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دليل الطالب
كلمة الدكتور يعقوب ناصر الدين
أنــا مــن الذيــن يؤمنــون بــأن العلــم بحــر ال ســاحل لــه ،ولكنــي أؤمــن
كذلــك بــأن اإلنســان قادرعــى رســم صــورة الحيــاة اإلنســانية بطــرق
مختلفــة ،وعندمــا اخرتنــا شــعار الجامعــة «املعرفــة قــوة» أردنــا لطلبــة

هــذه الجامعــة أن يجعلــوا املعرفــة أداة يرســمون بهــا الصــورة األجمــل
لحياتهــم ومســتقبلهم ومســتقبل أمتهــم واإلنســانية جمعــاء.

مــن الطبيعــي أن يرمــز الشــعار إىل يشء يــدل عليــه ،كــا هــو الحــال

بالنســبة لرؤيــة الجامعــة« :الجديــة وااللتــزام والســعي إىل التعلــم»
وذلــك يعنــي أن عــى مطلقــي الشــعارات أن يتحملــوا املســؤولية

الكاملــة يك يرتجموهــا عــى أرض الواقــع ،ويربهنــوا باألفعــال وليــس
باألقــوال قدرتهــم عــى تحويــل املعــاين والغايــات واألهــداف مــن خــال

د.يعقوب نارص الدين
رئيس مجلس األمناء

مامرســات عمليــة ملموســة.

مــن أجــل ذلــك وضعــت الجامعــة رؤيتهــا ورســالتها ،وغاياتهــا ،وأهدافهــا ،ضمــن إســراتيجياتها املتجــددة
بهــدف الوصــول إىل أعــى مراتــب األداء ،بتطبيــق معايــر الجــودة والحوكمــة ،واالنفتــاح عــى التجــارب

العامليــة املثــى ،وبذلــك حــازت الجامعــة عــى شــهادة ضــان الجــودة» املســتوى الذهبــي» ،وعــى شــهادة
اآليــزو الدوليــة ،وعــى شــهادة االعتــاد الربيطــاين ( )ASICودخلــت يف التصنيفــات العامليــة  :التاميــز
لتأثــر الجامعــات ،The University Impact Ranking 2020و QSللمنطقــة العربيــة ،QS Arab Region
وتصنيــف  ،Metric UI Greenمثلــا نالــت ثقــة االتحــاد العــام للجامعــة العربيــة الــذي يعتمدهــا مقـ ًّرا دامئًــا

لألمانــة العامــة ملجلــس حوكمــة الجامعــات العربيــة .

إن عضويــة الجامعــة يف اتفاقيــة املاجناكارتــا األوروبيــة ،واحتضانهــا لربامــج جامعــة بيدفوردشــر ،ورشاكتهــا
مــع جامعــة ســراثكاليد الربيطانيــة وكليــة لنــدن للتجــارة ،أدلــة أكيــدة عــى أنهــا تؤمــن بعامليــة التعليــم

والبحــث العلمــي ،وأنهــا قــادرة عــى دخــول فضــاءات العلــوم الحديثــة ،والثــورة الصناعيــة الرابعــة ،والــذكاء

االصطناعــي ،واالقتصــاد الرقمــي ،وتحويــل رحابهــا الجامعــي إىل رحــاب ذيك معــريف عاملــي ،وبيئــة مناســبة

لفــرص االبتــكار ،واالخــراع ،واإلبــداع ،والريــادة ،وتخريــج الطالــب املعــريف القــادر عــى صناعــة مســتقبله

بنفســه ،وعــى املشــاركة يف التنميــة املســتدامة ،ويف تطويــر الحيــاة اإلنســانية ،واالرتقــاء بهــا ســلوكًا
ونه ًجــا وإنجــازًا.

وخــال الظــروف االســتثنائية التــي نعيشــها عــى مســتوى األردن والعــامل أجمــع ،بســبب جائحــة كورونــا؛
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أكــدت جامعــة الــرق األوســط أنهــا يف الطليعــة فكــ ًرا وأدا ًء؛ ألنهــا اســتندت إىل خططهــا املحكمــة إلدارة
املخاطــر ،فاســتطاعت مواكبــة التدابــر الحكوميــة الرســمية ملواجهــة هــذه األزمــة العامليــة ،موليــة طلبتهــا
بخاصــة ،ومنتســبيها ومرتاديهــا بعا ّمــة ،أقــى درجــات الرعايــة واالهتــام ،وقــد اتّخــذت يف ســبيل ذلــك

أعــى درجــات الجاهزيــة فيــا يتعلــق بــروط الوقايــة مــن هــذا الفــروس ،وتوفــر مســتلزمات ذلــك يف

كل ركــن مــن أركانهــا الحيويــة ،حفاظًــا عــى صحتهــم وســامتهم .وأفــادت يف الوقــت نفســه مــن البنيــة

التحتيــة التكنولوجيــة املتطــورة التــي منتلكهــا ،وســخرت إمكاناتهــا ومقدراتهــا كافــة ،للمحافظــة عــى ســر

عمليــة التعليــم عــن بُعــد يف أعــى املســتويات ،مؤثــرة مصلحــة طلبتهــا عــى أي مصلحــة ،وســائرة يف
طريــق تأكيدهــا إميانهــا برؤيتهــا الثاقبــة املســتنرية ،وســعيها الحثيــث لتحقيقهــا بالعمــل الــدؤوب ،واإلنجــاز

املشــهود.

وألننــا نؤمــن أن طلبــة الجامعــة هــم ركيزتهــا وعامدهــا ،وأنهــم أســاس العمل ّيــة التعليم ّيــة التعلم ّيــة التــي

أنشــئت ألجــل الوفــاء بهــا ،وتحقيقهــا عــى الوجــه األمثــل ،وألننــا أمنــاء عليكــم ،نحــرص عــى إعدادكــم

وتأهيلكــم ،ونســعى لتزويدكــم بــكل مــا يفيدكــم وينفعكــم ،ويذلّــل الصعوبــات التــي قــد تعــرض طريقكــم؛
فإننــا نضــع بــن أيديكــم دليــل الطالــب للعــام الجامعــي  ،2022/2021مرشــدًا لكــم وهاديًــا ،فيــا يتعلــق
باملعلومــات التــي يه ّمكــم أن تعرفوهــا عــن جامعتكــم ،والتعليــات التــي يعنيكــم االطــاع عليهــا ،وااللتــزام

بهــا ،اإلرشــادات التــي تقودكــم نحــو تحقيــق أملنــا املنشــود بكــم.
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لماذا جامعة الشرق األوسط؟
يؤمــن األردن بــأن ثروتــه البرشيّــة هــي أغــى ممتلكاتــه ،ويؤمــن يف الوقــت ذاتــه بــدور الشــباب يف نهضــة
ـل االســتثامر فيهــم
األمــم؛ األمــر الــذي يتطلّــب تهيئتهــم ،وتأهيلهــم ألداء هــذا الــدور املهــم املنــوط بهــم ،فيظـ ّ

أه ـ ّم أنــواع االســتثامر ،وبخاصــة إذا كان يف مجــال التعليــم ،تحقي ًقــا لــرؤى جاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن
الحســن ،وقــد أراد لســواعد األرد ّن الشــباب أن يكونــوا بُنــاة وطــن ،وحــاة منجــزات.
ويف هــذا اإلطــار ح ّمــل جاللتــه املؤسســات التعليم ّيــة مســؤوليات كبــرة ،ورســم لهــا يف الوقــت نفســه خارطة
طريــق تو ّجــه عملهــا ،وتقــوده لتحقيــق أفضــل النتائــج؛ ففــي ســياق الورقــة النقاشــية الســابعة لجاللتــه ألفينــاه
يقــول« :عــى املؤسســات التعليميــة أن تؤمــن مبــا يتمتــع بــه أبنــاء هــذا الشــعب وبناتــه مــن طاقــات هائلــة،
وقــدرات كبــرة ،ومواهــب متنوعــة ،وتســعى الكتشــاف هــذه الطاقــات ،وتنميــة تلــك القــدرات ،وصقــل
تلــك املواهــب ،وتحفيزهــا إىل أقــى حدودهــا ،عــر أحــدث األســاليب التــع ليميــة التــي تشــجع عــى الفهــم
والتفكــر ،والفهــم ال التلقــن ،وتجمــع بــن العلــم والعمــل ،والنظريــة والتطبيــق ،والتحليــل والتخطيــط ،وتفتــح
آفاقًــا رحبــة أمــام أبنائهــا ،ليتفوقــوا يف كل مــادة ،وينبُغــوا يف كل ف ـ ّن أو مهنــة أو حرفــة».
وبالعــودة إىل الخطــة اإلســراتيجية لجامعــة الــرق األوســط منــذ نشــأتها ،يُال َحــظ أن التو ّجهــات اإلســراتيجية
لهــا ،متمثّلــة يف :رؤيتهــا ،ورســالتها ،وقيمهــا الجوهريــة ،وغاياتهــا ،وأهدافهــا؛ تتمثّــل يف مضامينهــا ،ويف
آليــات تنفيذهــا ،ويف وســائل تطبيقهــا رؤى جاللــة امللــك حفظــه اللــه ،وتوجيهاتــه يف هــذا اإلطــار ،األمــر الــذي
يدفعنــا لإلجابــة عــن ســؤال :ملــاذا جامعــة الــرق األوســط؟
تتميــز جامعــة الــرق األوســط بحقائــق ملموســة عــى أرض الواقــع ،ميكــن للطالــب أو الزائــر إدراكهــا بيــر
وســهولة:
رحابهــا الجامعــي :ممتــد يف رحــاب طبيعــة خالبــة ،حدائــق ،ســاحات ،ودروب تفــي إىل املبــاين املقامــة،
وفــق أرقــى املواصفــات واملعايــر الجامعيــة.
قلبهــا :ينبــض بطلبتهــا القادمــن إليهــا مــن األردن ،ودول مجــاورة ،يتلقــون العلــوم املختلفــة مــن أكادمييــن
مرموقــن ،يعــد عــدد منهــم روادًّا يف العلــوم التــي يدرســونها ،تحفهــم جمي ًعــا بالعنايــة الصحيــة ،والســامة
النفســية ،والتــوازن األخالقــي.
روحهــا :مفعمــة باملــودة والطيبــة ،واألخــاق الرفيعــة ،والســلوك الراقــي ،تأنــف التعصــب والعنــف ،وتعشــق
التآلــف والتعــاون ،واالنفتــاح عــى محيطهــا املحــي ،والوطنــي ،والقومــي واإلقليمــي واإلنســاين.
كيانهــا :قائــم عــى منظومــة مــن املبــادئ التــي تعكــس رؤيتهــا ورســالتها ،ومبادراتهــا الخالقــة نحــو التعلــم،
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والبحــث العلمــي ،وإعــداد القــادة وخدمــة املجتمــع والتفاعــل اإليجــايب مــع القطاعــات واملؤسســات
والــركات مــن أجــل املســاهمة يف التنميــة الشــاملة.
عقلهــا :يســتند إىل التفكــر والتخطيــط اإلســراتيجي ،وتطبيــق معايــر الجــودة يف بعدهــا األكادميــي،
والحوكمــة يف بعدهــا اإلداري ،وتقــود تو ّج ًهــا قوم ًيــا لحوكمــة الجامعــات العربيــة ،مــن خــال مجلــس
متخصــص تحتضــن الجامعــة مقــره الدائــم.
عقيدتهــا :املعرفــة قــوة ،واملعرفــة أشــمل مــن العلــم ،وأعمــق مــن املنهــج ،إنهــا الوســيلة لبنــاء اإلنســان
وتدريبــه وتأهيلــه ،وتطويــر مهاراتــه ملامرســة دوره الفاعــل يف الحيــاة اإلنســانية ،وهــي لذلــك تحــرص عــى
توقيــع مذكــرات التفاهــم واالتفاقيــات مــع الهيئــات واملؤسســات ذات العالقــة ،وعقــد املؤمتــرات العلميــة،
والنــدوات وورش العمــل والنشــاطات الالمنهجيــة؛ لتشــكل رؤيــة مســتقبلية للطالــب قبــل تخرجـــــه.
وجهتهــا :نحــو املشــاركة الفاعلــة يف تحقيــق النهضــة الشــاملة ،مــن خــال التزامهــا بقيمهــا األخالقيــة (جامعــة
محرتمــة) توفــر لطلبتهــا جميــع عوامــل النجــاح والتفــوق العلمــي ،والتأهيــل العمــي ،وللعاملــن فيهــا مــن
أكادمييــن وإداريــن أفضــل مــا يســتحقونه مــن حقــوق وظيفيــة وإنســانية ،ملتزمــة بأمانــة املســؤولية،
ورشف خدمــة العلــم ،ســاعية نحــو التعلــم ســعيها نحــو الرفعــة والتميــز.
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نشأة الجامعة
تأسســت جامعــة الــرق األوســط عــام  2005جامعــة للدراســات العليــا ،يف موقــع متميّــز مــن العاصمــة
ّ

يل ،وتضــم الجامعــة ثالثــة أنــواع
عــان ،عــى مســافة بضعــة كيلــو مــرات بات ّجــاه مطــار امللكــة عليــاء الــدو ّ
مــن الربامــج األكادمي ّيــة تطرحهــا تســع كلّ ّيــات؛ أولهــا :برنامــج املاجســتري الــذي انتظــم يف الجامعــة مــع بدايــة
تخصصــاتُ ،منحــت
الفصــل الثــاين مــن العــام الجامعــي  ،2006/2005بتخصصــات عديــدة بلغــت حاليًّــا 9
ّ
فيهــا درجــة املاجســتري ملــا يقــارب  3442طالبًــا وطالبــة .وثانيهــا :برنامــج البكالوريــوس الــذي بــدأ مســرته
صــا،
األكادمي ّيــة منــذ العــام الجامعــي  2009/2008بتخصصــات عديــدة ،بلغــت حال ًّيــا ســبعة وعرشيــن
تخص ً
ّ
ُمنحــت فيهــا درجــة البكالوريــوس ملــا يقــارب  5792طال ًبــا وطالبــة .ويف عــام  2020أطلقــت الجامعــة أول
برنامــج دبلــوم عــا ٍل يف الرتبيــة ،بلــغ عــدد خ ّريجيــه  34طالبًــا وطالبــة .وتــاه يف مطلــع العــام الجامعــي 2021
برنامــج الدبلــوم العــايل يف التعلــم اإللكــروين.
وجامعــة الــرق األوســط تتب ّنــى منــذ نشــأتها رؤيــة تتمثّــل يف الجدّيــة ،وااللتــزام ،والســعي للتعلّــم؛ األمــر
الــذي مكّنهــا مــن تحقيــق التقــدم بخُطــى رسيعــة واثقــة .وهــي تحــرص عــى توفــر البيئــة التعليم ّيــة التعلّم ّيــة
املتميّــزة ،فتســتقطب أعضــاء هيئــة تدريس ـيّة متميّزيــن مــن جنس ـيّات عربيّــة وأجنبيّــة ،وهــم أكْفــاء وذوو
تخصصاتهــم املختلفــة.
خــرات ومؤهــات عاليــة يف مجــاالت
ّ
العلمــي
وتهتــ ّم الجامعــة بتهيئــة البيئــة اإلبداع ّيــة والبحث ّيــة الرائــدة ،فتــويل اهتام ًمــا بالغًــا بتشــجيع البحــث
ّ
ـي ،يشــمل املشــاريع واألبحــاث املتميّــزة
وتطويــره ،مــن خــال مــا
ّ
يل سـ ّ
تخصصــه لــه مــن دعــم مــا ّ
ـنوي نوعـ ّ
املنشــورة يف مجــات مرموقــة ،وقواعــد بيانــات عامليّــة ،مثــل ،Scopus :وبحــوث أعضــاء الهيئــة التدريسـيّة
بتخصصــات مختلفــة ،وتحظــى باستشــهادات عالية عىل مســتوى الباحثــن واملهت ّمني.
املنشــورة فيهــا ترتبــط
ّ
وتحــرص جامعــة الــرق األوســط كذلــك عــى تطويــر برامجها وخططهــا الدراســية ،وعىل اســتحداث تخصصات
أكادمييــة جديــدة ،مبــا يتــاءم مــع التوجهــات الوطنيّــة والعامليّــة ،ويلبــي متطلبــات ســوق العمــل؛ تحقي ًقــا
ـي ،وخدمــة املجتمــع؛
لرســالتها يف إعــداد القــادة مــن خــال تهيئــة بيئــة محفــزة عــى التعلــم ،والبحــث العلمـ ّ
يجســدها تع ـدّد جنســيات طلبتهــا الوافديــن مــن البــاد
يف،
ّ
األمــر الــذي جعلهــا تشــهد حالــة مــن التن ـ ّوع الثقــا ّ
يب فيهــا،
ّ
العربيــة الشــقيقة ،والبــاد األجنبيــة الصديقــة ،وقــد دأبــت الجامعــة عــى دمجهــم بالجســم
الطــا ّ
يف
وعــى دفعهــم لالنخــراط يف أنشــطتها وفعالياتهــا؛ مبــا يســهم يف توســيع آفــاق التالقــح الفكـ ّ
ـري والثقــا ّ
بينهــا وبــن تلــك الــدول ،ويدعــم املســرة التعليميّــة األكادمييّــة فيهــا جميعــا.
وقــد أدّت الســمعة العامل ّيــة التــي تحظــى بهــا جامعــة الــرق األوســط إىل تكويــن رشاكات وتفاهــات
أكادمي ّيــة مــع جامعــات دول ّيــة مرموقــة ،كجامعــة بيدفوردشــر الربيطانيــة التــي تســتضيف منهــا برامــج
معتمــدة ملنــح الدرجــات العلميــة املختلفــة يف تخصصــات عديــدة تــد ّرس يف رحابهــا ،باإلضافــة إىل إطالقهــا
برنام ًجــا مشــركًا يف تخصــص الصيدلــة مــع جامعــة ســراثكاليد الربيطانيــة ،والعمــل جــا ٍر لتنفيــذ اتفاقيــة
ثانيــة موقّعــة مــع جامعــة ســراثكاليد نفسها،الســتضافة برامــج وتخصصــات متنوعــة منهــا ،يف مســتوى
البكالوريــوس ،واملاجســتري ،والدكتــوراه؛ يف داللــة واضحــة وأكيــدة عــى رفعــة الســمعة األكادمي ّيــة لجامعــة
الــرق األوســط عامليًّــا ،كــا هــو األمــر محليًّــا وإقليميًّــا.
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تتوفــر يف جامعــة الــرق األوســط شــبكة خدمات ّيــة بتقنيــات حديثــة ،وتنعــم بنظــام أمــن وحاميــة عــايل
الكفــاءة ،وهــي تعمــل باســتمرار عــى تطويــر مرافقهــا الجامعيــة وتنويعهــا ،وتحــرص عــى تزويدهــا بالوســائل
التكنولوجيــة املتقدمــة ،ومرافقهــا كافّــة مؤهّلــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة.

وال يقتــر دور جامعــة الــرق األوســط عــى كونهــا مؤسســة وطنيــة تعليميــة بحثيــة غــر ربحيــة فقــط ،بــل
إنّهــا تؤمــن مبســؤول ّيتها املجتمع ّيــة؛ فتحــرص عــى املشــاركة بطــرق عديــدة ومختلفــة يف جميــع املحافــل
واملناســبات الوطنيــة والدينيــة واالجتامعيــة وغريهــا .كــا أ ّن الجامعــة التــي تســتمد اســمها مــن نقطــة التقــاء
الحضــارات والعــوامل تبــذل كامــل جهدهــا وإمكانيّاتهــا يف تعزيــز دور الفــرد يف املجتمــع وتيســر انخراطــه
بــه ،وهــي تش ـ ّجع االبتــكارات واإلبداعــات العلميّــة ،وتق ـدّم الحوافــز التشــجيعية للمبدعــن واملتميّزيــن مــن
أفرادهــا.
وقــد أدّى ذلــك كلّــه لحصولهــا عــى شــهادة ضــان الجــودة املحل ّيــة (املســتوى الذهبــي) مــن هيئــة اعتــاد
مؤسســات التعليــم العــايل وضــان جودتهــا عــى مســتوى املؤسســات التعليميــة ،وعــى مســتوى الربامــج
األكادمييّــة يف كليّــات :الحقــوق ،واآلداب والعلــوم ،واألعــال ،والهندســة .وهــي حاصلــة كذلــك عــى شــهادة
اآليــزو ( ،)9001:2015 ISOوعــى شــهادة االعتــاد الربيطــاين ( ،)ASICوعــى مراتــب متقدمــة يف تصــــنيف
الجامعــــات العــاملــــي ( ،)QSودخلــت الجامعــة كذلــك يف تصنيــف  University Impactمن مؤسســةTimes
 ،)THE( Higher Educationويف تصنيــف ( )QAللمنطقــة العربيــة  ،QS Arab RegionوتصنيــفGreen
 ،Metricوحصلــت عــى املركــز األول بــن الجامعــات األردنيــة الحكوميــة والخاصــة مبعيــار التأثــر Impact
ضمــن تصنيــف webometric.وهــي معتمــدة كذلــك لــدى اتحــاد املهندســن العــرب لربامــج البكالوريــوس
تخصــي الهندســة املدنيــة والطاقــة املتجــددة.
يف
ّ
وخــال جائحــة كورونــا أثبتــت جامعــة الــرق األوســط أنهــا أهــل ملواجهــة التحديــات ،معتمــدة بفضــل اللــه
تعــاىل عــى خطــة محكمــة إلدارة املخاطــر ،أعانتهــا عــى مواكبــة التدابــر الحكوميــة الرســمية ملواجهــة هــذه
األزمــة ،موليــة مصلحــة طلبتهــا بخاصــة ،ومنتســبيها ومرتاديهــا بعامــة أعــى درجــات الحــرص والرعايــة ،مــع
الرتكيــز عــى الســر قد ًمــا يف تنفيــذ عمليــة التعليــم عــن بعــد ،واإلفــادة مــن البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة
املتطــورة التــي متتلكهــا.
والجامعــة ســائرة يف طريــق تنفيــذ خطتهــا اإلســراتيجية ،وتحقيــق تو ّجهاتهــا وأولوياتهــا اإلســراتيجة ،ومــن
يل تدعمــه الــراكات الدوليــة ،واســتكامل متطلبــات الجامعــة الذكيــة،
أه ّمهــا :تأســيس حــرم
جامعــي دو ّ
ّ
وإعــادة هيكلــة الربامــج والتخصصــات مبــا يتوافــق مــع ســوق العمــل ،ويف ســبيل تحقيــق ذلــك وغــره تســعى
الجامعــة دائبــة لتحقيــق أهدافهــا التــي تقــود إىل بنائهــا مبــادرات عديــدة ومســتم ّرة ،تســتعني عــى تنفيذهــا
مبــؤرشات أداءحقيقيــة تســتطيع مــن خاللهــا قيــاس أدائهــا ،وتقييمــه ،وتوجيهــه نحــو املامرســات الفضــى.
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جامعة الرشق األوسط تهتم بالنوعية وهي جامعة عرصية دينامية يف تو ّجهاتها ،وتؤمن
بإنتاج املعرفة ،وبأنها نور الحياة
السياسة العامة للجامعة
انطالقًــا مــن فهمهــا للــدور الريــادي املنــوط بهــا ،ومــن تجربتهــا وتفاعلهــا وحيويتهــا العلميــة والبحثيــة
واملجتمعيــة ،فــإن السياســة العامــة لجامعــة الــرق األوســط مرتكــزة عــى كونهــا جامعــة إنســانية عامليــة
تتخــذ مــن اإلســام وســيلة مثــى مــن الرفعــة والرقــي ،وللمحبــة والتعــاون والوئــام بــن الديانــات والحضــارات
والثقافــات ،وتلتــزم بالقوانــن واألنظمــة والحريــة املســؤولة وتحــرم حقــوق اإلنســان وكرامتــه وحقــه يف
العلــم واملعرفــة واملشــاركة يف اتخــاذ القــرار مــن أجــل تحقيــق النهــوض الشــامل والتنميــة املســتدامة
والحيــاة الفضــى ،كل ذلــك يف إطــار مــن التفاعــل الفــردي والجامعــي الــذي تعــر عنــه املحــاور اآلتيــة:
 .1الجدّ ية وااللتزام والسعي للتعلم:
تعد موجهات إسرتاتيجيات الجامعة.
 .2اإلسرتاتيجية:
تعمل الجامعة بكل وحداتها األكادميية واإلدارية وفق خطط تنفيذية منبثقة عن إسرتاتيجية معتمدة.
 .3الطلبة:
يتصف طالب الجامعي مبهنيته ورقيّه.
 .4أعضاء الهيئة التدريسية:
عضو الهيئة التدريسية املتميز امللتزم محصن.

