 76أقل من 85
� - 68أقل من 76
� - 60أقل من 68
� - 50أقل من 60
دون 50

التقدير

ممتاز
جيد جداً
جيد
مقبول
�ضعيف
را�سب

ب .يكون معدل الف�صل عبارة عن معدل عالمات جميع املواد التي در�سها الطالب جناح ًا �أو ر�سوب ًا
يف ذلك الف�صل.
ج .يكون املعدل الرتاكمي عبارة عن معدل عالمات جميع املواد التي در�سها الطالب جناح ًا �أو ر�سوب ًا
�ضمن اخلطة الدرا�سية حتى تاريخ احت�ساب ذلك املعدل.
د .يجري احت�ساب �أي من املعدالت ال�سابقة ب�ضرب العالمة املئوية لكل مادة يف عدد ال�ساعات
املعتمدة ،وق�سمة جمموع حوا�صل ال�ضرب الناجتة على جمموع عدد ال�ساعات املعتمدة.
هـ .يثبت املعدل الف�صلي �أو الرتاكمي لأقرب منزلة ع�شرية.
و .يكون احلد الأدنى لعالمة الر�سوب (.)%35
ز .تطبق تعليمات لوحة ال�شرف يف اجلامعة ملنح درجة البكالوريو�س للطلبة املتفوقني.
إنذار الطالب وفصله من التخصص
املادة (:)13

�أ .يعد الطالب منذر ًا �أكادميي ًا حكم ًا �إذا ح�صل على معدل تراكمي �أقل من( )%60يف �أي ف�صل من
الف�صول الدرا�سية با�ستثناء الف�صل ال�صيفي.
ب .ال ينذر الطالب �أكادميي ًا يف نهاية الف�صل الأول من التحاقه بالتخ�ص�ص.
ج .عند ح�صول الطالب على �إنذار �أكادميي عليه �إلغاء مفعوله يف مدة �أق�صاها ف�صالن درا�سيان
بعد الف�صل الذي ح�صل فيه على الإنذار با�ستثناء الف�صل ال�صيفي ،ويلغي الطالب مفعول
الإنذار برفع معدله الرتاكمي �إىل ( )%60ف�أكرث.
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د .يف�صل الطالب من التخ�ص�ص م�ؤقت ًا �إذا مل يتمكن من �إلغاء مفعول الإنذار بعد مرور املدة
املحددة كما ورد �أعاله .وي�ستثنى من ذلك الطالب الذي �أمت بنجاح (� )99ساعة م�ستوى �سنة
رابعة جلميع امل�ستويات على الأقل من جمموع ال�ساعات املعتمدة خلطته الدرا�سية.
ه .ميكن للطالب املف�صول م�ؤقت ًا والذي يقع معدله الرتاكمي بني (� %50إىل ما دون )%60
اال�ستمرار يف تخ�ص�صه كطالب (درا�سة خا�صة) مبوافقة املجل�س وتطبق عليه يف هذه احلالة
تعليمات الدرا�سة اال�ستدراكية.
وـ يف�صل نهائي ًا من التخ�ص�ص كل طالب يح�صل على معدل تراكمي �أقل من ( )%50يف �أي ف�صل
من ف�صول ال�سنة با�ستثناء الف�صل الأول من التحاقه بذلك التخ�ص�ص ،وكذلك �أي ف�صل
�صيفي.
ز .ال يجوز �إعادة قبول الطالب املف�صول من تخ�ص�صه �إىل التخ�ص�ص نف�سه مرة ثانية.
إعادة دراسة المواد
املادة (:)14

�أ .على الطالب �إعادة درا�سة كل مادة يح�صل فيها على نتيجة را�سب ،وتكون الإعادة �إجبارية
للمواد الإجبارية يف اخلطة ،و�أما �إذا كان الر�سوب يف مادة اختيارية فيجوز للطالب �إعادة
درا�سة هذه املادة �أو �أي مادة �أخرى �ضمن قائمة املواد االختيارية يف خطته الدرا�سية ،وتعترب
هذه املادة التعوي�ضية كمادة معادة بالن�سبة للمادة االختيارية التي ر�سب فيها من حيث ح�ساب
عالمتها يف املعدل الرتاكمي.
ب .ميكن للطالب �إعادة درا�سة �أي مادة ح�صل فيها على عالمة �أقل من ( )%68لأغرا�ض رفع
معدله الرتاكمي ،وحتت�سب له يف هذه احلالة العالمة الأعلى فقط.
ج .يف حال ر�سوب الطالب يف مادة �إجبارية ثبتت نتيجة الر�سوب لتلك املادة يف �سجله ،وعند
�إعادتها حتت�سب له العالمة الأعلى� .أما املواد االختيارية فله حق �إعادتها �أو ا�ستبدالها مبادة
اختيارية �أخرى من خطته مع حذف العالمة ال�سابقة.
د .يف حال �إعادة الطالب درا�سة مادة ب�سبب ر�سوبه� ،أو لأي �سبب �آخر ف�إن �ساعات تلك املادة
تدخل يف ح�ساب عدد ال�ساعات املطلوبة للتخرج ،ويف ح�ساب املعدل الرتاكمي مرة واحدة
وحتت�سب له العالمة الأعلى.
املادة (:)15

�أ .ت�شتمل الدرا�سة اخلا�صة على نوعني من الدرا�سة هما:
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 .1الدرا�سة احلرة.
 .2الدرا�سة اال�ستدراكية.
املادة (:)16

يجوز �أن ي�سجل للدرا�سة احلرة يف بع�ض املواد يف اجلامعة الطلبة الذين يدر�سون يف جامعات
�أو معاهد عليا داخل الأردن �أو خارجه ممن يرغبون يف درا�سة هذه املواد خالل ف�صل درا�سي �أو
�أكرث ،وكذلك الأ�شخا�ص الراغبون يف تعميق معارفهم التخ�ص�صية بغية حت�سني �أدائهم ومهاراتهم يف
الأعمال �أو الوظائف التي يقومون بها� ،أو لإثراء معرفتهم الثقافية �أو الأكادميية.
املادة (:)17

�أ ً
وال :ي�شرتط يف قبول الطالب للت�سجيل يف الدرا�سة احلرة ما ي�أتي:
�أ� .أن يكون حا�ص ًال على �شهادة الثانوية العامة الأردنية �أو ما يعادلها ،على �أال يقل معدله يف
�شهادة الثانوية العامة عن احلد الأدنى للقبول يف اجلامعة.
ب� .أن تتوافر ال�شواغر يف املواد التي يرغب الت�سجيل فيها.
ثاني ًا :ي�ستثنى من ال�شرط ال�سابق (�أ) الطلبة امل�سجلون للدرا�سة يف جامعات �أو معاهد عليا غري
اجلامعة وعليهم �إح�ضار ما يثبت ذلك.
ثالث ًا :يطلب من الطالب الذي يرغب بالت�سجيل يف الدرا�سة احلرة تقدمي �إحدى الوثيقتني الآتيتني
�أو كلتيهما:
�أ .ك�شف عالمات �شهادة الدرا�سة الثانوية العامة� ،أو ما يعادلها.
ب .وثيقة �إثبات التحاقه بالدرا�سة يف جامعة �أو معهد جامعي �أخر.
رابع ًا :يقبل الطلبة يف الدرا�سة احلرة بقرار من رئي�س اجلامعة ،بنا ًء على تو�صية من مدير القبول
والت�سجيل.

املادة (:)18

يجوز ت�سجيل الطلبة الذين ال تنطبق عليهم �شروط القبول يف املواد التي يرغبون يف ت�سجيلها،
طلبة م�ستمعني� ،إذ ي�سمح بح�ضورهم املحا�ضرات فقط ،وال يطلب منهم التقدم المتحاناتها.
املادة (:)19

�أ� .إذا قبل طالب يف برنامج البكالوريو�س يف �إحدى كليات اجلامعة ،و�سبق له �أن در�س مواد درا�سة
حرة يف اجلامعة ،وكانت هذه املواد �ضمن خطته الدرا�سية ،يح�سب له من هذه املواد ()36
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�ستة وثالثون �ساعة معتمدة على الأكرث �شريطة �أن ال يكون قد م�ضى على درا�سته لها �أكرث
من (� )7سنوات.
ب .تدخل عالمات املواد التي در�سها الطالب درا�سة حرة وح�سبت له �ضمن معدلة الرتاكمي.
املادة (:)20

احلد الأعلى للعبء الدرا�سي يف الف�صل الواحد لطالب الدرا�سة احلرة هو اثنتا ع�شرة �ساعة
معتمدة يف الف�صل االعتيادي ،ويجوز مبوافقة العميد �أن تزيد عن ذلك ،و(� )9ساعات يف الف�صل
ال�صيفي.
املادة (:)24

يجوز �أن يقبل يف الدرا�سة اال�ستدراكية طالب البكالوريو�س املف�صول من التخ�ص�ص ب�سبب تدين
معدله الرتاكمي عن ( )%60وفق ال�شروط الآتية:
�أ� .إذا كان معدل الطالب الرتاكمي ال يقل عن ( )%50فانه مينح (ف�صلني درا�سيني) وال ي�شمل
الف�صل ال�صيفي لرفع هذا املعدل �إىل ( )%60ف�أكرث ومبوافقة املجل�س ،ف�إذا �أخفق يف رفع
معدله يتم ف�صله �أكادميي ًا من التخ�ص�ص امللتحق به �إال �إذا كان قد �أنهى ما جمموعه ()99
�ساعة م�ستوى �سنة رابعة جلميع امل�ستويات من ال�ســاعات املعتمدة ملتطلبات التخـرج� ،أو
كان معدله الرتاكمي ال يقل عن ( ،)%59ويف هذه احلالة يعطى ف�صلني درا�سيني �إ�ضافيني
ومبوافقة املجل�س ،ويف�صل بعدهما الطالب �أكادميي ًا من التخ�ص�ص �إذا مل يتمكن من رفع
معدله �إىل ( )%60ف�أكرث.
ب .يحق للمجل�س منح الطالب ف�ص ًال درا�سي ًا ا�ستدراكي ًا نهائي ًا بعد ا�ستنفاده املدة القانونية
ح�سب الفقرة (�أ) من هذه املادة لغايات رفع معدله الرتاكمي �إىل ( )%60ف�أكرث ،ف�إذا �أخفق
الطالب بذلك ف�إنه يف�صل من التخ�ص�ص ف�ص ًال نهائي ًا.
ج .على الطالب املحول �إىل الدرا�سة اال�ستدراكية (الدرا�سة اخلا�صة) دفع كامل الر�سوم
الدرا�سية املقررة لذلك.
املادة (:)25

�أ .يحق للطالب املف�صول ف�ص ًال نهائي ًا من تخ�ص�صه يف اجلامعة لأ�سباب تتعلق بتدين معدله
الرتاكمي وعدم قدرته على ت�سوية و�ضعه� ،أن يحول �إىل تخ�ص�ص �آخر طاملا �أنه ح ّقق �شروط
القبول فيه ،على �أن ينهي درجة البكالوريو�س يف مدة �أق�صاها (� )7سنوات من قبوله يف
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اجلامعة (للتخ�ص�صات ذات ال�سنوات الأربع) و(� )8سنوات (للتخ�ص�صات ذات ال�سنوات
اخلم�س) ،ويعامل الطالب يف ذلك معاملة الطالب امل�ستجد �أو املنقول من �أي جامعة �أخرى،
وذلك لغايات الإنذار والف�صل من التخ�ص�ص وتطبق عليه اخلطة الدرا�سية املعتمدة واملعمول
بها يف التخ�ص�ص املنتقل �إليه.
ب .ال يجوز للطالب املف�صول من التخ�ص�ص العودة �إىل التخ�ص�ص الذي ف�صل منه.
املادة (:)26

يكون احلد الأعلى للعبء الدرا�سي للطالب املحول من الدرا�سة املنتظمة �إىل الدرا�سة اال�ستدراكية
(� )12ساعة معتمدة يف الف�صل العادي ،و(� )9ساعات معتمدة يف الف�صل ال�صيفي.
املادة (:)27

�إذا متكن الطالب من رفع معدله �إىل ( )%60ف�أكرث ،يف �أي ف�صل من ف�صول الدرا�سة اال�ستدراكية
يحول حكم ًا �إىل الدرا�سة املنتظمة.
املادة (:)28

تطبق على امل�سجلني يف الدرا�سة اخلا�صة �شروط املواظبة واالمتحانات والعالمات الواردة يف
تعليمات منح درجة البكالوريو�س.
املادة (:)29

ي�ستفيد طالب الدرا�سة اخلا�صة من جميع اخلدمات والت�سهيالت اجلامعية املتوافرة ومينح هوية
جامعية.
املادة (:)30

حتت�سب فرتة الدرا�سة اال�ستدراكية �ضمن احلد الأق�صى ل�سنوات الدرا�سة يف اجلامعة.
املادة (:)31

تطبق تعليمات االنقطاع والت�أجيل على الطلبة امل�سجلني يف الدرا�سة اال�ستدراكية.
السحب واإلضافة
املادة (:)32

بحد �أق�صى� ،أما بالن�سبة
�أ .ي�سمح للطالب بال�سحب والإ�ضافة خالل �أ�سبوعني من بداية الف�صل ٍ
للف�صل ال�صيفي في�سمح للطالب بال�س ــحب والإ�ضافة خالل �أ�س ــبوع من بداية الف�صل وال
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يثبت له يف �سجله مالحظة (من�سحب) من املادة التي �سحبها� ،أو التي ا�ستبدل بها غريها
خالل املدة املذكورة ،وذلك يف احلاالت الآتية:
� .1إذا مت تغيري تخ�ص�صه.
� .2إذا كان تخرجه متوقعا يف الف�صل الذي �سجل فيه ،وكانت عملية ال�سحب �أو الإ�ضافة
�ضرورية لتخرجه يف ذلك الف�صل.
� .3إذا �ألغيت مادة ما من الربنامج الدرا�سي للطالب ،و رغب يف �إ�ضافة مادة �أخرى بدال
عنها.
� .4إذا عدل موعد طرح مادة ما ر�سميا ،وترتب على ذلك تعار�ض يف جدول الطالب الدرا�سي.
� .5إذا مت طرح مادة جديدة بعد انتهاء موعد ت�سجيل الطالب ورغب يف �إ�ضافة هذه املادة.
� .6إذا كان معدل الطالب الف�صلي �أو الرتاكمي يف الف�صل ال�سابق ( )%85ف�أكرث ،ورغب يف
درا�سة واحد وع�شرين (� )21ساعة معتمدة يف الف�صل العادي التايل.
� .7إذا ر�سب يف مادة ما يف الف�صل ال�سابق �أو ح�صل فيها على عالمة �أقل من ( )%68ورغب
يف �إعادة درا�سة املادة نف�سها.
� .8إذا وقع خط�أ يف �إر�شاد الطالب.
� .9إذا كان الطالب حتت مفعول الإنذار الأكادميي �أو الدرا�سة اال�ستدراكية ،ورغب يف درا�سة
مادة ما لرفع معدله الرتاكمي �إىل احلد الأدنى.
ب .1 .ي�سمح للطالب باالن�سحاب من درا�سة مادة �أو �أكرث خالل مدة �أق�صاها نهاية الأ�سبوع
الرابع ع�شر من بداية الف�صل الأول والثاين ،والأ�سبوع ال�سابع من بداية الف�صل ال�صيفي
وبخ�سارة مالية ،ويف هذه احلالة يثبت يف �سجله عبارة (من�سحب) ،وال يجوز نتيجة لهذا
االن�سحاب �أن يقل عدد ال�ساعات امل�سجلة للطالب عن احلد الأدنى للعبء الدرا�سي امل�سموح
به وفق هذه التعليمات.
 .2يتم االن�سحاب بخ�سارة مالية ح�سب منوذج خا�ص تعده دائرة القبول والت�سجيل ،على �أن
يت�ضمن هذا النموذج موافقة العميد املخت�ص واعتماد مدير دائرة القبول والت�سجيل.
� .3إذا مل ين�سحب الطالب خالل املدة املذكورة يف البند الأول من هذه الفقرة ف�إنه يعد ملتزما
باملواد التي �سجلها.
ج .ال ي�سمح بانتقال الطالب امل�سجل يف �شعبة معينة �إىل �شعبة �أخرى �إال يف احلاالت التي تقت�ضيها
�أحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة ،واحلاالت التي يقدرها العميد التي تتوىل طرح املادة.
د .مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (د) من املادة ( )9يعد الطالب الذي يتجاوز جمموع غيابه
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( )%15من ال�ساعات املعتمدة للمادة بعذر مقبول من العميد من�سحبا من تلك املادة ،ويثبت
يف �سجله مالحظة (من�سحب).
هـ .يعد الطالب املن�سحب من جميع مواد الف�صل م�ؤجال لدرا�سته لذلك الف�صل .ويحق للطالب
�أن يتقدم بطلب االن�سحاب من جميع املواد امل�سجلة يف الف�صل �إىل العميد قبل موعد بدء
االمتحانات النهائية من الف�صل الأول �أو الثاين �أو الأ�سبوع ال�سابع من الف�صل ال�صيفي .ويف
هذه احلالة يبت العميد يف طلب االن�سحاب ويبلغ دائرة القبول والت�سجيل بقراره.
و .للمجل�س املوافقة على �سحب مواد الف�صل ال�سابق كامل �إن اقتنع املجل�س بالأ�سباب املوجبة.
تأجيل الدراسة
املادة (:)33

�أ .يحق للطالب �أن يتقدم بطلب لت�أجيل درا�سته لف�صل قبل بدء الف�صل الذي يود ت�أجيله �إذا ما
توافرت لديه �أ�سباب تقتنع بها اجلهة املخت�صة باملوافقة على الت�أجيل وبعد دفع الر�سوم املقرة
لذلك وفق ًا ملا ي�أتي:
 .1جمل�س الكلية� ،إذا كان الت�أجيل املطلوب �أقل من �أربع ف�صول درا�سية مت�صلة.
 .2املجل�س فيما عدا ذلك بحد �أق�صى �ستة ف�صول.
ب� .إذا �أوقعت عقوبة الف�صل الت�أديبي امل�ؤقت على �أي طالب ملدة ف�صل �أو �أكرث فيعد الطالب
م�ؤج ًال حكم ًا.
ج .ال حت�سب مدة الت�أجيل من احلد الأعلى للمدة امل�سموح بها للح�صول على درجة البكالوريو�س.
د .يبلغ مدير القبول والت�سجيل ر�سميا بقرار الت�أجيل ال�صادر عن جمل�س الكلية �أو املجل�س.
ه .ال يجوز ت�أجيل درا�سة الطالب �أو �سحب الف�صل كاملة �إال بعد م�ضي ف�صل درا�سي على التحاقه
يف اجلامعة.

فقد المقعد الجامعي
املادة (:)34

�أُ .يع ّد الطالب املتخلف عن الت�سجيل بعد مرور �أ�سبوعني من بدء الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي
ح�سب التقومي اجلامعي املعتمد فاقد ًا ملقعده اجلامعي.
ب .يحتفظ الطالب الذي فقد مقعده اجلامعي ب�سجله الأكادميي ملدة �ستة ف�صول كحد �أق�صى
وخالف ذلك يلغى �سجله الأكادميي يف اجلامعة.
ج .يجوز للطالب الذي فقد مقعده اجلامعي �أن يتقدم بطلب لإعادة ت�سجيله يف اجلامعة ،وينظر
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جمل�س الكلية يف �إعادة ت�سجيله �إذا كانت املدة ال تزيد عن ف�صل درا�سي واحد ويحتفظ
ب�سجله الأكادميي ،وللمجل�س �إذا كانت �أكرث من ف�صل درا�سي ،على �أن يكمل متطلبات التخرج
وفق اخلطة الدرا�سية املعمول بها عند عودته ووفقا للتعليمات النافذة ،وحت�سب مدة الدرا�سة
ال�سابقة �ضمن احلدين الأعلى والأدنى ل�سنوات التخرج .ويف حالة اختالف اخلطة املعمول بها
عند عودة الطالب عن اخلطة التي در�س عليها ،يح�سم ف�صل درا�سي واحد من احلد الأعلى
ل�سنوات التخرج مقابل كل (� )15ساعة معتمدة من املواد التي حتت�سب للطالب.
د� .إذا قبل املجل�س عذر الطالب حت�سب فرتة التخلف عن اجلامعة ت�أجي ًال.
ه .يجوز للطالب الذي قبلت عودته يف اجلامعة �أو قام بت�أجيل درا�سته �أن يتقدم المتحان غري
مكتمل للمواد التي تخلف عن �أداء امتحاناتها النهائية بعذر يقبله عميد كلية التخ�ص�ص
قبل مدة فقد املقعد اجلامعي �أو الت�أجيل �شريطة �أال تزيد مدة فقدان املقعد (االنقطاع) �أو
الت�أجيل عن ف�صليني درا�سيني متتاليني و�أن يقوم بت�أدية االمتحان ح�سب املواعيد املعلن عنها
يف الكلية.

اإلنسحاب من الجامعة
املادة (:)35

�أ� .إذا رغب الطالب االن�سحاب من اجلامعة فعليه �أن يتقدم بطلب من خالل النموذج املعتمد �إىل
دائرة القبول والت�سجيل وذلك قبل نهاية الأ�سبوع الرابع ع�شر من الف�صل الدرا�سي الأول �أو
الثاين �أو الأ�سبوع ال�سابع من الف�صل ال�صيفي امل�سجل به الطالب ،ويف هذه احلالة تثبت له يف
�سجله مالحظة "من�سحب من اجلامعة" ويعد ت�سجيله يف اجلامعة ملغى.
ب� .إذ تقدم الطالب بطلب االن�سحاب من اجلامعة بعد الفرتة الزمنية الواردة يف (�أ) �أعاله
فيعترب االن�سحاب للف�صل الالحق.
ج .يجوز للطالب املن�سحب من اجلامعة �أن يتقدم قبل م�ضي �ستة ف�صول على ان�سحابه بطلب
�إىل املجل�س للنظر يف �إعادة ت�سجيله يف نف�س التخ�ص�ص ما مل يكن مف� ً
صوال منه ،ف�إذا �أعيد
ت�سجيله يحتفظ ب�سجله الأكادميي كامال على �أن يكمل متطلبات التخرج وفق اخلطة الدرا�سية
املعمول بها عند �إعادة ت�سجيله ،ويف هذه احلالة حت�سب له مدة الدرا�سة ال�سابقة �ضمن احلد
الأعلى للمدة امل�سموح بها للح�صول على درجة البكالوريو�س.
د .على الطالب املن�سحب من الدرا�سة يف اجلامعة �أن يربئ ذمته من اجلامعة قبل البت يف طلب
ان�سحابه.
ه .ت�سرتد من الطالب املن�سحب من الدرا�سة اجلامعية جميع املنح التي قدمت له يف �أثناء فرتة
درا�سته باجلامعة.
62

دليل الطالب 2016 - 2015
االنتقال من الجامعات االخرى
املادة (:)36

ي�سمح بانتقال الطلبة غري املف�صولني ت�أديبي ًا من جامعة معرتف بها �إىل اجلامعة وفقا لل�شروط
الآتية:
�أ� .أن يكون معدله يف الثانوية العامة �أو ما يعادلها مقبوال يف الكلية املنتقل �إليها �سنة قبوله يف تلك
اجلامعة.
عال يتبعان نظام املواظبة (ال يقبل االنت�ساب)
ب� .أن يكون الطالب م�سج ًال يف جامعة �أو معهد ٍ
وعلى �أن تكون اجلامعة والتخ�ص�ص معرتف بهما.
ج� .أال تقل الن�سبة املئوية لعدد ال�ساعات املعتمدة التي �سيدر�سها الطالب عن ( )%50من جمموع
�ساعات اخلطة الدرا�سية يف التخ�ص�ص املنقول له.
د .حتت�سب للطالب ومبوافقة العميد املواد التي جنح فيها يف اجلامعة املنتقل منها �إذا كانت �ضمن
خطته الدرا�سية املقرة يف اجلامعة وان �أال تقل عالمته يف �أي مادة مراد معادلتها عن ()%60
فما فوق ،على �أن يتم معادلة املواد مرة واحدة يف الف�صل الذي يلتحق به باجلامعة ،ويف كل
الأحوال ال يحت�سب للطالب �أي مادة درا�سية م�ضى على درا�ستها �أكرث من (� )7سنوات.
هـ .ال حتت�سب عالمات املواد التي �سبق للطالب �أن در�سها يف جامعة �أخرى �ضمن معدله الرتاكمي
يف اجلامعة.
و .مع مراعاة البند (ج) من هذه املادة يقبل الطالب الذي ح�صل على درجة البكالوريو�س من
جامعة معرتف بها يف �أي تخ�ص�ص يف اجلامعة �شريطة ا�ستيفاء �شروط القبول املقرة لهذا
التخ�ص�ص على �أن يدر�س ما ال يقل عن ( )%50من جمموع �ساعات اخلطة الدرا�سية املعتمدة
للتخ�ص�ص يف اجلامعة.
ز .يقبل الطالب الذي اجتاز امتحان ال�شامل لكليات املجتمع الأردنية يف التخ�ص�ص املناظر
�شريطة �أن تنطبق عليه �أ�س�س التج�سري ال�صادرة عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
الأردنية.
ح .يقبل الطالب الذي �أنهى �شهادة دبلوم كليات املجتمع ال�صادرة من خارج الأردن �شريطة �أن
تنطبق عليه �أ�س�س التج�سري ال�صادرة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الأردنية.
ط .يح�سم ف�صل درا�سي واحد من احلد الأعلى ل�سنوات التخرج مقابل كل (� )15ساعة معتمدة
مت معادلتها للطالب.
ي .يعامل الطالب املنتقل معاملة الطالب امل�ستجد لغايات الت�أجيل والإنذار والف�صل من
التخ�ص�ص.
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االنتقال من تخصص إلى آخر في الجامعة

املادة (:)37

�أ .يجوز انتقال الطالب من تخ�ص�ص �إىل �آخر يف اجلامعة �إذا كانت تنطبق عليه �شروط القبول
التي ت�ؤهله لاللتحاق بالتخ�ص�ص اجلديد بعد دفع الر�سوم اخلا�صة بذلك.
ب .تقدم طلبات االنتقال �إىل مدير القبول والت�سجيل على النماذج املخ�ص�صة لهذا الغر�ض
ومبوافقة العميد املنتقل �إليها الطالب خطيا.
ج .عند انتقال الطالب �إىل تخ�ص�ص �آخر حتت�سب املواد التي در�سها وجنح بها ،و�ضمن مواد
اخلطة الدرا�سية للتخ�ص�ص املنتقل �إليه ،وتدخل عالمات تلك املادة يف املعدل الف�صلي
واملعدل الرتاكمي للطالب.
د .يعامل الطالب املنتقل من تخ�ص�ص �إىل �آخر داخل اجلامعة معاملة الطالب امل�ستجد وذلك
لغايات الإنذار والف�صل من التخ�ص�ص وتطبق عليه اخلطة الدرا�سية املعتمدة واملعمول بها
يف التخ�ص�ص املنتقل �إليه.