 .5الربامج والتخصصات واملناهج والخطط:
تواكب الحداثة والتطور ،وتدمج بني النظرية والتطبيق ،وتلبي احتياجات املجتمع املتغرية.
 .6املسؤولية املجتمعية:
تعــزز الجامعــة املســؤولية املجتمعيــة خدمــة لهــا وللمجتمــع مــن خــال وضــع إمكانياتهــا ومقدراتهــا كافــة
خدمــة للوطــن ولإلنســانية.
 .7الجودة:
غاية تلتزم الجامعة بتحقيقها وإدامتها محل ًيا ودول ًيا.
 .8أعضاء الهيئة اإلدارية:
عضو الهيئة اإلدارية الكفء مقدر.
 .9الحوكمة الرشيدة:
تتبنى الجامعة الحوكمة الرشيدة بوصفها منه ًجا لعملياتها األكادميية واإلدارية.
 .10البحث العلمي:
مخرجات البحث العلمي تخدم قضايا التنمية املستدامة.
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 .11تصنيف الجامعة:
تسعى الجامعة اىل تبوؤ مواقع متقدمة يف أنظمة التصنيف املحلية والدولية.
 .12التعلم املستمر:

الجامعة يف كيانها وثقافتها ساعية للتعلم ،وتنسج قدرة مستمرة متجددة عىل التكيف والتغيري.
 .13التعاون الدويل:
بناء تعاون مع مؤسسات أكادميية ومهنية ،ودولية مرموقة يخدم تطور الجامعة وتحقيق أهدافها.
 .14املخرجات:
تحرص الجامعة عىل تكوين مخرجات متطورة ،وملبية ملتطلبات سوق العمل ومواكبة للحداثة.
 .15الحرم الجامعي الذيك والصديق للبيئة التعليمية:
الفضاء الذي يستخدم االمكانات والقدرات التكنولوجية بجميع أبعادها ،والصديق للبيئة التعليمية.
 .16املهارات:
بناء مهارات مهنية وحياتية لدى أرسة الجامعة ،وتعزيزها وتوفري البيئة الالزمة لتطويرها.
 .17النشاطات:
مـأسسة النشاطات املنهجية وغري املنهجية محل ًيا وإقليم ًيا ودول ًيا.
 .18التغذية ال ّراجعة والدوروس املستفادة:
تتبنى الجامعة التغذية الراجعة متعددة املصادر لإلرتقاء بأدائها.
 .19اإلتيكيت والربوتوكول:
تعمــل الجامعــة عــى تعزيــز ثقافــة اإلتيكيــت والربتوكــول وأصولهــا لتكــون ثقافــة ســائدة بــن طلبتهــا
ومنتســيبها.
 .20االتصال والتواصل:
تفعيل مبادئ االتصال والتواصل يف جميع االتجاهات داخل الجامعة وخارجها.
 .21املبادئ األخالقية:
تراعي الجامعة مكارم األخالق يف معامالتها كافة.
 .22صورة الجامعة وسمعتها:
من الثوابت التي ينبغي أال متس وال تخدش.
 .23التنوع الثقايف:
تشجع الجامعة عىل التنوع الثقايف وتحرتم الرأي والرأي اآلخر.
 .24موارد الجامعة:
تعظيم موارد الجامعة املالية وتنويعها وتوسيع نفقاتها.
 .25الثقافة التنظيمية:
تعمل الجامعة عىل تعزيز ثقافتها التنظيمية لتكون داعمة لتحقيق التميز.
 .26املحيط األزرق (مفهوم إسرتاتيجي):
التوجه العلمي نحو مجاالت ابتكارية غري موجودة لدى اآلخرين أو غري قادرين عىل القيام بها.
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رؤية جامعة الشرق األوسط ورسالتها وغاياتها وأهدافها
الرؤية

جامعة جادَّة وملتزمة وساعية للتعلُّم.

الرسالة

إعداد القادة من خالل تهيئة بيئة محفِّزة عىل التعلُّم والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

الغايات

 .1بناء رأس املال البرشي.
 .2برامج وخطط تحايك الجامعات املرموقة.
 .3البحث العلمي الهادف.
 .5خدمة املجتمع والتنمية املستدامة.

األهداف

 .1تبني الحوكمة يف إدارة الجامعة.
 .2تهيئة بيئة تعليميّة تعلميّة جاذبة ومحفزة لالبتكار واالخرتاع واإلبداع والريادة.
 .3استكامل البُنى الفكريّة واالرتكازيّة للحرم الجامعي الذيك.
 .4التحسني املستمر للربامج والخطط األكادميية.
 .5بناء ودعم جسور التواصل األكادميي داخل ًيا وخارج ًيا.
 .6تعظيم املوارد املاليّة للجامعة وتنويعها.
 .7بناء رشاكات فاعلة مع مؤسسات املجتمع املدين.
 .8االرتقاء مبستوى البحث العلمي.

القيم الجوهرية
ت ُعــد القيــم إطــار عمــل للتعامــل بــن األفــراد داخــل الجامعــة وخارجهــا لتحقيــق أولوياتهــا اإلســراتيجية والســعي
نحــو تحقيــق أهدافهــا والجامعــة تثمــن عاليًــا القيــم اآلتيــة:

الجد ّية وااللتزام والتعلّم:

تع ّد الجديّة وااللتزام والسعي للتعلّم أحد أهم مرجع ّيات املنظومة القيم ّية للجامعة.

االنفتاح عىل الفضاءات األكادميية:

متثــل قيمــة االنفتــاح عــى الفضــاءات األكادمييــة املحل ّيــة ،واإلقليم ّيــة ،والعامل ّيــة ورضورة ال بـ ّد منهــا لتبــادل
املعلومــات وإقامــة الــراكات العلم ّيــة والثقاف ّيــة خدمــة للبرشيّــة جمعــاء.
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احرتام مقدرات املجتمع:

تع ّد مسألة احرتام قيم املجتمع وتراثه التاريخي والوطني أحد أهم مرتكزات املنظومة القيمية للجامعة.

الحوار وتغذية العقول:

توفــر األجــواء املناســبة للحــوار وتبــادل األفــكار وتغذيــة العقــول لجميــع الفئــات املوجــودة يف الجامعــة مــن
أعضــاء هيئــة تدريســية وإداريــة وطلبــة قيمــة مهمــة لنبــذ العنــف والتعصــب وتجســيد مامرســات الثقافــة
التنظيميــة وفــن الــذوق الرفيــع وقواعــد األســبقية (اإلتيكيــت والربوتوكــول).

االحرتام واالعرتاف باإلنجازات:

التعامــل باحــرام مــع أعضــاء الهيئتــن التدريســية واإلداريــة ،وتقديــر الدرجــات العلميــة األكادمييــة وصــون
هيبتهــا ،والطلبــة وعائالتهــم وأصحــاب املصالــح كافــة واالعــراف باإلنجــازات املتيــزة ميثــل قيمــة عليــا ألنهــا
تحقــق مفهــوم الجامعــة املحرتمــة.

مكارم األخالق:

متثــل قيمــة يُعت ـ ّد بهــا يف معامــات الجامعــة وتعامالتهــا مــع جميــع األطــراف واملؤسســات والتســامح يف
الحيــاة واملرونــة يف التفكــر.

املصداقية والتفاؤل:

ت ّعــد قيمــة مؤثــرة يف بنــاء مجتمــع جامعــي راقٍ وحميــم ســاته األمــل باملســتقبل والتســامح يف الحيــاة
واملرونــة يف التفكــر.

تعريف المصطلحات
تتبــع جامعــة الــرق األوســط يف تدريســها نظــام الســاعات املعتمــدة الــذي تنطلــق منــه عــدة اعتبــارات
أساســية تحــدد األنظمــة والتعليــات التــي تنظــم العمليــة التعليميــة ،ســواء أكانــت تتعلــق بتوفــر حــد أدىن
مشــرك مــن الثقافــة العامــة لطلبــة الجامعــة ،أم بتحديــد عــدد مــن املــواد املشــركة بــن طلبــة الكليــة
الواحــدة ،أم بتحديــد متطلبــات التخصــص.

العام الجامعي:

يتكــون مــن فصلــن دراســيني إجباريــن مــدة كل منهــا ( )16أســبوعاً وفصــل صيفــي اختيــاري تبلــغ مدتــه ()10
أسابيع.

الدرجة العلمية:

هــي الدرجــة التــي متنــح للطالــب بعــد تحقيــق متطلبــات التخــرج وتســمى درجــة البكالوريــوس أو درجــة الدبلــوم
العــايل أو درجــة املاجســتري.
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نظام الساعات املعتمدة:

نظــام يقــوم عــى تحديــد الســاعات املعتمــدة التــي يشــرط إكاملهــا ،والنجــاح فيهــا باملســتوى الــذي تقــرره
أنظمــة الجامعــة وتعليامتهــا رشطًــا للتخــرج يف أي قســم مــن أقســامها ،وتحديــد املجــاالت الدراســية التــي
تــوزع عليهــا هــذه الســاعات املعتمــدة ،ثــم يــرك للطالــب حريــة التقــدم يف دراســته للمــواد املطلوبــة منــه
بحســب تقديــره لحاجتــه إليهــا واســتعداده لهــا ،بتوجيــه املرشــد األكادميــي ضمــن الحــدود الدنيــا والعليــا مــن
الوحــدات الدراســية املســموح بتســجيلها يف كل فصــل درايس.

الساعة املعتمدة:

هــي وحــدة علميــة تســجل للطالــب يف حالــة نجاحــه يف املــادة التــي يدرســها وتقــدر عــادة بســاعة دراســية
نظريــة أســبوعية ،أو بســاعتني عمليتــن عــى األقــل ،كــا أنهــا تكــون أســاس تحديــد النصــاب الــدرايس الــذي
يأخــذه الطالــب يف كل فصــل درايس ،وفقـاً ألحــكام هــذا النظــام ويقــوم القســم املختــص يف الكليــة بتحديــد
عــدد الســاعات املعتمــدة لــكل مــادة مــن املــواد.

الفصل الدرايس:

الفــرة الزمنيــة املمتــدة بــن الدراســة ونهايتهــا ،مبــا يف ذلــك فــرة اإلمتحــان ،ومدتهــا ( )16أســبوع ســتة عــر
أســبو ًعا ،أمــا الفصــل الصيفــي فالدراســة فيــه اختياريــة ،مدتهــا ( )10عــرة أســابيع عــى األقــل مبــا يف ذلــك
أيــام االمتحانــات ،وفقـاً ملــا تقــرره الجامعــة يف هــذا الشــأن.

الفصل الدرايس االعتيادي:

الفصل الدرايس األول والفصل الدرايس الثاين.

الخطة الدراسية:

هــي التــي تحــدد عــدد الســاعات املعتمــدة املقــررة للحصــول عــى الدرجــة العلميــة ،وتبــن طبيعــة املــواد
اإلجباريــة واإلختياريــة واملســاندة املطلوبــة.

متطلبات الجامعة:

مجموعــة مــن املــواد الدراســية توفــر خلفيــة مشــركة لجميــع طلبــة الجامعــة يف رؤيــة قضايــا مجتمعهــم
وأمتهــم ،ويف تنميــة مهاراتهــم اللغويــة (العربيــة واألجنبيــة) ورفعهــا إىل املســتوى الــذي يؤهلهــم الســتيعاب
تلــك القيــم واملفاهيــم ،والتفاعــل مــع مصــادر املعرفــة.

متطلبات الكلية:

مجموعــة مــن املــواد الدراســية التــي تحددهــا كل كليــة( ،يقرهــا مجلــس العمــداء بنــا ًء عــى تنســيب مــن مجلس
الكليــة) لتكــون قاعــدة معرفيــة مشــركة لطلبتهــا ،وتــؤدي إىل كشــف ميــول الطالــب الحقيقيــة ضمــن الكليــة
الواحــدة ،وتوســيع أفقــه ،وإثــراء معلوماتــه يف املجــال العــام.
14

دليل الطالب
متطلبات التخصص:

مجموعــة مــن املــواد الدراســية الرضوريــة للتخصــص يف عــدة مجــاالت معرفيــة التــي يحدّدهــا القســم
املختــص.

املتطلبات السابقة:

هي املواد التي يجب عىل الطالب دراستها بنجاح حتى يتمكن من أخذ املواد التي تعلوها يف املستوى.

التعلم االلكرتوين الكامل (:)Online Courses

التعلــم اإللكــروين الكامــل عــن بعــد الــذي يتــم عندمــا يكــون الطالــب واملــدرس يف مكانــن و/أو زمانــن
مختلفــن مــن خــال منصــات التعلــم االفرتاضيــة املعتمــدة يف الجامعــة ،وال تكــون هنالــك عــادة أي لقــاءات
وجاهيــة يف حــرم الجامعــة بــن الطالــب واملــدرس ،وإمنــا يُكتفــى بالتواصــل مــن خــال املنصــات املشــار إليهــا
(منصــات التعلــم االفرتاضيــة املعتمــدة يف الجامعــة).

التعلم املدمج :Blended Courses

هــو منــط مــن أمنــاط التعلــم اإللكــروين ،ويجمــع بــن حضــور بعــض املحــارضات املبــارشة (متزامنــة) داخــل
القاعــات الدراســية يف الجامعــة ومحــارضات غــر تفاعليــة يقــوم خاللهــا الطالــب بإنجــاز واجبــات وتقييــات
لوحــده.

املستوى الدرايس:

يحــدد املســتوى الــدرايس للطالــب بعــدد الســاعات املعتمــدة التــي ينهيهــا الطالــب بنجــاح ،ويصنــف الطالــب
املســجل لنيــل درجــة البكالوريــوس يف كليــات الجامعــة عــى النحــو اآليت.
السنة األوىل
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة
السنة الخامسة

0
33
66
99

 133فأكرث

32
65
98
132

املادة الدراسية:

دراســة موضــوع عــى مــدى فصــل درايس واحــد تغطــي عــددا ً مــن الســاعات املعتمــدة ،يحددهــا القســم
املختــص.
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رقم املادة:

رقــا يــدل عــى الكليــة والقســم واملســتوى وللمجــال املعــريف يف الرقــم التسلســي
تعطــى كل مــادة
ً
للــادة ضمــن مجالهــا املعــريف.

العبء الدرايس  /برنامج البكالوريوس:

مجموعــة مــن الســاعات املعتمــدة التــي يســجلها الطالــب يف فصــل درايس معــن ،والحــد األعــى للعــبء
الــدرايس هــو ( 18ســاعة معتمــدة) يف الفصــل الــدرايس اإلعتيــادي ،وميكــن رفعــه إىل ( 21ســاعة معتمــدة)
إذا حصــل الطالــب عــى معــدل تراكمــي ال يقــل عــن ( )3.4أو متوق ًعــا تخرجــه لذلــك الفصــل ،ويجــوز أن يصــل
العــبء إىل ( 23ســاعة معتمــدة) يف فصــل التخــرج رشيطــة أن تكــون مــن بينهــا مــادة تدريــب أو مختــر ،أمــا يف
الفصــل الصيفــي فــإن العــبء الــدرايس يكــون ( 12ســاعات معتمــدة) وميكــن رفعــه إىل ( 15ســاعة معتمــدة)
مبوافقــة مجلــس العمــداء ،أمــا بالنســبة للحــد األدىن للعــبء الــدرايس فهــو ( 12ســاعة معتمــدة) يف الفصــل
اإلعتيــادي وميكــن أن يصــل عــبء الطالــب الــدرايس إىل ( 9ســاعات معتمــدة) مبوافقــة عميــد الكليــة.

مدة الدراسة:

مــدة الدراســة االعتياديــة لنيــل درجــة البكالوريــوس أربــع ســنوات دراســية ،باســتثناء تخصــص الهندســة
املدنيــة ،وهندســة العــارة ،وهندســة الطاقــة املتجــددة ،وهندســة األنظمــة الذكيــة ،والصيدلــة إذ تكــون
املــدة الدراســية اإلعتياديــة خمــس ســنوات دراســية.

العالمة النهائية للامدة:

هــي مجموعــة عالمــات االمتحــان النهــايئ ،وعالمــات أعــال الفصــل والتدريــب ،ويُســتثنى مــن ذلــك املــواد
التــي ال تدخــل يف املعــدل الرتاكمــي إذ تســجل نتائجهــا ناجــح /راســب.

املعدل الفصيل:

هو معدل عالمات جميع املواد التي درسها الطالب نجا ًحا أو رسوبًا يف ذلك الفصل.

املعدل الرتاكمي «العام»:

هــو معــدل عالمــات جميــع املــواد التــي درســها الطالــب نجا ًحــا أو رســوبًا واملقــررة يف خطتــه الدراســية حتــى
تاريــخ ذلــك املعــدل ،وال تحســب يف املعــدل الرتاكمــي عالمــات املــواد خــارج خطــة الطالــب الدراســية .ويف
جميــع األحــوال يجــب أن ال يقــل تقديــر الطالــب عــن ( )2نقطــة يف البكالوريــوس و( )2.5نقطــة يف الدبلــوم
العــايل و( )3يف املاجســتري.

تأجيل الدراسة:

ويعنــي عــدم االســتمرار يف الدراســة لفصــل درايس كحــد أدىن أو أكــر ومبوافقــة الجهــات املختصــة وفــق
تعليــات منــح الدرجــة العلميــة.
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الحد األدىن للتخرج:

هــو الحــد األدىن الــذي يقضيــه الطالــب يف الجامعــة للحصــول عــى الدرجــة العلميــة حســب تعليــات منــح
الدرجــة وعــى أن ال يقــل املعــدل الرتاكمــي عــن ( )2نقطــة لطلبــة البكالوريــوس )2.5( ،نقطــة يف الدبلــوم
العــايل و( )3نقطــة لطلبــة املاجســتري.

لغة التدريس:

اللغــة العربيــة هــي لغــة التدريــس يف الجامعــة ،وميكــن التدريــس بلغــة أخــرى يف بعــض التخصصــات بقــرار
مــن مجلــس األمنــاء بنــا ًء عــى تنســيب مــن مجلــس العمــداء.

التدريب العميل:

املامرسة التطبيقية ملا يدرسه الطالب نظريًا وعمل ًيا يف التخصصات العلمية واإلنسانية.

املواظبة:

حضــور املحــارضات واملناقشــات العلميــة املحــددة لــكل مــادة دراســية عــى أال تقــل عــن الحــد األدىن املقــرر
يف تعليــات منــح درجتــي البكالوريــوس والدبلــوم العــايل واملاجســتري لتلــك املــادة لــكل فصــل درايس.

اإلرشاد األكادميي:

تقــوم الجامعــة بتخصيــص عضــو هيئــة تدريــس لــكل مجموعــة مــن الطلبــة يف كل تخصــص ،إلرشــادهم،
ومشــاركة كل منهــم يف اختيــار املــواد التــي يرغــب الطالــب يف تســجيلها فصل ًيــا بعــد التأكــد مــن تطبيــق
أحــكام الخطــة الدراســية لهــذه املــواد ،وميكــن للطالــب االســتعانة باملرشــد األكادميــي اليجــاد حلــول ملشــاكل
قــد تواجهــه.
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الربامج والتخصصات األكادميية لدرجات البكالوريوس والدبلوم العايل واملاجستري:
الكلية
اآلداب والعلوم
الحقوق

البكالوريوس
بكالوريوس اللغة اإلنجليزية وآدابها
بكالوريوس الرتجمة التطبيقية
بكالوريوس القانون
بكالوريوس املحاسبة

األعامل

بكالوريوس إدارة أعامل

املاجستري
اللغة اإلنجليزية وآدابها
القانون الخاص
القانون العام
املحاسبة

بكالوريوس التكنولوجيا املالية
بكالوريوس التسويق اإللكرتوين

إدارة األعامل MBA

بكالوريوس ذكاء االعامل

تكنولوجيا املعلومات

العلوم الرتبوية

بكالوريوس علم الحاسوب
بكالوريوس علم الحاسوب /الذكاء
اإلصطناعي
بكالوريوس
تكنولوجيا التعليم

املناهج وطرق التدريس

الدبلوم العايل يف
الرتبية

اإلدارة والقيادة الرتبوية

الدبلوم العايل يف
التعلم االلكرتوين

تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف
التعليم

بكالوريوس الهندسة املدنية

الهندسة

بكالوريوس هندسة الطاقة املتجددة

-

بكالوريوس هندسة األنظمة الذكية
بكالوريوس اإلذاعة والتلفزيون

اإلعالم

بكالوريوس الصحافة واإلعالم

اإلعالم

بكالوريوس اإلعالم الرقمي
بكالوريوس هندسة العامرة

العامرة والتصميم

بكالوريوس تصميم الجرافيك
بكالوريوس تصميم املنتجات

-

بكالوريوس التصميم الداخيل
بكالوريوس الصيدلة

الصيدلة

بكالوريوس الصيدلة ()MPharm
بكالوريوس تصنيع املستحرضات التجميلية
والكياموية
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مراكز الجامعة:
مركز يعقوب نارص الدين إلحياء الرتاث
Cifal Amman
مركز التعلم اإللكرتوين والتطوير األكادميي
مركز االبتكار وريادة األعامل
مركز خدمات الطلبة
مركز اإلرشاد والخدمات النفسية
مركز حقوق اإلنسان
مركز شبكة تنمية السياحة والسفر للرشق األوسط
مركز التدريب اإلعالمي
مركز االستشارات والتدريب واللغات
مركز مسارات الرشق األوسط للقيادات النسائية
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تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة الشرق األوسط
املــادة ( : )1ت ُســمى هــذه التعليــات “تعليــات منــح درجــة البكالوريــوس يف جامعــة الــرق األوســط ســنة
 ،”2020ويُعمــل بهــا اعتبــا ًرا مــن تاريــخ إقرارهــا.
املــادة ( :)2يكــون للكلــات والعبــارات اآلتيــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين املخصصــة لهــا
أدنــاه مــا مل تــدل القرينــة عــى غــر ذلــك:
 :جامعة الرشق األوسط.
			
الجامعة
 :مجلس العمداء.
املجلس		
 :رئيس الجامعة.
			
الرئيس
 :عميد الكلية امللتحق بها الطالب.
			
العميد
 :أي من كليات الجامعة.
			
الكلية
 :القسم األكادميي يف الكلية.
			
القسم
الخطط الدراسية
املــادة ( :)3أ .يقــر املجلــس الخطــط الدراســية التــي تــؤدي إىل نيــل درجــة البكالوريــوس يف التخصصــات التــي
تقدمهــا األقســام يف كليــات الجامعــة ،وذلــك بنــا ًء عــى تنســيب مــن مجالــس الكليــات وتوصيــة
مجالــس األقســام ولجنــة الخطــط الدراســية.
ب .توضع الخطط الدراسية عىل أساس نظام الساعات املعتمدة.
ج .يُحــدد لــكل مــادة مــن مــواد الخطــط الدراســية ( )3ســاعات معتمــدة ،ويجــوز بقــرار مــن املجلــس
أن تقــل عــن ذلــك أو تزيــد عليــه.
د .يجــري تقويــم الســاعات املعتمــدة لــكل مــادة عــى أســاس أن املحــارضة األســبوعية ،أو النــدوة
هــي ســاعة معتمــدة ملــدة ســتة عــر أســبو ًعا يف الفصــل األول أو الثــاين ،أما ســاعات املختربات
والتطبيــق ،فيجــري تقوميهــا لــكل مــادة عــى حــدة ،ويف جميــع الحــاالت ال يقــل حســاب الســاعة
املعتمــدة عــن ســاعتني تطبيقيتــن أو ســاعتي مختــر.
هـ .يوضع لكل مادة وصف يتناسب مع عدد الساعات املعتمدة املخصصة لها.
املــادة ( :)4يُحــدد الحــد األدىن ملجمــوع الســاعات املعتمــدة املطلوبــة لنيــل درجــة البكالوريــوس يف الخطــط
الدراســية لــكل تخصص.
املــادة ( :)5تشــمل الخطــط الدراســية لــكل تخصــص متنــح فيــه درجــة البكالوريــوس املتطلبــات اآلتيــة ،عــى
أن تحــدد كل خطــة دراســية عــدد الســاعات املعتمــدة املقــررة للمتطلبــات ضمــن الحــدود الدنيــا
والعليــا كــا يــأيت:
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أوالً :متطلبات الجامعة:
ويخصص لها ( )24ساعة معتمدة وتشمل:
أ .املواد اإلجبارية وهي بواقع ( )12ساعة معتمدة عىل النحو اآليت:
رقم املادة

اسم املادة

الساعات املعتمدة

0161101

1.1مهارات االتصال باللغة العربية

3

0161201

2.2مهارات االتصال باللغة االنجليزية

3

0161301

3.3الرتبية الوطنية

3

0161302

4.4العلوم العسكرية

3

 .1تكــون مــادة العلــوم العســكرية إجباريــة للطلبــة األردنيــن ،واختياريــة للطلبــة غــر
األردنيــن ،وعــى الطلبــة غــر األردنيــن الذيــن مل يختــاروا دراســة هــذه املــادة ،دراســة
أي مــادة تطرحهــا الجامعــة وتحســب ســاعاتها ضمــن الســاعات املطلوبــة للتخــرج
وتدخــل يف حســاب املعــدل الرتاكمــي.
 .2يُعفــى الطالــب مــن دراســة مــادة العلــوم العســكرية دون الحاجــة إىل أخــذ مــادة بديلــة
يف الحــاالت اآلتيــة:
أ .إذا كان الطالــب مــن خريجــي الكليــات العســكرية األردنيــة( :جامعــة مؤتــة،
أو الكليــة العســكرية امللكيــة ،أو مدرســة املرشــحني) ،أو مــا يعادلهــا مــن
كليــات عســكرية أجنبيــة.
ب .إذا كان مــن الضبــاط الحاصلــن عــى دورات الصــف التأسيســية ودورات
الــوكالء التأسيســية بالنســبة للرتــب األخــرى.
 .3يتعــن عــى الطالــب إبــراز وثيقــة مــن دائــرة التعليــم الجامعــي التابعــة ملديريــة الثقافــة
العســكرية بالقيــادة العامــة للقــوات املســلحة األردنيــة تشــر إىل أن الطالــب املعنــي
تنطبــق عليــه رشوط اإلعفــاء الــواردة يف البنــد ( )2مــن هــذه املــادة.
 .4عــى الطالــب التقــدم المتحانــات املســتوى يف( :اللغــة العربيــة ،اللغــة اإلنجليزيــة،
ومهــارات الحاســوب) يف الفصــل األول والثــاين مــن التحاقــه يف الجامعــة وملــرة
واحــدة ،وإذا مل يتقــدم الطالــب لالمتحانــات يف موعدهــا يفقــد حقــه يف التقــدم إليهــا
وترصــد لــه عالمــة (هـــ) صفــر جامعــي ،وعليــه دراســة املــادة االســتدراكية خــارج الخطــة
الدراســية.
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يســتثنى مــن امتحانــات املســتوى الطلبــة املجــرون واملنتقلــون للجامعــة ،رشيطــة أن
يكونــوا قــد اجتــازوا بنجــاح امتحــان املســتوى يف الكليــات التــي انتقلــوا منهــا أو درســوا فيهــا
بنجــاح هــذه املــواد.
 .5يُعفــى الطالــب مــن دراســة مــواد مهــارات االتصــال باللغــة العربيــة أو مهــارات االتصــال
باللغــة اإلنجليزيــة أو مهــارات الحاســوب إذا حصــل يف امتحــان املســتوى عــى عالمــة
التقــل عــن ( ،)80أمــا إذا حصــل عــى عالمــة تــراوح مــن ( )79-50يُعفــى مــن املــادة
االســتدراكية ،وعليــه دراســة مــادة مهــارات االتصــال باللغــة العربيــة ومــادة مهــارات
االتصــال باللغــة اإلنجليزيــة حســب مقتــى الحــال ،ويف حــال حصــول الطالــب عــى
عالمــة أقــل مــن ( )50فعليــه دراســة املــواد االســتدراكية.
 .6عــى الطالــب اجتيــاز املتطلــب الســابق ملــاديت مهــارات االتصــال باللغــة العربيــة واللغــة
اإلنجليزيــة بنجــاح قبــل تســجيل املــواد ،رشيطــة أن ينتهــي الطالــب مــن متطلبــات
االســتدرايك قبــل وصولــه إىل مســتوى ســنة ثالثــة.
 .7يُعفــى الطلبــة غــر الناطقــن باللغــة العربيــة مــن التقــدم المتحــان املســتوى عــى أن
بديــا عــن اللغــة
ً
يــدرس الطالــب مهــارات االتصــال باللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا
العربيــة االســتدراكية.

ب .املــواد االختياريــة وهــي بواقــع ( )12ســاعة معتمــدة يختارهــا الطالــب مــن املجموعتــن
التاليتــن بحــد أقصــاه ( )6ســاعات معتمــدة مــن كل مجموعــة:

رقم املادة
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املجموعة األوىل
اسم املادة

الساعات املعتمدة

0161102

1.1الكتابة الوظيفية

3

0161401

2.2مهارات حياتية

3

0161501

3.3الثقافة اإلسالمية

3

0161502

4.4قضايا معارصة

3

0161503

5.5القدس (القضية الفلسطينية)

3

0161504

6.6القانون يف حياتنا

3
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املجموعة الثانية
رقم املادة

اسم املادة

الساعات املعتمدة

0161303

1.1املسؤولية املجتمعية

3

0161402

2.2مهارات التفكري العلمي

3

0161601

3.3اإلنسان والبيئة

3

0161602

4.4األمن والسالمة

3

0161403

5.5مقدمة يف القيادة والريادة

3

0161404

6.6مهارات الحاسوب

3

ثان ًيا:متطلبات الكلية:
تكــون الســاعات املعتمــدة ملتطلبــات الكليــة بواقــع ( )15%عــى األقــل مــن مجمــوع الســاعات
املعتمــدة للخطــة الدراســية للتخصــص ،ويجــوز أن تشــتمل متطلبــات الكليــة مــوا ّد إجباريــة وأخرى
اختياريــة ،ويف هــذه الحالــة يراعــى أال تزيــد املــواد االختياريــة عنــف ( )40%مــن متطلبــات الكليــة.
ثالثًا :متطلبات القسم التخصصية:
تكــون الســاعات املعتمــدة ملتطلبــات التخصــص بواقــع ( )60%عــى األقــل مــن مجمــوع
الســاعات املعتمــدة للخطــة الدراســية للتخصــص.
أ .تشمل مواد القسم التخصصية مواد إجبارية وأخرى اختيارية.
ب .يكــون الحــد األعــى للمــواد االختياريــة بواقــع ( )20%مــن مجمــوع ســاعات متطلبــات القســم
التخصصية.
راب ًعا :متطلبات القسم املساندة:
تكــون املــواد املســاندة وثيقــة الصلــة بطبيعــة التخصــص يف القســم وأساســية يف تكويــن
املنظومــة املعرفيــة للطالــب.
خامسا :املتطلبات الحرة:
ً
يف حــال وجــود مــواد حــرة يف الخطــة الدراســية ،يختــار الطالــب أي مــادة مــن املــواد املطروحــة
يف الجامعــة.
سادسا :يتوىل املجلس إصدار تعليامت تنظم املتطلب اإلجباري لخدمة املجتمع.
ً
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املــادة ( :)6أ .تصنــف املــواد التــي يطرحهــا كل قســم ،واملــواد التــي تــرد يف الخطــة الدراســية عــى أســاس
ـا يــدل عــى الكليــة ،فالقســم ،فاملســتوى،
مســتويات أربعــة أو خمســة ،وتعطــى كل مــادة رقـ ً

فاملجــال املعــريف ثــم الرقــم التسلســي للــادة ضمــن مجالهــا املعــريف.

ب .تحــدد املتطلبــات الســابقة لــكل مــادة أو املتزامنــة معهــا إن وجــدت ،وتثبــت هــذه املتطلبــات
إزاء كل مــادة.

ج .ال يجــوز للطالــب أن يــدرس مــادة مــا قبــل أن يــدرس متطلبهــا الســابق إال مبوافقــة عميــد الكليــة
التــي تــدرس املــادة ،ويف حالــة حــدوث ذلــك فــإن تســجيله وعالمتــه يف تلــك املــادة يُعــدان
ملغيــن.

د .يجــوز للطالــب أن يــدرس مــادة مــا ،ومتطلبهــا الســابق بشــكل متزامــن يف الفصــل ذاتــه ،إذا
مســجل يف الفصــل املتوقــع
ً
كان قــد درس املتطلــب الســابق ومل ينجــح فيــه ،أو إذا كان

منقــول مــن جامعــة
ً
تخرجــه فيــه وكان تخرجــه يتوقــف عــى دراســة تلــك املــادة ،أو إذا كان
أخــرى رشيطــة حصولــه عــى موافقــة العميــد.

هـ .ال يجوز للطالب سحب املتزامن مع مادة إال يف حالة سحبه للامدة نفسها.

نظام الدراسة:

املادة ( :)7أ.1 .تتكون السنة الدراسية من فصلني دراسيني عاديني هام :الفصل األول والفصل الثاين.
ـا دراس ـيًا
 .2يجــوز للجامعــة أن تطــرح مــواد يف الفصــل الصيفــي ،وال يعــد هــذا الفصــل فصـ ً
عاديًــا.

 .3تكــون مــدة الدراســة لنيــل الدرجــة الجامعيــة األوىل بعــبء درايس عــادي مثانيــة فصــول
(أربــع ســنوات دراســية) لــل تخصصــات ذات الســنوات األربــع ،وعــرة فصــول (خمــس
ســنوات دراســية) للتخصصــات ذات الســنوات الخمــس.
ـجل يف الدراســة للحصــول عــى الدرجــة
 .4ال يجــوز أن تزيــد املــدة التــي يقضيهــا الطالــب مسـ ً
ـا (ســبع ســنوات دراســية) للتخصصــات
الجامعيــة األوىل يف الجامعــة عــن أربعــة عــر فصـ ً
فصــا (مثــاين ســنوات دراســية) للتخصصــات ذات
ً
ذات الســنوات األربــع ،وســتة عــر
الســنوات الخمــس.
 .5تكون مدة الفصل الدرايس األول أو الثاين ستة عرش أسبو ًعا مبا يف ذلك االمتحانات.
 .6تكون مدة الفصل الصيفي وفقًا لقرارات مجلس التعليم العايل.

ب .1.مــع مراعــاة الحــد األعــى ملــدة الدراســة للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس يكــون الحــد
األدىن للســاعات املعتمــدة التــي يدرســها الطالــب املســجل لنيــل درجــة البكالوريــوس ()12
ســاعة معتمــدة يف الفصــل الــدرايس األول أو الثــاين ،ويجــوز مبوافقــة العميــد أن يصــل إىل
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( )9ســاعات معتمــدة ،ويســتثنى مــن ذلــك الطالــب الــذي يتوقــف تخرجــه يف نهايــة ذلــك
الفصــل عــى دراســة عــدد أقــل مــن ذلــك ،أو الطالــب الــذي ال تتوافــر لــه مــواد مــن خطتــه
الدراســية لتســجيلها.
 .2يكــون الحــد األعــى للســاعات املعتمــدة التــي يدرســها الطالــب ( )18ســاعة معتمــدة يف
الفصــل الــدرايس األول أو الثــاين.
 .3يجــوز مبوافقــة العميــد أن يصــل العــبء الــدرايس للطالــب يف الفصــل الــدرايس األول أو
الثــاين إىل ( )21ســاعة معتمــدة رشيطــة أال يقــل معدلــه الرتاكمــي يف الفصــل الســابق عــن
( )3.4أو إذا كان مــن املتوقــع تخرجــه يف ذلــك الفصــل.
 .4يجــوز مبوافقــة العميــد أن يصــل العــبء الــدرايس للطالــب يف فصــل التخــرج إىل ( )23ســاعة
معتمــدة ،رشيطــة أن تكــون مــن بينهــا مــادة تدريــب أو مختــر.
 .5إذا تبقــى للطالــب مــادة التدريــب امليــداين فقــط عــى فصــل التخــرج ،يعامــل الطالــب يف
الفصــل الــذي يســبق التدريــب معاملــة الطالــب املتوقــع تخرجــه.
 .6يُحــدد الحــد األعــى للعــبء الــدرايس للطالــب يف الفصــل الصيفــي وفقًــا لقــرار مجلــس
العمــداء ،ومبــا يتوافــق مــع قــرارات مجلــس التعليــم العــايل.

ج.يُصنــف الطلبــة املســجلون يف الجامعــة لنيــل درجــة البكالوريــوس عــى أربعــة أو خمســة
مســتويات هــي مســتوى الســنة األوىل والســنة الثانيــة والســنة الثالثــة والســنة الرابعــة
والســنة الخامســة ،ويعــد الطالــب يف مســتوى الســنة الثانيــة أو الثالثــة أو الرابعــة أو
الخامســة إذا كان قــد نجــح يف دراســة مــا ال يقــل عــن ( )132( ،)99( ،)66( ،)33ســاعة
معتمــدة عــى التــوايل.
د.يُقــدم كل قســم خطــة اسرتشــادية موزعــة عــى الفصــول املحــددة لــكل تخصــص (ليــس
مــن ضمنهــا الفصــل الصيفــي).

املــادة ( :)8يف حــال عــدم ســداد املبالــغ املرتتبــة عــى الطالــب يتــم تجميــد دراســته للفصــل غــر امل ُســدد
وحجــب العالمــات.
املــادة ( :)9ال يجــوز للطالــب املســجل يف أي مــن برامــج البكالوريــوس أن يلتحــق يف الوقــت نفســه بــأي
برنامــج آخــر يف الجامعــة مهــا كانــت طبيعتــه أو مســتواه.
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املواظبة عىل الدوام:

املــادة ( :)10أ .تشــرط املواظبــة عــى الحضــور للطالــب يف جميــع املــواد التــي ســجلها حســب الســاعات
املقــررة لــكل مــادة يف الخطــة الدراســية ،ويقــوم مــدرس املــادة بتســجيل الغيــاب والحضــور
عــى كشــف النمــوذج املعتمــد ويســلمها إىل رئيــس القســم الــذي تــدرس فيــه املــادة يف
نهايــة كل فصــل درايس وتحفــظ هــذه الكشــوف يف القســم املعنــي.
ب.ال يسمح للطالب بالتغيب أكرث من ( )15%من مجموع الساعات املعتمدة.
ج .إذا غــاب الطالــب أكــر مــن ( )15%مــن مجمــوع الســاعات املقــررة للــادة دون عــذر مــريض
أو قهــري يقبلــه عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة ،فعــى مــدرس املــادة أن يحــرم الطالــب
مــن التقــدم لالمتحــان النهــايئ ،وترصــد لــه عالمــه (ه) لتلــك املــادة ،وعليــه إعــادة دراســتها إذا
كانــت إجباريــة ،ويف جميــع األحــوال تدخــل نتيجــة ذلــك الرســوب يف حســاب معــدل عالمــات
الطالــب الفصــي والرتاكمــي ألغــراض اإلنــذار والفصــل مــن التخصــص.
د .إذا غــاب الطالــب أكــر مــن ( )15%مــن الســاعات املقــررة ملــادة مــا وكان هــذا الغيــاب لعــذر
مــريض أو قهــري يقبلــه عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة ،يُعــ ّد الطالــب منســح ًبا مــن تلــك
املــادة بقــرار مــن عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة ،وتطبــق عليــه يف هــذه الحــال أحــكام
االنســحاب ،ويُبلــغ العميــد مديــر دائــرة القبــول والتســجيل بذلــك ،وتثبــت كلمــة (منســحب) إزاء
تلــك املــادة يف الســجل األكادميــي للطالــب.
هـــ .يُســمح للطلبــة الذيــن ميثلــون اململكــة أو الجامعــة يف النشــاطات الرســمية داخــل البــاد أو
خارجهــا بالتغيــب بنســبة ال تتجــاوز (.)20%
و .يتــم حرمــان الطالــب مــن دخــول االمتحــان النهــايئ بقــرار مــن العميــد ،وبتنســيب مــن رئيــس
القســم بنــا ًء عــى توصيــة مــدرس املــادة ،ويتــم تبليــغ مديــر دائــرة القبــول والتســجيل بذلــك
عنــد وصــول غيــاب الطالــب للنســبة املبينــة ســابقًا.
ز .يُشــرط يف العــذر املــريض أن يكــون بشــهادة صــادرة عــن طبيــب عيــادة الطلبــة يف الجامعــة،
أو صــادرة عــن مستشــفى ،أو عيــادة معتمــدة مــن الجامعــة ،وأن تقــدم هــذه الشــهادة إىل
العميــد خــال مــدة ال تتجــاوز أســبو ًعا مــن تاريــخ انقطــاع الطالــب عــن املواظبــة ،ويف الحــاالت
القاهــرة األخــرى يقــدم الطالــب مــا يثبــت عــذره القهــري خــال أســبوع مــن تاريــخ زوال أســباب
الغيــاب.
ح .يف حــال التغيــب عــن االمتحانــات النهائيــة يُشــرط يف العــذر املــريض أن يكــون صــاد ًرا عــن
طبيــب الجامعــة ،أو مــن مستشــفى معتمــد مــن الجامعــة ،وأن يقــدم لعميــد الكليــة التــي
تطــرح املــادة بعــد مصادقــة عيــادة الجامعــة فــور انتهــاء مــدة العــذر.
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ط .عمــداء الكليــات ورؤســاء األقســام وأعضــاء هيئــة التدريــس ومديــر دائــرة القبــول والتســجيل
مســؤولون عــن تنفيــذ أحــكام املواظبــة.
ي .يتــم احتســاب الغيــاب اعتبــا ًرا مــن املحــارضة األوىل لبــدء التدريــس ،ويحتســب الغيــاب للطلبــة
الجــدد الذيــن تــم قبولهــم بعــد بــدء التدريــس اعتبــا ًرا مــن تاريــخ قبولهــم ،أمــا الطلبــة املتأخــرون
يف التســجيل ف ُينظــر يف تقريــر غيابهــم مــن لجنــة البــت يف قضايــا الطلبــة.
االمتحانات والعالمات واملعدالت:
املادة ( :)11أ .يجري احتساب العالمات وتسجيلها لكل مادة بالحروف مع بيان عدد ساعاتها املعتمدة.
ب .العالمــة النهائيــة لــكل مــادة هــي مجمــوع عالمــة االمتحــان النهــايئ وعالمــات أعــال الفصــل،
ويســتثنى مــن ذلــك كل مــادة ال تدخــل يف املعــدل الرتاكمــي؛ إذ تســجل نتائجهــا ناجــح /راســب.
ج .يكون اإلطار العام لالمتحانات عىل النحو اآليت:
أولً  :املواد النظرية الخالصة.
 .1امتحان فصيل واحد ويخصص له ( )30%من العالمة اإلجاملية للامدة.
 .2أعامل الفصل ويخصص لها ( )20%من العالمة اإلجاملية للامدة.
شــامل
ً
 .3امتحــان نهــايئ ويخصــص لــه ( )50%مــن العالمــة اإلجامليــة للــادة ويكــون
للــادة التــي أعطيــت كاملــةً ،ويجــوز أن يتضمــن جــز ًءا عمليًــا.
ثان ًيا :املواد النظرية التي تتضمن جز ًءا عمل ًيا:
 .1امتحان فصيل واحد ويخصص له ( )30%من العالمة اإلجاملية للامدة.
 .2أعامل الفصل ويخصص لها ( )30%من العالمة اإلجاملية للامدة.
شــامل
ً
 .3امتحــان نهــايئ ويخصــص لــه ( )40%مــن العالمــة اإلجامليــة للــادة ويكــون
للــادة التــي أعطيــت كاملــة ،ويجــوز أن يتضمــن جــز ًء عمل ًيــا.
ثالثًــا :املــواد العمليــة واملختــرات التــي لهــا ســاعات معتمــدة ،ومــواد النــدوات ،والبحــوث،
ومشــاريع التخــرج ،واملشــاغل الهندســية :يقــرر مجلــس كل كليــة بنــا ًء عــى تنســيب القســم
ويبــن كيفيــة توزيــع العالمــات
املعنــي قبــل بدايــة الفصــل الــدرايس متطلبــات النجــاح،
ّ
لهــذه املــواد ،ويُعلــم مديــر دائــرة القبــول والتســجيل بذلــك.
د .يف حــال تعــدد الشــعب التــي يُدرســها أكــر مــن مــدرس للــادة نفســها ،يعــن مجلــس القســم
أحــد مــدريس املــادة منس ـقًا لهــا ،ويتــوىل املنســق وضــع خطــة تدريــس املــادة واإلرشاف
عــى االختبــارات واالمتحانــات املشــركة للــادة بالتعــاون مــع املدرســن عنــد تقييــم أداء
الطلبــة يف املــادة.
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هـــ .مــدرس املــادة مســؤول عــن تصحيــح أوراق االختبــارات واالمتحانــات الخاصــة مبــواده وعــن
نقلهــا إىل كشــوف العالمــات بشــكل صحيــح ونهــايئ.
و .1 .ت ُرد أوراق االختبارات للطالب باستثناء االمتحان النهايئ بعد تصحيحها.
 .2ت ُحفــظ أوراق االمتحــان النهــايئ يف الكليــة ملــدة ســنة دراســية واحــدة للرجــوع إليهــا عنــد
الحاجــة ،عــى أن يجــري التــرف بهــا بعــد ذلــك وف ًقــا لألنظمــة والتعليــات ذات العالقــة
الصــادرة عــن الجامعــة ،أمــا أوراق االمتحانــات النهائيــة التــي يتــم مراجعتهــا ومناقشــة
نتائجهــا و/أو إعــادة تصحيحهــا فتُحفــظ يف مــكان خــاص يف الكليــة املعنيــة ملــدة ثــاث
ســنوات دراســية للرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة ،عــى أن يتــم التــرف بهــا بعــد ذلــك وفقًــا
لألنظمــة والتعليــات ذات العالقــة.
 .3ت ُســلم كشــوف العالمــات النهائيــة لــكل مــادة بتفصيالتهــا إىل رئيــس القســم ،وتقــر
العالمــات يف مجلــس القســم بعــد تدقيقهــا ،ثــم ترفــع إىل مجلــس الكليــة إلقرارهــا ،ثــم
ترســل إىل مديــر دائــرة القبــول والتســجيل إلعالنهــا.
ز .1 .كل طالــب يتغيــب عــن االمتحــان النهــايئ املعلــن عنــه دون عــذر يقبلــه عميــد الكليــة التــي
تطــرح املــادة ت ُرصــد لــه عالمــة (الصفــر) يف ذلــك االمتحــان ،ويحســب لــه يف عالمتــه
النهائيــة.
.2ت ُســجل مالحظــة «غــر مكتمــل» عــى منــوذج رصــد العالمــات للــادة التــي تغيــب فيهــا
الطالــب عــن امتحانهــا النهــايئ بعــذر يقبلــه عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة.
 .3كل مــن يتغيــب عــن االمتحــان النهــايئ املعلــن عنــه بعــذر مــريض أو قهــري ،عليــه أن يُقــدم
مــا يثبــت عــذره لعميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة خــال ( )3أيــام مــن تاريــخ زوال العــذر ،ويف
حــال قبــول العــذر فــإن العميــد يبلــغ قــراره لرئيــس القســم الــذي يبلــغ بــدوره مــدرس املــادة
إلجــراء امتحــان تكميــي للطالــب يف مــدة أقصاهــا نهايــة األســبوع الثــاين مــن الفصــل
الــدرايس الــذي يليــه ،وال يحتســب منهــا الفصــل الصيفــي ،عــى أن يُعلــم مديــر دائــرة
القبــول والتســجيل رســم ًيا بذلــك.
 .4إذا أجــل الطالــب دراســته للفصــل التــايل لفصــل التغيــب عــن االمتحــان النهــايئ ملــادة/
مــواد فعليــه التقــدم لالمتحــان غــر املكتمــل يف أول فصــل يســجل فيــه وبحــد أقــى
فصليــن دراســيني وبخــاف ذلــك ترصــد لــه العالمــة التــي يســتحقها.
 .5كل مــن يتغيــب بعــذر عــن امتحــان معلــن عنــه باســتثناء االمتحــان النهــايئ ،عليــه أن يقــدم
عــذره ملــدرس املــادة خــال ( )3أيــام عمــل مــن تاريــخ زوال العــذر ،ويف حــال قبــول مــدرس
املــادة لهــذا العــذر عليــه إجــراء امتحــان تعويــي للطالــب خــال أســبوع.
 .6كل مــن يتغيــب عــن مناقشــة مــروع التخــرج أو مل يســتطع إكــال مرشوعــه بعــذر يقبلــه
عميــد الكليــة املعنيــة ،ترصــد لــه عالمــة «غــر مكتمــل» يف هــذا املــروع ،عــى أن يتــم
اســتكامل املناقشــة أو تقديــم املــروع يف موعــد أقصــاه نهايــة الفصــل التــايل وإال ت ُعــد
عالمتــه صفـ ًرا.
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املــادة ( :)12أ .يجــوز النظــر يف تصويــب الخطــأ املــادي يف العالمــة النهائيــة ،بنــا ًء عــى النمــوذج املعــ ّد
لذلــك ،يُقدمــه الطالــب إىل عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة ،أو مببــادرة خطيــة مــن مــدرس
املــادة ،يف مــدة أقصاهــا أســبوعان بعــد إعــان النتائــج ،ويبلــغ مديــر القبــول والتســجيل بقــرار
العميــد خــال أســبوعني مــن صــدوره.
ب .تتــوىل مراجعــة عالمــة الطالــب لجنــة ثالثيــة مشــكلة مــن العميــد ورئيــس قســم املــادة
ومدرســها أو أحــد مدرســيها ،وتقتــر املراجعــة عــى التأكــد مــن عــدم وقــوع خطــأ مــادي:
(أســئلة غــر مصححــة أو خطــأ يف الجمــع) ،وت ُبلــغ اللجنــة قرارهــا خطيًــا إىل مديــر دائــرة القبــول
والتســجيل.
املادة ( :)13الحد األدىن لعالمة النجاح يف املادة هو (د).
أ .ترصد عالمات املواد بالحروف وفق النقاط املبينة إزاء كل منها:
العالمة
أ
أ-
ب+
ب
ب-
ج+
ج
ج-
د+
د
د-
ه