الدراسة خارج الجامعة
املادة (:)38

يجوز للطالب يف اجلامعة درا�سة ما ال يزيد على (� )12ساعة معتمدة يف جامعة �أخرى خارج
الأردن يف الف�صل الدرا�سي العادي ،و(� )6ساعات يف الف�صل الدرا�سي ال�صيفي ،وحت�سب له هذه
ال�ساعات وفق ال�شروط الآتية:
ً
� .1أن يكون الطالب منتظما يف درا�سته باجلامعة.
� .2أن يكون الطالب قد �أنهى ما ال يقل عن (� )36ساعة معتمدة يف اجلامعة.
� .3أن تكون درا�سته يف اجلامعة التي يرغب الدرا�سة فيها باالنتظام ،ومعرتف بها لدى وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي الأردنية.
� .4أن يح�صل الطالب على موافقة خطية م�سبقة وفق النموذج املعتمد لهذا الغر�ض من رئي�س
الق�سم وعميد الكلية ،على �أن يتم �إعالم دائرة القبول والت�سجيل خطي ًا.
 .5احلد الأدنى لعالمة النجاح يف املواد املراد معادلتها هي (� )%68أو ما يعادلها.
 .6يعترب الطالب الذي يدر�س مواد خارج اجلامعة  -يف ف�صل اعتيادي  -م�ؤج ًال لذلك الف�صل،
وتطبق عليه تعليمات الت�أجيل.
 .7ت�سديد االلتزامات املالية املرتتبة على الطالب ودفع ر�سوم ال�ساعات املعتمدة ور�سوم الت�سجيل
املادةة لت�سجيل الف�صل املراد درا�سته خارج الأردن.
� .8أن تكون الدرا�سة مرة واحدة فقط.
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المواد البديلة
املادة (:)39

بحد �أق�صى على
�أ .للعميد بعد �أخذ ر�أي رئي�س الق�سم �أن يوافق على �أن يدر�س الطالب مادتني بديلتني ٍ
�أن تكون املادة البديلة مماثلة للمادة الأ�صلية من حيث عدد ال�ساعات املعتمدة ،و�أن ال يكون لها
متطلب �سابق مل يدر�سه الطالب ،وذلك يف احلاالت الآتية:
� .1إذا توقف احتمال تخرج الطالب على مادة واحدة �أو مادتني �إجباريتني وكانت �أي منهما غري
مطروحة يف الف�صل الذي يتوقع �أن يتخرج فيه �أو كانت مطروحة ومتعار�ضة مع مادة �إجبارية
�أو اختياريه �أخرى من تخ�ص�صه �سجلها الطالب يف ذات الف�صل.
بحد
� .2إذا ر�سب الطالب ثالث مرات �أو �أكرث يف مادة �إجبارية �أو مادتني من خطته الدرا�سية ٍ
�أق�صى ،ويجوز مبوافقة العميد ال�سماح له بدرا�سة مادة بديلة يف ف�صل التخرج.
ب .تكون املادة البديلة من نف�س ق�سم املادة الإجبارية امل�ستبدلة ،ويف حال تعذر ذلك فمن نف�س
الكلية ،و�إن تعذر ذلك فمن كلية �أخرى على �أن تكون مطابقة يف حمتوى املادة بن�سبة ال تقل
عن (.)%75
ج .تطبق تعليمات املادة املعادة على املادة البديلة.
د� .إذا ر�سب الطالب يف املادة البديلة وطرحت املادة الأ�صيلة يف الف�صل التايل ،عليه درا�سة املادة
الأ�صيلة وتطبق عليها تعليمات املادة املعادة.
ه� .إذا جنح الطالب يف املادة البديلة ومل يتخرج يف ذلك الف�صل ثم طرحت املادة الأ�صيلة يعفى
من درا�ستها.
أحكام عامة

املادة (:)40

يتوىل ق�سم التخ�ص�ص متابعة ال�سرية الأكادميية للطلبة امل�سجلني فيه ح�سب �إجراءات يقرها
املجل�س لهذا الغر�ض.
املادة (:)41

على الطالب الذي يتوقع تخرجه يف نهاية ف�صل ما� ،أن يقوم بتعبئة منوذج خا�ص لدى الق�سم الذي
يطرح التخ�ص�ص يف مدة �أق�صاها نهاية الف�صل الذي ي�سبق ف�صل التخرج حيث يتوىل كل من الق�سم
ودائرة القبول والت�سجيل معا مهمة التحقق من ا�ستيفائه �شروط التخرج.
املادة (:)42

متنح درجة البكالوريو�س للطلبة بعد �إمتام املتطلبات الآتية:
65

دليل الطالب 2016 - 2015

�أ .النجاح يف جميع املواد املطلوبة للتخرج يف اخلطة الدرا�سية واحل�صول على معدل تراكمي ال يقل
عن (.)%60
ب .ق�ضاء املدة املطلوبة للح�صول على الدرجة وعدم جتاوز املدة الق�صوى ح�سبما ورد من �أحكام يف
املادة ( )8من هذه التعليمات.
ج� .إمتام املتطلبات الأخرى التي تقت�ضيها اخلطة التي يتخرج مبوجبها الطالب.
د� .أن يق�ضي الطالب �آخر ف�صليني درا�سيني مبا فيها الف�صل املتوقع تخرجه فيه باجلامعة با�ستثناء
الف�صل ال�صيفي.
ه� .أن يح�صل على وثيقة تثبت براءة ذمته من اجلامعة.
املادة (:)43

ال يقبل عذر الطالب بعدم علمه بهذه التعليمات �أو بعدم اطالعه على الن�شرات ال�صادرة عن
اجلامعة� ،أو ما ين�شر على لوحة �إعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات.
املادة (:)44

يتم ال�صرف ب�أمر من الرئي�س وفقا للنظام املايل ويف حدود املوازنة العامة املعتمدة ،و�ضمن خطة
العمل املقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة الإدارية واملالية.
املادة (:)45

الرئي�س وعمداء الكليات ور�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية ومدير القبول والت�سجيل م�س�ؤولون عن تنفيذ
هذه التعليمات.
املادة (:)46

يبت املجل�س يف احلاالت التي مل يرد ن�ص بخ�صو�صها يف هذه التعليمات.
املادة (:)47

ال يجوز تعديل هذه التعليمات �أو �إلغائها �إال بقرار من جمل�س الأمناء.
املادة (:)48

تعترب هذه التعليمات �سارية بعد �إقرارها من جمل�س الأمناء ح�سب الأ�صول.
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تعليمات منح درجة املاج�ستري
يف جامعة ال�شرق الأو�سط ل�سنة 2015
�صادرة عن جمل�س الأمناء مبوجب الفقرة (ب) من املادة ()3
من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية
وال�شهادات يف جامعة ال�شرق الأو�سط
املادة (:)1

ت�سمى هذه التعليمات «تعليمات منح درجة املاج�ستري» يف جامعة ال�شرق الأو�سط ل�سنة  2015ويعمل بها
اعتبا ًرا من تاريخ �إقرارها.
املادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ،ما مل تدل
القرينة على غري ذلك:
جامعة ال�شرق الأو�سط.
:
			
اجلامعة
جمل�س عمداء اجلامعة.
:
		
جمل�س العمداء
جمل�س الدرا�سات العليا.
:
			
املجل�س
عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي.
:
			
العمادة
عميد الدرا�سات العليا والبحث العلمي.
:
			
العميد
الكلية التي تقدم برامج درا�سات عليا.
:
			
الكلية
�	:أي ق�سم من �أق�سام الكلية.
			
الق�سم
جلنة الدرا�سات العليا يف الكلية.
:
جلنة الكلية		
جلنة الدرا�سات العليا يف الق�سم.
:
جلنة الق�سم		
ع�ضو هيئة التدري�س الذي ير�شد طلبة الدرا�سات العليا �أكادمي ًيا
:
		
املر�شد الأكادميي
وتعينه جلنة الق�سم.
				
الف�صل الدرا�سي الأول �أو الثاين من كل عام جامعي.
:
الف�صل الدرا�سي العادي
ع�ضو هيئة التدري�س الذي ي�شرف على ر�سالة الطالب.
:
			
امل�شرف
متطلبات الحصول على الدرجة
املادة (:)3

تكون متطلبات احل�صول على درجة املاج�ستري (� )33ساعة معتمدة كحد �أدنى ح�سب اخلطة الدرا�سية
مل�ساري ال�شامل والر�سالة على النحو الآتي:
التي يقرها جمل�س العمداء ،وتوزع هذه املتطلبات وفق ًا
ْ
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�أو ًال :برنامج املاج�ستري (م�سار ال�شامل):
�آ .درا�سة املواد الإجبارية بنجاح ،وهي (� )24ساعة معتمدة من م�ستوى ( )700من بينها مادة تخت�ص
مبنهجية البحث العلمي ،ومادة م�شروع بحث بواقع (� )3ساعات معتمدة لكل منهما.
ب.درا�سة (� )9ساعات معتمدة بنجاح من املواد االختيارية من م�ستوى (.)700
جـ.النجاح يف االمتحان ال�شامل بعد �إنهاء جميع املواد االجبارية ومبعدل تراكمي ال يقل عن (.)%75
ثانياً :برنامج املاج�ستري (م�سار الر�سالة):
�أ .درا�سة املواد الإجبارية بنجاح ،وهي (� )15ساعة معتمدة من م�ستوى ( )700تت�ضمن ثالث �ساعات
معتمدة حد ًا �أدنى ،تخت�ص مبنهجية البحث العلمي.
ب .درا�سة (� )9ساعات معتمدة بنجاح من املواد االختيارية من م�ستوى (.)700
جـ�.إعداد ر�سالة جامعية يخ�ص�ص لها (� )9ساعات معتمدة ،والنجاح يف مناق�شتها بعد �إنهاء جميع املواد
املطلوبة بنجاح ومبعدل تراكمي ال يقل عن (.)%75
ثالثاً�:أ .يجوز للطالب بتو�صية من املر�شد الأكادميي ،وبتن�سيب جلنة الق�سم ،وقرار من جلنة الكلية درا�سة
ما ال يزيد على (� )3ساعات معتمدة من خارج خطته الدرا�سية من م�ستوى (� )700شريطة �أن تكون ذات
عالقة بالتخ�ص�ص ،بحيث حتت�سب له من �ضمن املواد االختيارية.
ب .يجوز يف حاالت خا�صة تقدرها جلنتا الق�سم والكلية وبتن�سيب منهما بنا ًء على تو�صية من املر�شد
الأكادميي وامل�شرف وبقرار من املجل�س درا�سة مادة اختيارية من اخلطة تكون بديلة عن مادة
�إجبارية غري مطروحة �شريطة:
� .1أن يكون الطالب متوقعا تخرجه خالل الف�صل الدرا�سي نف�سه.
� .2أن يكون الطالب قد �أنهى �إعداد ر�سالته اجلامعية �أو �أنه على و�شك االنتهاء منها ،وقارب من
ا�ستنفاد املدة القانونية.
 .3مل يبق للطالب �سوى درا�سة مادة واحدة من قائمة املواد الإجبارية.
� .4أال تكون املادة امل�ستبدلة من �ضمن املواد الأ�سا�سية ذات اجلانب التطبيقي للتخ�ص�ص.
ج .عند طرح مواد (مو�ضوعات خا�صة) �ضمن اخلطط الدرا�سية حتت�سب املادة للطالب مرة واحدة فقط
حتى �إذا اختلفت املو�ضوعات.
المواد االستدراكية

املادة (:)4

�أ .عند قبول الطالب يف برنامج ماج�ستري يف تخ�ص�ص مغاير لتخ�ص�صه يف مرحلة البكالوريو�س،
يحدد الق�سم املواد اال�ستدراكية الالزمة له من مواد م�ستوى البكالوريو�س التي يراها �ضرورية لرفع
امل�ستوى العلمي للطالب ،على �أن ال تزيد على (� )9ساعات معتمدة ،وحتدد هذه املواد يف طلب
القبول ،ويجوز بتن�سيب من جلنتي الق�سم والكلية وقرار من املجل�س �إعفاء الطالب من درا�ستها

68

دليل الطالب 2016 - 2015

جزئي ًا �إذا توافرت بيانات تو�ضيحية عن كفاية الطالب يف املرحلة ال�سابقة.
ب .ال تطلب �أي مواد ا�ستدراكية من الطالب الذي يكون تخ�ص�صه يف درجة البكالوريو�س هو التخ�ص�ص
ذاته �أو التخ�ص�ص من نف�س احلقل يف برنامج املاج�ستري الذي ُقبل فيه.
ج .ال حت�سب �ساعات املواد اال�ستدراكية �ضمن ال�ساعات املعتمدة املطلوبة لنيل الدرجة ،وتظهر هذه
املواد يف الك�شف دون عالمات (ناجح ،را�سب).
د .على الطالب �أن ينهي املواد اال�ستدراكية بنجاح يف موعد �أق�صاه نهاية العام اجلامعي الأول اللتحاقه
بالربنامج.

مدة الدراسة
املادة (:)5

�أ .احلد الأعلى ملدة احل�صول على درجة املاج�ستري �ستة ف�صول درا�سية قابلة للتمديد ملدة ف�صلني
درا�سيني با�ستثناء الف�صل ال�صيفي ،وذلك مبوافقة جمل�س العمداء ،ويجوز ملجل�س العمداء التمديد
لف�صل درا�سي تا�سع ال�ستكمال التعديالت على الر�سائل التي متت مناق�شتها يف الف�صل الدرا�سي
الثامن �أو لتعذر مناق�شة الر�سالة يف الف�صل الثامن لعذر قهري يقرره جمل�س العمداء �أو لتدارك
حالة ال�ضرورة.
ب .يعد الف�صل ال�صيفي ف�ص ًال درا�سي ًا لغايات درا�سة مواد البحث العلمي وال�سري يف �إعداد الر�سائل
اجلامعية ،ويجوز طرح مواد من طبيعة �أخرى.
ج .ال يجوز �أن تزيد مدة الت�أجيل واالن�سحاب بعذر مبجموعها عن ف�صليني درا�سيني وال حت�سب هذه املدة
�ضمن احلد الأعلى ملدة احل�صول على الدرجة ،ويجوز بقرار من جمل�س العمداء الت�أجيل لف�صل
ثالث حلالة مر�ضية �أو حلالة ال�ضرورة.
د .احلد الأدنى ملدة الدرا�سة للح�صول على درجة املاج�ستري ثالثة ف�صول درا�سية.
هـ .مينح الطالب ف�ص ًال درا�سي ًا زيادة على احلد الأعلى ملدة احل�صول على درجة املاج�ستري وذلك
ال�ستكمال املواد اال�ستدراكية املطلوبة منه.

العبء الدراسي
املادة (:)6

�أ .مع مراعاة احلد الأعلى ملدة احل�صول على درجة املاج�ستري يكون احلد الأدنى للعبء الدرا�سي يف
كل من الف�صل الأول والثاين (� )6ساعات معتمدة ،واحلد الأعلى (� )12ساعة معتمدة ،وال حت�سب
�ساعات الر�سالة من �ضمن العبء الدرا�سي.
ب .يكون احلد الأعلى للعبء الدرا�سي يف الف�صل ال�صيفي (� )6ساعات معتمدة.
ج .يجوز يف حاالت خا�صة يقرها عميد الكلية �أن يقل العبء الدرا�سي للطالب مبقدار (� )3ساعات
معتمدة عن احلد الأدنى امل�سموح به.
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القبول
املادة ( :)7الطاقة اال�ستيعابية:

يحدد جمل�س العمداء مطلع كل عام جامعي عدد الطلبة الذين �سيقبلون يف برامج املاج�ستري ،وذلك
بتن�سيب من املجل�س بناء على تو�صية جلان الدرا�سات العليا يف الأق�سام والكليات املخت�صة �ضمن الطاقة
اال�ستيعابية للجامعة العامة واخلا�صة.
املادة (� :)8شروط القبول:

�أو ًال� :شروط عامة:
�أ� -أن يكون املتقدم حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س من جامعة �أو معهد علمي معرتف بهما وبتقدير ال
يقل عن «جيد» �أو ما يعادله.
ب� .أن يثبت املتقدم �أنه واظب على ما ال يقل عن ( )%75من �ساعات الدوام املطلوبة للح�صول على
درجة البكالوريو�س.
ج -يف حال عدم اكتمال املقاعد املخ�ص�صة لأي برنامج ماج�ستري ح�سبما ورد يف البند (�أ) يجوز قبول
ما ال يزيد على ( )%20من �إجمايل املقاعد للحا�صلني على:
 .1درجة الدبلوم العايل بتقدير ال يقل عن جيد جد ًا.
 .2درجة البكالوريو�س بتقدير مقبول �أو ما يعادله �شريطة �أن يدر�س الطالب ( )3مواد من خطة
برنامج املاج�ستري يف الف�صل الأول يحددها الق�سم املراد االلتحاق به من املواد الإجبارية
كطالب غري نظامي ،بحيث تكون موحدة جلميع الطلبة املقبولني يف ذلك الربنامج .و�أن يجتاز
الطالب املواد الثالث بنجاح وبعالمة ( )%70حدا �أدنى لكل منها ومبعدل تراكمي ال يقل عن
( )%75وعندها ي�صبح الطالب نظامي ًا ،وحت�سب له هذه املواد �ضمن املواد املادةة يف خطته،
ف�إن مل يحقق هذا ال�شرط كامال يلغى قبوله يف اجلامعة ،وميكن له االلتحاق باجلامعة برقم
جديد ويف تخ�ص�ص جديد �شرط عدم معادلة �أي مادة من املواد التي �أخذها �سابق ًا �سواء من
داخل اجلامعة �أو خارجها.
د� .1 .أ .على الطالب املتقدم بطلب التحاق لربامج املاج�ستري �إرفاق �شهادة تبني اجتيازه المتحان التوفل
�أو ما يعادله على النحو الآتي:
iBT
IELTS
الوطني
التخ�ص�صات
*ITP
3.5
50
32
400
الإن�سانية
5
65
61
500
العلمية
6
75
79
550
اللغة الإجنليزية
75
ال�صيدلة ،والهند�سة -
65
�إدارة الأعمال
* امتحان  ITPغري معتمد بعد تاريخ .2013/6/1
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ب .على الطلبة غري الأردنيني اللذين مل يجتازوا بنجاح امتحان التوفل �أو االمتحان الوطني اجتياز
�أي من االمتحانني خالل ال�سنة الأوىل اللتحاقهم باجلامعة.
ج .ينظر املجل�س يف اعتماد امتحانات كفاية معتمدة دولي ًا للغات �أجنبية �أخرى.
د .ي�ستثنى من (ج) �أعاله الطلبة غري املتحدثني بالعربية �إذا كانوا �سيلتحقون بربنامج املاج�ستري يف
اللغة العربية �شريطة تقدمي �إثبات كفايتهم يف لغتهم �أو يف لغة �أخرى غريها.
 .2ي�ستثنى من بند (ج) �أعاله الطلبة غري املتحدثني باللغة العربية �إذا كانوا �سيلتحقون بربنامج
املاج�ستري يف اللغة العربية �شريطة تقدمي �إثبات كفايتهم يف لغتهم �أو يف لغة �أخرى غريها.
هـ .ال يقبل الطالب يف برناجمني درا�سيني يف �آن واحد يف �أي مرحلة من مراحل درا�سته.
و .ال يقبل يف الربنامج من كان قد ف�صل منه �أو �صدرت بحقه عقوبة الف�صل الت�أديبي يف مرحلة
البكالوريو�س.
ز .يجوز قبول طلبة يف برنامج املاج�ستري على الف�صل ال�صيفي.
ح .مع مراعاة بند (ج) من هذه املادة يجوز قبول من ح�صل على درجة الدبلوم العايل بتقدير ال يقل عن
جيد جد ًا يف برنامج املاج�ستري �شريطة حتقيق ال�شروط الآتية:
� .1أال يزيد عدد ال�ساعات املحت�سبة من برنامج الدبلوم العايل على (� )9ساعات معتمدة.
� .2أن يكون برنامج الدبلوم العايل الذي ح�صل عليه الطالب �صادر ًا عن �إحدى اجلامعات الأردنية
�أو ما يعادلها.
� .3أال حتت�سب �ساعات من �أي من برنامج الدبلوم الت�أهيلي �أو املهني �أو التدريبي.
ط� .أال يكون الطالب قد ف�صل من الربنامج الذي يطلب االلتحاق به.
ً
ً
ي .يعد م�سارا برنامج املاج�ستري (الر�سالة وال�شامل) يف التخ�ص�ص نف�سه برناجما واحدا وال يجوز
للطالب الذي ف�صل من �أحد امل�سارين �أن يقبل يف امل�سار الآخر.
ك .ال يجوز للطالب االنتقال من الربنامج الذي انتظم للدرا�سة فيه �إىل برنامج �آخر يف اجلامعة �إال
مبوافقة املجل�س وبتو�صية من الق�سم وتن�سيب من الكلية املنتقل �إليها� ،شريطة ا�ستيفاء �شروط
القبول يف الربنامج الذي يرغب االنتقال �إليه.
ثانياً� :شروط خا�صة:
�أ .يجوز لق�سم التخ�ص�ص و�ضع �شروط خا�صة �إ�ضافية لاللتحاق بالربنامج الذي يطرحه ذلك الق�سم
على �أن ال تتعار�ض هذه ال�شروط مع الإطار العام لربامج الدرا�سات العليا وهذه التعليمات.
ب .يجب �أن تظهر هذه ال�شروط بو�ضوح يف اخلطة الدرا�سية املقدمة لالعتماد ،وتعد جزء ًا منها.
و�أن تقر من جمل�س العمداء قبل تقدميها لالعتماد.
ج .يجوز �أن تت�ضمن ال�شروط اخلا�صة امتحانات معدة من الأق�سام مبوافقة املجل�س.
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آلية القبول
املادة (:)9

�أ .تقدم طلبات االلتحاق بربامج املاج�ستري على النموذج املعد لهذا الغر�ض حمدد ًا امل�سار الذي يرغب
االلتحاق به (ال�شامل �أو الر�سالة) �إىل دائرة القبول والت�سجيل خالل الفرتة التي حتددها عمادة
الدرا�سات العليا والبحث العلمي ،وترفق بتلك الطلبات جميع الأوراق الثبوتية الالزمة.
ب .تقوم عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي بالتن�سيق مع دائرة القبول والت�سجيل بفرز هذه الطلبات
وتدقيقها ،و�إعداد قائمة ب�أ�سماء الطلبة املقرتح قبولهم يف الربامج املختلفة ،وفق ًا لأ�س�س املفا�ضلة
الواردة يف التعليمات ،و�إر�سال قائمة (الأ�صالء والبدالء) املقرتح قبولهم مع طلباتهم �إىل الكلية
املخت�صة لتدقيقها واعتمادها والتن�سيب مبا تراه �إىل عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي.
ج .ي�صدر جمل�س الدرا�سات العليا قوائم ب�أ�سماء املقبولني يف الربامج بنا ًء على تن�سيب من جلنتي الق�سم
والكلية.
د .يف حال وجود اعرتا�ض من قبل كلية التخ�ص�ص وبناء على تن�سيب من الق�سم ،على قائمة الطلبة
املقرتح قبولهم �أو �أ�س�س املفا�ضلة بينهم تتم خماطبة عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي بذلك
مع بيان �سبب االعرتا�ض ومربراته.
هـ .يف حال عدم الو�صول �إىل قائمة معتمدة بني كلية التخ�ص�ص وعمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي
يتم ت�شكيل جلنة من نائب الرئي�س لل�ش�ؤون الأكادميية ،وعميد الدرا�سات العليا والبحث العلمي،
وعميد كلية التخ�ص�ص لدرا�سة �أ�سباب عدم التوافق بني اجلهتني ،وتكون قرارات اللجنة بهذا
اخل�صو�ص نهائية.

االنتقال والتحويل
املادة (:)10

�أ .يجوز حتويل درا�سة الطالب من برنامج ماج�ستري �إىل �آخر يف اجلامعة وفق ال�شرطني الآتيني:
 .1ا�ستيفا�ؤه �شروط القبول يف الربنامج الذي يرغب التحويل �إليه وتوافر مقعد �شاغر له.
� .2أال يقل معدله الرتاكمي عن (� )%75أو “جيد جدا” �أو ما يعادلهما.
ب .يجوز انتقال الطالب من برنامج ماج�ستري يف جامعة �أخرى �إىل الربنامج نف�سه �أو �إىل برنامج �آخر يف
اجلامعة �شريطة ا�ستيفائه �شروط القبول يف الربنامج الذي يرغب االنتقال �إليه وتوافر مقعد �شاغر
له ،و�أن ال يقل معدله الرتاكمي عن (� )%75أو ما يعادله يف حال رغبته بااللتحاق برنامج التخ�ص�ص
نف�سه املنتقل منه الطالب.
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املادة (� :)11إجراءات التحويل:

�أ .تقدم طلبات االنتقال والتحويل لدائرة القبول والت�سجيل على النموذج املادة لهذا الغر�ض.
ب .تتم املوافقة على قرار االنتقال �أو التحويل بقرار من العميد وبتن�سيب من عميد كلية التخ�ص�ص
وتو�صية من رئي�س الق�سم املعني.
ج .ي�شرتط يف املواد التي در�سها الطالب يف جامعة �أخرى ويرغب يف احت�سابها ما ي�أتي:
� .1أن تكون مكافئة من حيث امل�ستوى واملحتوى وعدد ال�ساعات املعتمدة ملادة �أو مواد يف اخلطة
الدرا�سية املقرة ،على �أ ّال تقل ن�سبة حمتواها العلمي عن ( )%75من املادة املناظرة.
� .2أ ّال يقل تقدير الطالب يف كل منها عن (� )%75أو “جيد جدا” �أو ما يعادلهما.
د .حت�سب للطالب وبنا ًء على رغبته عند انتقاله من جامعة �أخرى �أو حتويله من برنامج �إىل برنامج �آخر
داخل اجلامعة املواد التي كان در�سها على النحو الآتي:
 .1املواد التي در�سها يف الربنامج ال�سابق ومت احت�سابها /معادلتها للطالب يف حال التحويل من
برنامج �إىل برنامج �آخر داخل اجلامعة ,وتدخل يف معدله الرتاكمي.
 .2املواد التي كان در�سها يف الربنامج ال�سابق يف جامعة �أخرى ومت احت�سابها وال تدخل يف معدله
الرتاكمي.
 .3ال يجوز �أن يزيد عدد ال�ساعات املحت�سبة على (� )9ساعات معتمدة للطالب املنتقل من جامعة
�أخرى و(� )12ساعة معتمدة للطالب املقبول يف برنامج املاج�ستري يف اجلامعة و�سبق له �أن در�س
مواد خا�صة يف اجلامعة� ،أو الطالب املحول من برنامج �إىل برنامج �آخر داخل اجلامعة.
�ص
هـ .ال يجوز احت�ساب �أي مواد من خارج اخلطة الدرا�سية التي التحق الطالب على �أ�سا�سها �إال �إذا ُن ّ
على ذلك ح�سب ما ورد يف الفقرة ثالث ًا�/أ من املادة ( )3من هذه التعليمات.
و .ال حت�سب للطالب �أي مادة من م�ستوى (� 700أو  )900در�سها �أو در�س ما يعادلها �سابق ًا وح�صل
مبوجب ذلك على درجة علمية �أخرى .ويف جميع الأحوال تتم املوافقة على احت�ساب املواد بقرار من
جلنتي الق�سم والكلية املعنيني.
املجل�س بنا ًء على تو�صية من
ّ
ز .يح�سم ف�صل درا�سي واحد من احلد الأعلى ملدة احل�صول على الدرجة للطالب مقابل كل (� )9ساعات
معتمدة مت احت�سابها.