النقاط
4.00
3.75
3.50
3.00
2.75
2.50
2.00
1.75
1.50
1.00
0.75
صفر

الحالة
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
ناجح
راسب
راسب
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ب .يُخصص للعالمات بالنقاط للمعدل الفصيل والرتاكمي التقديرات املبينة إزاء كل منها:
النقاط

التقدير

4.00-3.65
3.64-3.00
2.99-2.50
2.49-2.00
دون 2.00

ممتاز
جيد جدًا
جيد
مقبول
ضعيف

ج .يكــون معــدل الفصــل عبــارة عــن معــدل عالمــات جميــع املــواد التــي درســها الطالــب نجا ًحــا أو
رســوبًا يف ذلــك الفصــل.
د .يكــون املعــدل الرتاكمــي عبــارة عــن معــدل عالمــات جميــع املــواد التــي درســها الطالــب نجا ًحــا أو
رســوبًا ضمــن الخطــة الدراســية املقــررة حتــى تاريــخ احتســاب ذلــك املعدل.
هـــ .يجــري احتســاب أي مــن املعــدالت الســابقة بــرب العالمــة النهائيــة لــكل مــادة يف عــدد
الســاعات املعتمــدة ،وقســمة مجمــوع حواصــل الــرب الناتجــة عــى مجمــوع عــدد الســاعات
املعتمــدة.
و .يثبت املعدل الفصيل أو الرتاكمي ألقرب منزلتني عرشيتني.
ز .تطبق تعليامت لوحة الرشف يف الجامعة ملنح درجة البكالوريوس للطلبة املتفوقني.

إنذار الطالب وفصله من التخصص

ـا إذا حصــل عــى معــدل تراكمــي أقــل مــن ( 2.00نقطــة) يف
املــادة ( :)14أ .يُعــد الطالــب منــذ ًرا أكادمييًــا حكـ ً
أي فصــل مــن الفصــول الدراســية باســتثناء الفصــل الصيفــي.
ب.ال ينذر الطالب أكادمي ًيا يف نهاية الفصل األول من التحاقه بالتخصص.
ج .عنــد حصــول الطالــب عــى إنــذار أكادميــي عليــه إلغــاء مفعولــه يف مــدة أقصاهــا فصــان
دراســيان بعــد الفصــل الــذي حصــل فيــه عــى اإلنــذار باســتثناء الفصــل الصيفــي ،ويلغــي
الطالــب مفعــول اإلنــذار برفــع معدلــه الرتاكمــي إىل ( 2.00نقطــة) فأكــر.
د .يُفصــل الطالــب مــن التخصــص مؤقتًــا إذا مل يتمكــن مــن إلغــاء مفعــول اإلنــذار بعــد مــرور
املــدة املحــددة كــا ورد أعــاه ،ويســتثنى مــن ذلــك الطالــب الــذي أتــم بنجــاح ( )75%مــن
مجمــوع ســاعات الخطــة الدراســية.
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هـ .ميكــن للطالــب املفصــول مؤقتًــا ومعدلــه الرتاكمــي يقــع بــن ( 1.95نقطــة إىل مــا دون 1.99
نقطــة) االســتمرار يف تخصصــه (طالــب دراســة خاصــة) مبوافقــة املجلــس وتطبــق عليــه يف
هــذه الحــال تعليــات الدراســة االســتدراكية مــع مراعــاة البنــد (أ) مــن املــادة (.)25

و .يُفصــل نهائيًــا مــن التخصــص كل طالــب يحصــل عــى معــدل تراكمــي أقــل مــن ( 1.00نقطــة)
يف أي فصــل مــن فصــول الســنة باســتثناء الفصــل األول مــن التحاقــه بذلــك التخصــص،
وكذلــك أي فصــل صيفــي.
ز .يجــوز إعــادة قبــول الطالــب املفصــول مــن تخصصــه إىل التخصــص نفســه مــرة ثانيــة رشيطــة
أي مــن املــواد الســابقة التــي درســها يف الجامعــة.
إعطائــه رقـ ً
ـا جدي ـدًا ودون احتســاب ّ
ح .يُع ـ ّد إعــان قــرارات اإلنــذار والفصــل النهــايئ مــن الجامعــة وأي أمــور أكادمييــة أخــرى تخــص
الطلبــة عــى لوحــة اإلعالنــات يف كليــة الطالــب أو باســتخدام الربيــد اإللكــروين للطالــب أو
الربيــد املســجل تبلي ًغــا باملعنــى القانــوين.

إعادة دراسة املواد

املــادة ( :)15أ .عــى الطالــب إعــادة دراســة أي مــادة إجباريــة يف خطتــه الدراســية رســب فيهــا ،أمــا إذا كان
الرســوب يف مــادة اختياريــة فيجــوز للطالــب إعــادة دراســة هــذه املــادة أو أي مــادة أخــرى
ضمــن قامئــة املــواد االختياريــة يف خطتــه الدراســية ،وت ُعــد هــذه املــادة التعويضيــة مــادة
معــادة بالنســبة للــادة االختياريــة التــي رســب فيهــا مــن حيــث احتســاب عالمتهــا يف املعــدل
الرتاكمــي.
ب .للطالــب إعــادة دراســة أي مــادة حصــل فيهــا عــى عالمــة (ج )+فــا دون ألغــراض رفــع معدلــه
الرتاكمــي ،وتحتســب لــه يف هــذه الحالــة العالمــة األعــى فقــط.
ج .يف حــال إعــادة الطالــب دراســة مــادة بســبب رســوبه ،أو ألي ســبب آخــر فــإن ســاعات تلــك
املــادة تدخــل يف حســاب عــدد الســاعات املطلوبــة للتخــرج ،ويف احتســاب املعــدل الرتاكمــي
مــرة واحــدة وتحتســب لــه العالمــة األعــى.
د .ال تعــادل املــادة أو املــواد التــي يدرســها الطالــب خــارج الجامعــة إذا ســبق لــه دراســتها داخــل
الجامعــة بنجــاح.
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السحب واإلضافة

املــادة ( :)16أ .يُســمح للطالــب بالســحب واإلضافــة خــال الفــرة املحــددة يف التقويــم الجامعــي يف بدايــة
الفصــل الــدرايس ،وال تثبــت يف ســجله مالحظــة االنســحاب مــن املــادة التــي انســحب منهــا.
ب .مــع مراعــاة الحــد األدىن املقــرر للعــبء الــدرايس يســمح للطالــب مبوافقــة العميــد بالســحب
واإلضافــة دون غرامــة ماليــة خــال أســبوعني مــن انتهــاء فــرة الســحب أو اإلضافــة امل ُحــددة
يف التقويــم الجامعــي يف الفصــل األول أو الثــاين وأســبوع مــن الفصــل الصيفــي ،وال يثبــت
لــه يف ســجله مالحظــة (منســحب) مــن املــادة التــي ســحبها ،أو التــي اســتبدل غريهــا بهــا خــال
املــدة املذكــورة ،وذلــك يف الحــاالت اآلتيــة:
 .1إذا تم تغيري تخصصه.
 .2إذا كان تخرجــه متوق ًعــا يف الفصــل الــذي ســجل فيــه ،وكانــت عمليــة الســحب أو اإلضافــة
رضوريــة لتخرجــه يف ذلــك الفصــل.
 .3إذا أُلغيــت مــادة مــا مــن الربنامــج الــدرايس للطالــب ،و رغــب يف إضافــة مــادة أخــرى بــدلً
عنهــا.
 .4إذا ُعــدل موعــد طــرح مــادة مــا رســم ًيا ،وترتــب عــى ذلــك تعــارض يف جــدول الطالــب
الــدرايس.
 .5إذا تــم طــرح مــادة جديــدة بعــد انتهــاء موعــد تســجيل الطالــب ورغــب يف إضافــة هــذه
املــادة.
 .6إذا كان معــدل الطالــب الرتاكمــي يف الفصــل الســابق ( 3.40نقطــة) فأكــر ،ورغــب يف
دراســة واحــد وعرشيــن ( )21ســاعة معتمــدة يف الفصــل الــدرايس األول أو الثــاين التــايل.
 .7إذا رســب يف مــادة مــا يف الفصــل الســابق أو نجــح فيهــا ورغــب يف إعــادة دراســة املــادة
نفســها.
 .8إذا وقع خطأ مثبت يف إرشاد الطالب تقرره لجنة البت يف قضايا الطلبة.
 .9إذا كان الطالــب تحــت مفعــول اإلنــذار األكادميــي أو الدراســة االســتدراكية ،ورغــب يف
دراســة مــادة مــا لرفــع معدلــه الرتاكمــي إىل الحــد األدىن.
ج .1 .مــع مراعــاة الحــد األدىن املقــرر للعــبء الــدرايس يســمح للطالــب مبوافقــة عميــد الكليــة
التــي تطــرح املــادة االنســحاب مــن دراســة مــادة أو أكــر بخســارة ماليــة ،خــال مــدة أقصاهــا
نهايــة األســبوع الرابــع عــر مــن بدايــة الفصــل الــدرايس األول أو الثــاين ،واألســبوع الســابع
مــن بدايــة الفصــل الصيفــي ،ويف هــذه الحالــة يثبــت يف ســجله عبــارة (منســحب) ،وال يجــوز
نتيجــة لهــذا االنســحاب أن يقــل عــدد الســاعات املســجلة للطالــب عــن الحــد األدىن للعــبء
الــدرايس املســموح بــه وفــق هــذه التعليــات.
 .2إذا مل ينســحب الطالــب خــال املــدة املذكــورة يف البنــد األول مــن هــذه الفقــرة فإنــه يعــد
ملتز ًمــا باملــواد التــي ســجلها.
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د .ال يُســمح بانتقــال الطالــب املســجل يف شــعبة معينــة إىل شــعبة أخــرى إال يف الحــاالت التــي
تقتضيهــا أحــكام الفقــرة (ب) مــن هــذه املــادة ،والحــاالت التــي يقدرهــا عميــد الكليــة التــي
تطــرح املــادة.
ـا لدراســته لذلــك الفصــل ،ويجــوز أن
هـــ .يُعــد الطالــب املنســحب مــن جميــع مــواد الفصــل مؤجـ ً
يتقــدم بطلــب االنســحاب مــن جميــع املــواد املســجلة يف الفصــل إىل العميــد قبــل موعــد بــدء
االمتحانــات النهائيــة ،ويف هــذه الحالــة يبــت العميــد يف طلــب االنســحاب ويبلــغ مديــر دائــرة
القبــول والتســجيل بقــراره.
و .للمجلــس املوافقــة عــى ســحب مــواد الفصــل الســابق كامــل إن اقتنــع املجلــس باألســباب
املوجبــة.

تأجيل الدراسة

املــادة ( :)17أ .يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب لتأجيــل دراســته لفصــل قبــل بــدء الفصــل الــذي يــود تأجيلــه
إذا مــا توافــرت لديــه أســباب تقتنــع بهــا الجهــة املختصــة باملوافقــة عــى التأجيــل ،وبعــد دفــع
الرســوم املقــررة لذلــك ،وف ًقــا ملــا يــأيت:
 .1مبوافقــة عميــد الكليــة ،إذا كان التأجيــل املطلــوب أربــع فصــول دراســية متصلــة أو
منفصلــة أو أقــل.
 .2مبوافقة املجلس فيام عدا ذلك بحد أقىص ستة فصول.
ب .إذا أوقعــت عــى الطالــب عقوبــة تأديبيــة تتضمــن إلغــاء تســجيل جميــع املــواد التــي ســجلها
يف فصــل درايس أو الفصــل املؤقــت ملــدة فصــل أو أكــر ،تُعــ ّد هــذه الفصــول مؤجلــة،
وت ُحســب مــن ضمــن الحــد األعــى املســموح بــه للتأجيــل ،ويجــوز تجــاوز الحــد األعــى ملــدة
التأجيــل لغايــات تنفيــذ العقوبــة التأديبيــة فقــط.
ج .ال تحســب مــدة التأجيــل مــن الحــد األعــى للمــدة املســموح بهــا للحصــول عــى درجــة
البكالوريــوس.
د .يبلغ مدير دائرة القبول والتسجيل رسم ًيا بقرار التأجيل الصادر عن عميد الكلية أو املجلس.
كامــا إال بعــد مــي فصــل درايس عــى
ً
هـــ.ال يجــوز تأجيــل دراســة الطالــب أو ســحب الفصــل
التحاقــه يف الجامعــة.
و .عــى الرغــم مــا ورد يف الفقــرة (أ) تبــت لجنــة البــت يف قضايــا الطلبــة يف طلبــات التأجيــل
املقدمــة بعــد بدايــة الفصــل الــدرايس.
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فقد املقعد الجامعي

املــادة ( :)18أ .يُعــ ّد الطالــب املتخلــف عــن التســجيل بعــد مــرور أســبوعني مــن بــدء الدراســة يف الفصــل
الــدرايس حســب التقويــم الجامعــي املعتمــد فاقــدًا ملقعــده الجامعــي.
ب .يحتفــظ الطالــب الــذي فقــد مقعــده الجامعــي بســجله األكادميــي مــدة ســتة فصــول حــدًا
أقــى ،وخــاف ذلــك يلغــى ســجله األكادميــي يف الجامعــة.
ج .يجــوز للطالــب الــذي فقــد مقعــده الجامعــي أن يتقــدم بطلــب إلعــادة تســجيله يف الجامعــة،
وينظــر مجلــس الكليــة يف إعــادة تســجيله إذا كانــت مــدة االنقطــاع ال تزيــد عــى فصــل دراســــي
واحــد ،ويُحتفــظ بســجله األكادميــي ،وينظــر املجلــس يف إعــادة تســجيله إذا كانــت مــدة
االنقطــاع أكــر مــن فصــل درايس ،عــى أن يكمــل متطلبــات التخــرج وفــق الخطــة الدراســية
املعمــول بهــا عنــد عودتــه ووف ًقــا للتعليــات النافــذة ،وتحســب مــدة الدراســة الســابقة ضمــن
الحديــن األعــى واألدىن لســنوات التخــرج .ويف حــال اختــاف الخطــة املعمــول بهــا عنــد عــودة
الطالــب عــن الخطــة التــي درس عليهــا ،يحســم فصــل درايس واحــد مــن الحــد األعــى لســنوات
التخــرج مقابــل كل ( )15ســاعة معتمــدة مــن املــواد التــي تحتســب للطالــب.
تأجيل.
ً
د .إذا قبل املجلس عذر الطالب تحسب فرتة التخلف عن الجامعة
هـ .يجــوز للطالــب الــذي قبلــت عودتــه إىل الجامعــة أو قــام بتأجيــل دراســته أن يتقــدم المتحــان غــر
مكتمــل للمــواد التــي تخلــف عــن أداء امتحاناتهــا النهائيــة بعــذر يقبلــه عميــد الكليــة التــي تطــرح
املــادة قبــل مــدة فقــد املقعــد الجامعــي أو التأجيــل ،رشيطــة أال تزيــد مــدة فقــدان املقعــد
(االنقطــاع) أو التأجيــل عــن فصليــن دراســيني متتاليــن وأن يقــوم بتأديــة االمتحــان حســب
املواعيــد املعلــن عنهــا يف الكليــة.

الدراسـة الخاصة (حرة أو استدراكية)

املادة ( :)19تشتمل الدراسة الخاصة عىل نوعني من الدراسة هام:
 .1الدراسة الحرة.
 .2الدراسة االستدراكية.
املادة (:)20يجــوز أن يســجل للدراســة الحــرة يف بعــض املــواد يف الجامعــة الطلبــة الذيــن يدرســون
يف جامعــات أو معاهــد عليــا داخــل األردن أو خارجــه ممــن يرغبــون يف دراســة هــذه املــواد خــال
فصــل درايس أو أكــر ،وكذلــك األشــخاص الراغبــون يف تعميــق معارفهــم التخصصيــة بُغيــة
تحســن أدائهــم ومهاراتهــم يف األعــال أو الوظائــف التــي يقومــون بهــا ،أو إلثــراء معرفتهــم
الثقافيــة أو األكادمييــة.
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حاصــا عــى شــهادة
ً
أول :يشــرط يف قبــول الطالــب للتســجيل يف الدراســة الحــرة أن يكــون
املــادة (ً :)21
الثانويــة العامــة األردنيــة أو مــا يعادلهــا ،عــى أال يقــل معدلــه يف شــهادة الثانويــة العامــة
عــن الحــد األدىن للقبــول يف الجامعــة.
ثانيًــا :يســتثنى مــن الــرط الســابق الطلبــة املســجلون للدراســة يف جامعــات أو معاهــد عليــا
غــر الجامعــة ،وعليهــم إحضــار مــا يثبــت ذلــك.

ثالثًــا :يطلــب مــن الطالــب الــذي يرغــب بالتســجيل يف الدراســة الحــرة تقديــم إحــدى الوثيقتــن
اآلتيتــن أو كلتيهــا:
أ .كشف عالمات شهادة الدراسة الثانوية العامة ،أو ما يعادلها.
ب .وثيقة إثبات التحاقه بالدراسة يف جامعة أو معهد جامعي أخر.
املــادة ( :)22يجــوز تســجيل الطلبــة الذيــن ال تنطبــق عليهــم رشوط القبــول يف املــواد التــي يرغبــون يف
تســجيلها ،طلبــة مســتمعني؛ إذ يســمح بحضورهــم املحــارضات فقــط ،وال يطلــب منهــم
التقــدم المتحاناتهــا.
املــادة ( :)23أ .إذا قُبــل طالــب يف برنامــج البكالوريــوس يف إحــدى كليــات الجامعــة ،وســبق لــه أن درس مــواد
دراســة حــرة يف الجامعــة ،وكانــت هــذه املــواد ضمــن خطتــه الدراســية ،يحســب لــه مــن هــذه
املــواد ( )36ســتة وثالثــون ســاعة معتمــدة عــى األكــر.
ب.تدخــل عالمــات املــواد التــي درســها الطالــب دراســة حــرة يف ســجله األكادميــي ،وتحتســب لــه
ضمــن معدلــه الرتاكمــي.
املــادة ( :)24الحــد األعــى للعــبء الــدرايس يف الفصــل الواحــد لطالــب الدراســة الحــرة هــو ( )12ســاعة
معتمــدة يف الفصــل االعتيــادي ،ويجــوز مبوافقــة العميــد أن تزيــد عــى ذلــك ،و( )9ســاعات يف
الفصــل الصيفــي.
املــادة ( :)25يجــوز أن يُقبــل يف الدراســة االســتدراكية طالــب البكالوريــوس املفصــول مــن التخصــص بســبب
تــدين معدلــه الرتاكمــي عــن ( 2.00نقطــة) وفــق الــروط اآلتيــة:
ينــح فصــان دراســيان
أ .إذا كان معــدل الطالــب الرتاكمــي ال يقــل عــن ( 1.00نقطــة) فإنــه ُ
ال يشــمالن الفصــل الصيفــي لرفــع هــذا املعــدل إىل ( 2.00نقطــة) فأكــر ،فــإذا أخفــق يف
رفــع معدلــه يتــم فصلــه أكادمي ًيــا مــن التخصــص امللتحــق بــه إال إذا كان قــد أنهــى ()75%
مــن مجمــوع ســاعات الخطــة الدراســية ،أو كان معدلــه الرتاكمــي مــن  1.95نقطــة إىل 1.99
نقطــة ،ويف هــذه الحــال يعطــى فصــان دراســيان إضافيــان مبوافقــة املجلــس ،ويفصــل
بعدهــا الطالــب أكادمي ًيــا مــن التخصــص إذا مل يتمكــن مــن رفــع معدلــه إىل ( 2.00نقطــة)
فأكــر.
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ـا دراسـ ًيا اســتدراك ًيا نهائ ًيــا بعــد اســتنفاده املــدة القانونية
ب .يحــق للمجلــس منــح الطالــب فصـ ً
حســب الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة لغايــات رفــع معدلــه الرتاكمــي إىل ( 2.00نقطــة) فأكــر،
ـا نهائيًــا.
فــإذا أخفــق الطالــب بذلــك فإنــه يفصــل مــن التخصــص فصـ ً
ج .الطالــب املحــول إىل الدراســة االســتدراكية (الدراســة الخاصــة) يفقــد حقــه يف املنــح التــي
حصــل عليهــا ،وعليــه دفــع كامــل الرســوم الدراســية املقــررة لذلــك ،ويُضــاف ( )50%مــن
رســوم الســاعة املعتمــدة لــكل ســاعة يُســجلها الطالــب أثنــاء الدراســة الخاصــة االســتدراكية.
املــادة ( :)26أ .يحــق للطالــب املفصــول فصــاً نهائيًــا مــن تخصصــه يف الجامعــة ألســباب تتعلــق بتــدين
معدلــه الرتاكمــي وعــدم قدرتــه عــى تســوية وضعــه ،أن يحــول إىل تخصــص آخــر طاملــا أنــه
ح ّقــق رشوط القبــول فيــه ،عــى أن ينهــي درجــة البكالوريــوس يف مــدة أقصاهــا ( )7ســنوات
مــن قبولــه يف الجامعــة (للتخصصــات ذات الســنوات األربــع) و( )8ســنوات (للتخصصــات
ذات الســنوات الخمــس) ،ويعامــل الطالــب يف ذلــك معاملــة الطالــب املســتجد أو املنقــول
مــن أي جامعــة أخــرى ،وذلــك لغايــات اإلنــذار والفصــل مــن التخصــص وتطبــق عليــه الخطــة
الدراســية املعتمــدة واملعمــول بهــا يف التخصــص املنتقــل إليــه.
ب .مــع مراعــاة مــا ود يف املــادة (/14ز) ال يجــوز للطالــب املفصــول مــن التخصــص غــر
املنســحب مــن الجامعــة العــودة إىل التخصــص الــذي فصــل منــه.
املــادة ( :)27يكــون الحــد األعــى للعــبء الــدرايس للطالــب املحــول مــن الدراســة املنتظمــة إىل الدراســة
الخاصــة االســتدراكية ( )15ســاعة معتمــدة يف الفصــل األول أو الثــاين ،و( )9ســاعات معتمــدة
يف الفصــل الصيفــي.
املــادة ( :)28إذا متكــن الطالــب مــن رفــع معدلــه الرتاكمــي إىل ( 2.00نقطــة) فأكــر ،يف أي فصــل مــن فصــول
ـا إىل الدراســة املنتظمة.
الدراســة الخاصــة االســتدراكية يحــول حكـ ً
املادة (:)29تطبــق عــى املســجلني يف الدراســة الخاصــة رشوط املواظبــة واالمتحانــات والعالمــات
الــواردة يف تعليــات منــح درجــة البكالوريــوس.
املادة (:)30يســتفيد طالــب الدراســة الخاصــة مــن جميــع الخدمــات والتســهيالت الجامعيــة املتوافــرة
ومينــح هويــة جامعيــة.
املادة (:)31تحتســب فــرة الدراســة االســتدراكية ضمــن الحــد األقــى لســنوات الدراســة يف
ا لجا معــة .
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املادة (:)32تطبق تعليامت االنقطاع والتأجيل عىل الطلبة املسجلني يف الدراسة االستدراكية.

االنسحاب من الجامعة

املــادة ( :)33أ .يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب انســحاب نهــايئ مــن الجامعــة بــرط أن يطلــب ذلــك وفــق
منــوذج خــاص قبــل نهايــة األســبوع الرابــع عــر مــن الفصــل الــدرايس األول أو الثــاين أو
األســبوع الســابع مــن الفصــل الصيفــي املســجل بــه الطالــب .ويف هــذه الحالــة تثبــت لــه يف
ســجله مالحظــة «منســحب مــن الجامعــة».
ب .إذا تقــدم الطالــب بطلــب االنســحاب مــن الجامعــة بعــد الفــرة الزمنيــة الــواردة يف (أ) أعــاه
فيعــ ّد االنســحاب للفصــل الالحــق.
ج .يجــوز للطالــب املنســحب مــن الجامعــة أن يتقــدم قبــل مــي ســتة فصــول عــى انســحابه
بطلــب إىل املجلــس للنظــر يف إعــادة تســجيله يف التخصــص نفســه مــا مل يكــن مفصــولً
ـا عــى أن يكمــل متطلبــات التخــرج
منــه ،فــإذا أعيــد تســجيله يحتفــظ بســجله األكادميــي كامـ ً
وفــق الخطــة الدراســية املعمــول بهــا عنــد إعــادة تســجيله ،ويف هــذه الحالــة تحســب لــه
مــدة الدراســة الســابقة ضمــن الحــد األعــى للمــدة املســموح بهــا للحصــول عــى درجــة
البكالوريــوس.
د .عــى الطالــب املنســحب مــن الدراســة يف الجامعــة أن يــرئ ذمتــه منهــا قبــل البــت يف طلــب
انســحابه.
هـ .ت ُســرد مــن الطالــب املنســحب مــن الدراســة الجامعيــة جميــع املنــح التــي قدمــت لــه يف أثنــاء
فــرة دراســته بالجامعــة.

االنتقال من الجامعات األخرى

املــادة ( :)34يســمح بانتقــال الطلبــة غــر املفصولــن تأديب ًيــا مــن جامعــة معــرف بهــا إىل الجامعــة وف ًقــا
للــروط اآلتيــة:
أ .أن يكــون معدلــه يف الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا مقبــولً يف الكليــة املنتقــل إليهــا ســنة
قبولــه يف تلــك الجامعــة.
مســجل يف جامعــة أو معهــد عــا ٍل يتبعــان نظــام املواظبــة (ال يقبــل
ً
ب .أن يكــون الطالــب
االنتســاب) ،عــى أن تكــون الجامعــة والتخصــص معــرف بهــا.
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ج .يُقبــل الطالــب الــذي حصــل عــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة معــرف بهــا يف أي تخصــص
يف الجامعــة ،رشيطــة اســتيفاء رشوط القبــول املقــررة لهــذا التخصــص ،عــى أن يــدرس مــا ال
يقــل عــن ( )50%مــن مجمــوع ســاعات الخطــة الدراســية املعتمــدة للتخصــص يف الجامعــة.
د .ت ُعــادل للطالــب ومبوافقــة العميــد املــواد التــي نجــح فيهــا يف الجامعــة املنتقــل منهــا إذا
كانــت ضمــن خطتــه الدراســية ،وحســب التعليــات واألســس املقــرة مــن وزارة التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي األردنيــة ،عــى أن يــدرس مــا ال يقــل عــن ( )50%مــن مجمــوع ســاعات الخطــة
الدراســية املعتمــدة للتخصــص يف الجامعــة ،ويف حــال إعــادة تســجيل الطالــب يف الجامعــة،
يتــم احتســاب جميــع عالمــات املــواد التــي درســها برقمــه الجامعــي الســابق بنجــاح ،وتحتســب
يف امل ُعــدل الرتاكمــي.
هـــ .ال تحتســب عالمــات املــواد التــي ســبق للطالــب أن درســها يف جامعــة أخــرى ضمــن معدلــه
الرتاكمــي يف الجامعــة.
و .يُقبــل الطالــب الــذي اجتــاز امتحــان الشــامل لكليــات املجتمــع األردنيــة يف التخصــص املناظــر
رشيطــة أن تنطبــق عليــه أســس التجســر الصــادرة عــن وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي
األردنيــة.
ز .يُقبــل الطالــب الــذي أنهــى شــهادة دبلــوم كليــات املجتمــع الصــادرة مــن خــارج األردن ،رشيطــة
أن تنطبــق عليــه أســس التجســر الصــادرة عــن وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي األردنيــة.
ح .يحســم فصــل درايس واحــد مــن الحــد األعــى ملــدة الحصــول عــى درجــة البكالوريــوس للطالب
املنتقــل أو املقبــول مقابــل كل ( )15ســاعة معتمــدة تــم معادلتهــا للطالب.
ط .يعامــل الطالــب املنتقــل معاملــة الطالــب املســتجد لغايــات التأجيــل واإلنــذار والفصــل مــن
التخصــص.
ي .عــى الطالــب امل ُنتقــل التق ـدّم مل ُعادلــة املــواد خــال الفصــل األول مــن التحاقــه بالجامعــة،
ويجــوز االعــراض عــى قــرار املعادلــة خــال أســبوعني مــن صــدور نتيجــة املعادلــة.

االنتقال من تخصص إىل آخر يف الجامعة

املــادة ( :)35أ .يجــوز انتقــال الطالــب مــن تخصــص إىل آخــر يف الجامعــة إذا كانــت تنطبــق عليــه رشوط القبــول
التــي تؤهلــه لاللتحــاق بالتخصــص الجديــد بعــد دفــع الرســوم الخاصــة بذلك.

38

دليل الطالب
ب .تقــدم طلبــات االنتقــال إىل مديــر دائــرة القبــول والتســجيل عــى النــاذج املخصصــة لهــذا
الغــرض ومبوافقــة عميــد الكليــة املنتقــل إليهــا الطالــب خط ًيــا.
ج .عنــد انتقــال الطالــب إىل تخصــص آخــر تحســب لــه املــواد التــي درســها ونجــح بهــا ،وضمــن
مــواد الخطــة الدراســية للتخصــص املنتقــل إليــه ،وتدخــل عالمــات تلــك املــواد يف املعــدل
الفصــي واملعــدل الرتاكمــي للطالــب.
د .يعامــل الطالــب املنتقــل مــن تخصــص إىل آخــر داخــل الجامعــة معاملــة الطالــب املســتجد
وذلــك لغايــات اإلنــذار والفصــل مــن التخصــص ،وتطبــق عليــه الخطــة الدراســية املعتمــدة
واملعمــول بهــا يف التخصــص املنتقــل إليــه.

الدراسة خارج الجامعة

املــادة ( :)36أ .يجــوز للطالــب يف الجامعــة وملــرة واحــدة خــال ســنوات دراســته دراســة مــا ال يزيــد عــى ()12
ســاعة معتمــدة يف جامعــة أخــرى يف الفصــل الــدرايس األول أو الثــاين ،و( )6ســاعات يف
الفصــل الــدرايس الصيفــي ،وتحســب لــه هــذه الســاعات وفــق الــروط اآلتيــة:
منتظم يف دراسته بالجامعة.
 .1أن يكون الطالب
ً
 .2أن يكون الطالب قد أنهى ما ال يقل عن ( )36ساعة معتمدة يف الجامعة.
 .3أن تكــون دراســته باالنتظــام يف جامعــة معــرف بهــا لــدى وزارة التعليــم العــايل والبحــث
العلمــي األردنيــة.
 .4أن يحصــل الطالــب عــى موافقــة خطيــة مســبقة وفــق النمــوذج املعتمــد لهــذا الغــرض
مــن رئيــس القســم وعميــد الكليــة ،عــى أن يتــم إعــام مديــر دائــرة القبــول والتســجيل
خطيًــا.
 .5الحد األدىن لعالمة النجاح يف املواد املراد معادلتها هي ( )+Cأو ما يعادلها.
منتظم يف دراسته يف آخر فصلني دراسيني يف الجامعة.
 .6أن يكون الطالب
ً
ـا
 .7يُعــد الطالــب الــذي يــدرس مــواد خــارج الجامعــة  -يف الفصــل األول و/أو الثــاين  -مؤجـ ً
لذلــك الفصــل ،وتطبــق عليــه تعليــات التأجيل.
 .8عــى الطالــب تســديد االلتزامــات املاليــة املرتتبــة عليــه ،ودفــع رســوم التســجيل املقررة
لتســجيل الفصــل املــراد دراســته خــارج الجامعة.
ب .عــى الرغــم مــا ورد يف الفقــرة (أ) ال يســمح للطالــب بالدراســة خــارج الجامعــة يف الفصلــن
األخرييــن مــن دراســته يف الجامعــة ،وكذلــك يف الفصــل الصيفــي الــذي يقــع بينهــا.
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املواد البديلة

املــادة ( :)37أ .للعميــد بعــد أخــذ رأي رئيــس القســم أن يوافــق عــى أن يــدرس الطالــب مادتــن بديلتــن بحـ ٍـد
أقــى عــى أن تكــون املــادة البديلــة مامثلــة للــادة األصيلــة مــن حيــث عــدد الســاعات
وأل يكــون لهــا متطلــب ســابق مل يدرســه الطالــب ،وذلــك
املعتمــدة أو أكــر ،واملســتوىّ ،
يف الحــاالت اآلتيــة:
 .1إذا توقــف تخــرج الطالــب عــى مــادة واحــدة أو مادتــن وكانــت أي منهــا غــر مطروحــة
يف الفصــل الــذي يتوقــع أن يتخــرج فيــه ،أو كانــت مطروحــة ومتعارضــة مــع مــادة
إجباريــة أو اختياريــة أخــرى مــن تخصصــه ســجلها الطالــب يف ذات الفصــل.
 .2إذا توقــف تخـ ّرج الطالــب عــى اجتيــاز مــادة واحــدة ســبق لــه أن رســب فيهــا ثــاث مــرات
أو أكــر يف الجامعــة ومل ينجــح يف تلــك املــادة ،فإنــه يجــوز مبوافقــة العميــد وتوصيــة
رئيــس القســم امل ُختــص الســاح لــه بدراســة مــادة بديلــة مامثلــة للــادة املســتبدلة
مــن حيــث عــدد ســاعاتها املعتمــدة ومســتواها.
 .3يف جميــع األحــوال يجــب أن تكــون املــواد البديلــة مــن املــواد التــي تطرحهــا الكليــة وال
يجــوز للطالــب أن يــدرس أكــر مــن مادتــن بديلتــن عــى أال تكونــا مــن ضمــن متطلبات
الجامعــة االختياريــة.
ب .تطبق تعليامت املادة املعادة عىل املادة البديلة.
ج .إذا رســب الطالــب يف املــادة البديلــة وطرحــت املــادة األصيلــة يف الفصــل التــايل ،عليــه
دراســة املــادة األصيلــة وتطبــق عليهــا تعليــات املــادة املعــادة.
د .إذا نجــح الطالــب يف املــادة البديلــة ومل يتخــرج يف ذلــك الفصــل ثــم طرحــت املــادة األصيلــة
يعفــى مــن دراســتها.
ه .ال تعــادل للطالــب مــواد التدريــب العمــي أو امليــداين أو مشــاريع التخــرج التــي درســها أو
طبقهــا يف أي جامعــة أخــرى ،أو كليــة مجتمــع.
و .ال يُســمح للطالــب القيــام بالتدريــب العمــي أو امليــداين أو مشــاريع التخــرج يف أي جامعــة
أُخــرى.

أحكام عامة

املــادة ( :)38يتــوىل قســم التخصــص متابعــة الســرة األكادمييــة للطلبــة املســجلني فيــه حســب إجــراءات
يقرهــا املجلــس لهــذا الغــرض.
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املادة ( :)39متنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إمتام املتطلبات اآلتية:
أ .النجــاح يف جميــع املــواد املطلوبــة للتخــرج يف الخطــة الدراســية والحصــول عــى معــدل
تراكمــي ال يقــل عــن ( 2.00نقطــة).
ب .قضــاء املــدة املطلوبــة للحصــول عــى الدرجــة وعــدم تجــاوز املــدة القصــوى حســبام ورد
مــن أحــكام يف املــادة ( )7مــن هــذه التعليــات.
ج .إمتام املتطلبات األخرى التي تقتضيها الخطة التي يتخرج مبوجبها الطالب.
د .أن يقــي الطالــب آخــر فصلــن دراســيني مبــا فيهــا الفصــل املتوقــع تخرجــه فيــه
بالجامعــة باســتثناء الفصــل الصيفــي.
ه .أن يحصل عىل وثيقة تثبت براءة ذمته من الجامعة.

املادة (:)40ال يُقبــل عــذر الطالــب بعــدم علمــه بهــذه التعليــات أو بعــدم اطالعــه عــى النــرات
الصــادرة عــن الجامعــة ،أو مــا ينــر عــى لوحــة إعالناتهــا فيــا يتعلــق بهــذه التعليــات.
املادة (:)41يتعــن عــى الرئيــس ونــواب الرئيــس والعمــداء ومــدراء الوحــدات والدوائــر واملراكــز
األكادمييــة واإلداريــة املعنيــة بتنفيــذ أحــكام هــذه التعليــات مراعــاة عــدم دخــول الطالــب
لالمتحــان أو القيــام بــأي إجــراء يتعلــق بالتأجيــل أو االنســحاب أو املعادلــة أو االعــراض عــى عالمــة
أو التســجيل أو النظــر يف أي قضيــة مــن قضايــا الطلبــة ألي طالــب إال بعــد التحقــق مــن قيامــه
بتســديد كامــل التزاماتــه املاليــة املرتتبــة للجامعــة قبــل اتخــاذ أي إجــراء.
املادة (:)42يتــم الــرف بأمــر مــن الرئيــس وفقًــا للنظــام املــايل ويف حــدود املوازنــة العامــة
املعتمــدة،وضمــنخطــةالعمــلاملقدمــةوبعــدالتدقيــقمــنوحــدةالرقابــةوالتدقيــقالداخــي.
املادة (:)43الرئيــس وعمــداء الكليــات ورؤســاء األقســام األكادمييــة ومديــر دائــرة القبــول والتســجيل
مســؤولون عــن تنفيــذ هــذه التعليــات.
املادة (:)44يبت املجلس يف الحاالت التي مل يرد نص بخصوصها يف هذه التعليامت.
املادة (:)45ت ُعد هذه التعليامت سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
املادة (:)46ت ُلغي هذه التعليامت أي تعليامت سابقة ذات عالقة.
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تعليمات منح درجة الدبلوم العالي في جامعة الشرق األوسط
املادة ( :)1ت ُســمى هــذه التعليــات «تعليــات منــح درجــة الدبلــوم العــايل يف جامعــة الــرق األوســط لســنة
 ،»2020ويعمــل بهــا اعتبــا ًرا مــن تاريــخ إقرارهــا.
املادة ( :)2يكــون للكلــات التاليــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين املخصصــة لهــا أدنــاه ،مــا مل
تــدل القرينــة عــى خــاف ذلــك:
الجامعة

:

جامعة الرشق األوسط.

العميد

:

عميد الدراسات العليا والبحث العلمي.

الكلية

:

أي كلية يف الجامعة تقدم برنامج دبلوم عالٍ.

املجلس

:

مجلس الدراسات العليا.

لجنة الكلية

:

لجنة الدراسات العليا يف الكلية.

لجنة القسم

:

لجنة الدراسات العليا يف القسم.

الربنامج

:

أي برنامج من برامج الدبلوم العايل يف الجامعة.

املرشد

:

عضو هيئة التدريس الذي يرشد الطلبة يف الربنامج.

املادة االستدراكية

:

أي مــادة مــن مســتوى أقــل مــن ( )600تطلــب ألغــراض اإليفــاء
بالقاعــدة املعرفيــة املطلوبــة لربنامــج الدبلــوم العــايل.

املادة ( :)3أ .تكــون متطلبــات الحصــول عــى درجــة الدبلــوم العــايل ( )27ســب ًعا وعرشيــن ســاعة معتمــدة حـدًا
أدىن ،حســب الخطــة التــي يقرهــا مجلــس العمــداء ،عــى أن تتضمــن دراســة ( )18ســاعة معتمــدة
مــواد إجباريــة حـدًّا أقــى و( )9ســاعات معتمــدة مــواد اختياريــة حـدًّا أقــى.
ب .يكــون الحــد األعــى للحصــول عــى درجــة الدبلــوم العــايل ( )3فصــول دراســية ،وميكــن
مبوافقــة مجلــس العمــداء متديدهــا لفصــل درايس واحــد.
ـا دراسـ ًيا واحـدًا عــن كل
ج .يخفــض الحــد األعــى ملــدة الحصــول عــى درجــة الدبلــوم العــايل فصـ ً
( )6ســاعات دراســية معتمــدة فــا فــوق تــم معادلتهــا للطالــب املقبــول يف الربنامــج.
د .يجــوز أن تشــمل الخطــة الدراســية رشوطًــا خاصــة ،ودراســة مــواد اســتدراكية تحددهــا لجنــة
الكليــة ال تزيــد عــى ( )9ســاعات معتمــدة.
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هـ .ال تطلــب أي مــواد اســتدراكية مــن الطالــب الــذي يكــون تخصصــه يف درجــة البكالوريــوس هــو
التخصــص نفســه يف برنامــج الدبلــوم العــايل الــذي قُ ِبــل فيــه.
و .عــى الطالــب أن يُنهــي املــواد االســتدراكية بنجــاح خــال الســنة األوىل مــن التحاقــه بالربنامــج،
ويجــوز تجــاوز املــدة يف حــاالت يقبلهــا العميــد بنــا ًء عــى تنســيب مــن لجنــة الكليــة ،وال تحســب
عالمــات هــذه املــواد يف املعــدل الرتاكمــي للطالــب.
فصــا دراســيًا واحــدًا مقابــل كل ( )6ســاعات اســتدراكية ،يكلــف بدراســتها،
ً
ز	.ينــح الطالــب
ُ
إضافــة إىل الحــد األعــى مــن املــدة املســموح بهــا للحصــول عــى درجــة الدبلــوم العــايل
املحــددة يف املــادة (/3ب) مــن هــذه التعليــات.
املــادة ( :)4يُحــدد مجلــس العمــداء عــدد الطلبــة الذيــن يُقبلــون يف كل برنامــج بنــا ًء عــى اقــراح مــن لجنــة
الكليــة ،وتنســيب العميــد.
املادة ( :)5أ .الحــد األدىن للعــبء الــدرايس يف الفصــل الــدرايس الواحــد ( )6ســاعات معتمــدة ،والحــد
األعــى ( )12ســاعة معتمــدة ،مبــا فيهــا املــواد االســتدراكية ،ويجــوز ،يف حــاالت مســوغة،
ومبوافقــة العميــد بنــا ًء عــى اقــراح املرشــد وتنســيب لجنــة الكليــة أن يصــل الحــد األدىن إىل
( )3ســاعات معتمــدة.
ب .الحــد األعــى للعــبء الــدرايس يف الفصــل الصيفــي ( )6ســاعات معتمــدة ،ويجــوز أن تصــل
إىل ( )9ســاعات معتمــدة إذا اشــتملت مــواد اســتدراكية مــن مســتوى البكالوريــوس أو إذا
تبقــى للطالــب مــادة واحــدة وأخــرة لغايــات التخــرج.