املادة (:)12

�أ .مع مراعاة املادة ( )11من هذه التعليمات للطالب امللتحق بربنامج الدرا�سات العليا يف اجلامعة �أن
يدر�س ما ال يزيد على (� )6ساعات معتمدة يف برنامج مماثل يف جامعة �أخرى �شريطة احل�صول
جلنتي الق�سم والكلية املخت�صتني �شريطة �أ ّال
على موافقة م�سبقة من املجل�س بنا ًء على تو�صية من
ّ
يزيد جمموع �ساعات املعادلة للطالب عن (� )9ساعات.
ب .ال حت�سب عالمات هذه املواد �ضمن املعدل الرتاكمي.
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املادة (:)13

جلنتي الق�سم والكلية.
�أ .يجوز حتويل الطالب من م�سار �إىل �آخر بقرار من املجل�س بنا ًء على تن�سيب من
ّ
وحت�سب له جميع املواد التي در�سها �ضمن اخلطة الدرا�سية املقرة وتدخل عالمات تلك املواد يف
املعدل الرتاكمي للطالب .على �أن يتم تزويد عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي ب�أ�سماء الطلبة
الذين حققوا �شروط التحويل ح�سب النموذج املعد لذلك ،يف مدة �أق�صاها �أ�سبوعان من بدء الف�صل
التايل ،ولن يقبل �أي طلب حتويل بعد هذه الفرتة.
ب .يجوز حتويل الطالب من م�سار ال�شامل �إىل م�سار الر�سالة� ،أو العك�س �ضمن الربنامج الواحد �شريطة
�أن يكون قد �أنهى (� )15ساعة معتمدة من خطته الدرا�سية ،و�أن يكون معدله الرتاكمي ()%75
على الأقل ،و�أن يتوافر م�شرف على ر�سالته (طالب م�سار الر�سالة) ،ويكون اختيار الطلبة من بني
املتقدمني للتحويل تناف�سي ًا ح�سب معدالتهم الرتاكمية.
ج-يجوز للطالب �أن يحول من م�سار �إىل �آخر مرة واحدة فقط.

المواد والعالمات واالمتحانات
املادة (:)14

�أ .احلد الأدنى لعالمة النجاح يف كل مادة من مواد برامج املاج�ستري ( )%70وتكون �أدنى عالمة ت�سجل
للطالب (� )%50صفر جامعي.
ب .عالمة النجاح يف املواد اال�ستدراكية هي ( )%50وال حت�سب هذه ال�ساعات �ضمن ال�ساعات املعتمدة
املطلوبة لنيل درجة املاج�ستري ،وتظهر هذه املواد يف الك�شف دون عالمات (ناجح ،را�سب).

املادة (:)15

�أ .احلد الأدنى للنجاح هو احل�صول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)%75
ب .يجوز للطالب �إعادة درا�سة مادتني على الأكرث �ضمن خطته الدرا�سية طيلة مدة الدرا�سة للمواد التي
ح�صل فيها على عالمة اقل من (.)%75
املادة (:)16

حت�سب عالمات جميع املواد التي يدر�سها الطالب يف اجلامعة وفق خطته الدرا�سية جناح ًا �أو ر�سوب ًا يف
معدله الرتاكمي وي�سجل يف ملف الطالب الأكادميي كما هو مبني يف املادة (.)19
املادة (:)17

يجوز للطالب �إعادة درا�سة مادة ما ب�سبب ر�سوبه �أو لرفع معدله الرتاكمي من خطته الدرا�سية ،وحت�سب
له العالمة الأعلى يف املعدل الرتاكمي وتبقى الأخرى يف �سجله الأكادميي.
املادة (:)18

يكون توزيع عالمات االمتحانات على النحو الآتي:
�أ� .أعمال الف�صل وت�شمل امتحان ًا حتريري ًا واحد ًا ن�صف ف�صلي على الأقل وير�صد له ن�صف عالمة
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�أعمال الف�صل وهي ( )%30و�أعما ًال �أخرى تت�ضمن اختبار ًا ثاني ًا وتقارير وبحوث ًا وعرو�ض ًا ير�صد
لها ( )%30من العالمة ،وبذلك يكون جمموع �أعمال الف�صــل ( )%60من العالمة الإجمالية للمادة.
ب .عالمة لالمتحان النهائي ويخ�ص�ص له (.)%40
ج .ي�ستثنى مما ورد يف البندين (�أ ،ب) :امل�شروعات ،واملختربات ،والت�صاميم ،والر�سومات ،واالختبارات
العملية ،والتدريب العملي التي لها �ساعات معتمدة� ،إذ تكون لها معايري وعالمة حتددها الأق�سام
املعنية.
املادة (:)19

يخ�ص�ص لعالمات املادة التقديرات املبينة على النحو الآتي:
العالمة

85 - 100
75 - 84.9
70 - 74.9
اقل من 70

التقدير
ممتاز
جيد جداً
�ضعيف
را�سب

املادة (:)20

يخ�ص�ص لعالمات املعدل الف�صلي والرتاكمي التقديرات املبينة على النحو الآتي:
املعدل%

85 - 100
75 - 84.9
اقل من 75

التقدير
ممتاز
جيد جداً
را�سب

املادة (:)21

يكون االمتحان ال�شامل ذا طبيعة �شاملة تكاملية ،يهدف �إىل قيا�س قدرة الطالب على الربط بني
املفاهيم املختلفة الأ�سا�سية واملتقدمة التي اكت�سبها من خمتلف املعارف ،وتوظيفها يف حل امل�شكالت العلمية
والتطبيقية يف ميدان تخ�ص�صه.
املادة (:)22

تتوىل جلنة الق�سم:
�أ .حتديد املجاالت املعرفية للتخ�ص�ص التي ي�شملها االمتحان ال�شامل على �أال يقل عددها عن ثالثة و�أن
تكون �ضمن املواد الإجبارية واقرتاح املراجع والقراءات الالزمة لذلك ،وتعلن املجاالت واملراجع
والقراءات للطلبة قبل موعد االمتحان بف�صل درا�سي واحد على الأقل.
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ب .التو�صية �إىل جلنة الكلية بت�شكيل جلنة االمتحان ال�شامل يف الق�سم وتتكون من ثالثة �أع�ضاء على
الأقل مبن فيهم رئي�سها ،وتتوىل م�س�ؤولية �إعداد الأ�سئلة وت�صحيح الإجابات ،وي�صدر القرار بت�شكيل
اللجنة من املجل�س.
ج .تن�سيب نتائج االمتحان ال�شامل للجنة الكلية لدرا�ستها والتو�صية ب�ش�أنها �إىل املجل�س لإقرارها.
املادة (:)23

يتكون االمتحان ال�شامل من ورقتني تقدمان يف يوم واحد يف جل�ستني ،مدة كل جل�سة منها (� )3ساعات،
ويعقد مرتني يف العام اجلامعي وفق التقومي اجلامعي املعتمد ،وعلى الطالب �أن يتقدم لالمتحان ح�سب
النموذج املعد لذلك.
املادة (:)24

�أ .يتقدم الطالب لالمتحان ال�شامل بعد �إنهائه جميع متطلبات اخلطة الدرا�سية الإجبارية بنجاح
�شريطة �أال يقل معدله الرتاكمي عن (.)%75
ب� .إذا توقف تقدمي الطالب لالمتحان ال�شامل على النجاح يف مادة �إجبارية واحدة غري مطروحة يف
الف�صل� ،أو كانت مطروحة ومتعار�ضة مع مادة �إجبارية �أخرى ،فيمكن بقرار من املجل�س وبنا ًء على
تو�صية من جلنتي الق�سم والكلية درا�سة مادة بديلة من املواد االختيارية للربنامج� .شريطة �أال تكون
املادة امل�ستبدلة من �ضمن املواد الأ�سا�سية ذات اجلانب التطبيقي للتخ�ص�ص.
ج� .إذا ر�سب الطالب يف االمتحان ال�شامل للمرة الأوىل ميكنه التقدم لهذا االمتحان مرة ثانية �ضمن
املدة الق�صوى للح�صول على درجة املاج�ستري.
د .تكون عالمة النجاح يف االمتحان ال�شامل ( )%75على الأقل و�إذا ر�سب الطالب يف املرة الثانية:
 .1يف�صل من برنامج املاج�ستري.
 .2مينح �شهادة دبلوم الدرا�سات العليا.
هـ .ت�سجل نتيجة الطالب يف االمتحان ال�شامل يف ك�شف عالماته بعبارة ناجح �أو را�سب يف كل مرة يتقدم
فيها لالمتحان.
و .يتم اعتماد نتيجة الطالب يف االمتحان وكذلك تن�سيب املجل�س لتخريج الطالب من قبل جمل�س
العمداء بناء على تو�صية جلنة الق�سم وجلنة الكلية ح�سب النموذج ال�صادر عن عمادة الدرا�سات
العليا والبحث العلمي.
املادة (:)25

تطبق تعليمات منح درجة البكالوريو�س على احلاالت التي مل يرد فيها ن�ص يف هذه التعليمات فيما يتعلق
باالمتحانات والعالمات واملعدالت.
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املادة (:)26

�أ� .إذا جتاوز غياب الطالب دون عذر يقبله عميد كلية التخ�ص�ص ( )%20من جمموع ال�ساعات املقرة
لأي مادة ،يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعد عالمته يف تلك املادة (� )0صفر جامعي ،وعليه
�إعادة درا�سة تلك املادة �إذا كانت �إجبارية .ويف جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الر�سوب يف ح�ساب
معدل عالمات الطالب الف�صلي والرتاكمي لأغرا�ض الإنذار والف�صل.
ب� .إذا جتاوز غياب الطالب بعذر يقبله عميد كلية التخ�ص�ص ( )%20من جمموع ال�ساعات املقرة ملادة
�أو �أكرث ف�إنه يع ّد من�سحب ًا من املادة �أو املواد ويبلغ عميد الكلية مدير دائرة القبول والت�سجيل بذلك.
ج .يتم احت�ساب الغياب اعتبار ًا من املحا�ضرة الأوىل لبدء التدري�س ويحت�سب الغياب للطلبة اجلدد
الذين مت قبولهم بعد بدء التدري�س اعتبار ًا من تاريخ قبولهم ،اما الطلبة املت�أخرين يف الت�سجيل يعد
لهم مدة الت�أخر غياب دون عذر للفرتة التي �سبقت ت�سجيلهم.
د .ي�شرتط يف العذر املر�ضي �أن يكون ب�شهادة �صادرة عن طبيب عيادة الطلبة يف اجلامعة �أو عيادة
معتمدة منه �أو �صادرة عن م�ست�شفى معتمد من اجلامعة ،وان تقدم هذه ال�شهادة �إىل عميد الكلية
خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة ،ويف احلاالت القاهرة الأخرى
يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل �أ�سبوع من تاريخ زوال �أ�سباب الغياب.

املادة (:)27

ت�سري تعليمات منح درجة البكالوريو�س يف اجلامعة على �إجراءات تقدمي العذر املر�ضي.
املادة (:)28

�أ .كل من يتغيب عن االمتحان النهائي املعلن عنه بعذر يقبله عميد كلية التخ�ص�ص ت�سجل له مالحظة
(غري مكتمل) ،ويبلغ القرار بقبول العذر ملدر�س املادة لإجراء امتحان معو�ض للطالب يف مدة
�أق�صاها �أ�سبوعان من بداية الف�صل التايل للف�صل الذي مل يتقدم فيه �إال �إذا كان الف�صل التايل
م�ؤج ًال ر�سمي ًا �أو كان الطالب منقطع ًا عنه بعذر ،ويف تلك احلالة يعقد االمتحان يف الف�صل التايل
للف�صل امل�ؤجل.
ب .يجوز للطالب امل�ؤجل �أو املنقطع عن الدرا�سة التقدم المتحانات غري مكتمل يف مدة ال تزيد من
ف�صلني درا�سيني مع مراعاة البند (�أ) من هذه املادة.

االنسحاب

املادة (:)29

�أ .1 .ي�سمح للطالب باالن�سحاب من درا�سة مادة �أو �أكرث خالل مدة �أق�صاها نهاية الأ�سبوع الرابع ع�شر
من بدء الف�صل ،والأ�سبوع ال�سابع من بدء الف�صل ال�صيفي ،وتثبت يف �سجله مالحظة (من�سحب)،
مع مراعاة العبء الدرا�سي للطالب.
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 .2يتم االن�سحاب يف هذه احلالة ح�سب منوذج خا�ص تعده دائرة القبول والت�سجيل ،ويت�ضمن هذا
النموذج تن�سيب مدر�س املادة ورئي�س الق�سم املخت�ص واعتماد مدير دائرة القبول والت�سجيل.
ب .مع مراعاة املادة (/5ج) ُيع ّد الطالب الذي يتجاوز جمموع غيابه بعــذر يقبلــه عميد كلية التخ�ص�ص
( )%20من ال�ساعات املقرة ملواد الف�صل من�سحب ًا من ذلك الف�صل.
ج .يجوز لعميد كلية التخ�ص�ص املوافقة على ان�سحاب الطالب من جميع املواد التي �سجلها يف الف�صل،
�شريطة �أن يتم تقدمي طلب االن�سحاب قبل بدء االمتحانات النهائية وتثبت يف �سجله مالحظة
(من�سحب) ،وتعد درا�سته لذلك الف�صل م�ؤجلة.
د .ال يحق للطالب ا�سرتداد الر�سوم عن املواد املن�سحب منها.
هـ .1 .يجوز للعميد �أن يوافق على ان�سحاب الطالب ب�شكل نهائي من الربنامج الذي قبل فيه �شريطة �أن
يتم تقدمي طلب االن�سحاب النهائي قبل بدء االمتحانات النهائية.
 .2ال يجوز للطالب املن�سحب من برنامج املاج�ستري �أن يقبل يف الربنامج نف�سه مرة �أخرى �إذا كان
معدله الرتاكمي وقت االن�سحاب �أقل من (.)%75
� .3إذا رغب الطالب املن�سحب من اجلامعة العودة �إىل الدرا�سة فعليه �أن يتقدم بطلب العودة �إىل
اجلامعة ويبت جمل�س العمداء بالطلب ،ويف هذه احلالة يحتفظ الطالب ب�سجله الأكادميي
كام ًال ،وحت�سب مدة فقدان املقعد (االنقطاع) من احلد الأعلى للح�صول على الدرجة ،وال
يجوز �أن يقبل الطالب يف تخ�ص�ص �سبق وان ف�صل منه عند ان�سحابه من اجلامعة.
 .4يبت جمل�س العمداء يف حال وجود مواد در�سها الطالب يف جامعة �أخرى خالل فرتة فقدان املقعد
(االنقطاع) �أو االن�سحاب من اجلامعة.

التأجيل

املادة (:)30

ي�شرتط يف الطالب الذي يتقدم بطلب ت�أجيل �أن يكون قد �أنهى ف�ص ًال درا�سي ًا واحد ًا على الأقل يف
الربنامج الذي التحق به.
املادة (:)31

يقدم طلب الت�أجيل على النموذج ال�صادر عن دائرة القبول والت�سجيل وذلك قبل بدء الدرا�سة ،وت�صدر
املوافقة عن العميد لف�صل واحد حد ًا �أق�صى .وال حت�سب مدة الت�أجيل من احلد الأعلى ل�سنوات التخرج �أو
لغايات �إزالة �أ�سباب الو�ضع على قائمة الإنذار.
املادة (:)32

يعد ت�سجيل الطالب ملغى يف احلاالت الآتية:
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�أ� .إذا مل يداوم يف الف�صل الأول اللتحاقه بالربنامج.
ب� .إذا جتاوز فرتات الت�أجيل املن�صو�ص عليها يف املادة ( )5من هذه التعليمات.
ج� .إذا انقطع عن الدرا�سة ف�ص ًال درا�سي ًا دون عذر يقبله العميد .و�إذا قبل العميد عذر الطالب قبل بدء
الف�صل التايل لفقدان املقعد (لالنقطاع) حت�سب مدة فقدان املقعد (االنقطاع) من مدة الت�أجيل
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )5من هذه التعليمات.
د� .إذا مل يقم بت�سديد الر�سوم املقرة يف املواعيد املحددة واملعلن عنها.

فقد المقعد الجامعي
املادة (:)33

�أُ .يع ّد الطالب املتخلف عن الت�سجيل بعد مرور �أ�سبوعني من بدء الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي ح�سب
التقومي اجلامعي املعتمد فاقد ًا ملقعده اجلامعي.
ب .يحتفظ الطالب الذي فقد مقعده اجلامعي ب�سجله الأكادميي ملدة ف�صلني درا�سيني حد ًا �أق�صى
وخالف ذلك يلغى �سجله الأكادميي يف اجلامعة.
ج .يجوز للطالب الذي فقد مقعده اجلامعي �أن يتقدم بطلب لإعادة قبوله يف اجلامعة ،وينظر جمل�س
العمداء يف �إعادة قبوله ،واالحتفاظ ب�سجله الأكادميي ،على �أن يكمل متطلبات التخرج وفق اخلطة
الدرا�سية املعمول بها عند عودته ووفقا للتعليمات النافذة ،وحت�سب مدة الدار�سة ال�سابقة �ضمن
احلدين الأعلى والأدنى ل�سنوات التخرج .ويف حالة اختالف اخلطة املعمول بها عند عودة الطالب
عن اخلطة الدرا�سية التي در�س عليها ،يح�سم ف�صل درا�سي واحد من احلد الأعلى ل�سنوات التخرج
مقابل كل (� )9ساعات معتمدة من املواد التي حتت�سب للطالب.
د� .إذا قبل جمل�س العمداء عذر الطالب حت�سب فرتة التخلف عن اجلامعة ت�أجي ًال.
ه .ال يجوز �أن يتخلف الطالب عن الدرا�سة يف اجلامعة بعذر مقبول لأكرث من ف�صلني درا�سيني.
و .يجوز للطالب الذي �أعيد قبوله يف اجلامعة �أو قام بت�أجيل درا�سته �أن يتقدم المتحان غري مكتمل
للمواد التي تخلف عن �أداء امتحاناتها النهائية بعذر يقبله عميد كلية التخ�ص�ص قبل مدة فقد
املقعد اجلامعي �أو الت�أجيل �شريطة �أال تزيد مدة فقدان املقعد (االنقطاع) �أو الت�أجيل عن ف�صليني
درا�سيني متتاليني و�أن يقوم بت�أدية االمتحان ح�سب املواعيد املعلن عنها يف الكلية.
ز .ي�سمح للطالب العائد للدرا�سة بعد تخلفه عن اجلامعة بت�سجيل املواد �أو الر�سالة اجلامعية ،اعتبار ًا
من بداية الف�صل الذي يلي الف�صل الذي تخلف فيه عن اجلامعة.

اإلنذار

املادة (:)34

�أ .ينذر الطالب �إذا مل يح�صل يف نهاية �أي ف�صل على احلد الأدنى للمعدل الرتاكمي وهو ( )%75يف املواد
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التي در�سها حتى نهاية ذلك الف�صل وذلك با�ستثناء الف�صل الدرا�سي الأول لاللتحاق باجلامعة �أو
بعد تغيري تخ�ص�صه �أو الف�صل الدرا�سي ال�صيفي.
ب� .إذا ر�أى جمل�س كلية التخ�ص�ص بناء على تو�صية من جلنتي الق�سم والكلية �أن الطالب �أهمل يف
�إجناز ر�سالته.
ج .ال يعد الف�صل الدرا�سي الذي يدر�سه الطالب ف�ص ًال درا�سي ًا� ،إذ كانت جميع املواد امل�سجلة ا�ستدراكية،
وذلك لغايات الإنذار �أو الف�صل الأكادميي.
الفصل
املادة (:)35

�أُ .يع ّد الطالب مف� ً
صوال من برنامج املاج�ستري يف احلاالت الآتية:
� .1إذا مل يح�صل على احلد الأدنى من املعدل الرتاكمي للمواد يف نهاية الف�صل الثاين للإنذار.
� .2إذا مل يحقق متطلبات التخرج �ضمن احلد الأعلى للمدة امل�سموح بها كما ورد يف املادة (.)5
� .3إذا ارتكب خمالفة توجب ف�صله ح�سب الأنظمة والتعليمات املعمول بها يف اجلامعة.
� .4إذا جتاوزت مدة فقدان املقعد (االنقطاع) عن ف�صلني درا�سيني ،ومل تقبل اجلهة املخت�صة عذر
الطالب.
� .5إذا ر�سب يف مناق�شة الر�سالة ح�سب املادة (/48ب 4وج) من هذه التعليمات.
� .6إذا ر�سب يف االمتحان ال�شامل مرتني.
ب .ي�صدر مدير دائرة القبول والت�سجيل قرارات الإنذارات الأكادميية ،وعليه �إعالم العميد بذلك� ،أما
قرارات الف�صل النهائي من اجلامعة في�صدرها جمل�س العمداء بنا ًء على تن�سيب العميد.
ج .يقوم مدير دائرة القبول والت�سجيل ب�إعالم العميد املعني بحاالت فقدان املقعد (االنقطاع)
واالن�سحاب والت�أجيل وقرارات الف�صل من اجلامعة.
دُ .يع ّد �إعالن قرارات الإنذار والف�صل النهائي من اجلامعة و�أي �أمور �أخرى تخ�ص الطلبة على لوحة
الإعالنات يف كلية الطالب �أو با�ستخدام الربيد الإلكرتوين للطالب �أو الربيد امل�سجل “تبليغ ًا”
باملعنى القانوين.
اإلشراف
املادة (:)36

�أ .1 .يجوز للطالب امللتحق مب�سار الر�سالة بعد انهاء (� )18ساعة معتمدة من خطته الدرا�سية ،ومبعدل
تراكمي ال يقل عن ( )%75البدء يف ت�سجيل �ساعات الر�سالة.
 .2على الطالب االلتزام ب�إجراءات �إعداد الر�سالة ،وخطتها ،ومناق�شتها.
ب .ي�صدر املجل�س بنا ًء على تو�صية من جلنة الق�سم وتن�سيب من جلنة الكلية قرار ًا يت�ضمن تعيني امل�شرف
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�أو امل�شرفني و�إقرار عنوان الر�سالة وخطتها ،وذلك وفق ًا للنموذج املحدد من عمادة الدرا�سات العليا
والبحث العلمي.
ج .1 .تكون املدة الفا�صلة بني بدء ت�سجيل �ساعات الر�سالة و�إقرار خطتها ف�ص ًال درا�سي ًا واحد ًا ،و�إن مل
ينجز الطالب اخلطة خالله ،يحول �إىل م�سار ال�شامل حكم ًا.
 .2تكون املدة الفا�صلة بني �إقرار خطة الر�سالة وتاريخ مناق�شتها �أربعة �أ�شهر حد ًا �أدنى وف�صلني
درا�سيني حد ًا �أعلى �ضمن املدة القانونية للح�صول على الدرجة.
د� .إذا مل يحقق الطالب يف الف�صل الدرا�سي التايل لإقرار خطة الر�سالة �إجناز ًا ملمو�س ًا ح�سب تقرير
امل�شرف ،ينذر من قبل املجل�س ،و�إذا مل يناق�ش ر�سالته يف الف�صل الذي يليه ،للمجل�س وبناء على
تو�صية من جمل�سي الق�سم والكلية املعنيني اتخاذ قرار بتحويله من م�سار الر�سالة �إىل م�سار ال�شامل
حكم ًا.
املادة (:)37

�أ .لغايات الإ�شراف على الر�سائل اجلامعية ي�شرتط يف ع�ضو هيئة التدري�س ما ي�أتي:
� .1أن يتوافر لدى ع�ضو هيئة التدري�س من رتبة �أ�ستاذ يف �آخر خم�س �سنوات ما ال يقل عن بحثني
من�شورين �أو مقبولني للن�شر يف جمالت علمية حمكمة.
� .2أن يتوافر لدى ع�ضو هيئة التدري�س من رتبة �أ�ستاذ م�شارك يف �أخر خم�س �سنوات ما ال يقل عن
ثالثة بحوث من�شورة �أو مقبولة للن�شر يف جمالت علمية حمكمة.
� .3أن يتوافر لدى ع�ضو هيئة التدري�س من رتبة �أ�ستاذ م�ساعد يف �آخر ثالث �سنوات ما ال يقل عن
بحثني من�شورين �أو مقبولني للن�شر يف جمالت علمية حمكمة� ،شريطة �أن يكون باحث ًا منفرد ًا �أو
رئي�س ًا يف �أحدها على الأقل بعد ح�صوله على الدكتوراه ،و�أال يكون م�ست ًال من ر�سالته يف املاج�ستري
�أو من �أطروحته يف الدكتوراه.
ب� .أ ّال يزيد عبء الإ�شراف على ( )3طالب للأ�ستاذ امل�ساعد وعلى ( )6طلبة لكل من الأ�ستاذ امل�شارك
والأ�ستاذ على �أال يزيد عدد الر�سائل اجلامعية على (� )4أربع ر�سائل يف الف�صل الواحد للأ�ستاذ
امل�ساعد� ،أما الأ�ستاذ والأ�ستاذ امل�شارك في�شرتط �أن ال يزيد عدد الر�سائل و�/أو الأطروحات على
( )8ثماين ر�سائل يف الف�صل الواحد.
ً
ج .ي�شرتط �أن يكون امل�شرف الرئي�س على الر�سالة ع�ضو هيئة تدري�س متفرغا يف اجلامعة ،ويجوز
بال�شروط نف�سها الواردة يف (�أ) �أعاله اال�ستعانة ب�أع�ضاء هيئة تدري�س من خارج الق�سم �أو اجلامعة.
د .يجوز يف حاالت خا�صة تعيني م�شرف من خارج الق�سم �أو الكلية �أو اجلامعة ،تتوافر فيه �شروط
الإ�شراف بتو�صية من جلنة الدرا�سات العليا يف الق�سم والكلية املخت�صتني ،وقرار من اللجنة الدائمة
للدرا�سات العليا.
ه .ال يجوز للأقارب من الدرجة الأوىل �أو الثانية �أو الثالثة الإ�شراف على الر�سالة �أو مناق�شتها.
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املادة (:)38

يجوز للمجل�س �أن يقرر بتو�صية من جلنة الق�سم وتن�سيب من جلنة الكلية وباقرتاح من امل�شرف ت�سمية
ع�ضو هيئة تدري�س �آخر مل�شاركته يف الإ�شراف على ر�سالة الطالب.

املادة (:)39

يجوز تغيري امل�شرف لظروف قاهرة ،وذلك بالطريقة نف�سها التي مت بها تعيينه ويوثق هذا التغيري
بالنموذج ال�صادر عن عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي.
املادة (:)40

�أ .يجوز بقرار من جمل�س العمداء بناء على تو�صية من جمل�سي الق�سم والكلية املعنيني وبتن�سيب من
املجل�س �أن ي�ستمر ع�ضو هيئة التدري�س املجاز �أو املنتهية خدمته يف اجلامعة والذي �سبق �أن ُعينّ
م�شرف ًا على الر�سالة اال�ستمرار بالإ�شراف على الر�سائل التي كانت قد �أوكلت �إليه.
ب .يجوز يف حاالت خا�صة للمجل�س بتو�صية من جلنة الق�سم وتن�سيب من جلنة الكلية املوافقة للم�شرف
الذي يق�ضي �إجازته خارج الأردن ،اال�ستمرار بالإ�شراف على الطالب �إذا كان الإ�شراف م�شرتك ًا.
املادة (:)41

�أ .يح�سب للم�شرف عن كل ر�سالة (ماج�ستري) �أ�شرف عليها �ساعة معتمدة يف الف�صل الدرا�سي الواحد،
ني فيه م�شرف ًا ومبا ال يزيد على ف�صلني درا�سيني مبوجب
وذلك اعتبار ًا من بدء الف�صل الذي ُع ّ
تعليمات ت�صدر عن املجل�س ،ويف حالة وجود م�شرف م�شارك يح�سب لكل منهما ن�صف �ساعة
معتمدة.
ب .حت�سب �ساعات الإ�شراف �ضمن العبء املادة لع�ضو هيئة التدري�س يف اجلامعة ،ويف حال اكتمال
الن�صاب متنح املكاف�آت اخلا�صة بالإ�شراف �سواء من داخل اجلامعة �أم من خارجها مبوجب
تعليمات ي�صدرها جمل�س الأمناء لهذه الغاية بتن�سيب من جمل�س العمداء.
املادة (:)42

تتكون جلنة املناق�شة يف حالة الإ�شراف املنفرد �أو امل�شرتك من:
�أ .امل�شرف املنفرد �أو (امل�شرف الرئي�س �أو امل�شرف امل�شارك يف حالة الإ�شراف امل�شرتك).
ب .ع�ضو هيئة تدري�س من داخل الق�سم املعني ممن تنطبق عليه �شروط الإ�شراف.
ج .ع�ضو هيئة تدري�س من خارج اجلامعة يكون تخ�ص�صه ذا عالقة مبو�ضوع الر�سالة وتنطبق عليه
�شروط الإ�شراف.
املادة (:)43

يتوىل رئا�سة جلنة املناق�شة ع�ضو هيئة التدري�س الأعلى رتبة و�أقدمية من بني �أع�ضائها من داخل
اجلامعة و�إذا كان رئي�س هذه اللجنة امل�شرف على الر�سالة فيدير اجلل�سة وال ي�شرتك يف النقا�ش.
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املادة (:)44

�أ .تعينّ جلنة املناق�شة ويحدد موعدها بقرار ي�صدر من املجل�س بنا ًء على تو�صية من جلنة الكلية،
وتن�سيب من جلنة الق�سم بعد اال�ستئنا�س بر�أي امل�شرف.
ب .يقوم الطالب بت�سليم ن�سخ من الر�سالة ب�شكلها النهائي لأع�ضاء اللجنة قبل ثالثة �أ�سابيع على الأقل
من موعد املناق�شة.

املادة (:)45

يلتزم الطالب مبوا�صفات كتابة الر�سالة وفق الآتي:
�أ .حتتوي �صفحة العنوان الأوىل على ما ي�أتي:
� .1شعار اجلامعة.
 .2عنوان الر�سالة باللغة التي كتبت بها.
 .3العنوان مرتجم ًا �إىل اللغة الأخرى.
ً
 .4ا�سم الطالب (كما هو م�سجل ر�سميا يف اجلامعة).
 .5ا�سم امل�شرف وامل�شرف امل�شارك (�إن وجد).
 .6العبارة الآتية :قدمت هذه الر�سالة ا�ستكما ًال ملتطلبات احل�صول على درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص
الطالب من جامعة ال�شرق الأو�سط.
�أو ما يعادلها يف االجنليزية:
Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of
Master of ……… from Middle East University.

 .7تاريخ تقدمي الر�سالة.
ب .حتتوي �صفحة العنوان الثانية على �أ�سماء �أع�ضاء جلنة املناق�شة وتواقيعهم.
ج .تقدم الر�سالة مطبوعة ح�سب الأ�سلوب املعتمد و�ضمن املوا�صفات الواردة يف دليل الدرا�سات العليا
ال�صادر عن عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي.
املادة (:)46

تتولىّ عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي م�س�ؤولية الت�أكد من �إجراءات املناق�شة كاملة ويقدم رئي�س
اللجنة تقرير ًا عنها للعميد وفق النموذج املعتمد ال�صادر عن عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي.
املادة (:)47

�أ .تتم مناق�شة الر�سالة على النحو الآتي:
 .1يعر�ض الطالب ملخ�ص ًا لر�سالته.
 .2يتولىّ رئي�س اللجنة �إدارة املناق�شة ،وبعد انتهائها تتداول اللجنة نتيجة املناق�شة ،وتق ّر ب�أغلبية
�أع�ضائها �إحدى النتائج الآتية:
�أ .ناجح.
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ب .ناجح مع تعديالت طفيفة.
ج .ناجح مع تعديالت جوهرية.
د .را�سب.
� .3إذا كانت نتيجة املناق�شة (ناجح) مع تعديالت طفيفة ،على الطالب �أن يجري تلك التعديالت
الالزمة يف مدة �أق�صاها ثالثة �أ�سابيع من تاريخ املناق�شة� ،أما �إذا كانت النتيجة (ناجح مع
تعديالت جوهرية) عليه �أن يجري تلك التعديالت الالزمة يف مدة �أقلها �شهران و�أق�صاها �أربعة
�أ�شهر من تاريخ املناق�شة ،وتعر�ض الر�سالة بعد تعديلها يف اجتماع يحدد موعده املجل�س وتعقده
جلنة املناق�شة لهذا الغر�ض بح�ضور كامل �أع�ضائها ،ويعد الطالب ناجح ًا �إذا وافقت اللجنة على
الر�سالة ،و�إال فيعد را�سب ًا.
 .4يتم اعتماد قرار جلنة املناق�شة من املجل�س بنا ًء على تو�صية من جلنة الق�سم وتن�سيب من جلنة
الكلية ،وبنا ًء على التقرير الذي ت�ضمنه النموذج ال�صادر عن عمادة الدرا�سات العليا والبحث
العلمي املع ّد لهذا الغر�ض.
 .5يثبت عنوان ر�سالة املاج�ستري يف ك�شف عالمات الطالب باللغتني العربية والإجنليزية.
 .6يف جميع الأحوال� ،إذا مل يقدم الطالب التعديالت املطلوبة خالل املدة امل�شار �إليها ي�ؤجل تخرجه
�إىل الف�صل الذي يليه.
� .7إذا تغيب الطالب عن موعد مناق�شة الر�سالة دون عذر قهري يقبله املجل�س يعد را�سب ًا يف املناق�شة.
� .8إذا ر�سب يف مناق�شة الر�سالة مينح �شهادة دبلوم الدرا�سات العليا.
ب .ال يتقدم الطالب للمناق�شة �إال بعد تربئة ذمته املالية.
ج .يغلق باب التقدم ملناق�شة الر�سائل قبل ع�شرون يوم ًا من بدء االمتحانات النهائية للف�صل الدرا�سي
وذلك ح�سب التقومي اجلامعي ،و�إال فتتم املناق�شة يف الف�صل الذي يليه.
د .يف حال عدم االنتهاء من التعديالت املطلوبة �أو املناق�شة ح�سب الأ�صول ،على الطالب ت�سجيل ()0
�صفر �ساعة ا�ستمرارية الر�سالة.

لجان الدراسات العليا ومهماتها
املادة (:)48

�أ .ت�شكل جلنة الق�سم بقرار من عميد كلية التخ�ص�ص وبعد اال�ستئنا�س بر�أي رئي�س الق�سم وتفو�ض �إليها
�صالحيات جمل�س الق�سم املتعلقة بالدرا�سات العليا ،ويكون ت�شكيل اللجنة كالآتي:
 .1رئي�س الق�سم/رئي�س ًا ،ويف حال عدم توفر �شروط التدري�س والإ�شراف لديه يتوىل ع�ضو هيئة
التدري�س �آخر يعينه عميد الكلية ممن تنطبق عليه ال�شروط رئا�سة هذه اللجنة.
 .2ثالثة �إىل خم�سة من الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�شاركني ،ويجوز عند ال�ضرورة �أن ت�ضم اللجنة �أع�ضاء
هيئة التدري�س برتبة �أ�ستاذ م�ساعد �شريطة �أن تنطبق عليهم �شروط التدري�س والإ�شراف يف
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برامج املاج�ستري.
ب .تتوىل جلنة الق�سم الإ�شراف على �أمور الدرا�سات العليا يف الق�سم و�ضمان االلتزام ب�سيا�سات
الدرا�سات العليا وتعليماتها ،و�أخالقيات البحث العلمي ،وت�شتمل �صالحية اللجنة الآتي:
 .1تعيني مر�شد �أكادميي يف بداية العام اجلامعي لطلبة التخ�ص�ص الواحد يف الق�سم ممن تنطبق
عليه �شروط التدري�س والإ�شراف يف برامج الدرا�سات العليا.
 .2تقدمي التو�صيات املتعلقة مبا ي�أتي ورفعها للجنة الكلية:
�أ� .إن�شاء برامج درا�سات عليا جديدة �أو جتميدها �أو �إلغا�ؤها �أو تطويرها.
ب .متابعة اخلطط الدرا�سية التي يقدمها الق�سم لربامج الدرا�سات العليا وحتديثها.
ج� .أعداد الطلبة املقرتح قبولهم �سنوي ًا.
د .اعتماد نتائج امتحانات املواد الدرا�سية لربامج الدرا�سات العليا يف الق�سم.
هـ .تعيني امل�شرفني وامل�شرفني امل�شاركني والت�أكد من توافر معايري االعتماد عليهم.
و .الإعالن عن املو�ضوعات البحثية املقرتحة من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س.
ز .م�شروعات الر�سائل والأطروحات اجلامعية.
ح .ت�شكيل جلان وحتديد مواعيد املناق�شة.
ط .رفع قوائم ب�أ�سماء الطلبة املر�شحني للمنح الدرا�سية ومتابعة �أعمالهم وت�أمني احتياجاتهم داخل
الق�سم للعمل.
ي .تن�سيق الندوات العلمية اخلا�صة بطلبة الق�سم.
ك� .إعالم الطلبة باخلطة الدرا�سية املطبقة عليهم والإجراءات النافذة.
ل .عقد اجتماعات مع طلبة الدرا�سات العليا لبحث ق�ضاياهم.
املادة (:)49

�أ .ت�شكل جلنة الكلية بقرار من جمل�س كلية التخ�ص�ص وتفو�ض �إليها �صالحيات جمل�س الكلية املتعلقة
بالدرا�سات العليا ،ويكون ت�شكيل اللجنة على النحو الآتي:
 .1عميد الكلية /رئي�س ًا (�أو من يفو�ضه ممن تنطبق عليه �شروط الإ�شراف والتدري�س يف برامج
الدرا�سات العليا).
 .2ر�ؤ�ساء جلان الدرا�سات العليا يف الأق�سام.
 .3ع�ضوا هيئة تدري�س برتبة �أ�ستاذ ،ويجوز �أن يكون �أ�ستاذ م�شارك عند احلاجة.
ب .تتوىل جلنة الكلية الإ�شراف على �أمور الدرا�سات العليا يف الكلية و�ضمان االلتزام ب�سيا�سات
الدرا�سات العليا وتعليماتها و�أخالقيات البحث العلمي ،وت�شتمل �صالحية اللجنــة الآتي:
 .1متابعة ال�ش�ؤون الأكادميية لطلبة الدرا�سات العليا.
 .2التن�سيب بجاهزية الر�سالة للمناق�شة ،والت�أكد من �سالمتها منهجي ًا وعلمي ًا ،والتن�سيب بها �إىل
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جمل�س الكلية.
� .3إعداد قائمة ب�أ�سماء �أع�ضاء الهيئة التدري�سية املكلفني بالإ�شراف على ر�سائل طلبة الدرا�سات
العليا.
 .4درا�سة مقرتحات بتخ�ص�صات جديدة على م�ستوى الدرا�سات العليا يف الكلية.
 .5مراجعة اخلطط الدرا�سية لربامج الدرا�سات العليا يف الكلية.
 .6التن�سيق لإجراء بحوث م�شرتكة بني �أع�ضاء الهيئة التدري�سية.
 .7التن�سيق بت�أليف مقررات تتفق واخلطط الدرا�سية ي�شرتك بها جمموعة من �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية.
املادة ()50

ت�شكل جلنة �أخالقيات العمل يف البحث العلمي بقرار من املجل�س يف مطلع كل عام جامعي ،ويكون ت�شكيل
اللجنة على النحو الآتي:
�أ .عميد الدرا�سات العليا والبحث العلمي /رئي�س ًا.
ب� .أربعة �أع�ضاء من الهيئة التدري�سية برتبة م�شارك كحد �أدنى.
وتكون مهمات هذه اللجنة ما ي�أتي:
�أ .جمع البيانات ومعاجلتها واالحتفاظ بها:
� .1أن يكون جمع البيانات مبوافقة من يخ�صهم الأمر ممن �ستجرى عليهم الدرا�سة.
� .2أن تكون البيانات �صحيحة ودقيقة وكاملة و�أ�صيلة.
� .3أال تخ�ضع البيانات لأي ت�شويه �أو تعديل بحيث تتواءم والنتائج التي يريدها الباحث  /الباحثون.
� .4أن تكون البيانات متوفرة للرجوع �إليها عند احلاجة.
� .5أن يتم احلفاظ على �سر ّية البيانات
� .6أن يتم حتديد من له/لهم حق االطالع على البيانات.
� .7أن حتفظ البيانات ملدة ال تقل عن (� )5سنوات بعد ن�شر نتائج البحث.
ب .توخي الأمانة العلم ّية:
 .1االلتزام مبفهوم الأمانة العلم ّية والفكر ّية عند �إعداد خطط الأبحاث يف �إجرائها وكتابة التقارير
عنها ون�شرها يف الدوريات العلمية املح ّكمة ومنافذ الن�شر العلمي الأخرى.
 .2مراعاة الدقة يف الإ�شارة �إىل جهود الآخرين ومنجزاتهم يف خمتلف مراحل �إجراء البحث/
البحوث.
 .3العدالة واملو�ضوع ّية يف تقييم �أعمال الآخرين من الزمالء وذلك فيما يتعلق بتقييم الطلبات
التي يتقدمون بها ،وكذلك �إبداء الر�أي يف مدى �صالحية �أبحاثهم للن�شر يف الدوريات العلم ّية
املح ّكمة وكذلك يف ترقياتهم من رتبة �أكادمي ّية �إىل �أخرى �أرفع منها.
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 .4الإف�صاح بكل �شفافية عن كل ما ميكن �أن يعد ت�ضارب ًا يف امل�صالح على امل�ستويني ال�شخ�صي
واملهني.
 .5االبتعاد عن ال�سرقات الأكادميية وعدم الوقوع فيها عن ق�صد �أو عن غري ق�صد ،وت�ش ّكل
املمار�سات الآتية �سرقات �أكادميية:
 اقتبا�س كلمات �أو جمل �أو فقرات من �أعمال من�شورة �أو غري من�شورة لباحثني �آخرين دون�إ�سنادها �إليهم.
 نقل ون�سخ �أعمال الآخرين و�/أو اتباع الت�سل�سل نف�سه و�أ�ساليب البحث نف�سها وامل�صادر نف�سهاوالتو�صل �إىل النتائج نف�سها دون �أي �إ�ضافة علم ّية.
ّ
تو�صل �إليه الباحثون الآخرون مع املحافظة على امل�ضمون الأ�صلي من غري �أي �إ�ضافة
 تلخي�ص ما ّذات قيمة من غري �إ�سناد منجزاتهم �إليهم.
 ا�ستن�ساخ املادة املطبوعة وال�صور واجلداول والبيانات مهما كان نوعها من املواقع الإلكرتونيةدون الإ�شارة �إىل ذلك.
 �إ�سناد معلومات �أو �أفكار �إىل م�صدر غري موجود فيه �أ�ص ًال.ج .الت�صرفات غري املقبولة يف البحث العلمي:
 .1تعد الت�ص ّرفات واالمناط ال�سلوكية الآتية خمالفة ومنافية لإجراءات البحث العلمي ومتطلباتها
ويخ�ضع كل من يقوم ب�أي منها للم�ساءلة وفق الإجراءات الت�أديبية يف اجلامعة:
 تزوير البيانات لأغرا�ض التقدّم بطلبات دعم الأبحاث �أو تقدمي �أبحاث غري �صحيحة. التكتّم على نتائج الأبحاث التي يجريها الباحث واحلد من حرية و�صول زمالئه �إليها. عدم احتفاظ الباحث/الباحثني ب�سجالت وبيانات كاملة موثقة بالأبحاث التي قاموا بها ومتن�شرها �أو تلك التي يقومون بها واالحتفاظ بن�سخة/ن�سخ منها يف الوحدات الأكادمي ّية التي
يعملون بها.
 عدم الإبالغ عن املخالفات التي يعرف الباحث �أن باحثني �آخرين يقومون/قاموا بها وذلك �إىلالعميد املعني يف اجلامعة.
 اتهام الآخرين بن ّية مبيتة وبق�صد �إيذائهم من غري وجود دليل مو�ضوعي يدعم اتهامهم. عدم الإف�صاح عن �أي ت�ضارب للم�صالح. .2ويف هذا املجال تقع على اجلامعة امل�س�ؤوليات الآتية:
 عدم اعتبار االلتزام ب�أخالقيات البحث العلمي واجب ًا فردي ًا على الباحث بل م�س�ؤولية عليه جتاهامل�ؤ�س�سة واملجتمع الأكادميي ب�شكل خا�ص وكافة �شرائح املجتمع ب�شكل عام.
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 احلر�ص على حفظ حقوق كافة منت�سبيها و�سمعتهم مبا يف ذلك من يقومون بالإبالغ عن املخالفاتواملتهمون بارتكابها.
 تعريف الباحثني بحقوقهم وواجباتهم و�إجراءات الإبالغ عن املخالفات البحث ّية والتعامل معهااملخت�صة و�صالحيات كل منها
مبو�ضوع ّية و�شفاف ّية وكذلك التعريف بحقوق وواجبات اللجان
ّ
بدء ًا ب�إجراءات اال�ستق�صاء املبدئي ومرور ًا ب�إجراءات اال�ستق�صاء الر�سم ّية وجل�سات اال�ستماع
وو� ً
صوال �إىل القرار النهائي.
 منع التباط�ؤ املتعمد يف تقييم م�شاريع �أبحاث الآخرين بهدف ال�سبق العلمي يف الن�شر وبخا�صةعندما يكون املق ّيم يجري بحث ًا �أو �أبحاث ًا يف املجال نف�سه.
 توجيه الطلبة لإجراء الأبحاث التي تتفق وم�صالح الباحث بد ًال من تلك التي تتواءم واحتياجاتهموقدراتهم وتخ�ص�صاتهم الدقيقة.
 تنظيم حما�ضرات �أو ندوات تهدف �إىل مناق�شة الأبحاث العلم ّية التي يقوم بها �أع�ضاء هيئةالتدري�س بهدف ن�شر املعرفة.
املادة (:)51

�أو ًال :يتوىل املر�شد الأكادميي املهمات الآتية:
�أ .تعريف الطالب بفل�سفة الدرا�سات العليا يف اجلامعة وتعليماتها.
ب .م�ساعدة الطالب يف اكت�ساب املهارات الالزمة للنجاح يف الدرا�سات العليا.
ج .متابعة �سري الطالب الأكادميي وفق اخلطة اال�سرت�شادية املعتمدة.
ثاني ًا :يتوىل امل�شرف املهمات الآتية:
�أ .الإ�شراف على تقدم الطالب يف مو�ضوع ر�سالته.
ب .توجيه الطالب و�ضمان التوا�صل معه ب�شكل منتظم.
ج .تقدمي تقرير ف�صلي �إىل جلنة الق�سم عن م�ستوى تقدم الطالب يف مو�ضوع ر�سالته.
منح الشهادات والدرجات العلمية
املادة (:)52

جلنتي الق�سم
�أ .متنح درجة املاج�ستري بقرار من جمل�س العمداء بنا ًء على تن�سيب من املجل�س وتو�صية من
ّ
والكلية وفق ال�شروط الآتية:
 .1النجاح يف جميع املواد املطلوبة للتخرج يف اخلطة الدرا�سية واحل�صول على معدل تراكمي ال يقل عن
(.)%75
 .2ق�ضاء احلد الأدنى للمدة املطلوبة للح�صول على الدرجة وعدم جتاوز املدة الق�صوى ح�سبما ورد من
�أحكام يف املادة ( )5من هذه التعليمات.
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ب .متنح �شهادة دبلوم الدرا�سات العليا للطالب عو�ض ًا عن درجة املاج�ستري بقرار من جمل�س العمداء بنا ًء
جلنتي الق�سم والكلية يف �أي من احلاالت الآتية �شريطة �أال يكون
على تن�سيب من املجل�س وتو�صية من
ّ
الطالب قد ا�ستنفد احلد الأعلى ملدة احل�صول على درجة املاج�ستري املن�صو�ص عليه يف املادتني ()5
و(� )6أعاله:
� .1إذا كان الطالب م�سج ًال يف م�سار الر�سالة ور�سب يف مناق�شة الر�سالة.
� .2إذا كان الطالب م�سج ًال يف م�سار ال�شامل ور�سب للمرة الثانية يف االمتحان ال�شامل.
� .3إذا تقدم الطالب بطلب خطي للح�صول على �شهادة الدبلوم بعد �إنهائه درا�سة (� )24ساعة معتمدة
بنجاح من املواد املادةة للربنامج ومبعدل تراكمي ال يقل عن (.)%75
ج .متنح ال�شهادات والدرجات العلمية يف املواعيد املادةة يف نهاية كل ف�صل درا�سي مبا فيها الف�صل ال�صيفي.
أحكام عامة
املادة (:)53

�أ .ي�سلم الطالب ( )4ن�سخ ورقية التي متت املوافقة عليها يف �صيغتها النهائية من قبل امل�شرف وعمادة
الدرا�سات العليا والبحث العلمي ،و�أربعة ن�سخ �أقرا�ص مدجمة (.)CD
ب .على طالب املاج�ستري �أن ُيف ّو�ض اجلامعة (خطي ًا) حق ت�صوير الر�سالة كلي ًا �أو جزئي ًا وب�أ�شكال خمتلفة
(ورقي ًا �أو على �شريط �أو �إلكرتوني ًا) وذلك لغايات البحث العلمي والن�شر الإلكرتوين والتبادل مع
امل�ؤ�س�سات التعليمية والبحثية واجلامعات.
ج .على طالب املاج�ستري �أن يقر مب�س�ؤوليته الكاملة الأخالقية والقانونية واملهنية عن ر�سالة املاج�ستري وما
حتويه ،وعن �أي ادعاء يف هذا ال�ش�أن من �أي جهة �أو �أفراد �سواء يف احلا�ضر �أم امل�ستقبل ،ومن غري �أي
م�س�ؤولية على اجلامعة.
املادة (:)54

يتخذ جمل�س العمداء قرار ًا ب�سحب الدرجة العلمية �إذا تبني يف �أي وقت من الأوقات �أن هذه الدرجة
قد مت احل�صول عليها بطرق غري قانونية �أو �أن الر�سالة املقدمة لنيل الدرجة العلمية ال تتفق يف م�ضمونها
ومعايري الأمانة العلمية ،على �أن يتم �إبالغ اجلهات ذات العالقة داخل اجلامعة وخارجها بقرار املجل�س.
املادة (:)55

مع مراعاة املادة ( )49حتال ق�ضايا االنتحاالت العلمية �أو ال�شك فيها �إىل جلان حتقيق متخ�ص�صة للبت
فيها �سواء قبل املناق�شة �أم بعدها وتنفذ القرارات ال�صادرة عن اجلامعة بهذا ال�ش�أن.
املادة (:)56

يتم ال�صرف ب�أمر من الرئي�س وفقا للنظام املايل ويف حدود املوازنة العامة املعتمدة ،و�ضمن خطة العمل
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املقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة الإدارية واملالية.
املادة (:)57

تلغي هذه التعليمات �أي تعليمات كانت قد �صدرت �سابق ًا عن جمل�س العمداء.
املادة (:)58

يتوىل العميد �أي �صالحيات تتعلق ب�ش�ؤون الدرا�سات العليا غري من�صو�ص عليها يف هذه التعليمات.
املادة (:)59

يبت جمل�س العمداء يف احلاالت التي مل يرد فيها ن�ص يف هذه التعليمات.
ّ

املادة (:)60

رئي�س اجلامعة والعمداء ومدير دائرة القبول والت�سجيل م�س�ؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.
املادة (:)61

ال يجوز تعديل هذه التعليمات �أو �إلغائها �إال بقرار من جمل�س الأمناء.
املادة (:)62

تعترب هذه التعليمات �سارية بعد �إقرارها من جمل�س الأمناء ح�سب الأ�صول.
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تعليمات البعثات العلمية يف جامعة ال�شرق الأو�سط ل�سنة 2014
قرار �صادر عن جمل�س الأمناء
رقم  2014-2013/530ا�ستناد ًا للمادة (/17ب)12/
من قانون م�ؤقت رقم ( )16ل�سنة 2014
قانون معدل لقانون اجلامعات الأردنية
املادة (:)1

ت�سمى هذه التعليمات «تعليمات البعثات العلمية يف جامعة ال�شرق الأو�سط» لعام  2014ويعمل بها
اعتبار ًا من تاريخ .2014/8
املادة (:)2

يتم �إر�سال املبتعث للح�صول على امل�ؤهل العلمي بقرار من جمل�س العمداء بنا ًء على تن�سيب من
جلنة التعيني والرتقية ويف �ضوء تو�صية من جمل�س الق�سم وتن�سيب من جمل�س الكلية.
املادة (:)3

مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )6من نظام البعثات العلمية ي�شرتط يف املر�شح للبعثة �أن يكون
حا�ص ًال على امل�ؤهالت العلمية املطلوبة وال�شروط املقررة للبعثة وهي:
� .1أن يكون حا�ص ًال على درجة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص البعثة من جامعة معرتف بها وبتقدير جيد
على الأقل.
� .2أن يكون حا�ص ًال على درجة املاج�ستري يف ذات التخ�ص�ص من جامعة معرتف بها وبتقدير ال يقل
عن جيد جد ًا.
� .3أن ي�ستكمل متطلبات القبول كافة يف اجلامعة املر�شح لاللتحاق بها.
� .4أن ال يزيد عمره عن خم�سة وثالثني عام ًا ميالدي ًا كحد �أق�صى.
� .5أن ال يكون ملتزم ًا بالعمل لأي جهة �أخرى.
املادة (:)4

على املبتعث التقيد ب�أحكام نظام البعثات العلمية يف جامعة ال�شرق الأو�سط ،ما مل ين�ص على
خالفه �صراحة يف هذه التعليمات.
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املادة (:)5

ال يجوز ابتعاث امللتزم باخلدمة يف بعثة علمية �أخرى قبل انتهاء مدة التزامه �إال يف حاالت خا�صة
يقررها جمل�س العمداء ،ويف هذه احلالة يجب �أن ال تتجاوز مدة االبتعاث جمتمعة خم�س �سنوات.
املادة (:)6

ت�صرف خم�ص�صات االبتعاث وفق ًا للأحكام املالية املتعلقة بالبعثات العلمية ال�صادرة عن جمل�س
العمداء.
املادة (:)7

�أ .لغايات جتديد االبتعاث �سنوي ًا تقوم عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي ب�إر�سال «منوذج جتديد
البعثة» �إىل املبتعث قبل فرتة انتهاء بعثته ب�شهرين والطلب منه تزويد رئا�سة اجلامعة بتقرير من
الأ�ستاذ امل�شرف على م�ؤهله العلمي يبني و�ضعه الدرا�سي ،على �أن يرفق بالنموذج ك�شف العالمات
لتلك ال�سنة الدرا�سية �إن وجد يف حال �أن االبتعاث للح�صول على درجة علمية.
ب .تر�سل الأوراق امل�شار �إليها يف البند (�أ) م�ضاف ًا �إليها منوذج تقييم تقدم ح�صول املبتعثني على
م�ؤهلهم العلمي وذلك لأغرا�ض جتديد االبتعاث �إىل عميد الكلية املعني ورئي�س الق�سم لبيان
الر�أي يف �سري درا�سة املبتعث.
ج .يتم جتديد االبتعاث �سنوي ًا �ضمن املدة القانونية للبعثة بقرار من رئي�س اجلامعة بنا ًء على تن�سيب
عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي.
املادة (:)8

مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )8من نظام البعثات العلمية ،تتم �إجراءات التمديد بعد انتهاء املدة
القانونية للبعثة وفق ًا للإجراءات امل�شار �إليها يف البنود (�أ ،ب) من املادة ( )7من هذه التعليمات،
وي�صدر جمل�س العمداء قراره بتمديد االبتعاث بنا ًء على تن�سيب جلنة التعيني والرتقية وتو�صية عمادة
الدرا�سات العليا والبحث العلمي.
املادة (:)9

على املبتعث بعد عودته �أن يتقدم بطلب خطي لعميد الدرا�سات العليا والبحث العلمي ،ويتم �إعالم
رئا�سة اجلامعة ر�سمي ًا ال�ستكمال �إجراءات التعيني.
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املادة (:)10

حت�سب مدة االلتزام للمبتعث العائد بعد �إنهائه جميع متطلبات احل�صول على الدرجة �أو ال�شهادة
التي ابتعثته اجلامعة للح�صول عليها ،وذلك اعتبار ًا من تاريخ مبا�شرته العمل يف اجلامعة و�إبراز ما
يثبت ح�صوله على هذا امل�ؤهل.
املادة (:)11

الإجراءات التنفيذية و�أ�س�س املفا�ضلة:
�أ .لأغرا�ض االبتعاث يتوىل جمل�س العمداء حتديد احتياجات الأق�سام للتخ�ص�صات الدقيقة وامل�ؤهالت
العلمية بنا ًء على تو�صيات من جمال�س الأق�سام وجمال�س الكليات.
ب .يتم الإعالن عن توافر فر�ص لالبتعاث يف التخ�ص�صات وامل�ؤهالت امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ)
وا�ستقبال الطلبات وفق الأنظمة والتعليمات اجلامعية النافذة.
ج .يتوىل جمل�س الق�سم درا�سة وفرز الطلبات وحتديد الطلبات التي تنطبق على �أ�صحابها املوا�صفات
املحددة يف الإعالن .كما يقوم الق�سم ب�إعداد قائمة باملر�شحني لالبتعاث مرتبة تنازلي ًا وفق
املعايري املعتمدة مبوجب هذه التعليمات.
د .يحدد جمل�س العمداء �أ�س�س املفا�ضلة املبينة على امل�ؤهالت العلمية واخلربات العملية والأداء يف
املقابلة ال�شخ�صية للمتقدمني.
هـ .بهدف املفا�ضلة بني املتقدمني للمنحة نف�سها ،تعطى الأولوية لل�شخ�ص احلا�صل على قبول غري
م�شروط يف التخ�ص�ص املطلوب واملحدد يف الإعالن من جامعة معرتف بها.
املادة (:)12

يبت رئي�س اجلامعة يف احلاالت التي مل يرد عليها ن�ص يف هذه التعليمات.
املادة (:)13

رئي�س اجلامعة واجلهات التنفيذية املعنية فيها م�س�ؤولون عن تنفيذ �أحكام هذه التعليمات.
تكون �إجراءات تغيري التخ�ص�ص كما يلي:
 .1يقدم الطالب املقبول وامل�سجل يف اجلامعة طلب ًا لتغيري تخ�ص�صه على النموذج املعتمد يف دائرة
القبول والت�سجيل بعد دفع الر�سوم املقررة .
 .2ينظر يف الطلب يف �ضوء التعليمات والأنظمة و�أ�س�س القبول النافذة.
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 .3ير�سل الطلب �إىل عميد الكلية املعنية املحول لها الطالب يف حال رغبة الطالب باالنتقال من كلية
�إىل �أخرى �أو �إىل عميد كليته يف حال رغبة الطالب باالنتقال من تخ�ص�ص �إىل �آخر يف الكلية
نف�سها ،للموافقة على االنتقال �أو التحويل.
 .4تطبق على الطالب اخلطة الدرا�سية املعمول بها للتخ�ص�ص اجلديد يف الف�صل الذي يطلب
التحويل فيه.
 .5حت�سب للطالب بع�ض املواد �أو كلها التي كان قد در�سها يف تخ�ص�صه ال�سابق وفق التعليمات النافذة.
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تعليمات دائرة القبول والت�سجيل يف جامعة ال�شرق الأو�سط ل�سنة 2015
املادة (:)1

ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات دائرة القبول والت�سجيل" ل�سنة  ،2015يف جامعة ال�شرق الأو�سط ويعمل
بها اعتبار ًا من تاريخ �إقرارها.
مدير القبول والتسجيل

املادة (:)2

مدير القبول والت�سجيل م�س�ؤول عن ح�سن �سري العمل يف دائرة القبول والت�سجيل وفق الأنظمة والتعليمات
اجلامعية النافذة وعليه القيام بالواجبات املحددة بالو�صف الوظيفي املعتمد للعاملني يف الدائرة.
املادة (:)3

مهمات دائرة القبول والت�سجيل وواجباتها ،تتوىل دائرة القبول والت�سجيل املهمات والواجبات الآتية:
� .1إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية واخلطة التنفيذية اخلا�صة بالدائرة وتطويرها ومتابعة تنفيذها.
� .2إعداد املوازنة ال�سنوية للدائرة يف �ضوء �إ�سرتاتيجية عمل الدائرة وخطتها.
 .3الت�أكد من ُح�سن تطبيق تعليمات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وقوانينها و�أنظمتها ،وتعليمات هيئة
اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل وتعليمات كافة جمال�س اجلامعة املخت�صة :وجمل�س الأمناء ،وجمل�س
اجلامعة ،وجمل�س العمداء فيما يتعلق بعمل الدائرة وتعليمات منح الدرجات العلمية املعمول بها يف
اجلامعة ،ومتابعة تنفيذها.
 .4تنفيذ قرارات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وقرارات هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل
وجمل�س التعليم العايل وقرارات كافة جمال�س اجلامعة املخت�صة :جمل�س الأمناء وجمل�س اجلامعة
وجمل�س العمداء املتعلقة بعمل الدائرة.
 .5متابعة وتطبيق ما يطر�أ من تعديالت على النظام الدرا�سي ونظام املنح والر�سوم اجلامعية واخلطط
الدرا�سية.
 .6التن�سيق مع اجلهات الر�سمية وبخا�صة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وهيئة اعتماد م�ؤ�س�سات
التعليم العايل ب�ش�أن �شروط و�إجراءات قبول الطلبة وانتقالهم من جامعة �إىل �أخرى وت�صديق ال�شهادات
والوثائق اجلامعية وتنظيم ونقل ملفات الطلبة وما �شابه.
 .7تن�سيق تبادل الثبوتيات املتعلقة بالطلبة مع الكليات املختلفة داخل اجلامعة مبا مي ّكن تلك الكليات من فتح
ملف متكامل لكل طالب جامعي لديها.

95

دليل الطالب 2016 - 2015

 .8التن�سيق مع دائرة ال�ش�ؤون املالية ب�ش�أن ر�سوم الت�سجيل والر�سوم اجلامعية و�آلية ت�سديدها.
 .9التن�سيق مع الكليات لإعداد التقومي اجلامعي وعر�ضه على جمل�س العمداء من �أجل �إقراره.
 .10درا�سة الأوراق الثبوتية وال�شهادات العلمية التي يرفقها الطالب مع طلب القبول وفح�صها والت�أكد من
اكتمال الثبوتيات وال�شهادات املقدمة وقانون ّيتها.
 .11تخ�صي�ص رقم جامعي للطالب مي ّكنه من الدخول �إىل الربنامج املُحو�سب يت�ضمن كافة املعلومات
ال�شخ�صية والأكادميية وتزويد الكليات املعنية بكافة املعلومات والوثائق التي متكن من �إ�صدار قرارات
القبول ح�سب التعليمات املعتمدة يف اجلامعة.
� .12إ�صدار �شهادات القبول للطلبة امللتحقني يف اجلامعة ح�سب التعليمات النافذة يف اجلامعة.
� .13إعداد التقارير والإح�صائيات املتعلقة ب�ش�ؤون الطلبة و�أو�ضاعهم الأكادميية ونتائج االمتحانات ،و�إعداد
الإح�صائيات الدورية الف�صلية وال�سنوية وكذلك الإح�صائيات املتعلقة بنتائج االمتحانات وغريها،
و�إعداد التقارير ال�شهر ّية والف�صلية وال�سنوية مبا فيها التقارير املتعلقة بالإجنازات وتطوير �أعمال
الدائرة.
 .14التن�سيق مع الكليات لإعداد اجلدول الدرا�سي وجدول االمتحانات الف�صلية والنهائية وجدولة املواد
املطروحة على القاعات.
 .15التن�سيق مع الكليات لإعداد قوائم اخلريجني ح�سب التعليمات املعمول بها و�إعداد قوائم الطلبة املتوقع
تخرجهم يف �ضوء �سجالتهم الأكادميية وتزويد الكليات بهذه القوائم.
� .16إعداد وثائق التخرج – م�صدقات التخرج� ،إثبات الطالب ،ح�سن ال�سري وال�سلوك بعد �إبراز الو�صل
املايل.
 .17ا�ستخراج الوثائق اخلا�صة بالطلبة امل�سجلني واخلريجني اعتماد ًا على �سجالتهم الأكادميية املتوافرة
بالدائرة.
 .18التوا�صل الفعال بكافة و�سائل االت�صال املمكنة مع اجلمهور املتعامل مع الدائرة داخل الأردن وخارجه
والإجابة عن الأ�سئلة التي تتلقاها الدائرة من خارج اجلامعة.
 .19امل�شاركة يف الإعداد حلفل التخريج ال�سنوي ،ويف �إعداد دليل الطالب والكتاب ال�سنوي و�أدلة اجلامعة
اخلا�صة بالأنظمة والتعليمات.
 .20العمل على حو�سبة جميع �أعمال الدائرة� ،إ�ضافة �إىل الت�سجيل الإلكرتوين ومتابعة �آليات حفظ ال�سجالت
الأكادميية للطلبة والتي هي �إلكرتونية يف الأ�سا�س ،مع الت�أكد من وجود نظام ورقي م�ساند.
 .21التن�سيق مع الكليات بداية كل ف�صل درا�سي بال�شواغر يف كل تخ�ص�ص ح�سب الأنظمة والتعليمات.
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 .22تثبيت العالمات ،وم�س�ؤولية تعديل العالمات بناء على الكتب الر�سمية الالزمة لذلك.
� .23إعداد قوائم ف�صلية بالطلبة اخلريجني واملف�صولني �أكادميي ًا واملن�سحبني واملنذرين وامل�ؤجلني
واملنقطعني.
 .24حفظ الوثائق املتعلقة بالطلبة من ك�شوف عالمات و�شهادات و�سجالت.
 .25حفظ �سجالت الطلبة وتوثيق العالمات والإنذارات الأكادميية والعقوبات.
إجراءات القبول
املادة (:)4

تكون �إجراءات القبول كما ي�أتي:
 .1يقوم الطالب بتعبئة منوذج طلب االلتحاق يف اجلامعة بعد دفع الر�سوم املقررة لذلك.
 .2يرفق مع طلب االلتحاق ال�شهادات والوثائق املطلوبة واملو�ضحة يف الطلب م�صدقة ح�سب الأ�صول.
 .3يتم تعبئة منوذج مقابلة الطلبة املنتقلني �إىل اجلامعة.
 .4يقدم الطلب �إىل دائرة القبول والت�سجيل.
 .5يتم النظر يف الطلب يف �ضوء التعليمات و�أ�س�س القبول النافذة.
 .6يعلم الطالب بالقبول من عدمه خالل فرتة �أق�صاها �أ�سبوع واحد من تقدميه الطلب �أو املوعد املحدد
للإعالن عن القبول �أيهما �أبعد.
 .7يف حال قبول الطالب مينح �شهادة قبول مو�ضح ًا فيها رقمه اجلامعي وتخ�ص�صه والف�صل الدرا�سي الذي
قبل فيه وبريده الإلكرتوين اخلا�ص به.
 .8ي�سجل الطالب املواد الدرا�سية قبل بدء الدرا�سة ويف حال عدم الت�سجيل ودفع الر�سوم املقررة يعترب قبوله
يف اجلامعة الغي ًا.
إجراءات معادلة المواد
املادة (:)5

تكون �إجراءات معادلة مواد در�سها الطالب يف جامعة /كلية /معهد معرتف به ويريد احت�سابها �ضمن
خطته الدرا�سية يف جامعة ال�شرق الأو�سط كما ي�أتي:
 .1يتقدم الطالب بطلب معادلة املواد التي در�سها يف جامعة /كلية /معهد �أخرى ويرغب بنقلها على النموذج
املخ�ص�ص لذلك عند التحاقه بالدرا�سة ،ويرفق مع الطلب ك�شف عالمات وتو�صيف للمواد م�صدق
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ح�سب الأ�صول.
 .2يتم درا�سة طلب معادلة املواد التي در�سها الطالب ح�سب الأنظمة والتعليمات( .االعرتاف باجلامعة،
نظام الدرا�سة ،تاريخ درا�سة املادة ... ،الخ).
 .3يتم حتويل الطلب من دائرة القبول والت�سجيل �إىل الكليات املعنية لإجراء املعادلة للمواد التي تتوىل
تدري�سها ويتم اتخاذ القرار من عميد الكلية املعنية.
 .4تر�سل القرارات �إىل دائرة القبول والت�سجيل يف مدة �أق�صاها �أ�سبوع من تاريخ تقدمي الطلب املعزّز
بالوثائق الثبوتية املطلوبة ويتم تدقيقها والت�أكد من مطابقتها للخطة الدرا�سية للطالب للربنامج الذي
قبل فيه ح�سب الأنظمة والتعليمات اخلا�صة بذلك.
 .5تر�صد املواد املعادلة يف �سجل الطالب الدرا�سي ،وحتفظ يف ملفه يف دائرة القبول والت�سجيل ح�سب
الأ�صول.
 .6يعلم الطالب ر�سمي ًا باملعادلة التي مت اعتمادها.
إجراءات التسجيل والسحب واالإضافة
املادة (:)6

تكون �إجراءات الت�سجيل وال�سحب والإ�ضافة كما ي�أتي:
 .1تتم عملية الت�سجيل �إلكرتوني ًا عرب موقع اجلامعة الإلكرتوين ،ويجوز للطالب �أن ي�سجل من خالل �شعبة
الت�سجيل يف دائرة القبول والت�سجيل.
 .2يف بع�ض احلاالت ال يجوز للطالب �أن ي�سجل �إلكرتوني ًا ،وعليه مراجعة �شعبة الت�سجيل لإمتام عملية
الت�سجيل.
 .3ت�ستوجب �أي عملية ت�سجيل ت�سوية امل�ستحقات املالية م�سبق ًا.
 .4يلتزم الطالب �أثناء ت�سجيله بالأنظمة والتعليمات وبخطته الدرا�سية.
 .5يحق للجامعة �إلغاء ت�سجيل �أي طالب يف �أي مادة يقل فيها عدد الطلبة عن احلد الأدنى املقرر ،وال يرتتب
على الطالب �أي ر�سوم جراء هذا الإلغاء ويطلب منه �إ�ضافة مواد بد ًال من امللغاة �إن رغب يف ذلك.
 .6ميكن للطالب تعديل جدوله الدرا�سي ب�إ�ضافة مواد و�سحب مواد �أخرى خالل فرتة ال�سحب والإ�ضافة
املقررة يف التقومي اجلامعي املعتمد.
 .7يف حال رغبة الطالب االن�سحاب خالل الف�صل الدرا�سي من مواد كان قد �سجلها يتم �سحبها وفق الأنظمة
والتعليمات ووفق ًا للتقومي اجلامعي والأنظمة املالية.
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 .8يف جميع احلاالت يجب �أن ال تقل عدد ال�ساعات امل�سجلة عن احلد الأدنى املعتمد يف التعليمات النافذة.
 .9يلغى ت�سجيل الطالب يف �أي ف�صل �إذا مل ي�سدد الر�سوم الدرا�سية املقررة يف املواعيد املحددة يف ذلك
الف�صل.
إجراءات تغيير التخصص
املادة (:)7

تكون �إجراءات تغيري التخ�ص�ص كما ي�أتي:
 .1يقدم الطالب املقبول وامل�سجل يف اجلامعة طلب ًا لتغيري تخ�ص�صه على النموذج املعتمد يف دائرة القبول
والت�سجيل بعد دفع الر�سوم املقررة.
 .2ينظر يف الطلب يف �ضوء الأنظمة والتعليمات و�أ�س�س القبول النافذة.
 .3ير�سل الطلب �إىل عميد الكلية املعنية املحول لها الطالب يف حال رغبة الطالب باالنتقال من كلية �إىل
�أخرى �أو �إىل عميد كليته يف حال رغبة الطالب باالنتقال من تخ�ص�ص �إىل �آخر يف نف�س الكلية ،للموافقة
على االنتقال �أو التحويل.
 .4تطبق على الطالب اخلطة الدرا�سية املعمول بها للتخ�ص�ص اجلديد يف الف�صل الذي يطلب التحويل فيه.
 .5حت�سب للطالب بع�ض �أو كل املواد التي كان قد در�سها يف تخ�ص�صه ال�سابق وفق التعليمات النافذة.
إجراءات تأجيل الدراسة
املادة (:)8

تكون �إجراءات ت�أجيل الدرا�سة كما ي�أتي:
 .1يقوم الطالب بتعبئة منوذج طلب ت�أجيل الدرا�سة ح�سب الأ�صول وقبل بدء الدرا�سة يف الف�صل املطلوب
ت�أجيله.
 .2تقوم دائرة القبول والت�سجيل بتدقيق طلب الت�أجيل والت�أكد من عدم ا�ستنفاذ الطالب للحد الأعلى من
ف�صول الت�أجيل امل�سموح بها وفق التعليمات النافذة وبعد الت�أكد من ت�سديد كافة امل�ستحقات املالية يتم
حتويل الطلب �إىل اجلهة املخولة باملوافقة ح�سب الأ�صول.
 .3يع ّد الطالب م�ؤج ًال بعد �صدور املوافقة على الت�أجيل من اجلهة املخولة لذلك وبعد دفع ر�سوم الت�أجيل
املقررة ح�سب الأنظمة والتعليمات.
إجراءات التغيب عن االمتحان النهائي
املادة (:)9

تكون �إجراءات التغيب عن االمتحان النهائي كما ي�أتي:
 .1يف حال تغيب الطالب عن امتحان نهائي معلن عنه بعذر ،يتقدم بعذره �إىل عميد الكلية املعنية على

99

دليل الطالب 2016 - 2015

النموذج املحدد لذلك خالل ثالثة �أيام من تاريخ االمتحان.
 .2يف حال اعتماد العذر املقدم يتم ر�صد عالمة "غري مكتمل" يف �سجل الطالب الأكادميي.
 .3يتقدم الطالب المتحان نهائي تعوي�ضي يف الفرتة املحددة لذلك ح�سب تعليمات منح الدرجات العلمية
النافذة.
 .4تر�سل نتيجة االمتحان التعوي�ضي لدائرة القبول والت�سجيل ويتم ر�صد النتيجة يف �سجل الطالب الأكادميي،
ويعاد احت�ساب معدل الطالب الرتاكمي وتطبق عليه الأنظمة والتعليمات ب�أثر رجعي ما عدا تاريخ منح
ال�شهادة.
النماذج المستخدمة في الدائرة
املادة (:)10

يتم �إعداد مناذج لتنفيذ عمليات القبول والت�سجيل ح�سب الأنظمة والتعليمات وتكون هذه النماذج
حمددة ومنظمة وموثـقة ح�سب الأ�صول.
املادة (:)11

يتم ال�صرف ب�أمر من الرئي�س وفقا للنظام املايل ويف حدود املوازنة العامة املعتمدة ،و�ضمن خطة العمل
املقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة الإدارية واملالية.
املادة (:)12

مدير القبول والت�سجيل م�س�ؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.
املادة (:)13

يبت جمل�س العمداء يف الأمور التي مل ترد يف هذه التعليمات.
املادة (:)14

ال يجوز تعديل هذه التعليمات �أو �إلغائها �إال بقرار من جمل�س الأمناء.
املادة (:)15

تعترب هذه التعليمات �سارية بعد �إقرارها من جمل�س الأمناء ح�سب الأ�صول.

100

دليل الطالب 2016 - 2015

تعليمات اخلدمات العامة يف مكتبة
جامعة ال�شرق الأو�سط ل�سنة 2015
املادة (:)1

ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات اخلدمات العامة" يف مكتبة جامعة ال�شرق الأو�سط ل�سنة  ،2015ويعمل
بها اعتبار ًا من تاريخ �إقرارها.

املادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة �أدناه ما مل تدل القرينة
على خالف ذلك:
 :جامعة ال�شرق الأو�سط.
اجلامعة
 :رئي�س اجلامعة.
الرئي�س
� :أي عميد يف اجلامعة.
العميــد
 :مدير دائرة املكتبة.
املدير
� :أي ق�سم �أكادميي يف كليات اجلامعة.
الق�سم
�أوعية املعلومات  :الأوعية الورقية من الكتب والدوريات والوثائق واملخطوطات واخلرائط والر�سائل
اجلامعية وغريها والأوعية الإلكرتونية من الأ�شرطة والأقرا�ص املمغنطة
والأقرا�ص املدجمة و�أي و�سيلة تخزين معلومات �أخرى و�شبكات املعلومات
وقواعد البيانات الإلكرتونية و�أي �أوعية للمعلومات الأخرى و�شبكاتها،
وامل�صغرات من املكريوفيلم وامليكروفي�ش وال�شرائح والأفالم وغريها.
� :أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة والعاملون يف اجلامعة و�أي فرد �أو هيئة �أو م�ؤ�س�سة
امل�ستفيــد
لها احلق يف ا�ستعارة �أوعية املعلومات.

املادة (:)3

�أ .تتوىل مكتبة اجلامعة �شراء املواد املكتبية وتوفريها وفق ًا لأحكام نظام اللوازم املعمول به يف اجلامعة.
ب .يتم �شراء املواد املكتبية مبوجب مناذج خا�صة تعدها املكتبة ،وبتن�سيب من عميد الكلية ،ومبوافقة رئي�س
اجلامعة.
املادة (:)4

�أ .تُ�شكل جلنة يف اجلامعة م�ؤلفة من نائب رئي�س اجلامعة ومدير دائرة املكتبة وعميد الكلية املعني تكون
مهمتها عمل خطة �شراء لأوعية املعلومات قبل بداية العام املايل بنا ًء على اقرتاحات �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية ،وتقدم اخلطة للجهات املعنية لإدراجها يف موازنة اجلامعة ،وميكن �أن تت�ضمن اخلطة �شراء
الأعداد ال�سابقة من الدوريات ،وعدد الن�سخ املطلوبة من ال�صحف الرئي�سية التي ت�صدر يف الأردن
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بحيث ال تزيد على ثالث ن�سخ لكل منها .ويف جميع الأحوال يجب مع مراعاة املادة رقم ( )3من هذه
التعليمات �إال �أنه يجوز للجنة طلب �شراء �أوعية معلومات خارج اخلطة وعند ال�ضرورة فقط.
ب .تت�ضمن خطة �شراء �أوعية املعلومات توفري ن�سخة واحدة من كل كتاب ،ويجوز �شراء �أكرث من ن�سخة
واحدة يف حاالت ا�ضطرارية تقررها اللجنة ،على �أال يزيد عدد الن�سخ امل�شرتاة يف جميع الأحوال على
خم�س ن�سخ.
ج .ملدير املكتبة �شراء خم�س ن�سخ حد ًا �أعلى من الكتب التي ي�ؤلفها العاملون يف اجلامعة وغري املدعومة من
اجلامعة ،ون�سختني حد ًا �أعلى من الكتب التي ي�ؤلفها م�ؤلفون �أردنيون من خارج اجلامعة وذلك لأغرا�ض
الإهداء والتبادل على �أن ال يزيد ما يتم �شرا�ؤه بهذه الطريقة عن خم�سمائة دينار يف ال�سنة الواحدة.
املادة (:)5

تتم �إعارة الكتب لطلبة اجلامعة مبوجب الهوية اجلامعية ،وال يجوز ا�ستعمال هذه الهوية �إال من قبل
�صاحبها وفق ال�شروط الآتية:
 .1يحق لطلبة البكالوريو�س ا�ستعارة ( )3كتب كحد �أق�صى ملدة �أ�سبوعني.
 .2يحق لطلبة املاج�ستري ا�ستعارة ( )5كتب كحد �أق�صى ملدة �أ�سبوعني.
 .3ال يجوز جتديد �إعارة �أي كتاب �إذا كان مطلوب ًا ل�شخ�ص �أو �أكرث ،ويف هذه احلالة تراعى الأولوية يف �إعارة
هذا الكتاب ،كما ال يجوز �إعارة كتب جديدة للم�ستفيدين �إذا كانت بحوزتهم كتب مت�أخرة.
 .4ال جتوز �إعارة املراجع والدوريات.
 .5تعار الكتب املو�ضوعة على رف احلجز �إعارة ليلية فقط ،وتنظم املكتبة عملية ا�ستعمالها خالل �ساعات
الدوام.
 .6تبد�أ الإعارة الليلية قبل ن�صف �ساعة من انتهاء الدوام الر�سمي للمكتبة ،وتنتهي بعد �ساعة من بداية دوام
اليوم التايل.
 .7يتم ختم تاريخ الإرجاع على منوذج خا�ص مثبت يف �آخر الكتاب املعار.
املادة (:)6

�أ� .إذا ت�أخر امل�ستعري عن �إرجاع الكتاب يف املوعد املحدد ،يغرم ( )250مائتني وخم�سني فل�س ًا عن كل يوم
ت�أخري على �أن ال تزيد الغرامة عن ع�شرين دينارا ،ويف حال جتاوز مدة الت�أخري عن �شهر واحد يعترب ما
مت ا�ستعارته �أ�صبح مفقودا وتطبق عليه �أحكام املادة ( )14من هذه التعليمات� ،إ�ضافة �إىل دفع غرامة
الت�أخري.
ب� .إذا ت�أخر امل�ستعري عن �إرجاع كتاب معار �إعارة ليلية يف املوعد املحدد ،يغرم مائتي فل�س عن كل �ساعة
ت�أخري على �أن ال تزيد الغرامة عن ع�شرين دينارا ،ويف حال جتاوز مدة الت�أخري عن �أ�سبوع واحد يعترب
ما مت ا�ستعارته �أ�صبح مفقودا وتطبق عليه �أحكام املادة ( )14من هذه التعليمات� ،إ�ضافة �إىل دفع غرامة
الت�أخري.
ج .يجوز ملدير املكتبة الإعفاء اجلزئي من دفع الغرامة املرتتبة على ت�أخري �إرجاع الكتب امل�ستعارة وذلك يف
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�ضوء م�سببات خطية يقدمها امل�ستعري ،ومبا ال يزيد على ( )%50من الغرامة.
د .يجوز لرئي�س اجلامعة الإعفاء الكلي �أو اجلزئي من دفع الغرامة املرتتبة على ت�أخري �إرجاع الكتب امل�ستعارة
وذلك يف �ضوء م�سببات خطية يقدمها امل�ستعري.
املادة (:)7

�أ .تتم �إعارة الكتب لأع�ضاء هيئة التدري�س واملحا�ضرين يف اجلامعة مبوجب البطاقة التي تعدها اجلامعة.
ب .ي�سمح لع�ضو هيئة التدري�س واملحا�ضر املتفرغ ا�ستعارة ( )10كتاب ًا كحد �أق�صى ملدة ف�صل درا�سي واحد.
وعليه �أن يعيد الكتب التي ا�ستعارها �أو يجدد ا�ستعارتها عند نهاية الف�صل الدرا�سي.
املادة (:)8

�أ .تتم �إعارة الكتب للموظفني يف اجلامعة مبوجب البطاقة التي تعدها اجلامعة.
ب .يجوز ملوظف اجلامعة ا�ستعارة ( )3كتب كحد �أق�صى وملدة �أ�سبوعني.
املادة (:)9

يجوز جتديد �إعارة �أي كتاب ملرة واحدة فقط �إذا مل يكن مطلوب ًا مل�ستفيد �آخر.