قبول الطلبة

املادة ( :)6أ .ت ُقــدم طلبــات االلتحــاق بالربنامــج إىل عــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي حســب منــوذج
حاصل عــى درجــة البكالوريوس،
ً
خــاص بذلــك ،مرف ًقــا بالوثائــق املطلوبــة ،عــى أن يكون الطالــب
أو مــا يعادلهــا مــن جامعــة ،أو كليــة ،أو معهــد علمــي معــرف بــه مــن وزارة التعليــم العــايل والبحــث
العلمــي يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية.
ب .ال يجــوز قبــول الطالــب يف برنامجــن دراســيني يف آن واحــد م ًعــا يف أي مرحلــة مــن مراحــل
دراســته.
املادة ( :)7أ .تتــم املفاضلــة بــن الطلبــة املتقدمــن لربنامــج الدبلــوم العــايل تنافسـيًا وفــق التخصــص ،ثــم
وفــق تسلســل معدالتهــم الرتاكميــة يف درجــة البكالوريــوس.
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ب .يجــوز باقــراح مــن لجنــة القســم ،وتوصيــة مــن لجنــة الكليــة ،وتنســيب مــن املجلــس ،وقــرار
مــن مجلــس العمــداء إضافــة أســس أخــرى للمفاضلــة ،كإجــراء امتحــان تنافــي للطلبــة
املتقدمــن بحيــث ال تزيــد نســبتها يف املفاضلــة عــى (.)20%
حاصــا عــى تقديــر مــن جامعــة
ً
ج .يُعتمــد تقديــر الطالــب لغايــات حســاب املعــدل ،وإذا كان
ـا ،تحســب نســبة معدلــه الرتاكمــي وفــق معيــار جامعتــه ،ويعــادل
أخــرى ،وظهــر معدلــه رقـ ً
معدلــه مبــا يناظــره يف الجامعــة.
املــادة ( :)8أ .ال يُقبــل الطالــب املفصــول مــن برنامــج الدبلــوم العــايل يف جامعــة أخــرى ،إذا كان فصلــه
ألســباب ســلوكية.
ب .يجــوز قبــول الطالــب املفصــول مــن الربنامــج يف الجامعــة يف الربنامــج نفســه مــرة أخــرى
رشيطــة عــدم معادلــة أي مــادة درســها يف الربنامــج الســابق.

انتقال الطلبة

املــادة ( :)9أ .يجــوز أن ينتقــل الطالــب مــن برنامــج إىل برنامــج آخــر يف الجامعــة بقــرار مــن العميــد ،بنــا ًء عــى
تنســيب مــن لجنــة الكليــة املنتقــل إليهــا ،إذا اســتوىف رشوط القبــول يف الربنامــج الــذي يرغــب
يف االنتقــال إليــه مــن حيــث املعــدل ،والتخصــص ،وتوفــر الشــاغر ،عــى أن ال يقل تقديــره يف كل
مــادة عــن جيــد.
ب.يجــوز للعميــد بنــا ًء عــى تنســيب مــن لجنــة الكليــة أن يقــوم باحتســاب مــا ال يزيــد عــى ()9
ســاعات معتمــدة مــن املــواد التــي درســها الطالــب يف الربنامــج املنتقــل منــه ،رشيطــة أن
تكــون املــواد معادلــة ملــواد الخطــة الدراســية للربنامــج املنتقــل إليــه ،وتدخــل جميــع املــواد
املحتســبة مــن الربنامــج الســابق يف معدلــه الرتاكمــي الجديــد ،ويُبلّــغ عميــد الكليــة املنتقــل
إليهــا الطالــب ،واملســجل العــام خط ًيــا بذلــك وفــق منــوذج معتمــد ،وت ُط ّبــق عليــه الخطــة
الدراســية للربنامــج املنتقــل إليــه فــور انتقالــه.
ج .ال يجوز انتقال الطالب قبل أن يجتاز ما ال يقل عن ( )6ساعـات معتمدة.
د .يجــوز أن ينتقــل الطالــب مــن برنامــج الدبلــوم العــايل يف جامعــة أخــرى إىل برنامــج الدبلــوم
العــايل يف الجامعــة بقــرار مــن العميــد ،بنــا ًء عــى تنســيب مــن لجنــة الكليــة التــي يرغــب يف
االنتقــال إليهــا ،رشيطــة أن تتوفــر فيــه رشوط القبــول يف برنامــج الدبلــوم العــايل الــذي يرغــب
يف االنتقــال إليــه ،مــن حيــث املعــدل ،والتخصــص ،وتوفّــر الشــاغر ،عــى أن ال تقــل عالمتــه
يف كل مــن هــذه املــواد عــن (جيــد) ،أو مــا يعادلهــا.
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هـــ .مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة (د) ،يجــوز للمجلــس بنــا ًء عــى تنســيب مــن لجنــة الكليــة معادلــة
مــا ال يزيــد عــى ( )12ســاعة معتمــدة مــن املــواد التــي درســها الطالــب ضمــن خطتــه الدراســية
يف الربنامــج املنتقــل إليــه ،عــى أن ال تقــل عالمتــه يف هــذه املــواد عــن (جيــد) أو مــا يعادلهــا.
و .يجــوز مبوافقــة العميــد ،بنــا ًء عــى تنســيب مــن لجنــة الكليــة احتســاب مــا ال يزيــد عــى ()9
ســاعات معتمــدة مــن املــواد اإلجباريــة ،أو االختياريــة يف الخطــة الدراســية للطالــب الــذي
فصــل مــن الربنامــج ،وقبــل يف برنامــج آخــر يف الجامعــة ،رشيطــة أن تكــون هــذه املــواد
مكافئــة للمــواد الدراســية يف الخطــة الجديــدة ،وأال تقــل عالمتــه يف كل منهــا عــن (جيــد).
ز .ال يجــوز للطالــب دراســة أي مــادة قبــل أن ينهــي بنجــاح دراســة متطلبهــا الســابق ويجــوز
مبوافقــة العميــد وتوصيــة القســم أن يــدرس الطالــب املــادة ومتطلبهــا الســابق بالتزامــن.
ح .إذا توقــف تخــرج الطالــب عــى دراســة مــادة إجباريــة واحــدة وكانــت غــر مطروحــة أو مطروحــة
ومتعارضــة يف فصــل التخــرج ،يجــوز للعميــد وبنــا ًء عــى توصيــة القســم املوافقــة عــى منــح
الطالــب مــادة بديلــة.

فقدان املقعد واإلنذار والفصل

املادة ( :)10أ .الحــد األدىن للنجــاح يف كل مــادة مــن املــواد االســتدراكية ،)c( ،وترصــد النتيجــة (ناجــح) ،أو
(راســب) ،والحــد األدىن للنجــاح يف مــواد الربنامــج ( ،)+cوأدىن عالمــة تســجل للطالــب (،)c
والحــد األدىن للنجــاح يف املعــدل الرتاكمــي (.)2.5
ب .تحســب عالمــات جميــع املــواد التــي درســها الطالــب يف الجامعــة وفــق خطتــه الدراســية نجا ًحــا
أو رســوبًا يف معدلــه الرتاكمي.
ج .يُنــذر الطالــب إذا قــل معدلــه الرتاكمــي عــن ( )2.5يف أي فصــل درايسُ ،ويصـ ِـدر لــه مديــر دائــرة
القبــول والتســجيل إنــذارا ً بذلــك ،وعــى الطالــب أن يُزيــل مفعــول اإلنــذار يف مــدة أقصاهــا
فصــان دراســيان ،وال يعــد الفصــل الصيفــي فص ـاً لهــذا الغــرض.
د .يفصــل مــن الربنامــج الطالــب الــذي يحصــل عــى معــدل تراكمــي أقــل مــن( )1.5نقطــة يف أي
فصــل مــن الفصــول الدراســية باســتثناء الفصــل الــدرايس األول لاللتحــاق أو الصيفــي.
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االمتحانات والعالمات

املادة (:)11يجــوز للطالــب بنــا ًء عــى تنســيب املرشــد ،وتوصيــة مــن اللجنــة الفنيــة يف القســم ،وقــرار
مــن لجنــة الكليــة دراســة مــا ال يزيــد عــى ( )3ثــاث ســاعات معتمــدة مــن خــارج خطتــه الدراســية مــن
مســتوى (الدبلــوم) رشيطــة أن تكــون ذات عالقــة بالتخصــص بحيــث تحتســب لــه ضمــن املــواد
االختياريــة.
املادة (:)12يجــوز للطالــب إعــادة دراســة أي مــادة حصــل فيهــا عــى عالمــة ( )+cأو أقــل ألغــراض رفــع
معدلــه الرتاكمــي إىل الحــد األدىن للتخــرج.

اإلرشاد واإلرشاف

املادة (:)13يُعــن مجلــس القســم مرشــدًا أو أكــر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس لطلبــة الدبلــوم العــايل
يف القســم؛ ملســاعدة الطلبــة يف تحديــد برنامجهــم الــدرايس.
املادة (:)14يُعــد املرشــد باالشــراك مــع الطالــب الربنامــج الــدرايس لــه عــى منــوذج خــاص،
ويشــمل الربنامــج املــواد اإلجباريــة ،واالختياريــة ،واالســتدراكية ،وفقـاً للخطــة الدراســية املقــررة
يف القســم.

أحكام عامة

املادة ( :)15أ .يتعــن عــى الرئيــس ،ونــواب الرئيــس ،والعمــداء ،ومــدراء الوحــدات والدوائــر واملراكــز
األكادمييــة واإلداريــة املعنيــة بتنفيــذ أحــكام هــذه التعليــات مراعــاة عــدم دخــول الطالــب
لالمتحــان ،أو القيــام بــأي إجــراء يتعلــق بالتأجيــل أو االنســحاب أو املعادلــة أو االعــراض عــى
عالمــة أو التســجيل أو النظــر يف أي قضيــة مــن قضايــا الطلبــة؛ ألي طالــب إال بعــد التحقــق
مــن قيامــه بتســديد كامــل التزاماتــه املاليــة املرتتبــة للجامعــة قبــل اتخــاذ أي إجــراء.
ب .يف حــال عــدم ســداد املبالــغ املرتتبــة عــى الطالــب يتــم تجميــد دراســته للفصــل غــر امل ُســدد
وحجــب العالمات.

املادة (:)16تطبــق تعليــات منــح درجــة املاجســتري النافــذة فيــا يخــص االمتحانــات والعالمــات
واملواظبــة فيــا مل يــرد عليــه نــص يف هــذه التعليــات ،فــإذا مل يــرد فيهــا نــص يُــرك أمــر البــت
فيهــا ملجلــس العمــداء.
املادة ( :)17العمداء ومدير دائرة القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليامت.
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تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة الشرق األوسط
املادة ( :)1تســمى هــذه التعليــات «تعليــات منــح درجــة املاجســتري» يف جامعــة الــرق األوســط لســنة
 ،2021ويعمــل بهــا اعتبــا ًرا مــن تاريــخ إقرارهــا.
املادة ( :)2يكــون للكلــات والعبــارات اآلتيــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين املخصصــة لهــا
أدنــاه ،مــا مل تــدل القرينــة عــى غــر ذلــك:
الجامعة
الرئيس
مجلس العمداء
العامدة
املجلس
العميد
الكلية
القسم
لجنة الكلية
لجنة القسم
الربنامج
املرشف
املرشد األكادميي

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

الطالب:
املادة االستدراكية

:
:

جامعة الرشق األوسط.
رئيس الجامعة
مجلس عمداء الجامعة.
عامدة الدراسات العليا والبحث العلمي
مجلس الدراسات العليا
عميد الدراسات العليا والبحث العلمي.
أي كلية يف الجامعة تقدم برنامج ماجستري
أي قسم يف الكلية.
لجنة الدراسات العليا يف الكلية.
لجنة الدراسات العليا يف القسم.
أي برنامج من برامج املاجستري يف الجامعة
عضو هيئة التدريس الذي يرشف عىل الطالب
عضــو هيئــة التدريــس الــذي يرشــد طلبــة الدراســات العليــا
أكادمييًــا ،وتعينــه لجنــة القســم.
طالب املاجستري يف الجامعة
أي مــادة مــن مســتوى أقــل مــن ( )700يف تخصــص الطالب
تطلــب ألغــراض اإليفــاء بالقاعــدة املعرفيــة املطلوبــة
لربنامــج املاجســتري

املادة ( :)3يضــم برنامــج املاجســتري مســارين ،هــا :مســار «الرســالة» ،ومســار «الشــامل» ،ويحــق للجامعــة
أن تقبــل جميــع الطلبــة يف أحــد املســارين .وتكــون متطلبــات الحصــول عــى درجــة املاجســتري
( )33ســاعة معتمــدة حــدًا أدىن ،حســب الخطــة الدراســية التــي يقرهــا مجلــس العمــداء ،وتــوزع
هــذه املتطلبــات وف ًقــا ملســاري الشــامل والرســالة عــى النحــو اآليت:
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أوالً :برنامج املاجستري (مسار الشامل):
أ .دراســة املــواد اإلجباريــة بنجــاح ،وهــي ( )24ســاعة معتمــدة حــدًا أدىن مــن مســتوى
( ،)700مــن بينهــا مــادة تختــص مبنهجيــة البحــث العلمــي ،ومــادة مــروع بحــث بواقــع
( )3ســاعات معتمــدة لــكل منهــا.
ب .دراســة ( )9ســاعات معتمــدة ح ـدًا أقــى بنجــاح مــن املــواد االختياريــة مــن مســتوى
(.)700
ج .النجــاح يف االمتحــان الشــامل بعــد إنهــاء جميــع املــواد املطلوبــة بنجــاح ،ومبعــدل
تراكمــي ال يقــل عــن ( 3نقــاط) ،وفقًــا ملــا نصــت عليــه املــواد ( )33-30مــن هــذه
التعليــات.

ثان ًيا :برنامج املاجستري (مسار الرسالة):
أ .دراســة املــواد اإلجباريــة بنجــاح ،وهــي (( 15ســاعة معتمــدة حــدًا أدىن مــن مســتوى
( ،)700تتضمــن ثــاث ســاعات معتمــدة حــدًا أدىن ،تختــص مبنهجيــة البحــث العلمــي.
ب.دراســة ( )9ســاعات معتمــدة ح ـدًا أقــى بنجــاح مــن املــواد االختياريــة مــن مســتوى
(.)700
ج .إعــداد رســالة جامعيــة يخصــص لهــا ( )9ســاعات معتمــدة ،والنجــاح يف مناقشــتها بعــد
إنهــاء جميــع املــواد املطلوبــة بنجــاح ،ومبعــدل تراكمــي ال يقــل عــن ( 3.00نقــاط).
ثالثًــا :أ .يجــوز للطالــب بتوصيــة مــن املرشــد األكادميــي ،وبتنســيب لجنــة القســم ،وقــرار مــن
لجنــة الكليــة دراســة مــا ال يزيــد عــى ( )3ســاعات معتمــدة مــن خــارج خطتــه الدراســية
مــن مســتوى ( ،)700رشيطــة أن تكــون ذات عالقــة بالتخصــص ،بحيــث تحتســب لــه
مــن ضمــن املــواد االختياريــة.
ب .يجــوز يف حــاالت خاصــة تقدرهــا لجنتــا القســم والكليــة ،وبتنســيب منهــا بنــا ًء عــى
توصيــة مــن املرشــد األكادميــي واملــرف ،وبقــرار مــن املجلس دراســة مــادة اختيارية
مــن الخطــة تكــون بديلــة عــن مــادة إجباريــة غــر مطروحــة أو متعارضــة مــع مــادة إجباريــة
أخــرى رشيطــة:
ـق للطالــب ســوى دراســة مــادة واحــدة مــن قامئــة املــواد اإلجباريــة يف
ـ
 1أنــه مل يت َّب َ
أخــر فصــل درايس إلنهــاء املــواد.
 .2أال تكــون املــادة املســتبدلة مــن ضمــن املــواد األساســية ذات الجانــب التطبيقــي
للتخصص.
ج .عنــد طــرح مــواد (موضوعــات خاصــة) ضمــن الخطــط الدراســية تحتســب املــادة
للطالــب مــرة واحــدة فقــط ولــو اختلفــت املوضوعــات.

املواد االستدراكية

املادة ( :)4أ .عنــد قبــول الطالــب يف برنامــج ماجســتري يف تخصــص مغايــر لتخصصــه يف مرحلــة
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البكالوريــوس ،يحــدد القســم املــواد االســتدراكية الالزمــة لــه مــن مــواد مســتوى البكالوريــوس
التــي يراهــا رضوريــة لرفــع املســتوى العلمــي للطالــب ،عــى أالّ تزيــد عــن ( )9ســاعات معتمدة،
وتحــدد هــذه املــواد يف طلــب القبــول ،ويجــوز بتنســيب مــن لجنتــي القســم والكليــة ،وقــرار
مــن املجلــس ،إعفــاء الطالــب مــن دراســتها جزئ ًيــا إذا توافــرت بيانــات توضيحيــة عــن كفايــة
الطالــب يف املرحلــة الســابقة.
ب.ال تطلــب أي مــواد اســتدراكية مــن الطالــب الــذي يكــون تخصصــه يف درجــة البكالوريــوس هــو
التخصــص ذاتــه ،أو التخصــص مــن نفــس الحقــل يف برنامــج املاجســتري الــذي قُبــل فيــه.

ـي املــواد االســتدراكية بنجــاح خــال الســنة األوىل مــن التحاقــه بالربنامــج،
ج.عــى الطالــب أن ينهـ َ
ويجــوز تجــاوز هــذه املــدة يف حــاالت يقبلهــا املجلــس ،بنــا ًء عــى توصيــة مــن لجنــة القســم،
وتنســيب مــن لجنــة الكليــة ،وال تحســب ســاعات املــواد االســتدراكية ضمــن الســاعات
املعتمــدة املطلوبــة لنيــل الدرجــة ،وتظهــر هــذه املــواد يف الكشــف دون عالمــات (ناجــح،
راســب).
ـا دراسـ ًيا واحـدًا مقابــل كل ( )9تســع ســاعات اســتدراكية ،و/أو متطلبــات لغــة
ينــح الطالــب فصـ ً
دُ .
يكلــف بدراســتها ،إضافــة إىل الحــد األعــى مــن فصــل املــدة املســموح بهــا للحصــول عــى درجة
املاجســتري املحــددة يف املــادة ( )7مــن هــذه التعليــات.
املادة ( :)5يتعــن عــى الطالــب إمتــام متطلــب اللغــة اإلنجليزيــة وف ًقــا ألحــكام وتعليــات مجلــس التعليــم
العــايل.
املادة ( :)6يحــدد مجلــس العمــداء عــدد الطلبــة الذيــن يقبلــون يف كل برنامــج ،بنــا ًء عــى اقــراح مــن لجنــة
القســم ،وتوصيــة مــن لجنــة الكليــة ،وتنســيب مــن العميــد.

مدة الدراسة

املــادة ( :)7أ.مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة (د) مــن املــادة ( )4مــن هــذه التعليــات ،يكــون الحــد األعــى
للحصــول عــى درجــة املاجســتري( )5خمســة فصــول دراســية مــن بدايــة انتظــام الطالــب يف
الدراســة ،ويكــون الحــد األدىن ثالثــة فصــول دراســية باســتثناء الفصــل الصيفــي.
ب.يجــوز يف حــاالت اســتثنائية و ُمس ـ َّوغة ،متديــد الحــد األعــى ملــدة الدراســة فصلــن دراســيني
بقــرار مــن املجلــس ،بنــا ًء عــى توصيــة مــن لجنــة القســم ،وتنســيب مــن لجنــة الكليــة ،مقابــل
رســم يحــدده مجلــس العمــداء .ويجــوز ملجلــس العمــداء التمديــد لفصــل ثامــن أو أكــر؛ لعــذر
ٍ
ـدارك حالــة الــرورة.
قهــري يقــرره املجلــس ،أو لتـ
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العبء الدرايس

املــادة ( :)8أ .يكــون الحــد األدىن للعــبء الــدرايس يف الفصــل الــدرايس (األول أو الثــاين) ( )6ســت ســاعات
معتمــدة ،والحــد األعــى ( )12اثنتــي عــرة ســاعة معتمــدة ،مبــا فيهــا املــواد االســتدراكية،
ويجــوز يف حــاالت ُمس ـ َّوغة ،ومبوافقــة املجلــس بنــا ًء عــى اقــراح املرشــد ،وتوصيــة لجنــة
القســم ،وتنســيب لجنــة الكليــة أن يصــل الحــد األعــى إىل ( )15خمــس عــرة ســاعة معتمــدة،
إذا اشــتملت مــواد اســتدراكية .ويجــوز مبوافقــة املجلــس الســاح للطالــب بتســجيل ()3
ثــاث ســاعات معتمــدة ملــرة واحــدة خــال فــرة دراســته.
ب.يكــون الحــد األعــى للعــبء الــدرايس للطالــب يف الفصــل الصيفــي ( )6ســت ســاعات
معتمــدة ،ويجــوز أن تصــل إىل ( )9تســع ســاعات معتمــدة مبوافقــة املجلــس.

قبول الطلبة

ـا عــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة ،أو معهــد أو مركــز
املادة ( :)9أ .يشــرط أن يكــون املتقــدم حاصـ ً
علمــي معــرف بهــا ،وبتقديــر ال يقــل عــن «جيــد» ،أو مــا يعادلــه.
ب.يف حــال عــدم اكتــال املقاعــد املخصصــة ألي برنامــج ماجســتري ،يجــوز قبــول مــا ال يزيــد عــى
النســبة التــي تحددهــا أســس القبــول مــن إجــايل املقاعــد للحاصلــن عىل:
 .1درجــة الدبلــوم العــايل بتقديــر ال يقــل عــن جيــد ج ـدًا ،رشيطــة أن يكــون برنامــج الدبلــوم
العــايل الــذي حصــل عليــه الطالــب صــاد ًرا مــن إحــدى الجامعــات األردنيــة ،أو مــا يعادلهــا،
وال تحســب أي ســاعات مــن برنامــج الدبلــوم العــايل أو التأهيــي ،أو املهنــي ،أو
التدريبــي.
ّ
 .2درجــة البكالوريــوس بتقديــر مقبــول ،أو مــا يعادلــه ،رشيطــة أن يــدرس الطالــب ( )3مــواد
مــن خطــة برنامــج املاجســتري خــال فصــل االلتحــاق يحددهــا القســم املــراد االلتحــاق به
ـي ،وال يجــوز للطالــب تســجيل مــواد مــن
مــن املــواد اإلجباريــة ،ويكــون طالبًــا غــر نظامـ ّ
التخصــص إال بعــد إنهــاء مــواد حزمــة املقبــول ،وتحقيــق املعــدل املطلــوب ،ويجــوز
الجمــع بــن حزمــة املقبــول ومتطلبــات اللغــة اإلنجليزيــة ،وتكــون مــواد حزمــة املقبــول
ُمو َّحــدة لجميــع الطلبــة املقبولــن يف ذلــك الربنامــج .وأن يجتــاز الطالــب املــواد الثالث
بنجــاح ،وبعالمــة (ب )-حـدًا أدىن ألي منهــا ،عــى أالّ يقــل املعــدل الرتاكمــي عــن (3.00
نقــاط) ،وعندهــا يصبــح الطالــب نظاميًــا ،وتحســب لــه هــذه املــواد ضمــن املــواد
ـا يلغــى قبولــه يف الجامعــة.
املقــررة يف خطتــه ،فــإن مل يحقــق هــذا الــرط كامـ ً
ج .ال يقبل الطالب يف برنامجني دراسيني يف آن واحد يف أي مرحلة من مراحل دراسته.
د .ال يقبــل الطالــب املفصــول مــن برنامــج املاجســتري يف جامعــة أخــرى ،إذا كان فصلــه ألســباب
سلوكية.
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ج .يجــوز قبــول الطالــب املفصــول مــن الربنامــج يف الجامعــة يف الربنامــج نفســه مــرة أخــرى
رشيطــة عــدم احتســاب أي مــادة مــن املــواد التــي درســها يف الجامعــة ،باســتثناء مــواد اللغــة
اإلنجليزيــة التأهيليــة إذا درســها ونجــح فيهــا يف الجامعــة.
د .يجــوز قبــول طلبــة يف برنامــج املاجســتري يف الفصــل الصيفــي يف حــال توفــر مقاعــد يف
التخصــص.