املادة (:)10

تنظم الإعارة املتبادلة بني مكتبة اجلامعة ومكتبات اجلامعات الأردنية وامل�ؤ�س�سات الأخرى مبوجب
تعليمات ي�ضعها مدير املكتبة ويوافق عليها جمل�س العمداء.
املادة (:)11

للمكتبة �أن ت�سرتد �أي كتاب معار قبل انتهاء مدة الإعارة �إذا دعت ال�ضرورة �إىل ذلك.

املادة (:)12

ال يجوز �إعارة املراجع والكتب النادرة وكتب املجموعات اخلا�صة والر�سائل اجلامعية والدوريات والأفالم
وال�شرائح والأ�شرطة والأقرا�ص املمغنطة ووثائق الأمم املتحدة �إال يف حاالت خا�صة يقررها مدير املكتبة.
املادة (:)13

�إذا رف�ض الطالب �إعادة املادة املكتبية امل�ستعارة فيحال على عميد �ش�ؤون الطلبة التخاذ الإجراءات
الت�أديبية بحقه بالإ�ضافة �إىل تطبيق �أحكام املادتني ( )14 ،6من هذه التعليمات.
املادة (:)14

�أ� .إذا فقد امل�ستعري كتاب ًا فعليه ت�أمني ن�سخة �أ�صلية بديلة عنه و�إال يغرم ثالثة �أمثال ثمنها بال�سعر احلايل
بالإ�ضافة �إىل تكاليف التجليد.
ب� .إذا فقد امل�ستعري جزء ًا من كتاب متعدد الأجزاء ،فعليه ت�أمني ن�سخة �أ�صلية بديلة عنه و�إال يغرم ثالثة
�أمثال ثمن الأجزاء كاملة بال�سعر احلايل بالإ�ضافة �إىل تكاليف التجليد.
ج� .إذا فقد امل�ستعري كتاب ًا ت�سلمته املكتبة على �سبيل الإهداء �أو التبادل فلمدير املكتبة تقدير ثمن الكتاب،
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ويطبق بحق امل�ستعري ما جاء يف البندين (�أ) و (ب) من هذه املادة.
املادة (:)15

على من ت�سبب بفقدان �أي مادة مكتبية �أو �إتالفها ت�أمني ن�سخة �أ�صلية بديلة عنها �أو دفع ثالثة �أمثال
ثمنها بال�سعر احلايل كما تقدره املكتبة.
املادة (:)16

تقدم املكتبة خدمات الت�صوير الفوتو�ستاتي ،وخدمات االت�صال املبا�شر ( ،)On Lineوا�ستخدام قواعد
البيانات املتوفرة يتم وفق الأ�س�س التي تقررها اجلامعة.

املادة (:)17

تقدم املكتبة خدمات املعلومات والبحث الببليوغرايف بوا�سطة احلا�سوب من خالل قاعدة بيانات املكتبة
وقواعد البيانات الإلكرتونية املن�شورة على �شبكة املعلومات العاملية (الإنرتنت) على النحو الآتي:
�أ .يحق للطالب طباعة ما ال يزيد على ( )50خم�سني �صفحة جمان ًا يف الف�صل الدرا�سي الواحد من قواعد
البيانات الإلكرتونية التي ت�شرتك بها املكتبة و�إذا زاد العدد على ذلك يدفع ( )50خم�سني فل�س ًا لل�صفحة
الواحدة.
ب .طباعة ال�صفحة الواحدة من الإنرتنت لأ�سرة اجلامعة بـ ( )30ثالثني فل�س ًا ومن خارج اجلامعة ()100
مائة فل�س.
ج .الن�سخ الإلكرتوين على قر�ص مدمج ( )CDلأ�سرة اجلامعة لل�صفحة الواحدة ( )50فل�س ي�ضاف �إليها
ثمن قر�ص ( )CDفارغ ومن خارج اجلامعة ( )100مائة فل�س ًا ي�ضاف �إليها ثمن قر�ص ( )CDفارغ.
املادة (:)18

�أ .ال ي�سمح با�ستخدام �أوعية املعلومات املحظورة �إال لأغرا�ض البحث العلمي بعد موافقة م�سبقة من رئي�س
اجلامعة �أو من يفو�ضه.
ب .يقيد ا�ستخدام املواد املحظورة يف داخل القاعة املخ�ص�صة لها ،وال ي�سمح با�ستعارتها �أو ت�صوير �أي جزء
منها.
املادة (:)19

يتم �إهداء الكتب من مكتبة اجلامعة ،بنا ًء على موافقة رئي�س اجلامعة.

املادة (:)20

يتم �إتالف �أوعية املعلومات غري القابلة للرتميم وت�شطب قيودها وقيود املواد املفقودة من املكتبة وفق
التعليمات املعمول به يف اجلامعة.
املادة (:)21

�إذا �أ�ساء �شخ�ص ال�سلوك �أو خالف تعليمات املكتبة فلمدير املكتبة �أن مينعه من دخول املكتبة و�أن يحرمه
من ا�ستعارة �أي مادة مكتبية ملدة ال تزيد على ف�صل درا�سي واحد� ،أو تقدمي �شكوى بحقه �إىل اجلهات
املخت�صة يف اجلامعة التخاذ الإجراءات املنا�سبة بحقه.
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املادة (:)22

ال يحق لأي �شخ�ص �أن يل�صق �أو يثبت �أي بيان �أو �إعالن �أو ن�شرة يف �أي مكان يف املكتبة �إال ب�إذن م�سبق
من مدير املكتبة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية يف اجلامعة.

املادة (:)23

على رواد املكتبة عر�ض ما بحوزتـهم من كتب ومواد مكتبية على مراقب املدخل عند خروجهم من
املكتبة.

املادة (:)24

يتم ال�صرف ب�أمر من الرئي�س وفقا للنظام املايل ويف حدود املوازنة العامة املعتمدة ،و�ضمن خطة العمل
املقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة الإدارية واملالية.
املادة (:)25

يتم تعديل هذه التعليمات والبت يف احلاالت التي مل يرد بها ن�ص بقرار من الرئي�س.

املادة (:)26

الرئي�س واملدير م�س�ؤوالن عن تنفيذ �أحكام هذه التعليمات.

املادة (:)27

تلغي هذه التعليمات جميع الأحكام املتعار�ضة معها والواردة يف �أي تعليمات �أو قرارات �سابقة.

املادة (:)28

ال يجوز تعديل هذه التعليمات �أو �إلغائها �إال بقرار من جمل�س الأمناء.
املادة (:)29

تعترب هذه التعليمات �سارية بعد �إقرارها من جمل�س الأمناء ح�سب الأ�صول.
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عمادة الدرا�سات العليا
ان�شئت عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي بداية العام ،2008لتتوىل تنظيم �ش�ؤون الدرا�سات
العليا والبحث العلمي يف اجلامعة ،وتُ�شرف العمادة على قبول الطلبة يف برامج املاج�ستري يف التخ�ص�صات
املطروحة يف اجلامعة وتتابع ادائهم الأكادميي والبحثي حتى تخرجهم ،وتتميز العمادة يف ايجاد بيئة تربوية
حمورها الطالب للو�صول اىل م�ستويات اكادميية رفيعة ا�سا�سها البحث العلمي.
ت�سعى عمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي �إىل مواكبة معايري االعتماد و�ضمان اجلودة مبا ين�سجم
مع التوجهات الوطنية يف البحث العلمي والتطورات العلمية والتكنولوجية لتحقيق التنمية امل�ستدامة.
وتعمل العمادة على حتفيز الباحثني من �أع�ضاء هيئة تدري�س والباحثني على �إجراء البحوث الأ�صيلة
واملبتكرة،والتي ت�سهم يف �إثراء املعرفة وخدمة املجتمع  .كما ت�سعى اىل التعاون مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات
العلمية والبحثية عن طريق �إجراء البحوث امل�شرتكة وتبادل املعرفة واخلربات.
الر�ؤية:

التميز والريادة يف البحث العلمي وبرامج الدرا�سات العليا
الر�سالة:

االرتقاء يف برامج الدرا�سات العليا والبحث العلمي للنهو�ض مبكانة اجلامعة
الأهداف:

 -1تعزيز ثقافة البحث العلمي لتلبية احتياجات املجتمع.
 -2حتفيز �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة لإجراء البحوث.
� -3إجراء بحوث م�شرتكة بالتعاون مع هيئات و م�ؤ�س�سات خمتلفة.
 -4دعم ميزانية البحث العلمي ب�إيجاد �شراكة حقيقية مع مراكز بحثية.
 -5ت�شجيع الن�شر يف املجالت العاملية املفهر�سة واملحكمة وامل�شاركة يف امل�ؤمترات العلمية
املتخ�ص�صة.
 -6مواكبة امل�ستجدات العلمية املعا�صرة والتطوير امل�ستمر خلطط الدرا�سات العليا.
 -7غر�س القيم الأخالقية و مبادئ الأمانة العلمية لدى الباحثني و طلبة الدرا�سات العليا.
 -8توفري قواعد بيانات بحثية للباحثني من داخل اجلامعة و خارجها.
 -9دعم عقد امل�ؤمترات وور�ش العمل ذات العالقة بق�ضايا واحتياجات املجتمع
 -10توظيف الو�سائل التكنولوجية احلديثة يف العملية التعليمية
106

دليل الطالب 2016 - 2015

عمادة �ش�ؤون الطلبة
ت�سعى عمادة �ش�ؤون الطلبة بجامعة ال�شرق الأو�سط �إىل بناء �شخ�صية الطالب املميزة والقوية
و�صقلها ،وذلك من خالل خلق بيئة طالبية منا�سبة ،وتنمية اجتاهات �إيجابية لديه ،وكذلك �إتاحة
فر�ص امل�شاركة يف الأن�شطة املتنوعة :الثقافية ،واالجتماعية ،والريا�ضية ،واملنا�سبات الوطنية ،كل
ذلك من خالل اللجان الطالبية املختلفة ،و�إقامة الندوات ،واملحا�ضرات ،واالحتفاالت ،واملعار�ض،
والرحالت.
تويل عمادة �ش�ؤون الطلبة اهتماما خا�صا بتكوين �شخ�صية الطالب املتكاملة واملزودة باملعارف
واملهارات التقنية والريادية الالزمة؛ ملواكبة املتغريات العاملية امل�ستجدة يف بيئة مالئمة للتميز
واالبتكار ،مع احلر�ص على قيم املجتمع الأردين واملجتمع العربي ،مبا ميكنه من امل�شاركة الفعالة يف
احل�ضارة العاملية� ،إميان ًا ب�أن الإن�سان القوي واملبدع هو �أ�سا�س النمو واالزدهار.
وهي بذلك حتر�ص كل احلر�ص على حتقيق الأهداف التالية والقيام مبهمات متنوعة لتحقيق
ر�سالة اجلامعة و�أهدافها من خالل الأن�شطة املدرو�سة واملوجهة واملخطط لها .
ر�ؤية العمادة:

الريادة والتميز يف اخلدمات الطالبية.
ر�سالة العمادة:

االرتقاء �إىل بيئة جامعية تفاعلية داعمة ملواهب الطلبة و�إبداعاتهم من خالل الأن�شطة
الالمنهجية.
�أهداف العمادة:

 -1تر�سيخ روح االعتزاز الوطني واالنتماء لدى الطلبة.
� -2صقل مواهب الطلبة وتنمية مهاراتهم لتلبية احتياجات �سوق العمل.
 -3تعزيز القيم الأخالقية لدى الطلبة.
 -4تقدمي اخلدمات الطالبية ملواكبة التطورات التكنولوجية املعا�صرة.
 -5ت�شجيع الطلبة على االنخراط يف العمل التطوعي املجتمعي.
 -6دعم الروح القيادية واملبادرة لتطوير الأفكار الإبداعية الريادية.
107

دليل الطالب 2016 - 2015

 -7تقدير جهود الطالب املتميز.
 -8توا�صل اجلامعة مع اخلريجني.
� -9إيجاد بيئة جامعية جذابة و�آمنة.
الهيكل التنظيمي لعمادة شؤون الطلبة

 .1ق�سم اخلدمات الطالبية.
 .2ق�سم متابعة اخل ّريجني.
 .3ق�سم الآمن واحلماية.
 .4ق�سم االن�شطة الطالبية.
 .5مكتب الت�أهيل الوظيفي ل�صندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية.
قسم الخدمات الطالبية

�شعبة اخلدمات الطالبية

 -1متابعة جودة اخلدمات واملرافق اجلامعية ومدى مالئمتها واالجواء الدرا�سية للطلبة .
� -2إ�صدار �شهادات ح�سن ال�سرية وال�سلوك للطلبة.
 -3ا�ستالم املفقودات والإعالن عنها ت�سليمها �إىل �أ�صحابها.
 -4الإ�شراف على اجلمعيات والأندية الطالبية ومتابعة انتخاب هيئاتها العامة والإدارية.
 -5تغطية غياب الطلبة امل�شاركني يف االن�شطة التي تنفذها عمادة �ش�ؤون الطلبة.
 -6تنظيم الرحالت الطالبية احلمالت التوعوية والتطوعية.
 -7حماولة �إيجاد فر�ص عمل للطلبة داخل اجلامعة �ضمن برنامج (ت�شغيل الطلبة )
�شعبة الطلبة الوافدين

 .1م�ساعدة الطلبة يف الت�سجيل والإر�شاد الأكادميي.
يواجههم من م�شكالت �أو ق�ضايا مهمة.
 .2متابعة الطلبة �أكادميي ًا وحل ما ِ
 .3الإجراءات اخلا�صة با�ست�صدار الإقامة ال�سنوية للطالب وجتديدها.
 .4القيام بتنظيم فعاليات ون�شاطات ثقافية وفكرية وفنية.
 .5تنظيم رحالت ون�شاطات للتعريف باململكة الأردنية الها�شم َّية تاريخ ّي ًا وجغراف ّي ًا ،ومن ناحية
العادات والتقاليد.
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� .6إطالع الطلبة الوافدين على الر�ؤى امللكية ال�سامية ،ودور الأردن يف املنطقة والعامل حتت قيادة
جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم.
� .7إ�شاعة جو من الألفة والتعاون بني الطلبة مع تكري�س قيمة االنتماء للجامعة.
� .8إقامة لقاء التعارف بني الطلبة الوافدين و�إدماجهم باملجتمع اجلامعي من خالل ن�شاطات م�شرتكة
مع دوائر العمادة املتنوعة.
 .9العمل على حل ما يعرت�ض الطلبة من م�شاكل اجتماعية �أو نف�سية �أو م�شاكل �أخرى.
 .10التوا�صل مع مكاتب الطلبة الوافدين يف خمتلف اجلامعات الأردنية بهدف تر�سيخ العالقات
وزيادة جماالت التعاون.
قسم متابعة الخريجين

 -1بناء خمتلف قنوات االت�صال والتوا�صل لتعزيز عالقة اخلريج بجامعته  ،والتعاون الهادف خلدمة
اخلريجني واجلامعة واملجتمع املحلي .
 -2عمل ت�صاريح الإدخال امل�ؤقت واالعفاء اجلمركي ملركبات الطلبة الأجانب (الوافدين)
 -3بناء نظام معلومات �إلكرتوين من خالل بناء قواعد بيانات خا�صة باخلريجني.
 -4امل�ساعدة يف ايجاد فر�ص عمل للخريجني من خالل التوا�صل مع الهيئات املحلية والدولية و�إقامة
الأيام الوظيفية.
� -5إقامة برامج تدريبية وور�ش عمل لتعريف الطالب باحلياة املهنية وكيفية التعامل مع �سوق العمل
واال�ستفادة من التغذية الراجعة من اخلريج بخ�صو�ص اخلطط الدرا�سية ومدى ا�ستفادته العلمية
منها.
 -6التعاون مع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي تبحث عن موظفني يف الو�صول اىل خريجي اجلامعة ب�سهولة
وي�سر واختيار املوظف املنا�سب.
 -7تزويد اخلريجني با�ستمرار باجلديد يف جماالتهم وتخ�ص�صاتهم لتطوير م�ستواهم ومهاراتهم
العلمية واملهنية .
 -8الإعالن عن الوظائف املطلوبة وا�ستقبال الطلبات من ال�شركات الراغبة بالتوظيف
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قسم األمن والحماية

 -1تنظيم وتنفيذ برنامج و�أعمال الأمن وال�سالمة للطلبة واملوظفني والزوار واملمتلكات داخل اجلامعة
وتنفيذ �أعمال الدفاع املدين واحلرا�سة الداخللية واخلارجية ملباين وموجودات ممتلكات اجلامعة
وعلى مدار ال�ساعة.
 -2الإ�شراف على حماية الطلبة والعاملني يف اجلامعة والزوار وتقدمي العون وامل�ساعدة لهم عند
ال�ضرورة.
 -3املبادرة �إىل مكان �أي م�شكلة طالبية �أو غري طالبية داخل احلرم اجلامعي والإعالم الفوري لعميد
�ش�ؤون الطلبة وملدير دائرته ولرئي�س ق�سمه وتوجيه �أفراد ال�شعبة لتطويق امل�شكلة ومعاجلتها ما
�أمكن ذلك.
 -4تنظيم حركة الدخول واخلروج من بوابات اجلامعة ومنح ت�صاريح الدخول الالزمة ح�سب
التعليمات املتبعة.
 -5العمل على توثيق العالقة بني موظفي الأمن اجلامعي والطلبة والعاملني يف اجلامعة وكذلك
املراجعني والزوار من حيث ح�سن التعامل والتخاطب والأداء الوظيفي املميز واحتواء �أي خالف
يف منتهى االن�ضباطية واحلكمة.
 -6العمل على ر�صد كل من الطلبة والعاملني يف اجلامعة امل�سموح لهم بدخول احلرم اجلامعي
ب�سياراتهم والت�أكد من مراعاتهم لإجراءات تنظيم دخول املركبات وا�ستعمالها داخل احلرم
اجلامعي وتقيدهم بو�ضع مل�صق ت�صريح دخول ال�سيارات ال�صادرة يف اجلامعة على الزجاج
الأمامي ل�سياراتهم وا�صطفافها يف املواقف املخ�ص�صة لهم واطفاء اجهزة الإنذار املوجودة يف
�سياراتهم ومنع من ال يتقيد بهذه التعليمات من دخول احلرم اجلامعي ب�سيارته.
 -7العمل على ر�صد الطلبة املف�صولني من اجلامعة ومنعهم من دخول احلرم اجلامعي وت�سليم
املخالفني �إىل الأجهزة الأمنية املخت�صة.
 -8تبليغ اجلهات املعنية عن �أي خلل �أو عطل يف �أي مرفق من مرافق اجلامعة.
 -9العمل على مراقبة الأماكن امل�ستثمرة داخل احلرم اجلامعي مثل الكافيرتيا ومركز بيع الكتب
من النواحي الأمنية وعدم �إخاللها ب�أنظمة وتعليمات اجلامعة وحمايتها من �أعمال ال�سرقة
والتخريب.
 -10الت�صرف بلباقة وكيا�سة مع الطلبة واملراجعني والزوار مع ح�سن التعامل والتخاطب والأداء
املميز يف منتهى االن�ضباطية واحلكمة.
 -11الت�أكد من ابراز الهوية اجلامعية للطلبة وعلى ان تكون �سارية املفعول.
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قسم األنشطة الطالبية

�شعبة الن�شاط الفني:

 -1تنظيم املعار�ض الفنية داخل اجلامعة وخارجها.
-2تنظيم احلفالت املو�سيقية والفلكلورية داخل اجلامعة وخارجها.
 -3تنظيم امل�سرحيات الهادفة داخل اجلامعة وخارجها.
 -4عمل امل�سابقات الفنية بالر�سم؛ والعزف والغناء الفردي واجلماعي.
 -5رعاية الطلبة املوهوبني وت�شجيعهم وتدريبهم وتوجيههم يف جماالت الغناء والعزف والر�سم
وامل�سرح.
 -6عمل دورات عزف على الآالت املو�سيقية.
 -7تنظيم االحتفاالت بالأعياد الوطنية والدينية.
� -8إن�شاء فرقة مو�سيقية وكورال من طالب اجلامعة.
 -9و�ضع اخلطط للأن�شطة الفنية الداخلية واخلارجية والإ�شراف على تنفيذها.
�شعبة الن�شاط الريا�ضي

 -1تنظيم البطوالت الداخلية (كرة القدم � ،سلة  ،طائرة ،تن�س طاولة � ،شطرجن .)......
 -2تنظيم البطوالت اخلارجية (منتخبات اجلامعة مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل واالندية وامل�ؤ�س�سات
الأخرى).
 -3ت�شكيل املنتخبات الريا�ضية املختلفة (كرة القدم � ،سلة  ،طائرة ،تن�س طاولة � ،شطرجن .)......
 -4التن�سيق مع وزارة ال�شباب والريا�ضة لإقامة البطوالت والدورات املختلفة.
 -5تخطيط وتنفيذ كل ن�شاط ريا�ضي يقوم به جمل�س طالب اجلامعة.
 -6متثيل اجلامعة يف املحافل الريا�ضية داخل اجلامعة وخارجها.
 -7حتديد م�ستلزمات الفرق الريا�ضية ال�سنوية من مالب�س و�أدوات و�أجهزة.
 -8العناية بالتغطية الإعالمية للأن�شطة الريا�ضية داخل اجلامعة وخارجها .
 -9تر�شيح مدربني �أكفاء لتدريب منتخبات اجلامعة و�إجراء ما يلزم لهم من خالل العميد والعمادة.
 -10العمل على تفعيل ن�شاط العاملني يف اجلامعة من خالل البطوالت والدورات املختلفة ومن ثم
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اختيار منتخب العاملني لتمثيلهم يف داخل اجلامعة وخارجها.
 -11تقدمي برنامج �سنوي لكل من (التدريبات ,املناف�سات ,ا�ست�ضافة �أن�شطة ريا�ضية) .
 -12تقدمي م�شاريع تطويرية للن�شاط الريا�ضي.
 -13زيارة الالعب امل�صاب ،ومتابعة حالته بالتعاون مع العميد والعمادة وجهات االخت�صا�ص
باجلامعة.
 -14اال�شرتاك يف دورات التحكيم والتدريب التي تنظمها االحتادات املختلفة.
 -15ت�أدية ما ي�سند �إليه من �أعمال مماثلة.
�شعبة الن�شاط الثقايف واالجتماعي

 -1تهيئة الفر�ص للطلبة للم�شاركة يف الفعاليات الثقافية واالجتماعية الداخلية واخلارجية.
 -2تنظيم املحا�ضرات والندوات واالحتفاالت املختلفة.
 -3تدريب الطالب على �إعداد املجالت والن�شرات الثقافية.
� -4إعداد وتنظيم برامج اخلدمة املجتمعية والعمل التطوعي وتنفيذها.
� -5إعداد امل�سابقات الثقافية واالجتماعية على م�ستوى اجلامعة وعلى م�ستوى اجلامعات الأردنية.
 -6تنظيم امل�شاركة يف برامج مبادرة مدر�ستي ،جائزة احل�سن لل�شباب وال�سابلة ،هيئة �شباب كلنا
الأردن...وغريها.
 -7تنظيم م�شاركة الطالب يف املع�سكرات وخميمات الك�شافة.
� -8إعداد اخلطط والربامج الثقافية واالجتماعية والإ�شراف على تنفيذها.
 -9اال�شراف على ت�شكيل اللجان الثقافية واالجتماعية ومتابعة براجمها و�أن�شطتها.
 -10تنظيم ور�ش العمل لتدريب الطلبة على برامج اخلدمة املجتمعية بالتعاون مع هيئات وم�ؤ�س�سات
الوطن.
 -11تنظيم ور�ش العمل التدريبة الطلبة يف املجاالت الأدبية والثقافية املتنوعة.
� -12أي مهام �أخرى يكلف بها وتتطلبها طبيعة العمل.
مكتب التأهيل الوظيفي لصندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية

�أن�ش�أ �صندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية عام  2004مكاتب خا�صة للت�أهيل الوظيفي يف 23
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جامعة ،ت�ساعد الطلبة على اكت�ساب اخلربات ،واالنخراط يف التدريب الالزم لدخول �سوق العمل من
خالل:
 عقد الدورات املخت�صة وور�ش العمل يف جماالت خمتلفة كمهارات االت�صال والقيادة و�إعداد ال�سريةالذاتية وكيفية �إن�شاء م�شاريع اقت�صادية.
 م�ساعدة الطلبة اخلريجني يف احل�صول على فر�ص عمل دائمة وم�ؤقتة ،من خالل ربطهم ب�سوقالعمل و�إتاحة الفر�ص �أمامهم للقاء �أرباب العمل عرب الأيام الوظيفية التي تنظم يف فرتات
خمتلفة من ال�سنة.
 ت�شكل مكاتب الت�أهيل الوظيفي حلقة و�صل بني الطلبة املميزين يف اجلامعات وعدد من امل�ؤ�س�ساتالتي تنفذ برامج ت�سهم يف التنمية ال�شبابية وعلى ر�أ�سها �صندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية �،إذ
تتيح هذه امل�ؤ�س�سات للطلبة فر�ص امل�شاركة يف �أن�شطة �شبابية حملية وخارجية.
 تنفذ مكاتب الت�أهيل الوظيفي برامج �أخرى تعنى بالتوعية والتثقيف ب�أمور تهم الطلبة.وقد عقدت مكاتب الت�أهيل الوظيفي يف خمتلف اجلامعات �أكرث من ( )1087دورة تدريبية وور�شة
عمل ا�ستفاد منها �أكرث من ( )50855طالب ًا وطالبة ،بالإ�ضافة �إىل توفري الكثري من فر�ص العمل
الدائمة وامل�ؤقتة من خالل ربط الطلبة مع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات التي وفرت لهم فر�ص عمل منا�سبة
واجبات وم�س�ؤوليات مدير �صندوق امللك عبداهلل للتنمية والت�أهيل الوظيفي:

.1م�ساعدة الطلبة وت�أهيلهم ليتمكنوا من االنتقال من البيئة الأكادميية اجلامعية اىل العمل املهني
ب�شكل �أف�ضل .
.2تنمية وتطوير القدرات ال�شخ�صية للطلبة مبا يتوافق مع احتياجات �سوق العمل.
.3امل�ساهمة يف توفري فر�ص عمل م�ؤقتة �أو دائمة للطلبة.
.4م�ساعدة الطلبة الراغبني باالن�ضمام للعمل التطوعي وخدمة املجتمع.
.5تنظيم دورات تدريبية وور�ش عمل للطلبة مبا ينمي مهاراتهم.
.6تنظيم �أيام وظيفية �أو امل�شاركة يف �إقامة معر�ض وظيفي يف اجلامعة منظم من جهات �أخرى.
.7تر�شيح طلبة للم�شاركة يف �أن�شطة ال�صندوق الرئي�سي بنا ًء على خماطبات ر�سمية توجه للجامعة.
.8التن�سيق والتعاون مع خمتلف مكاتب الت�أهيل الوظيفي يف باقي اجلامعات والتوا�صل مع منظمات
القطاع العام وال�شركات اخلا�صة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
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تعليمات ت�أديب الطلبة ل�سنة  2015يف جامعة ال�شرق الأو�سط
�صادرة عن جمل�س اجلامعة
ا�ستناد ًا للفقرة (ب) من املادة ( )27من نظام ت�أديب الطلبة يف جامعة
ال�شرق الأو�سط 2011
املادة (:)1

ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات ت�أديب الطلبة ل�سنة  2015يف جامعة ال�شرق الأو�سط" ،ويعمل بها
ُ
اعتبار ًا من تاريخ �إقرارها.
املادة (:)2

تراعى عند ت�شكيل �أي جلنة حتقيق �أو جمل�س ت�أديب االعتبارات التي تن�ص عليها وحتددها
القوانني والأنظمة بدقة متناهية ،وال يجوز التو�سع �أو القيا�س على هذه الن�صو�ص يف جميع الأحوال.
املادة (:)3

ال يجوز لع�ضو جلنة التحقيق �أن يكون ع�ضو ًا يف جمل�س الت�أديب التايل لها ،لأن القاعدة الأ�صولية
تق�ضي ب�أنه ال يجوز لأي ع�ضو يف جلنة ابتدائية �أن يكون ع�ضو ًا يف جلنة ا�ستئنافية� ،أي ال يجوز ملن
توىل التحقيق �أن يتوىل الت�أديب.
املادة (:)4

ال يجوز لعميد الكلية �أو عميد �ش�ؤون الطلبة �أن يكون ع�ضو ًا يف جلنة التحقيق الأولية التي تتوىل
النظر يف املخالفات التي يرتكبها الطلبة ،لأنه هو الذي يتوىل �إحالة املخالفات �إىل هذه اللجنة ،كما
ال يجوز له يف هذه احلالة �أن يكون �شاهد ًا.
املادة (:)5

ال يجوز للجنة التحقيق �أو جمل�س الت�أديب تكليف �أحد �أع�ضائها ملقابلة �أحد ال�شهود واال�ستماع
�إىل �شهادته ،بل يتعني ا�ستدعاء ال�شاهد �أمام �أع�ضاء اللجنة �أو املجل�س جمتمعني� ،أو انتقال اللجنة
�أو املجل�س جمتمعني ملقابلته واال�ستماع �إىل �شهادته يف الأحوال التي ت�أذن فيها القوانني والأنظمة
والتعليمات بذلك.
املادة (:)6

ال يتم حتليف املتهم ولكن يجب حتليف ال�شاهد ،وعند القيام بتحليف �أحد ال�شهود اليمني ،يتعني
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�أن ي�ضع يده على القران الكرمي �أو الكتاب املقد�س ويديل مبا يفيد �أنه �سيقول ال�صدق واحلق وال �شيء
غري ال�صدق واحلق ،مبعنى �أن مالم�سة كتاب اهلل والإدالء ب�صيغة اليمني يجب �أن يكونا يف وقت واحد.
املادة (:)7

ال يجوز للجنة التحقيق �أو جمل�س الت�أديب بعد التوقيع على حم�ضر التحقيق �أن يقوما بتغيري
م�ضمونه �أو جزء من هذا امل�ضمون.
املادة (:)8

عند امتناع �أحد ال�شهود عن احل�ضور �أمام جمل�س الت�أديب �أو جلنة التحقيق ل�سبب �أو لآخر ،تبلغ
اجلهات املخت�صة باجلامعة بذلك لالت�صال مع امل�س�ؤولني يف اجلامعة لإح�ضاره بالطرق امل�شروعة
وبالتعاون مع جهة االخت�صا�ص.
املادة (:)9

بعد القيام بتحليف ال�شاهد اليمني ،يجوز �أن توجه �إليه الأ�سئلة ليتوىل الإجابة عليها ،وتدون كتابة
بخط اليد �أو �إلكرتونيا ،على �أن يوقع على كل �صفحة مكتوبة بخط اليد �أو على الن�سخة الورقية يف
حال التدوين �إلكرتونيا لت�صبح هذه الن�سخة هي الن�سخة املعتمدة �أو ي�ضع ب�صمة �إبهامه عليها ،كما
يتعني �أن يوقع �أع�ضاء جمل�س الت�أديب �أو جلنة التحقيق على كل �صفحة.
املادة (:)10

ال يجوز ملجل�س الت�أديب �أو جلنة التحقيق �أن ي�ستعمال �أثناء �إجراء التحقيق �أجهزة تن�صت ب�صورة
�سرية لتكون و�سيلة �إثبات �ضد الطالب �إال يف الأحوال التي ي�أذن فيها القانون بذلك و�ضمن الأ�صول
والإجراءات التي ين�ص عليها القانون والأنظمة والتعليمات النافذة ،على �أنه يجوز ا�ستعمال مثل
هذه الأجهزة ب�صورة علنية لال�ستئنا�س بها يف ت�سجيل وقائع املح�ضر وتذكر بع�ض اجلمل والعبارات
الواردة فيه حتقيق ًا للعدالة.
املادة (:)11

�إذا �أ�صيب الطالب �أثناء التحقيق �أو �أثناء جل�سات جمل�س الت�أديب بحالة انهيار ع�صبي �أو نف�سي
�أو بحالة �إغماء ،ادعاء �أو حقيقة ،فيتعني على جلنة التحقيق �أو جمل�س الت�أديب �أن ي�ؤجال انعقادهما
ملوعد الحق حتقيق ًا لأكرب قدر من العدالة.
املادة (:)12

ال يجوز �أن ي�شرتك يف جلنة التحقيق �أو جمل�س الت�أديب من كان الطالب قريب ًا له ،كما ال يجوز �أن
ي�شرتك فيهما من له م�صلحة يف تربئة الطالب �أو يف �إدانته ،ويف مثل هذه الأحوال يتعني على الع�ضو
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�أن يبلغ عميد الكلية �أو عميد �ش�ؤون الطلبة بذلك ويتنحى عن مبا�شرة التحقيق ،ويحل حمله ع�ضو
االحتياط لإمتام التحقيق.
املادة (:)13

يجب �أن تقوم جلنة التحقيق ب�إطالع الطالب على املخالفة املن�سوبة �إليه ،وحتديد موعد لإجراء
التحقيق ،وتوفري اجلو املالئم له للإح�سا�س بالطم�أنينة ،وذلك بعدم جتريحه �أو �إهانته �أو تهديده،
كما يتعني على اللجنة �أو جمل�س الت�أديب �أن يهيئا للطالب فر�صة الدفاع عن نف�سه بالو�سائل امل�شروعة
كافة ،ذلك لأن مقت�ضى القاعدة الأ�صولية يف �إجراءات التحقيق والت�أديب هي �أن ت�أمني مظاهر
العدالة ال يقل �أهمية عن ت�أمني العدالة نف�سها.
املادة (:)14

ال يجوز �أن يعاقب الطالب يف جميع الأحوال على املخالفة الواحدة من �أكرث من جهة ت�أديبية
واحدة داخل اجلامعة ،لأن ذلك يتنافى مع قواعد االخت�صا�ص ونظام ت�أديب الطلبة يف اجلامعة من
جهة ،ومع روح العدالة من جهة �أخرى.
املادة (:)15

�إن �إحالة الطالب �إىل جلنة التحقيق ،يجب �أن يتم يف �ضوء ال�شروط التالية:
�أ� -أن تكون هناك �شكوى �ضد الطالب تفيد بوقوع خمالفة منه وتبني وقائع هذه املخالفة بالتف�صيل،
�سواء قدمت هذه ال�شكوى من عميد �أي كلية �أم من �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو من �أحد موظفي
اجلامعة �أو من �أحد الطلبة �أو من الغري.
ب� -أن ت�سند هذه ال�شكوى �ضد طالب �أو طلبة معينني ،ولهذا ف�إن ال�شكوى االحتمالية �أو الغام�ضة �أو
غري املحددة تكون غري مقبولة.
جـ -قيام الطالب ب�أي م�شاجرة ثنائية �أو جماعية �أو �أعمال �شغب �أو �شتم �أو ذم �أو حتقري �أي طالب
�آخر �أو �أي �شخ�ص يف اجلامعة.
املادة (:)16

�إذا �أخل الطالب بالنظام وال�ضبط الذي تقت�ضيه جل�سات التحقيق �أو الت�أديب� ،أو خرج عن حدود
الأخالق والأدب يف ت�صرفاته �أو يف خماطبته لأع�ضاء جلنة التحقيق ،فيعترب قد ارتكب خمالفة
ت�أديبية جديدة ،ويتعني يف هذه احلالة وقف التحقيق مع الطالب فور ًا ،وتن�سيب �أفعاله �إىل العميد،
لتقوم اجلهة املخولة بت�شكيل جلنة جديدة خالل  15يوم ًا ،للنظر يف التهمتني مع ًا وتن�سيب العقوبة
املالئمة.
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املادة (:)17

يجوز لأع�ضاء جلنة التحقيق �أو جمل�س الت�أديب عند وجود خالف يف الر�أي حول املخالفة الت�أديبية
التي ارتكبها الطالب� ،أو حول �أي م�س�ألة �أخرى قد تواجههم يف التحقيق� ،أن ي�ست�أذنوا رئي�س اجلامعة
بو�ساطة العميد با�ست�شارة مكتب ال�ش�ؤون القانونية لال�ستئنا�س بالر�أي الذي يبديه يف حل هذا
اخلالف ،وال يعترب الر�أي الذي يبديه املكتب املذكور قرار ًا �إداري ًا بل جمرد ر�أي ا�ست�شاري ،كما ال
يعترب هذا املكتب يف هذه احلالة خ�صم ًا �أو حكم ًا يف التحقيق.
املادة (:)18

مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )17من هذه التعليمات ،تكون �إجراءات التحقيق وجل�سات جمل�س
الت�أديب ومو�ضوعهما والنتائج التي ت�سفران عنهما من الأ�سرار التي ال يجوز �إف�شا�ؤها ،ولهذا يتعني
عدم ال�سماح للطلبة وغريهم بح�ضور �إجراءات التحقيق �أو جل�سات جمل�س الت�أديب وارتياد مكانهما
�أو االطالع على حما�ضر جل�ساتها� .إال انه يجوز للجان التحقيق واملجل�س التاديبي اال�ستعانة ب�شخ�ص
من موظفي اجلامعة من غري �أع�ضاء اللجنة او املجل�س التاديبي للطباعة الفورية ملحا�ضر اجلل�سات
بعد �أداءه الق�سم القانوين بعدم �إف�شاء �أي من املعلومات التي يطلع عليها.
املادة (:)19

ميكن للطالب اال�ستعانة ب�أحد املحامني وفق ًا لوكالة ر�سمية للدفاع عنه �أمام جمل�س الت�أديب ،وال
يجوز منع هذا املحامي من احل�ضور مع الطالب بحجة ال�سرية ،لأن الطالب وحماميه يعتربان يف هذه
احلالة �شخ�ص ًا واحد ًا .
املادة (:)20

يتعني على جلنة التحقيق عند ا�ستماعها لل�شهود �أن ت�ستمع �إىل كل �شاهد على حدة ،واللجنة �إذا
ر�أت �ضرورة �أن تواجه ال�شهود بع�ضهم وبع�ض� ،أو �أن تواجههم ب�أي من �أطراف ال�شكوى.
املادة (:)21

ال يجوز �أن يتوىل التحقيق مع الطالب حول خمالفة واحدة يف �آن واحد داخل اجلامعة �أكرث من
جلنة واحدة.
املادة (:)22

ترفع جلنة التحقيق تن�سيبها �إىل العميد املعني موقع ًا من جميع �أع�ضائها  ،كما يجب �أن يكون هذا
التن�سيب م�سبب ًا ووا�ضح ًا يف معانيه وخالي ًا يف عباراته من �أي غمو�ض �أو �إبهام.
املادة (:)23

�إذا رغب �أحد الأطراف يف ا�ستدعاء �شاهد ما ،ور�أت جلنة التحقيق �أو جمل�س الت�أديب �أن ا�ستدعاءه
117

دليل الطالب 2016 - 2015

�سيثبت واقعة غري منتجة ،فيحق لهما عدم �إجابة طلبه ،وال يعترب ذلك �إخال ًال بحق دفاعه عن نف�سه.
املادة (:)24

�إذا �صدر قانون للعفو العام ،ف�إنه ال ي�شمل املخالفات الت�أديبية و�إمنا ي�شمل فقط اجلرائم
اجلزائية ،ذلك لأن �أ�سا�س املخالفات الت�أديبية هو خمالفة ال�شخ�ص للواجبات القانونية وال�سلوكية
لوظيفته �أو ملهنته� .أما اجلرائم اجلزائية ف�أ�سا�سها معاداة ال�شخ�ص للمجتمع بارتكاب �أفعال جرمها
امل�شرع �أو باالمتناع عن القيام ب�أفعال �أمر مببا�شرتها امل�شرع.
املادة (:)25

عند مثول �أحد ال�شهود �أمام جلنة التحقيق �أو جمل�س الت�أديب ،يجب على رئي�س اللجنة �أو رئي�س
املجل�س �أن يطلع على ما يثبت �شخ�صيته ،ثم ي�س�أله عن �أ�سمه وعمره ومهنته وحمل �إقامته وهل هو من
�أقرباء الطالب ،ثم يحلفه اليمني قبل الإدالء بال�شهادة.
املادة (:)26

�إذا كان الطالب �أو �أحد ال�شهود ال يح�سن التحدث باللغة العربية ،فيجب على رئي�س جلنة التحقيق
�أو جمل�س الت�أديب �أن ي�ستعني ب�أحد املرتجمني بعد �أن يحلفه اليمني ب�أن يرتجم ما ي�سمعه من الطالب
�أو من ال�شاهد ب�صدق و�أمانة ،وال يجوز �أن يكون هذا املرتجم من بني �أع�ضاء جلنة التحقيق �أو من بني
ال�شهود ولو قبل الطالب بذلك.
املادة (:)27

تدون حما�ضر جل�سات التحقيق والت�أديب كتابة بخط اليد �أو �إلكرتونيا على ان يتم �إعتمادالن�سخة
الورقية بعد التوقيع عليها من قبل �أع�ضاء اللجنة وقبل نهاية اجلل�سة التي كتبت فيها وال يجوز �أن
يحدث �أي حك �أو �شطب يف حما�ضر جلنة التحقيق املكتوبة بخط اليد وال �أن يتخلل �سطورها حت�شية،
و�إذا اقت�ضى الأمر �شطب �أو زيادة كلمة ،وجب على جميع �أع�ضاء جلنة التحقيق والطالب التوقيع على
ال�شطب �أو الزيادة يف هام�ش املحا�ضر.
املادة (:)28

يجوز للجنة التحقيق �أن ت�ستعني ب�أحد اخلرباء ال�ستق�صاء احلقائق ،كما يجوز لها معاينة مكان
احلادث �أو �أية م�سائل مادية �أخرى لها عالقة بالتحقيق.
املادة (:)29

�إذا �أحيل الطالب �إىل جلنة التحقيق �أو جمل�س الت�أديب فعلى العميد املعني �إبالغ دائرة القبول
والت�سجيل بذلك لتنفيذ �أحكام املادة ( )11من نظام ت�أديب الطلبة.
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املادة (:)30

تبلغ اجلهة املخت�صة بفر�ض العقوبة قرارها �إىل عميد الكلية املعني ،و�إىل دائرة القبول والت�سجيل،
و�إىل عميد �ش�ؤون الطلبة ،ويقوم عميد �ش�ؤون الطلبة ب�إبالغ الطالب و ويل �أمره واجلهة املوفدة له
بالعقوبة املتخذة بحقه.
املادة (:)31

يجوز �أن يتم �إيقاف �أي منحة/خ�صم للطالب يف حال توقيع �أي جزاء �أو عقوبة من�صو�ص عليها يف
هذه التعليمات �إبتداء من تاريخ ح�صول املخالفة التي ا�ستوجبت املخالفة.
املادة (:)32

يبت رئي�س اجلامعة يف احلاالت التي مل يرد عليها ن�ص يف هذه التعليمات.
املادة (:)33

عمداء الكليات وعميد �ش�ؤون الطلبة م�س�ؤولون عن تنفيذ �أحكام هذه التعليمات.
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الأندية الطالبية
�إجراءات ت�أ�سي�س الأندية الطالبية

 .1ي�شكل عميد �ش�ؤون الطلبة �أندية لذوي الن�شاطات والهوايات الريا�ضية واملو�سيقية وامل�سرحية
والثقافية ،وال�شطرجن وهواة الال�سلكي وللطلبة الأجانب واخلدمات العامة التطوعية وخدمة
املجتمع املحلي وغريها ومبوافقة رئي�س اجلامعة.
 .2يعلن عن ت�شكيل الأندية بو�سائل الإعالنات املتاحة.
 .3ت�ستقبل الطلبات لدى عمادة �ش�ؤون الطلبة لالن�ضمام �إىل الأندية املعلن عنها.
 .4ت�شكل الأندية الهيئتني الآتيتني:
�أ -الهيئة العامة:

• بع�ضوية جميع الأع�ضاء املن�ضمني �إىل النادي على �أن ال يقل عددهم عن ع�شرة طلبة.
• تقوم الهيئة العامة بالآتي:
 oانتخاب الهيئة الإدارية من بني �أع�ضائها.
 oمناق�شة التقرير ال�سنوي املايل والإداري الذي تقدمه الهيئة الإدارية و�إقراره.
� oإقرار خطة العمل ال�سنوية.
 oامل�شاركة الفاعلة يف ن�شاطات النادي من خالل اللجان املخت�صة.
ب -الهيئة الإدارية:

• بع�ضوية جميع الأع�ضاء املن�ضمني �إىل النادي �إذا قل عددهم عن ت�سعة �أع�ضاء تنتخبهم
الهيئة العامة بطريقة االقرتاع ال�سري يف الن�صف الثاين من �شهر ت�شرين الأول من كل عام
جامعي وفق ترتيبات تعدها عمادة �ش�ؤون الطلبة ،وبعد الت�أكد من حتقق ال�شروط الآتية ،على
كل ع�ضو:
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� oأن ال يكون منذرا �أكادميي ًا.
� oأن يبقى على تخرجه من اجلامعة ف�صل درا�سي على الأقل.
� oأن ال يكون قد �صدرت بحقه �أي عقوبة ت�أديبية من درجة �إنذار �أول.
• تنتخب الهيئة الإدارية من بني �أع�ضائها يف �أول اجتماع تعقده رئي�سا لها ونائب ًا و�أمين ًا لل�سر
و�أمين ًا لل�صندوق ،وذلك بطريقة االقرتاع ال�سري.
• يعني لكل ناد م�ست�شارا من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية �أو من العاملني يف اجلامعة يتوىل
الإ�شراف على �أعمال الهيئة الإدارية للنادي وتوجيهها دون �أن ميار�س حق الت�صويت.
• تقوم الهيئة الإدارية بالآتي:
 oاتخاذ القرارات والإجراءات الالزمة لتحقيق �أهداف النادي.
 oت�شكيل اللجان الطالبية للن�شاطات املختلفة من �أع�ضاء الهيئة العامة والإ�شراف على �أعمالها.
 oتقدمي خطة عمل �سنوية �إىل الهيئة العامة تت�ضمن الن�شاطات التي تنوي القيام بها وامل�ستلزمات
املالية لتنفيذها.
 oتقدمي التقريرين املايل والإداري ال�سنويني �إىل الهيئة العامة.
 oالنظر يف طلبات االن�ضمام �إىل النادي ،والبت فيها ،ويف حالة رف�ض �أي من هذه الطلبات
يحق للمتقدم بطلب ا�ستئناف قرار الهيئة الإدارية �إىل عميد �ش�ؤون الطلبة خالل مدة �أ�سبوع
من تاريخ تبليغ القرار للطالب.
 oالإ�شراف على اجتماعات الهيئة العامة.
 oحتديد الو�سائل املنا�سبة لتحقيق �أهداف النادي.
 oالتن�سيب �إىل العميد بقيمة اال�شرتاك يف ع�ضوية النادي وكيفية دفع هذا اال�شرتاك.
 .5جتتمع الهيئة العامة مرة كل عام ويجوز دعوتها الجتماعات غري عادية بقرار من الهيئة الإدارية
�أو بناء على طلب ما يزيد على ن�صف عدد �أع�ضاء الهيئة العامة.
 .6تعترب اجتماعات الهيئة الإدارية قانونية �إذا ح�ضرها ما يزيد على ن�صف عدد الأع�ضاء وت�صدر
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القرارات ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين ويف حال ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي �صوت له
رئي�س الهيئة.
 .7تبلغ قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الإدارية لعميد �ش�ؤون الطلبة.
 .8مدة ع�ضوية الهيئة الإدارية وما يتفرع عنها من جلان �سنة واحدة جتري بعدها انتخابات جديدة.
ُ .9يحل النادي بقرار من الرئي�س بنا ًء على تن�سيب من عميد �ش�ؤون الطلبة ويف هذه احلالة ت�ؤول
�أموال النادي وموجوداته �إىل عمادة �ش�ؤون الطلبة.
م�س�ؤولية التطبيق

عميد �ش�ؤون الطلبة
�إجراءات االنت�ساب �إىل الأندية الطالبية

 .1تعلن عمادة �ش�ؤون الطلبة عن ت�شكيل الأندية بو�سائل الإعالنات املتاحة يف بداية العام الدرا�سي.
 .2يحدد الطالب النادي املهتم به بناء على و�صف الأندية ،ويقوم بزيارة املوظف امل�س�ؤول يف عمادة
�ش�ؤون الطلبة.
 .3يقوم الطالب املهتم مبلء منوذج االنت�ساب للنادي املعني.
 .4ت�سلم الطلبات لالن�ضمام �إىل الأندية املعلن عنها يف ق�سم الأن�شطة الطالبية يف عمادة �ش�ؤون
الطلبة.
 .5تنظر الهيئة الإدارية يف طلبات االن�ضمام �إىل النادي ،وتبت بها.
 .6يف املرحلة الت�أ�سي�سية التي ت�سبق ت�شكيل الهيئة الإدارية لأي ناد ،يتوىل عميد �ش�ؤون الطلبة �أو
من يفو�ضه� ،صالحيات الهيئة الإدارية؛ مبا فيها النظر يف الطلبات املقدمة لالن�ضمام للنادي،
واتخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنها.
 .7يبلغ الطالب بقرار الهيئة/العميد رف�ضا �أو قب ً
وال.
 .8ي�ستكمل الطالب املقبول �إجراءات االنت�ساب ح�سب طبيعة النادي.
 .9يف حالة رف�ض �أي من هذه الطلبات يحق للمتقدم بطلب ا�ستئناف قرار الهيئة الإدارية �إىل عميد
�ش�ؤون الطلبة خالل �أ�سبوع من تاريخ تبليغ القرار للطالب.
122

دليل الطالب 2016 - 2015

 .10حتدد ع�ضوية الأندية الطالبية كالآتي:
�أ -الع�ضو العامل :وهو الطالب امل�سجل يف اجلامعة لنيل درجة علمية ووافقت الهيئة الإدارية على
طلبه لالن�ضمام �إىل النادي على �أن يلتزم مبمار�سة الن�شاط اخلا�ص بذلك النادي.
ب -الع�ضو امل�ؤازر :وهو اخلريج الذي يرغب يف ا�ستمرار ع�ضويته بالنادي ملتزما بدفع قيمة
اال�شرتاك ومب�ؤازرة النادي ب�شتى الو�سائل دون �أن ي�شرتك يف الت�صويت.
 .11تزول الع�ضوية يف �إحدى احلاالت الآتية:
�أ -اال�ستقالة اخلطية.
ب -فقدان �أحد �شروط الع�ضوية.
ج -التوقف عن دفع قيمة اال�شرتاك ملدة تزيد عن �سنة.
م�س�ؤولية التطبيق

عميد �ش�ؤون الطلبة
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تعليمات دائرة الرعاية ال�صحية يف جامعة ال�شرق الأو�سط
�صادرة عن جمل�س الأمناء �سنة
 2011ا�ستنادا للفقرة (ن) من املادة ( )11من قانون م�ؤقت رقم ()16
ل�سنة ( 2010قانون معدل لقانون اجلامعات الأردنية)
مادة (:)1

ت�سمى هذه التعليمات (تعليمات دائرة الرعاية ال�صحية يف جامعة ال�شرق الأو�سط �صادرة �سنة
 )2011ويعمل بها اعتبارا من تاريخ �إقرارها.
مادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ،ما
مل تدل القرينة على خالف ذلك:
اجلـ ــامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :جامعة ال�شرق الأو�سط.
جمل�س الأمن ـ ـ ــاء  :جمل�س �أمناء اجلامع ــة.
الرئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س  :رئي�س اجلامعة.
الــدائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة  :دائرة الرعاية ال�صحية.
املـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر  :مدير دائرة الرعاية ال�صحية.
الق�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  :وحدة �إدارية داخل الدائرة.
امل�شت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك  :كل م�شرتك بالت�أمني ال�صحي من الطالب والعاملني يف اجلامعة مبوجب �أحكام
هذه التعليمات.
املنتـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع  :كل من يحق له االنتفاع من الت�أمني ال�صحي من عائالت العاملني يف اجلامعة
مبوجب �أحكام هذه التعليمات.
املعاجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  :اخلدمات الطبية التي تقدم للم�شرتك واملنتفع وت�شمل كافة املنافع املغطاة ح�سب
عقد التامني اجلماعي املعمول به يف اجلامعة.
العيادة ال�صحيـة  :العيادة ال�صحية داخل اجلامعة.
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مادة (:)3

تهدف الدائرة �إىل امل�ساهمة يف توفري املعاجلة للم�شرتك واملنتفع وتقدمي خدمات �صحية وقائية
وبيئة �صحية �سليمة وت�أهيلية للطالب والعاملني باجلامعة ومواكبة التطور العلمي والعملي يف املجال
الطبي.
مادة (:)4

�أ .ي�ستفيد امل�شرتكون واملنتفعون يف اجلامعة من املعاجلة ح�سب �شروط وا�ستثناءات اتفاقية الت�أمني
ال�صحي املوقعة بني اجلامعة و�شركة الت�أمني.
ب .يتحمل املوظف �أق�ساط الت�أمني ال�صحي للمنتفعني من �أفراد عائلته وعلى ح�سابه وح�سب اتفاقية
الت�أمني املوقعة بني اجلامعة و�شركة الت�أمني.
مادة (:)5

تتكون الدائرة من الأق�سام التالية:
 .1العالج الطبي.
 .2التمري�ض.
 .3ال�صيدلة.
 .4اال�ستقبال وامللفات.
 .5الت�أمني ال�صحي.
مادة (:)6

تكون املهام الرئي�سية لهذه الدائرة كما يلي:
 .1تنفيذ �سيا�سة اجلامعة وت�شريعاتها.
� .2إجراء الفح�ص والك�شف الطبي اليومي ملر�ضى الدائرة من الطالب والعاملني يف اجلامعة واتخاذ
الإجراء املنا�سب للحالة املر�ضية �سواء ب�صرف العالج �أو التحويل للمراكز الطبية والأطباء
وامل�ست�شفيات املعتمدة ح�سب احلالة وح�سب �شروط االتفاقية مع �شركة الت�أمني املعتمدة ومتابعتها.
 .3متابعة تنفيذ عقود برنامج الت�أمني اجلماعي مع �شركة الت�أمني املعتمدة واتخاذ الإجراءات الالزمة
بخ�صو�صها من حيث �إلغاء �أو �إ�ضافة م�ؤمنني جدد من امل�شرتكني و املنتفعني بالتن�سيق مع دائرة
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املوارد الب�شرية وتوزيع بطاقات الت�أمني ومناذج املعاجلة وغريها على املنتفعني و�إعداد مطالبات
الت�أمني ال�صحي لل�شركة املعتمدة ومتابعة حت�صيلها و�صرفها مل�ستحقيها بالتن�سيق مع دائرة
ال�ش�ؤون املالية.
� .4ضمان توفري التجهيزات واملع ّدات والأدوية وامل�ستلزمات الطبية داخل الدائرة مبا ي�ضمن توفر
اخلدمة الطبية بامل�ستوى املطلوب.
 .5منح الإجازات املر�ضية امل�ستحقة للمر�ضى من الطالب والعاملني يف اجلامعة واعتماد �أو عدم
اعتماد الإجازات املر�ضية املمنوحة من خارج اجلامعة للمر�ضى من الطالب والعاملني فيها
ح�سب الأنظمة والتعليمات املعمول بها يف اجلامعة.
� .6إجراء الفح�ص الطبي للعاملني يف اجلامعة قبل التعيني.
 .7متابعة اخلدمات الوقائية باجلامعة من �صحة و�سالمة مياه ال�شرب والكافترييا ومتابعة نظافة
البيئة ال�صحية للجامعة والت�أكد من مطابقة �أق�سام ومرافق اجلامعة لقواعد ال�سالمة العامة.
مادة (:)7

يتوىل مدير الدائرة املهام والواجبات الآتية:
 .1العمل على تنفيذ �سيا�سات اجلامعة وت�شريعاتها والإ�شراف املبا�شر على جميع �أق�سام الدائرة
ال�صحية.
 .2القيام مبهام طبيب العيادة �إ�ضافة �إىل املهام الإدارية.
 .3متابعة عمل الأق�سام يف دائرته والت�أكد من قيام العاملني يف الدائرة بواجباتهم والتزاماتهم
وح�سب الت�شريعات املعمول بها يف اجلامعة.
 .4الت�أكد من نظافة وترتيب العيادة وجتهيزها لال�ستعمال اليومي.
� .5إعداد �أ�س�س املعاجلة الطبية والت�أمني ال�صحي للطالب يف دليل الطالب ال�سنوي من حيث احلاالت
الطارئة واال�ستثناءات وح�سب بنود االتفاقية مع �شركة الت�أمني.
 .6عمل لوحة �إعالنات �إر�شادية وتوجيهية بالأمرا�ض ال�سارية وجدول زمني �إر�شادي حول املطاعيم
ال�ضرورية للأمرا�ض املو�سمية.
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 .7ا�ست�ضافة �أطباء �أخ�صائيني لإلقاء حما�ضرات طبية وتثقيفية للطالب والعاملني يف اجلامعة
وبالتن�سيق امل�سبق مع الرئا�سة وعمادة �ش�ؤون الطلبة.
 .8اعتماد الإجازات املر�ضية للطلبة والعاملني يف اجلامعة املمنوحة لهم من اجلهات ال�صحية التي
تعتمدها اجلامعة.
 .9امل�شاركة يف جلان اجلامعة وتنفيذ ما يطلب من دائرة الرعاية ال�صحية من قبل الرئي�س الأعلى
والتعاون والتن�سيق مع عمادات وكليات ودوائر اجلامعة.
مادة (:)8

يتوىل طبيب العيادة العام املهام والواجبات الآتية:
 .1الك�شف اليومي على مراجعي الدائرة من طالب وعاملني يف اجلامعة ومتابعة احلاالت الطارئة يف
غرفة الطوارئ بالدائرة.
 .2حتويل احلاالت املر�ضية التي ت�ستوجب عمل فحو�صات خمربية و�إ�شعاعية للمراكز الطبية املعتمدة
وحتويل من تلزم حالته املر�ضية عناية طبية متخ�ص�صة للأطباء وامل�ست�شفيات �ضمن ال�شبكة
الطبية املعتمدة ومتابعة �إدخال احلاالت املر�ضية يف امل�ست�شفيات بالتن�سيق مع �شركة التامني
املعتمدة.
 .3الفح�ص الطبي للعاملني اجلدد قبل التعيني.
 .4منح الإجازات املر�ضية للمر�ضى من الطالب والعاملني يف اجلامعة ح�سب الأنظمة والتعليمات.
 .5متابعة مرافق اجلامعة من م�صادر املياه وكافترييا ومرافق �صحية ونظافة البيئة ال�صحية للجامعة
ومطابقتها لقواعد و�شروط ال�سالمة العامة بالتن�سيق مع ق�سم ال�صيانة واخلدمات.
 .6امل�ساهمة يف ن�شر الوعي ال�صحي بني الطالب والعاملني يف اجلامعة ب�إعطاء حما�ضرات تثقيف
�صحي واعداد الن�شرات الالزمة.
 .7ترتيب يوم طبي جماين مب�شاركة �أطباء �أخ�صائيني للك�شف على الطالب والعاملني يف اجلامعة
واملجتمع املحلي املحيط بها يف حال تكليف الدائرة بذلك.
 .8مواكبة التطور العلمي والعملي يف جمال العمل.
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 .9احلر�ص واملحافظة على �أخالقيات و�شرف املهنة والتعاون وبناء عالقات �إن�سانية مع الطلبة
والعاملني يف اجلامعة.
� .10أي مهمات توكل �إليه من قبل الرئي�س الأعلى.
مادة (:)9

يتوىل املمر�ضون واملمر�ضات املهام الآتية:
 .1جتهيز وحت�ضري العيادة من ترتيب الأ�سرة وامل�ستلزمات الطبية والأوك�سجني وحقن و�شا�ش والت�أكد
من تعقيم الأدوات امل�ستعملة ونظافة العيادة.
 .2حت�ضري املراجعني من املر�ضى قبل الدخول على الأطباء.
 .3القيام ب�إجراءات الغيارات وال�ضمادات واحلقن واملحاليل الوريدية ح�سب �أوامر الأطباء.
 .4القيام ب�إ�سعاف احلاالت الطارئة التي حتدث للطلبة والعاملني يف كليات ودوائر اجلامعة.
 .5مراقبة احلاالت املر�ضية يف ق�سم املالحظة يف غرفة الطوارئ و�إبالغ الأطباء عن �سري احلالة
العالجية يف غرفة الطوارئ.
 .6املحافظة على �أخالقيات و�شرف املهنة والتعامل بكيا�سة ولباقة مع الطلبة والعاملني يف اجلامعة.
� .7أي مهمات توكل �إليه من قبل الرئي�س الأعلى.
مادة (:)10

يتوىل ال�صيديل املهام والواجبات الآتية:
 .1تنفيذ �سيا�سة اجلامعة و�إدارة ق�سم ال�صيدلة.
 .2الإ�شراف على املوظفني التابعني له ومراقبة التزامهم بالعمل.
 .3جتهيز ال�صيدلية مبا ي�ضمن ح�سن �أدائها وترتيبها و�إعداد الأدوية الالزمة لل�صرف اليومي للطلبة
وتعوي�ض النق�ص فيها.
 .4مراقبة احلد الأدنى ملخزون الأدوية وامل�ستلزمات الطبية والت�أكد من �صالحيتها و�إعداد التقارير
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الدورية وحيثما يلزم ومبا ال يزيد عن كل �شهر مرة.
� .5إدارة وت�شغيل نظام ال�صيدلية املحو�سب ملراقبة و�ضبط حمتويات ال�صيدلية ومتابعة وتفقد وجرد
حمتويات ال�صيدلية من �أدوية وم�ستلزمات طبية ورقيا والكرتونيا.
 .6مراعاة الإجراءات الأ�صولية يف ا�ستالم و�صرف حمتويات ال�صيدلية من �أدوية وغريها مبا فيها
الأدوية املتفق عليها مبوجب اتفاقية الت�أمني.
 .7املحافظة على �أخالقيات و�شرف املهنة والتعامل بكيا�سة ولباقة مع الطلبة والعاملني يف اجلامعة.
� .8أي مهمات توكل �إليه من قبل الرئي�س الأعلى.
مادة (:)11

يتوىل موظف اال�ستقبال املهام والواجبات الآتية:

� .1إعداد وجتهيز امللف الطبي ورقي ًا والكرتوني ًا للعالج لكل مري�ض قبل عر�ضه على �أطباء الدائرة
و�إعادة امللف ملكانه بعد انتهاء املراجعة.
 .2ت�سجيل جميع مراجعي الدائرة من طلبة وعاملني يف �سجل املر�ضى يومي ًا ورقي ًا والكرتوني ًا وتنظيم
دخولهم على الأطباء ح�سب الت�سل�سل مع مراعاة احلاالت الطارئة.
 .3عمل تقارير �شهرية باملراجعني من الطلبة والعاملني يف اجلامعة للعيادة ليتم �إر�سالها �إىل رئي�س
اجلامعة.
� .4إعداد التقرير ال�شهري وال�سنوي عن الإجازات املر�ضية التي ح�صل عليها كل عامل يف اجلامعة.
 .5املحافظة على �أ�سرار املر�ضى التي يطلع عليها بحكم عمله والتعامل معهم بكيا�سة ولباقة.
� .6أي مهمات توكل �إليه من قبل الرئي�س الأعلى.
مادة (:)12

يتوىل رئي�س ق�سم الت�أمني ال�صحي املهام والواجبات الآتية:
 .1الإ�شراف على عمل الق�سم ومتابعة موظفيه من حيث التزامهم بواجباتهم.
 .2متابعة تنفيذ بنود اتفاقية التامني ال�صحي للطلبة والعاملني يف اجلامعة مع �شركة التامني.
 .3الإعداد ال�سنوي لعطاء الت�أمني ال�صحي للعاملني والطالب وقبل وقت كاف.
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 .4جتهيز النموذج اخلا�ص بالت�أمني ال�صحي ليعب�أ من قبل العامل يف اجلامعة ولعائلته ملن يرغب يف
ذلك.
� .5إر�سال ك�شوفات ب�أ�سماء العاملني و طلبة اجلامعة ل�شركة الت�أمني املعتمدة لت�أمينهم �صحي ًا.
 .6ا�ستالم بطاقات الت�أمني ومناذج العالج ودليل امل�شرتكني من �شركة الت�أمني املعتمدة اخلا�صة
بالعاملني وعائالتهم والطلبة وتوزيعها عليهم مع تو�ضيح و�شروط وا�ستثناءات وفرتات االنتظار
لالتفاقية.
� .7إعداد مطالبات الت�أمني ال�صحي للطلبة والعاملني بك�شوفات و�إر�سالها ل�شركة الت�أمني ومتابعتها
وا�ستالم رديات املطالبة وتدقيقها و�إر�سالها لدائرة ال�ش�ؤون املالية ل�صرفها مل�ستحقيها.
 .8الإعالم الفوري ل�شركات التامني ب�إلغاء �أو �إ�ضافة م�ؤمنني على وثيقة التامني من العاملني
وعائالتهم والطلبة وح�سب االتفاقية مع �شركة التامني.
 .9ا�ستالم الإ�شعارات بحاالت الت�أمني غري املغطاة الواردة من �شركة الت�أمني للدائرة والت�أكد من
�صحتها ثم �إر�سالها لدائرة ال�ش�ؤون املالية للخ�صم على املوظف.
 .10العمل على توفري الأدوية للأمرا�ض املزمنة و�صرفها مل�ستحقيها من العاملني يف اجلامعة
وعائالتهم باالتفاق مع �شركة التامني.
� .11أي مهمات توكل �إليه من قبل الرئي�س الأعلى.
مادة (:)13

يراعى يف اعتماد الإجازات املر�ضية التعليمات الآتية:
� .1أن تقدم طلبات اعتماد الإجازات املر�ضية �إىل الدائرة خالل �أيام الدوام الر�سمي.
� .2أن تكون �صادرة عن طبيب �أخ�صائي �أو م�ست�شفى معتمد من اجلامعة ومت حتويل املري�ض �إليه وال
تعتمد بخالف ذلك .
� .3أن تكون الإجازة املر�ضية �صادرة عن �أطباء الطوارئ والأخ�صائيني بامل�ست�شفيات املعتمدة ال�صادرة
للحاالت اال�ضطرارية مبوجب تقرير طبي ي�شري �إليها.
 .4املوظف الذي ال يتمتع بالت�أمني ال�صحي من اجلامعة ،ويتمتع بت�أمني حكومي �أو خا�ص ،تعتمد
الإجازة املر�ضية ال�صادرة عن �أطباء الطوارئ والأخ�صائيني بامل�ست�شفيات فقط وكان يف حالة
ا�ضطرارية ي�شري �إليها التقرير الطبي.
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� .5أن تقبل الن�سخة الأ�صلية فقط للتقارير على �أن تقدم �إىل املدير وح�سب النموذج املعتمد من دائرة
املوارد الب�شرية خالل � 48ساعة من �صدورها و�إذا جتاوز هذه املدة ي�سقط حق املعني يف الإجازة
املر�ضية.
 .6يتم تنظيم مدد الإجازات املر�ضية لكافة العاملني يف اجلامعة ح�سب �أحكام قانون العمل الأردين
ال�ساري املفعول.
مادة (:)14

املدير والعاملون يف الدائرة م�س�ؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.
مادة (:)15

�أ .يتم البت يف احلاالت التي مل يرد ن�ص بها بقرار من الرئي�س
ب .تلغي هذه التعليمات �أي تعليمات و�/أو قرارات �سابقة ذات عالقة بعد �إقرارها.
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تعليمات مكافحة التدخني
املادة (:)1

ت�سمى هذه التعليمات "تعليمات مكافحة التدخني يف جامعة ال�شرق الأو�سط" ل�سنة  2014ويعمل
بها من تاريخ �إقرارها.

املادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ،ما مل
تدل القرينة على غري ذلك:
جامعة ال�شرق الأو�سط.
اجلامعة :
رئي�س اجلامعة.
الرئي�س :
تعليمات مكافحة التدخني ال�صادرة مبوجب قرار جمل�س العمداء يف اجلامعة.
التعليمات :

املادة (:)3

تهـدف اجلامعة �إىل خدمة املجتمع الأردين وتطويره ،واالرتقاء بامل�ستوى ال�صحي للمواطن على
ر�أ�س هذه اخلدمة ،ولعل الأ�سلوب الأمثل للمحافظة على �صحة الإن�سان هو باعتماد الأ�سلوب الوقائي،
والإقالع عن التدخني هدف وقائي يجنب املجتمع الأمرا�ض واخل�سائر املالية والنف�سية واجلامعة
ت�سعى لتعميق هذا احل�س للطلبة والعاملني فيها.

املادة (:)4

يتم ت�شكيل جلنة عليا للإ�شراف على تطبيق هذه التعليمات مهمتها ر�سم ال�سيا�سة العامة لتطبيق
برنامج مكافحة التدخني يف اجلامعة وتتكون من:
�أ .دائرة الهند�سة واخلدمات.
ب .دائرة الرعاية ال�صحية.
ج .عمادة �ش�ؤون الطلبة.

املادة (:)5

يكون دور اللجنة العليا كالآتي:
�أ .تطبيق التعليمات تتكون من م�شرف الن�شاط الثقايف واالجتماعي ،وم�شرف اخلدمات الطالبية،
وم�شرف اخلدمات العامة ،والأمن اجلامعي ،وجلنة من طلبة اجلامعة.
ب .تنظيم املحا�ضرات والندوات والأبحاث العلمية تتكون من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية من جميع
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الكليات ودائرة الرعاية ال�صحية ،وعمادة الدرا�سات العليا والبحث العلمي ،ويتم ت�شكيلها �سنوي ًا.
ج� .إجراء ومتابعة وو�ضع الربامج ملكافحة التدخني ،بالإ�ضافة �إىل �إجراء االت�صاالت واملرا�سـالت مع
اجلهات الدولية والوطنية الداعمة بهدف احل�صول على الدعم املادي والفني والإعالمي.
د .يحق للجنة العليا ت�شكيل جلان يف الكليات والدوائر الإدارية.
املادة (:)6

تعتمد اجلامعة �أ�سلوب ًا متدرج ًا ملكافحة التدخني ح�سب الالئحة الإجرائية املرفقة.

املادة (:)7

مينع التدخني يف الأماكن العامة ،والكلية ،واملطعم ،وقاعات االجتماعات ،واملكاتب الإدارية،
وال�صالة الريا�ضية ،واملرافق العامة ،والأماكن املغطاة.
املادة (:)8

و�ضع لوحات �إجرائية الحقة تنطوي على تنبيه وحتذير وغرامة ملخالف التدخني تعزيز ًا لن�شر
ثقافة منع التدخني.

املادة (:)9

التدخني يف الأماكن غري امل�سموح بها خمالفة لتعليمات و�أنظمة اجلامعة ،وتطبق بحق املخالفني
التعليمات الت�أديبية ذات العالقة.

املادة (:)10

تنظر جلنة ق�ضايا الطلبة يف حاالت خمالفة تعليمات مكافحة التدخني وتطبق العقوبات الت�أديبية
ح�سب التدرج الآتي:
�أ( .للمرة الأوىل) توقيع تعهد خطي بعدم التكرار (تنبيه).
ب( .للمرة الثانية) حرمان الطالب من كافة االمتيازات املالية التي منحتها اجلامعة (�إنذار �أول).
ج .يف حال تكرار املخالفة للمرة الثالثة يحال الطالب �إىل جمل�س ت�أديب الطلبة.

املادة (:)11

تنظر اللجنة العليا يف حاالت خمالفة تعليمات مكافحة التدخني لأع�ضاء الهيئتني التدري�سية
والإدارية وتطبق العقوبات الت�أديبية ح�سب التدرج الآتي:
�أ( .للمرة الأوىل) توقيع تعهد خطي بعدم التكرار.
ب( .للمرة الثانية) ح�سم راتب يوم عمل.
ج .يف حال تكرار املخالفة للمرة الثالثة يحال املوظف �إىل املجل�س الت�أديبي.
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املادة (:)12

�إذا كان املدخن زائر ًا يوقع تعهد خطي بعدم تكرارها ويف حالة التكرار مينع الزائر من دخول
اجلامعة ،ويو�ضع ا�سمه �ضمن الئحة املمنوعني من الدخول �إىل احلرم اجلامعي.
املادة (:)13

الرئي�س والعمداء وجمعية العاملني م�س�ؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

�آلية تطبيق تعليمات مكافحة التدخني يف اجلامعة
 .1ر�سالة عن �أ�ضرار التدخني توزع على �أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني يف اجلامعة يف بداية الف�صل.
 .2الكتابة يف �صحف وجمالت اجلامعة عن م�ضار التدخني والتعليمات والعقوبات و�آليات التنفيذ.
 .3ت�صميم بو�سرتات وتخطيط كراتني على لوحات الإعالنات تت�ضمن بنود من التعليمات والعقوبات
ملدة �أ�سبوعني.
 .4يرتدي طلبة من اجلامعة �أو�شحة خا�صة حتمل عبارات منع التدخني ملدة �أ�سبوع.
 .5حمالت �ضبط املخالفني:
�أ .حملة من موظفي عمادة �ش�ؤون الطلبة .
ب .حملة من �أع�ضاء الأمن اجلامعي املناوبني على مدار ال�ساعة.
ج .مراقبو القاعات.
د� .أي موظف �أو ع�ضو هيئة تدري�س يف اجلامعة.
 .6يطلب من الطالب املخالف هويته ويكتب بذلك �إىل عميد �ش�ؤون الطلبة.
 .7يوقع الطالب (للمرة الأوىل) تعهد خطي بعدم التكرار (تنبيه) ،و(للمرة الثانية) حرمان الطالب
من كافة االمتيازات املالية التي منحتها اجلامعة (�إنذار �أول) ،ويف حال تكرار املخالفة الثانية
يحال الطالب �إىل جمل�س ت�أديب الطلبة.
 .8يتم �إعالم دائرة ال�ش�ؤون املالية وكلية الطالب املعني ومدير القبول والت�سجيل والعميد/املدير
املعني بالعقوبة.
 الئحة �إجرائية ملكافحة التدخني يف اجلامعة .1رفع �شعار "نحو جامعة خالية من التدخني".
134

دليل الطالب 2016 - 2015

 .2الطلب من كل طالب مقبول يف اجلامعة التوقيع على تعهد "عدم التدخني".
 .3و�ضع لوحة يف مكان بارز عند مدخل الطلبة حتمل عبارة "جامعة بدون تدخني" وتو�ضع لوحات
م�شابهة داخل اجلامعة.
 .4تخ�ص�ص �صفحة يف كل عدد من �صحف وجمالت اجلامعة تت�ضمن مقاالت وعبارات توعية ب�أ�ضرار
التدخني بالإ�ضافة �إىل �إقامة املعار�ض والبو�سرتات.
 .5تخ�صي�ص �أماكن داخل الكليات للتدخني حتددها دائرة الهند�سة واخلدمات.
 .6مينع بيع الدخان يف �أماكن البيع داخل احلرم اجلامعي.
 .7يتم ت�أ�سي�س نواة عيادة متخ�ص�صة لدى عمادة �ش�ؤون الطلبة مبكافحة التدخني بتوفر الدعم املايل
لها من منظمات دولية وحملية داعمة.
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�أمور يجب �أن ت�ؤخذ باالعتبار
عزيزي الطالب/ـة �إليك بع�ض التعليمات الآتية:
 .1الرجاء التقيد بخطتك الدرا�سية ف�أنت امل�س�ؤول عن ت�سجيل موادك وال تتحمل اجلامعة �أي
م�س�ؤولية عند ت�سجيلك الي مادة خارج خطتك الدرا�سية .
 .2ميكنك طلب الوثائق الر�سمية التي حتتاجها والتي تتعلق بو�ضعك االكادميي يف اجلامعة
من خالل النماذج املوجودة يف دائرة القبول والت�سجيل وبعد دفع الر�سوم املقررة.
� .3أ�ستعن مبر�شدك االكادميي وراجعة مل�ساعدتك يف اختيار املواد التي تقع �ضمن خطتك
الدرا�سية فهو خري م�ساعد لك.
 .4من ال�ضروري متابعة لوحات االعالنات املوجودة يف خمتلف مباين اجلامعة واملوقع
االلكرتوين للإطالع على ما ي�ستجد.
 .5تعتمد اجلامعة �إبالغك ب�أي قرارات تخ�ص م�سريتك الدرا�سية على العنوان الوارد يف
طلب الإلتحاق مبا فيه عنوانك الإلكرتوين ،لذا يرجى حتديث عنوانك يف دائرة القبول
والت�سجيل يف حال تغيريه.
 .6ال�سنة الدرا�سية يف اجلامعة عبارة عن ف�صليني درا�سيني �إجباريني مدة كل منهما ()16
ا�سبوعا وف�صل �صيفي اختياري مدته (� )8أ�سابيع.
 .7احلد الأعلى لعدد ال�ساعات التي يجوز ت�سجيلها يف الف�صل الأول �أو الثاين هو (� )12ساعة
معتمدة لدرجة املاج�ستري و(� )18ساعة معتمدة لدرجة البكالوريو�س واحلد الأدنى هو
(� )6ساعات لدرجة املاج�ستري و(� )12ساعة لدرجة البكالوريو�س اما يف الف�صل ال�صيفي
ف�أن احلد االعلى للت�سجيل هو (� )6ساعات لدرجة املاج�ستري و(� )9ساعات لدرجة
البكالوريو�س.
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 .8الرجاء االلتزام بواعيد الت�سجيل �ضمن الفرتة املحددة ح�سب التقومي اجلامعي حتى ال تقع
طائلة الغرامات املرتتبة على الت�أخري.
 .9ان تغيبك عن اكرث من  %20من املحا�ضرات لطلبة املاج�ستري و  %15لطلبة البكاوريو�س
يعر�ضك للحرمان من التقدم لالمتحان النهائي وتر�صد لك عالمة "را�سب" يف تلك
املادة وتدخل �ضمن معدلك الرتاكمي.
� .10إذا انخف�ض معدلك الرتاكمي عن  %75لطلبة املاج�ستري و  %60لطلبة البكالوريو�س
ي�ضعك على قائمة االنذرات االكادميية وا�ستمرار انخفا�ض معدلك الرتاكمي ي�ؤدي اىل
ف�صلك من التخ�ص�ص ،لذا نن�صحك يف حالة انخفا�ض معدلك الرتاكمي عن احلد
االدنى املطلوب مراجعة مر�شدك االكادميي لبحث ال�سبل الكفيلة لرفع املعدل.
 .11ال ترتدد يف مراجعة مدر�سك خالل ال�ساعات املكتبية املخ�ص�صة للمراجعة.
 .12هويتك اجلامعية وثيقة مهمة عليك املحافظة عليها وحملها معك با�ستمرار .وعند فقدها
تبلغ عنها عمادة �ش�ؤون الطلبة خالل �أ�سبوع.
 .13تتيح عمادة �ش�ؤون الطلبة الفر�ص لتنمية مهاراتك الثقافية ,الريا�ضية والفنية من خالل
الأندية الطالبية املختلفة ,فال ترتدد من الإفادة منها يف �أوقات فراغك.
 .14ت�أكد من ح�صولك على ن�سخة من اخلطة الدرا�سية والتقومي اجلامعي.
 .15قيامك بتزوير وثائق اجلامعة �أو ا�ستعمال الأوراق املزورة يف �أي من �أغرا�ض اجلامعة قد
يعر�ضك �إىل �إلغاء قرار منحك ال�شهادة اجلامعية.
 .16كن حري�ص ًا على �أخذ التعليمات والإر�شادات ال�صادرة من امل�صادر الر�سمية للجامعة.
 .17اجلامعة �أن�شئت لأجلك ولأبنائك من بعدك ،فيجب �أن حتافظ على ممتلكاتها ومرافقها،
و�أن يكون انتما�ؤك خال�ص ًا لها.
 .15نظافة اجلامعة تعك�س نظافة طلبتها ،فحافظ عليها نظيفة جميلة لتعك�س الوجه احل�ضاري
ل�صرح علمي �شامخ.
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 .18جامعة ال�شرق الأو�سط �صرح علمي متميز روعي يف �إن�شائه كافة الت�سهيالت والإمكانات
احلديثة املي�سرة ،فما عليكم �إال الإفادة من هذه املن�ش�آت والتجهيزات التي ُوجدت لأجلك.
 .19املكتبة �صرح حديث وجمهز ب�أحدث التقنيات ،فال ترتدد يف الإفادة منها يف �أوقات فراغك.
 .20عند مواجهتك لأي م�شكلة عليك مراجعة عمادة �ش�ؤون الطلبة /ق�سم اخلدمات الطالبية
فهي املعنية مب�ساعدتك.
 .21ال تتوان عن تقدمي امل�ساعدة لزمالئك من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
األعذار الطبية:
 -22تعتمد الأعذار الطبية ال�صادرة عن �أطباء دائرة الرعاية ال�صحية باجلامعة.
 -23الأعذار الطبية ال�صادرة عن �أطباء وم�ست�شفيات خارج اجلامعة تعتمد خالل � 72ساعة
من �صدورها من قبل مدير دائرة الرعاية ال�صحية باجلامعة.
 -24يعتمد العذر الطبي للأمتحان النهائي ال�صادر من امل�ست�شفيات فقط احلكومي واخلا�ص,
وبعذر قهري.
 -25ال يجوز جتميع الأعذار الطبية ويعتمد �آخر تقرير وح�سب التعليمات.
 -26مراجعة دائرة الرعاية ال�صحية باجلامعة ال�ستالم بطاقة وتعليمات الت�أمني ال�صحي.
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