آلية القبول

املادة (:)10ت ُقــدم طلبــات االلتحــاق بالربنامــج إىل عــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي حســب منــوذج
خــاص بذلــك ،مرفقًــا بالوثائــق املطلوبــة ،ويتــم تحويــل طلبــات االلتحــاق بالربنامــج إىل الكليــة
املعنيــة للتنســيب بالقبــول أو الرفــض ،بتنســيب مــن لجنــة القســم ،وتوصيــة مــن لجنــة الكليــة
متضمنــة قوائــم الطلبــة املقبولــن مــن األصــاء واالحتيــاط ،ورفعهــا إىل املجلــس للمصادقــة
عليهــا ،وإصــدار قوائــم بأســاء املقبولــن يف الربنامــج ،ويبلــغ القــرار إىل الطالــب ،ومديــر
دائــرة القبــول والتســجيل ،والقســم ،والكليــة ،ويشــمل قــرار القبــول تحديــد املــواد االســتدراكية
املقــررة ،وتحديــد مــواد حزمــة املقبــول.
املــادة ( :)11أ.تتــم املفاضلــة بــن الطلبــة املتقدمــن للربنامــج تنافسـ ًيا وفــق التخصــص أولً  ،ثم وفق تسلســل
معدالتهــم الرتاكمية يف درجــة البكالوريوس.
ب.يجــوز باقــراح مــن لجنــة القســم ،وتوصيــة مــن لجنــة الكليــة ،وتنســيب مــن املجلــس ،وقــرار
مــن مجلــس العمــداء ،إضافــة أســس أخــرى للمفاضلــة ،كإجــراء امتحــان تنافــي للطلبــة
املتقدمــن ،بحيــث ال تزيــد نســبتها يف املفاضلــة عــى (.)20%
حاصــا عــى تقديــر مــن جامعــة
ً
ج .يعتمــد تقديــر الطالــب لغايــات حســاب املعــدل ،وإذا كان
رقــا تحســب نســبة معدلــه الرتاكمــي وفــق معيــار جامعتــه ،ويعــادل
أخــرى ،وظهــر معدلــه
ً
معدلــه مبــا يناظــره يف الجامعــة.

االنتقال والتحويل

املادة ( :)12أ .يجــوز أن ينتقــل الطالــب مــن برنامــج إىل برنامــج آخــر يف الجامعــة بقــرار مــن املجلــس ،بنــا ًء عــى
توصيــة مــن لجنــة القســم ،وتنســيب مــن لجنــة الكليــة املنتقــل إليهــا؛ إذا اســتوىف رشوط القبــول
يف الربنامــج الــذي يرغــب يف االنتقــال إليــه مــن حيــث املعــدل ،والتخصــص ،وتوفــر الشــاغر.
ب.يجــوز للمجلــس بنــا ًء عــى توصيــة مــن لجنــة القســم ،وتنســيب مــن لجنــة الكليــة أن يقــوم
باحتســاب مــا ال يزيــد عــى ( )12اثنتــي عــرة ســاعة معتمــدة مــن املــواد التــي درســها الطالــب
يف الربنامــج املنتقــل منــه ،رشيطــة أن تكــون املــواد معادلــة ملواد الخطــة الدراســية للربنامج
املنتقــل إليــه ،وتدخــل جميــع املــواد املحتســبة مــن الربنامــج الســابق يف معدلــه الرتاكمــي
الجديــد ،ويُبلَّــغ رئيــس القســم املنتقــل إليــه الطالــب ،ومديــر دائــرة القبــول والتســجيل خط ًيــا
ٍ
معتمــد ،وتطبــق عليــه الخطــة الدراســية للربنامــج املنتقــل إليــه فــور
ج
بذلــك وفــق منــوذ ٍ
انتقالــه.
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ج .ال يجــوز انتقــال الطالــب قبــل أن يجتــاز مــا ال يقــل عــن ( )3ساعـــات معتمــدة يف الربنامــج
املنتقــل منــه.
د .يجــوز أن ينتقــل الطالــب مــن برنامــج ماجســتري يف جامعــة أخــرى ،إىل برنامــج ماجســتري يف
الجامعــة ،بقــرار مــن املجلــس ،بنــا ًء عــى توصيــة مــن لجنــة القســم الــذي يرغــب يف االنتقــال
إليــه ،وتنســيب مــن لجنــة الكليــة املنتقــل إليهــا ،رشيطــة أن تتوفــر فيــه رشوط القبــول يف
الربنامــج الــذي يرغــب يف االنتقــال إليــه ،مــن حيــث :املعــدل ،والتخصــص ،وتوفّــر الشــاغر.
هـ.يجــوز للمجلــس ،بنــا ًء عــى توصيــة مــن لجنــة القســم ،وتنســيب مــن لجنــة الكليــة ،معادلــة مــا ال
يزيــد عــى ( )12اثنتــي عــرة ســاعة معتمــدة ،مــن املــواد التــي درســها الطالــب ضمــن خطتــه
الدراســية يف الربنامــج املنتقــل إليــه مــن الجامعــة األخــرى ،عــى أن ال تقــل عالمتــه يف هــذه
املــواد عــن ( 3.00نقــاط) ،أو مــا يعادلهــا.
و .يجــوز مبوافقــة املجلــس ،بنــا ًء عــى تنســيب مــن لجنــة الكليــة احتســاب مــا ال يزيــد عــى ()6
ســت ســاعات معتمــدة مــن املــواد اإلجباريــة ،أو االختياريــة يف الخطــة الدراســية للطالــب
الــذي فصــل مــن الربنامــج ،وقبــل يف برنامــج آخــر يف الجامعــة ،رشيطــة أن تكــون هــذه املــواد
مكافئــة للمــواد الدراســية يف الخطــة الجديــدة ،وأالَ تقــل عالمتــه يف كل واحــدة منهــا عــن
( 3.00نقــاط) ،أو مــا يعادلهــا.
املادة ( :)13أ .يجــوز مبوافقــة املجلــس ،بنــا ًء عــى توصيــة مــن لجنــة القســم ،وتنســيب مــن لجنــة الكليــة،
أن يُعــادل للطالــب الــذي حصــل عــى درجــة املاجســتري ،مــا ال يزيــد عــى ( )12اثنتــي عــرة ســاعة
معتمــدة مــن املــواد اإلجباريــة أو االختياريــة الــواردة يف الخطــة الدراســية للربنامــج امللتحــق بــه؛
ألغــراض الحصــول عــى درجــة املاجســتري يف برنامــج آخــر ،رشيطــة مــا يــأيت:
أل تقل عالمة أي مادة من املواد املراد معادلتها عن ( 3.00نقاط) أو ما يعادلها.
ّ .1
 .2ألّ تدخــل عالمــات املــواد املعادلــة ضمــن املعــدل الرتاكمــي للطالــب يف برنامــج
املاجســتري امللتحــق بــه.
ـا دراسـيًا واحـدًا عــن كل ()9
ب.يخفــض الحــد األعــى ملــدة الحصــول عــى درجــة املاجســتري فصـ ً
تســع ســاعات معتمــدة فــا فــوق متــت معادلتهــا للطالــب املقبــول يف الربنامــج.
املادة ( :)14أ .يجــوز للمجلــس ،بنــا ًء عــى تنســيب مــن لجنــة الكليــة ،املوافقــة للطالــب عــى أن يحــ ّول
مــن مســار الشــامل إىل مســار الرســالة ،ضمــن الربنامــج الواحــد ،رشيطــة أن يكــون قــد
أنهــى ( )15خمــس عــرة ســاعة معتمــدة مــن خطتــه الدراســية ،وأن يكــون معدلــه الرتاكمــي
( 3.00نقــاط) عــى األقــل ،وأن يتوفــر مــرف عــى رســالته .ويكــون اختيــار الطلبــة مــن بــن
املتقدمــن للتحويــل تنافســ ًيا حســب معدالتهــم الرتاكميــة.
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ب.يجــوز للطالــب أن يحـ ّول مــن مســار الرســالة إىل مســار الشــامل ،بقــرار مــن املجلــس ،بنــا ًء عــى
تنســيب مــن لجنــة الكليــة ولجنــة القســم.
ج .يقدم الطالب طلب التحويل من مسار إىل آخر خالل فرتة السحب واإلضافة.
د .عنــد تحويــل الطالــب مــن مســار إىل آخــر يف الربنامــج نفســه تحتســب لــه جميــع املــواد
التــي درســها ضمــن الخطــة الدراســية املقــررة لــه ،وتدخــل عالمــات تلــك املــواد يف معدلــه
الرتاكمــي.
هـ.ترفــع أســاء الطلبــة الذيــن حققــوا رشوط التحويــل إىل مســار الرســالة عــى النمــوذج املعتمــد
إىل العــادة ،مــع منــوذج تحديــد املــرف ،يف مــدة أقصاهــا ثالثــة أســابيع مــن بــدء الفصــل
التــايل.

املواظبة والتأجيل واالنسحاب

املادة ( :)15أ .تشــرط مواظبــة الطالــب يف جميــع املــواد ،وال يســمح لــه بالتغيــب أكــر مــن ()15%
مــن الســاعات املقــررة لــكل مــادة.
ب.إذا تجــاوز غيــاب الطالــب ( )15%مــن الســاعات املقــررة ملــادة مــا ،دون عــذر مــريض معتمــد،
أو عــذر قهــري يقبلــه عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة ،يُح ـ َرم مــن التقــدم لالمتحــان النهــايئ،
وترصــد لــه يف تلــك املــادة عالمــة (ج).
ج .إذا تجــاوز غيــاب الطالــب ( )15%مــن الســاعات املقــررة ملــادة مــا ،بعــذر مــريض ،أو قهــري،
مقبــول ،يُعــد الطالــب منســحبًا مــن تلــك املــادة ،وتــري تعليــات منــح درجــة البكالوريــوس
عــى إجــراءات تقديــم العــذر املــريض.
د .يتــم احتســاب الغيــاب اعتبــا ًرا مــن املحــارضة األوىل لبــدء التدريــس ،ويحتســب الغيــاب للطلبــة
الجــدد الذيــن تــم قبولهــم بعــد بــدء التدريــس اعتبــا ًرا مــن تاريــخ قبولهــم ،أمــا الطلبــة املتأخــرون
يف التســجيل فيُنظــر يف تقريــر غيابهــم مــن قبــل لجنــة البــت يف قضايــا الطلبــة.
هـ.يشــرط يف العــذر املــريض املقبــول ،أن يكــون بشــهادة صــادرة عــن املرجــع الطبــي املعتمــد
لــدى الجامعــة ،ويُعتمــد العــذر مــن عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة ،وعــى الطالــب أن يقــدم
ـي خــال مــدة ال تتجــاوز أســبو ًعا مــن تاريــخ
التقريــر الطبــي املعتمــد إىل عميــد الكليــة املعنـ ّ
زوال أســباب العــذر.
وُ .مــد ّرس املــادة مســؤول عــن تطبيــق مــا ورد يف الفقــرات (أ ،ب ،ج) مــن هــذه املــادة ،وعليــه
تبليــغ رئيــس القســم؛ لتبليــغ لجنــة الكليــة والعميــد ،ومديــر دائــرة القبــول والتســجيل خط ًيــا
بذلــك.
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ز .إذا ُعـ َّد الطالــب منســح ًبا مــن جميــع املــواد التــي ســجلها يف فصــل مــا ،مبقتــى الفقــرة (ج)
مــن هــذه املــادة ،تكــون دراســته لذلــك الفصــل مؤجلــة ،ويث ّبــت ذلــك يف ســجله األكادميــي،
ويدخــل هــذا التأجيــل ضمــن مــدة التأجيــل املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )16مــن هــذه

التعليــات.
ح .عــى الطالــب املنســحب مــن الدراســة يف الجامعــة أن يــرىء ذمتــه منهــا قبــل البــت يف طلــب
انسحابه.
ط .ت ُســرد مــن الطالــب املنســحب مــن الدراســة الجامعيــة جميــع املنــح التــي قُدمــت لــه يف أثنــاء
فــرة دراســته يف الجامعــة.
املادة (:)16يجــوز للطالــب أن يُؤجــل دراســته ملــدة ال تزيــد يف مجموعهــا عــى فصلــن دراســيني
متصلــن ،أو منفصلــن طــوال مــدة دراســته يف الربنامــج الــذي قُبــل فيــه ،بقــرار مــن العميــد ،بنــا ًء
عــى توصيــة املــرف إن وجــد ،وتوصيــة مــن لجنــة القســم ،وتنســيب مــن لجنــة الكليــة ،بعــد دفــع
ـي،
الرســوم املقــررة لذلــك ،ويُبلَّــغ القــرار إىل مديــر دائــرة القبــول والتســجيل ،وعميــد الكليــة املعنـ ّ
وال تحســب مــدة التأجيــل مــن الحــد األعــى ملــدة الدراســة .ويقــدم طلــب التأجيــل وفــق النمــوذج
ـدرايس.
امل ُع ـ ّد لهــذه الغايــة ،وذلــك يف موعــد أقصــاه نهايــة األســبوع الثــاين مــن الفصــل الـ
ّ
املادة (:)17يُعــد الطالــب الــذي مل يســجل يف أي فصــل ،أو الــذي مل يدفــع الرســوم املقــررة يف
مؤجــا إذا تقــدم قبــل نهايــة
ً
املواعيــد املحــددة ،أو الــذي مل يؤجــل ،فاقــدًا ملقعــده ،ويُعــد
املعنــي ،بعــذر يقبلــه املجلــس.
الفصــل
ّ
املــادة ( :)18أ.مــع مراعــاة الحــد األدىن املقــرر للعــبء الــدرايس ،يســمح للطالــب مبوافقــة عميــد الكليــة التــي
تطــرح املــادة االنســحاب مــن دراســة مــادة أو أكــر بخســارة ماليــة ،خــال مــدة أقصاهــا نهايــة
األســبوع الرابــع عــر مــن بدايــة الفصــل الــدرايس األول أو الثــاين ،واألســبوع الســابع مــن
بدايــة الفصــل الصيفــي ،ويف هــذه الحــال يثبــت يف ســجله عبــارة (منســحب) ،وال يجــوز نتيجــة
لهــذا االنســحاب أن يقــل عــدد الســاعات املســجلة للطالــب عــن الحــد األدىن للعــبء الــدرايس
املســموح بــه وفــق هــذه التعليــات.
ب .إذا مل ينســحب الطالــب خــال املــدة املذكــورة يف البنــد األول مــن هــذه الفقــرة فإنــه يعــد
ملتز ًمــا باملــواد التــي ســجلها.
ج .يُعــد الطالــب املنســحب مــن جميــع مــواد الفصــل مؤجـاً لدراســته لذلــك الفصــل ،ويجــوز أن
يتقــدم بطلــب االنســحاب مــن جميــع املــواد املســجلة يف الفصــل إىل العميــد قبــل موعــد
ـت العميــد يف طلــب االنســحاب ،ويُبلَّــغ مديــر
بــدء االمتحانــات النهائيــة ،ويف هــذه الحالــة يبـ ّ
دائــرة القبــول والتســجيل بقــراره.
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فقدان املقعد واإلنذار والفصل

املادة (:)19يفقد الطالب مقعده يف الدراسة يف الربنامج يف الحاالت اآلتية:
أ .إذا مل يسجل يف فصل ما ،ومل يؤجل ذلك الفصل.
ب.إذا مل يســجل يف فصــل مــا ،بعــد اســتنفاذه مــدة التأجيــل املنصــوص عليهــا يف املــادة ()16
مــن هــذه التعليــات.
املادة (:)20يجــوز للطالــب إذا انســحب مــن الجامعــة ،أو فقــد مقعــده يف الدراســة ،أن يتقــدم بطلــب
ـا ،ويســتكمل
إلعــادة قبولــه ،وإذا قبــل يف تخصصــه الســابق ،يحتفــظ بســجله األكادميــي كامـ ً
متطلبــات التخــرج وفــق الخطــة الدراســية املعمــول بهــا عنــد عودتــه ،وتحســب مــدة الدراســة
الســابقة ضمــن الحــد األعــى للحصــول عــى درجــة املاجســتري ،ويشــرط الحتســاب الســجل
أل تزيــد مــدة انقطاعــه عــى فصلــن دراســيني.
األكادميــي للطالــبّ ،

املــادة ( :)21أ .يُنــذر الطالــب إذا قــل معدلــه الرتاكمــي عــن ( 3.00نقــاط) يف أي فصــل درايس ،باســتثناء
الفصــل األول الــذي التحــق فيــه بالجامعــة ،وعــى الطالــب أن يزيــل اإلنــذار يف مــدة أقصاهــا
فصــان دراســيان ،وال يُعــد الفصــل الصيفــي فصــاً لهــذا الغــرض.
ب.يُفصــل الطالــب مــن الربنامــج بقــرار مــن مجلــس العمــداء بنــا ًء عــى توصيــة مــن مديــر دائــرة
القبــول والتســجيل ،وتنســيب مــن املجلــس ،يف الحــاالت اآلتيــة:
 .1إذا مل يحصــل عــى الحــد األدىن مــن املعــدل الرتاكمــي للمــواد يف نهايــة الفصــل الثــاين
لإلنذار.
 .2إذا مل يحقق متطلبات التخرج ضمن الحد األعىل للمدة املسموح بها
 .3إذا ارتكــب مخالفــة توجــب فصلــه حســب األنظمــة والتعليــات املعمــول بهــا يف
الجامعــة.
 .4إذا تجــاوزت مــدة فقــدان املقعــد (االنقطــاع) فصلــن دراســيني ،ومل تقبــل الجهــة
املختصــة عــذر الطالــب.
 .5إذا رسب يف مناقشة الرسالة.

 .6إذا رسب يف االمتحان الشامل مرتني.
ج .يصــدر مديــر دائــرة القبــول والتســجيل قــرارات اإلنــذارات األكادمييــة ،وعليــه إعــام العميــد
بذلــك ،أمــا قــرارات الفصــل النهــايئ مــن الجامعــة فيصدرهــا مجلــس العمــداء بنــا ًء عــى
تنســيب العميــد.
ـي وعميــد الدراســات العليــا
د .يقــوم مديــر دائــرة القبــول والتســجيل بإعــام عميــد الكليــة املعنـ ّ
والبحــث العلمــي بحــاالت فقــدان املقعــد (االنقطــاع) واالنســحاب والتأجيــل وقــرارات الفصــل
مــن الجامعــة.
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تــدن معدلــه الرتاكمــي عــن ( 3.00نقــاط)
ّ
املــادة (:)22يجــوز للطالــب املفصــول مــن التخصــص بســبب
التحويــل إىل الدراســة االســتدراكية مبوافقــة مجلــس العمــداء؛ لغايــات رفــع املعــدل.
املــادة (:)23يُع ـ ُّد إعــان قــرارات اإلنــذار ،والفصــل ،وغريهــا مــن األمــور األكادمييــة ،عــى لوحــة إعالنــات كليــة
ين.
التخصــص و/أو دائــرة القبــول والتســجيل تبلي ًغــا للطالــب باملعنــى القانــو ّ
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املــادة ( :)24أ.يكــون الحــد األدىن للنجــاح يف كل مــادة مــن مــواد الربنامــج (ج ،)+وأدىن عالمة تســجل للطالب
((ج) صفــر جامعــي) ،والحــد األدىن للنجــاح يف املعدل الرتاكمــي ( 3.00نقاط).
ب.يكــون الحــد األدىن للنجــاح يف كل مــادة مــن املــواد االســتدراكية (ج) ،وترصــد النتيجــة (ناجــح)،
أو (راســب).
ج .تحســب عالمــات جميــع املــواد التــي درســها الطالــب يف الجامعــة ،وفــق خطتــه الدراســية
نجا ًحــا ،أو رســوبًا يف معدلــه الرتاكمــي.
املادة ( :)25أ .تتكون عالمة الطالب النهائية يف املادة الواحدة من:
 .1أعــال الفصــل ،ويخصــص لهــا ( )60%مــن إجــايل العالمــة ،وتشــمل :امتحانًــا تحريريًــا
واحــدًا نصــف فصــي عــى األقــل ،ويخصــص لــه ( )30مــن العالمــة ،وعــدة أنشــطة
علميــة :كالبحــوث ،والتقاريــر ،وعــرض الكتــب واملوضوعــات ،واملشــاركة ،وغــر ذلــك
مــا يوافــق عليــه القســمُ ،ويخصــص لهــا ( )30%مــن العالمــة.
 .2عالمة االمتحان النهايئ ،ويخصص لها ( )40%من إجاميل العالمة.
ب.يســتثنى مــا ورد يف البنــد (أ) ،مــواد املرشوعــات ،واملختــرات والتصاميــم والرســومات،
واالختبــارات العمليــة ،والتدريــب العمــي ،التــي تخصــص لهــا ســاعات معتمــدة ،وتقــرر لجنــة
الكليــة ،متطلبــات النجــاح ،وطــرق تقويــم مســتوى تحصيــل الطالــب يف كل منهــا.
رقم صحي ًحا وتفقيطًا.
ج .ترصد العالمة النهائية للامدة الدراسية ً
املــادة ( :)26أ .إذا غــاب الطالــب عــن االمتحــان النهــايئ لعــذ ٍر طبــي كــا ورد يف الفقــرة (ه) مــن املــادة ()13
مــن هــذه التعليــات ،أو لعــذر قهــري يقبلــه عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة ،تســجل لــه نتيجــة
«غــر مكتمــل» يف تلــك املــادة ،وعليــه تقديــم االمتحــان يف مــدة أقصاهــا أســبوعان مــن
بدايــة الفصــل التــايل الــذي ينتظــم فيــه ،باســتثناء الفصــل الصيفــي.
ب.إذا مل يقــدم الطالــب االمتحــان ،وفــق مــا ورد يف الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة ،ترصــد لــه
العالمــة التــي يســتحقها.
ج .إذا أ َّجــل الطالــب دراســته للفصــل التــايل لفصــل التغيــب عــن االمتحــان النهــايئ ملــادة /مــواد
فعليــه التقــدم لالمتحــان غــر املكتمــل يف أول فصــل يســجل فيــه ،وبحــد أقــى فصــان
دراس ـ ّيان ،وبخــاف ذلــك ترصــد لــه العالمــة التــي حصــل عليهــا دون االمتحــان النهــايئ.
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املادة ( :)27أ .ت ُرصد عالمات املواد بالحروف وفق النقاط املبينة إزاء كل منها:

العالمة
أ

النقاط
4.00

الحالة
ناجح

ب+

3.50

ناجح

ب

3.00

ناجح

ب-

2.75

ناجح

ج+

2.50

ناجح

أ-

ج

3.75

2.00

ناجح

راسب

ب.ت ُخصص للعالمات بالنقاط للمعدل الفصيل والرتاكمي التقديرات املبينة إزاء كل منها:

النقاط

التقدير

3.65-4.00
3.64 – 3.00

ممتاز
جيد جدًا

املــادة (:)28يجــوز النظــر يف تصويــب الخطــأ املــادي يف العالمــة النهائيــة ،بنــا ًء عــى منــوذج معــ ّد لهــذا
الغــرض ،يُقدمــه الطالــب إىل عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة ،أو مببــادرة خطيــة مــن مــدرس
املــادة ،يف مــدة أقصاهــا أســبوعان بعــد إعــان النتائــج ،ويُبلَّــغ مديــر دائــرة القبــول والتســجيل
بقــرار العميــد خــال أســبوعني مــن صــدوره.
املــادة ( :)29أ .يجــوز للطالــب ،إذا قــل معدلــه الرتاكمــي عــن الحــد األدىن املطلــوب ،إعــادة دراســة مادتــن
عــى األكــر طيلــة مــدة دراســته مــن املــواد التــي نجــح فيهــا ،وحصــل فيهــا عــى عالمــة أقــل
مــن ( )3.00مــرة واحــدة لــكل مــادة ،وتحســب لــه العالمــة العليــا فقــط يف املعــدل الرتاكمــي.
ب.إذا درس الطالــب مــادة اختياريــة جديــدة؛ بســبب رســوبه يف مــادة اختياريــة أخــرى ،أو لرفــع
معدلــه الرتاكمــي إىل الحــد األدىن املقــرر ،تحســب عالمــة املــادة الجديــدة فقــط يف املعــدل
الرتاكمــي.
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املادة (:)30يهــدف االمتحــان الشــامل إىل قيــاس قــدرة الطالــب عــى اســتيعاب املفاهيــم األساســية
واملتقدمــة التــي اكتســبها يف دراســته ،والربــط بينهــا ،وتوظيفهــا يف حــل املشــكالت العلميــة،
والتطبيقيــة يف مجــال تخصصــه ،ويشــمل ذلــك اإلملــام العــام باملنظومة املعرفيــة يف موضوع
تخصصــه.
املــادة ( :)31أ.ال يســمح للطالــب التقــدم لالمتحــان الشــامل ،إال بعــد أن يكــون قــد أنهــى بنجــاح جميــع املــواد
املقــررة يف خطتــه الدراســية ،ومبعــدل تراكمــي ال يقــل عــن ( 3.00نقــاط).
ب.تكــون عالمــة النجــاح يف االمتحــان الشــامل ( 75%عــى األقــل) ،وتُســجل نتيجــة الطالــب
يف االمتحــان الشــامل ،يف كل مــرة يتقــدم فيهــا( :ناجــح) ،أو (راســب) .وتثبــت يف ســجله
األكادميــي.
ّ
ج .يُعقــد االمتحــان الشــامل لجميــع طلبــة املاجســتري ،مــرة واحــدة يف كل فصــل درايس ،عــى
جلســتني ،مــدة كل منهــا ثــاث ســاعات ،ويحــدد العميــد موعــد االمتحــان حســب التقويــم
الجامعــي ،وعــى الطالــب تعبئــة النمــوذج املعــد لدخــول االمتحــان وتقدميــه إىل العميــد قبــل
أســبوع مــن عقــد االمتحــان ،ويجــوز عقــد االمتحــان يف الفصــل الصيفــي إذا اقتضــت الــرورة
ذلــك ،وتوفــرت اإلمكانيــات الالزمــة لعقــده.

املادة ( :)32تتوىل لجنة القسم:

أ .تحديــد مــواد التخصــص التــي يشــملها االمتحــان الشــامل ،عــى ألَّ يقــل عددهــا عــن
ثــاث ،وال تزيــد عــى خمســة ،وأن يكــون مــن ضمنهــا عــى األقــل ثــاث مــواد إجباريــة،
عــى أن يشــتمل االمتحــان عــى أساســيات التخصــص ،واملنهجيــة العلميــة ،والقــدرة
عــى النقــد والتحليــل ،ويعلــن القســم عــن املحــاور واملراجــع املقرتحــة ،وتعليــات
االمتحــان للطلبــة قبــل شــهرين مــن موعــد االمتحــان عــى األقــل.
ب.التوصيــة اىل لجنــة الكليــة بتشــكيل لجنــة االمتحــان مــن ثالثــة مــن أعضــاء هيئــة
التدريــس يف القســم مــن املتخصصــن مبوضــوع االمتحــان ،ممــن تتوفــر فيهــم
رشوط التدريــس واإلرشاف عــى طلبــة الربنامــج؛ لوضــع األســئلة ،وتصحيــح اإلجابــات،
ورصــد العالمــات النهائيــة ،مــع مراعــاة إعطــاء الطلبــة أرقا ًمــا رسيــة.
ج .يــويص مجلــس القســم إىل لجنــة الكليــة بنتائــج االمتحــان لدراســتها والتنســيب بهــا إىل
املجلــس؛ إلقرارهــا.

املادة ( :)33أ .إذا رســب الطالــب يف االمتحــان الشــامل ،ميكنــه التقــدم لــه مــرة ثانيــة فقــط ضمــن الحــد
األقــى للحصــول عــى درجــة املاجســتري.
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ب.يُســمح للطالــب باالنســحاب مــن التقــدم لالمتحــان الشــامل لظــرف قهــري ،عــى أن يتقــدم إىل
العميــد بطلــب خطــي مشــفو ًعا بعــذر ،قبــل انعقــاد االمتحــان ،ويف حــال قبــول املجلــس لعــذره
يتــم تأجيــل االمتحــان إىل الفصــل الــذي يليــه ،ويعتــر الطالــب مؤجــا لذلــك الفصــل ضمــن
الحــد األقــى للحصــول عــى درجــة املاجســتري.

اإلرشاف

املــادة ( :)34أ .يُســجل الطالــب للرســالة بعــد اســتيفاء مــا ورد يف نــص املــادة ( )14من هذه التعليــات .والنجاح
يف املــواد االســتدراكية إن وجدت.
ب.يسجل الطالب للرسالة وفق الخطوات التالية:
 .1ت ُقــر لجنــة الكليــة عنــوان الرســالة ،وخطتهــا مبدئ ًيــا ،وتنســب بتحديــد املــرف،
واملــرف املشــارك (إن وجــد) ،وفــق أحــكام املــادة ( )35مــن هــذه التعليــات.
 .2يُقــدم الطالــب مــروع رســالته مــن خــال مناقشــة ،تحرضهــا لجنــة الكليــة ،واملــرف،
واملــرف املشــارك (إن وجــد) ،وعضــوان مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن ذوي
االختصــاص ،ت ُعينهــا لجنــة الكليــة.
 .3يصــدر املجلــس بنــا ًء عــى توصيــة مــن لجنــة القســم ،وتنســيب مــن لجنــة الكليــة ،قــرا ًرا
يتضمــن تعيــن املــرف أو املرشفــن ،وإقــرار عنــوان الرســالة وخطتهــا ،وذلــك وفــق
النمــوذج املعــد لهــذه الغايــة.
ـا دراس ـ ًيا
 .4تكــون املــدة الفاصلــة بــن بــدء تســجيل ســاعات الرســالة وإقــرار خطتهــا فصـ ً
ـا.
واح ـدًا ،وإذا مل ينجــز الطالــب الخطــة خاللــه يحــول إىل مســار الشــامل ُحكـ ً
 .5يكــون الحــد األدىن بــن إقــرار خطــة الرســالة وتاريــخ مناقشــتها أربعــة أشــهر مــن تاريــخ
صــدور قــرار املجلــس باملوافقــة عــى إقــرار خطــة الرســالة..
ملموســا
ًا
ز
ـا
ـ
إنج
ـالة
ـ
الرس
ـة
 .6إذا مل يحقــق الطالــب يف الفصــل الــدرايس التــايل إلقــرار خطـ
ً
حســب تقريــر املــرف يُنــذر بقــرار مــن املجلــس ،وإذا مل يُعــ ّد رســالته يف الفصــل
الــذي يــي ذلــك فللمجلــس ،وبنــا ًء عــى توصيــة مــن مجلــي القســم والكليــة ،اتخــاذ
قــرار بتحويلــه مــن مســار الرســالة إىل مســار الشــامل.
املــادة ( :)35أ.يجــوز تعيــن مــرف مشــارك للطالــب عــى رســالته ،يف حــاالت ُمســ َّوغة ،وال ســ َّيام يف
الربامــج املتداخلــة ،أو املشــركة ،بقــرار مــن املجلــس ،بنــا ًء عــى توصيــة مجلــس القســم،
وتنســيب مــن لجنــة الكليــة.
ب.يُشــرط يف كل مــن املــرف ،واملــرف املشــارك (إن وجــد) ،أن يكــون مــن أعضــاء هيئــة
التدريــس الذيــن تنطبــق عليهــم رشوط التدريــس يف برامــج الدراســات العليــا واإلرشاف عــى
الرســائل الجامعيــة املنصــوص عليهــا يف تعليــات ومعايــر االعتــاد العــام لربامج الدراســات
العليــا الصــادرة عــن هيئــة اعتــاد مؤسســات التعليــم العــايل وضــان جودتهــا.
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ج .يجــوز يف حــاالت ُمســ َّوغة ،مبوافقــة املجلــس ،تعيــن أي مــن املــرف و/أو املــرف
املشــارك مــن خــارج القســم يف الجامعــة ،ويف حــال عــدم توفــر مرشفــن يف الجامعــة تنســب
أل تقــل
لجنــة الكليــة بتعيــن أي مــن املــرف واملــرف املشــارك مــن خــارج الجامعــة ،عــى َّ
رتبتــه األكادمييــة عــن (أســتاذ مشــارك) ممــن تنطبــق عليهــم رشوط اإلِرشاف ،وال يجــوز أن يزيد
عــدد الطلبــة الذيــن يــرف عليهــم املــرف الخارجــي عــى النصــاب املســموح بــه للمــرف
الداخــي مــن الرتبــة نفســها؛ ســواء داخــل الجامعــة أو خارجهــا.
د .يُراعــى يف اختيــار املــرف ،أو املــرف املشــارك (إن وجــد) ،تخصصــه الدقيــق ،أو إنتاجــه
العلمــي يف موضــوع رســالة الطالــب.
هـــ.ال يجــوز ألعضــاء هيئــة التدريــس مــن أقــارب الطالــب مــن الدرجــة األوىل و/أو الثانيــة اإلرشاف
عــى رســالته أو مناقشــتها.

املــادة ( :)36أ.للمجلــس ،بنــا ًء عــى توصيــة لجنــة القســم ،وتنســيب مــن لجنــة الكليــة ،املوافقــة عــى أن
يتــوىل اإلرشاف ،عضــو هيئــة تدريــس مــن رتبــة أســتاذ مســاعد ،رشيطــة أن يكــون قــد نــر
أو قبــل لــه يف آخــر ثــاث ســنوات مــا ال يقــل عــن بحثــن منشــورين أو مقبولــن للنــر يف
مجــات علميــة محكمــة ،عــى ألَّ تكــون أبحاثــه مســتلة مــن رســالة املاجســتري ،أو أطروحــة
الدكتــوراه.
ب.للمجلــس ،بنــا ًء عــى توصيــة مــن لجنــة القســم ،وتنســيب مــن لجنــة الكليــة ،املوافقــة عــى
أن يســتمر عضــو هيئــة التدريــس ،الحاصــل عــى إجــازة تفــرغ علمــي ،أو انتــداب ،أو إجــازة
دون راتــب داخــل األردن ،أو الــذي انتهــت خدمتــه يف الجامعــة :إمــا ببلوغــه الســن القانــوين،
أو انتهــاء فــرة عقــده ،أو انتهــاء إجــازة التفــرغ العلمــي لــه داخــل الجامعــة؛ يف اإلرشاف عــى
رســائل الطلبــة ،أو املشــاركة يف اإلرشاف ،عــى أن يكــون قــد مــى فصــل درايس واحــد عــى
األقــل عــى تعيينــه مرشفًــا ،وأن تراعــى مصلحــة الطالــب يف هــذه الحالــة.
املادة (:)37يجــوز تغيــر املــرف ،أو املــرف املشــارك؛ لظــروف تقدرهــا لجنــة الكليــة ،ويوافــق
عليهــا املجلــس.
املــادة ( :)38أ.ت ُحســب للمــرف ســاعة معتمــدة واحــدة ،ضمــن العــبء التدريــي لــه عــن إرشافــه عــى كل
طالــب ،ابتــدا ًء مــن بــدء الفصــل الــذي عــن فيــه مرشفًــا ،ويف حــال وجــود مــرف مشــارك،
تُحســب نصــف ســاعة لــكل منهــا.
ب.تــرف للمــرف عــن بــدل إرشافــه بعــد اكتــال نصابــه التدريــي مكافــأة ماليــة عــن كل
طالــب ،وذلــك حســب رتبــة املــرف األكادمييــة ،وبحــد أعــى فصــان دراســيان ،وذلــك وفــق
أحــكام العمــل اإلضــايف املنصــوص عليهــا يف تعليــات أعضــاء هيئــة التدريــس املعمــول
بهــا يف الجامعــة .ويف حــال وجــود مــرف مشــارك تــوزع املكافــأة مناصفــة بينهــا،
ويحســب الفصــل الصيفــي لغايــات هــذه املكافــأة فصــاً عاديــاً إذا ســجل الطالــب لذلــك
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الفصــل لغايــات املناقشــة .
ج .يوقــف اإلرشاف يف أثنــاء فــرة تأجيــل الطالــب دراســته ،أو انقطاعــه عنهــا ،وال يحــق للمــرف
يف هــذه الحــال أخــذ مكافــأة عــى اإلرشاف خــال فــرة التأجيــل أو االنقطــاع ،وميكنــه اإلرشاف
عــى طالــب آخــر ،وال تحســب مــدة التأجيــل مــن مــدة األربعــة أشــهر املســموح بهــا ملناقشــة
رســالة املاجســتري.
د .يف حــال عــدم مناقشــة الرســالة يف الوقــت املحــدد وفــق هــذه التعليــات ،عــى الطالــب
تســجيل صفــر ســاعة اســتمرارية الرســالة.

املادة (:)39يجوز تعديل عنوان الرسالة يف الحاالت اآلتية:
 .1إذا اقتضت ظروف البحث ذلك ،ويتم التعديل بالطريقة نفسها التي متت بها املوافقة.
.2إذا قررت لجنة مناقشة الرسالة ذلك.
املادة (:)40ينطبــق عــى الحــد األعــى لعــدد الرســائل التــي يحــق للمــرف اإلرشاف عليهــا يف وقــت
واحــد ،وفــق تعليــات هيئــة اعتــاد مؤسســات التعليــم العــايل النافــذة بالخصــوص.

مناقشة الرسائل

املــادة ( :)41أ.يُعــد الطالــب رســالته بلغــة ســليمة ،ومنهجيــة علميــة ،عــى أن تتوفــر فيهــا األصالــة ،وأن تحــوي
إنجــازًا علميًــا جديــدًا ،وإســها ًما يف تعميــق املعرفــة يف ميــدان تخصصــه ،وأن يكــون ملتز ًمــا
باألمانــة العلميــة.
ب.يعــد املــرف تقريــ ًرا بجاهزيــة الرســالة علم ًيــا ولغويًــا ،وااللتــزام باألمانــة العلميــة ،وذلــك
حســب الخطــة املعتمــدة للرســالة ،وتب ًعــا للنمــوذج املعــ ّد لهــذه الغايــة.
ج .ال يســمح للطالــب باملناقشــة إال بعــد إنهــاء جميــع مــواد خطتــه الدراســية بنجــاح ،ومبعــدل
تراكمــي ال يقــل عــن ( 3نقــاط).
د .ال يســمح للطالــب باســتكامل إجــراءات املناقشــة إال بعــد الحصــول عــى بــراءة ذمــة مــن الدائــرة
املاليــة وفــق النمــوذج املعتمــد لهــذه الغاية.
هـ.عنــد انتهــاء الطالــب مــن إعــداد رســالته وطباعتهــا حســب املواصفــات املعتمــدة مــن العــادة،
يقــوم بتســليم الكليــة نســخة إلكرتونيــة مــن الرســالة؛ لغايــات بيــان نســبة االســتالل العلمــي
حســب تعليــات نظــام كشــف النقــل الحــريف املعمــول بــه يف الجامعــة ،وإذا كانــت النســبة
موافقــة للتعليــات يقــوم الطالــب بتســليم نســخة مــن رســالته للمــرف ،واملــرف
املشــارك (إن وجــد) ،ويقــوم املــرف بإبــاغ رئيــس القســم خطيًــا بذلــك؛ للســر يف إجــراءات
تشــكيل لجنــة املناقشــة عــن طريــق تعبئــة النمــوذج املعتمــد لهــذه الغايــة.
و .تعــن لجنــة مناقشــة الرســالة ،ويحــدد موعدهــا بقــرار مــن العميــد ،بنــا ًء عــى توصيــة مــن
لجنــة القســم ،وتنســيب مــن لجنــة الكليــة ،بعــد االســتئناس بــرأي املــرف ،عــى أالَ يقــل عــدد
األســاء املقرتحــة عــن خمســة أشــخاص :اســمني مــن داخــل الكليــة املعنيــة ،وثالثــة أســاء
مــن خارجهــا.
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ز .تتكــون لجنــة املناقشــة مــن :املــرف ،واملــرف املشــارك إن وجــد ،وعضــوي هيئــة تدريــس
مــن الجامعــة ،وعضــو مــن خــارج الجامعــة ممن تنطبــق عليهــم رشوط اإلرشاف.
رئيســا للجنــة املناقشــة مــن األعضــاء الداخليــن يف الكليــة مــن غــر املــرف
ح .يُحــدد العميــد
ً

الرئيــس أو املشــارك.
ط.يجــوز يف حــاالت ُمس ـ َّوغة أن يكــون أحــد أعضــاء لجنــة املناقشــة مــن خــارج الهيئــة التدريســية
مــن ذوي الخــرة املميــزة يف ميــدان التخصــص ممــن تنطبــق عليهــم رشوط اإلرشاف.
ي.تتــم املناقشــة بحضــور منــدوب مــن الكليــة ،والــذي يتعــن عليــه أن يقــدم تقريـ ًرا للعميــد عــن
ســر املناقشــة وفــق النمــوذج املعـ ّد لهــذه الغايــة.
املادة ( :)42أ .يُوقــع الطالــب إقــرا ًرا بعــدم عمــل أي مــن املظاهــر االحتفاليــة يف مــكان املناقشــة ،ويف حــال
ثبــوت املخالفــة تؤخــر إجــراءات التخــرج مــدة زمنيــة تتناســب مــع املخالفــة يُحددهــا العميــد ،عــى
أال تقــل عــن شــهر ،وال تزيــد عــى أربعــة أشــهر.
ب.يتم تصوير املناقشة وفق أسس يحددها املجلس.
املادة (:)43يجــب أالَ تقــل املــدة بــن تعيــن لجنــة املناقشــة مــن قبــل املجلــس وموعــد املناقشــة
عــن ثالثــة أســابيع ،وأن ال تقــل املــدة بــن تســليم الرســالة ألعضــاء اللجنــة وموعــد املناقشــة عــن
أســبوعني رشيطــة أالَ تقــل املــدة بــن إقــرار خطــة الرســالة وتاريــخ املناقشــة عــن أربعــة اشــهر.
ملخصا للرسالة أمام لجنة املناقشة ،ويتوىل رئيس اللجنة إدارة املناقشة.
املادة ( :)44أ .يعرض الطالب
ً
ب.يغــادر الطالــب القاعــة بعــد انتهــاء املناقشــة ،وتتخــذ لجنــة املناقشــة قرارهــا بعــد التــداول بــن
األعضــاء باألغلبيــة مــن غــر املــرف و/أو املــرف املشــارك.
ج .يتضمن قرار لجنة املناقشة إحدى النتائج اآلتية:
“.1ناجح مع تصويبات بسيطة” يسلمها الطالب خالل أسبوع عىل األكرث.
“.2ناجــح مــع إجــراء تعديــات طفيفــة” خــال مــدة ال تقــل عــن أســبوعني ،وال تتجــاوز ثالثــة
أســابيع مــن تاريــخ املناقشــة.
“.3ناجــح مــع إجــراء تعديــات جوهريــة” خــال مــدة ال تقــل عــن شــهرين وال تتجــاوز( )4أربعــة
أشــهر مــن تاريــخ املناقشــة.
 .4راسـب.
د .يتعــن عــى لجنــة املناقشــة يف حــال التعديــات الطفيفــة والجوهريــة ،كتابــة التعديــات
يف نــص القــرار بشــكل محــدد وواضــح ،وال يُعتمــد قــرار اللجنــة خالفًــا لذلــك ،وعــى الطالــب
إجــراء التعديــات وف ًقــا لقــرار لجنــة املناقشــة ،مــع تحمــل الطالــب أي تبعــات ماليــة ناشــئة عــن
التســجيل بعــد املناقشــة.
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هـــ.إذا مل يلتــزم الطالــب بإجــراء التعديــات املقــررة مبوجــب قــرار لجنــة املناقشــة وف ًقــا ملــا هــو
حكــا ،ويقــوم
مقــرر يف البنــد (ج) مــن هــذه املــادة ،ينتقــل إىل الحالــة التــي تليهــا تبا ًعــا
ً
الطالــب بتســجيل (صفــر) ســاعة اســتمرارية رســالة عــن كل فصــل يقضيــه بعد ســاعات الرســالة

املحســوبة ،مــع دفــع الرســوم املقــررة مبوجــب التعليــات املاليــة.
و .يقــدم رئيــس لجنــة املناقشــة تقريـ ًرا عــن إجــراءات ســر املناقشــة وفــق النمــوذج املعـ ّد لهــذه
الغاية.
ز .يُعتمــد قــرار لجنــة املناقشــة مــن املجلــس ،بنــا ًء عــى توصيــة مــن لجنــة القســم ،وتنســيب مــن
لجنــة الكليــة ،وفــق النمــوذج املعـ ّد لهــذه الغاية.
املادة ( :)45مع مراعاة املادة ( )42من هذه التعليامت يعد الطالب راس ًبا يف الحاالت اآلتية:
أ .وجود خلل علمي يف الرسالة تقدره اللجنة.
ـن ذلــك مــن خــال املناقشــة ،أو مــن خــال لجنــة
ب .اإلخــال مبقتضيــات األمانــة العلميــة إذا تبـ َ
تحقيــق يشــكلها رئيــس الجامعــة لذلــك.
ج .إذا تغيب الطالب عن موعد املناقشة دون عذر قهري مقبول من املجلس.
د .إذا اكتشــفت الرسقــة العلميــة بعــد منــح الدرجــة تســحب الدرجــة مــن الطالــب بغــض النظــر عــن
ســنة التخــرج.

مواصفات الرسالة

املــادة ( :)46أ .عــى الطالــب االلتــزام بأصــول املنهــج العلمــي ،وأســس التوثيــق الــواردة يف «الدليــل
االسرتشــادي إلعــداد رســائل املاجســتري» املعتمــد يف الجامعــة.
ب .تكتــب الرســالة باللغــة العربيــة و/أو باللغــة اإلنجليزيــةُ ،ويرفــق بهــا ملخصــان :أحدهــا باللغــة
العربيــة ،واآلخــر باللغــة اإلنجليزيــة ،بحيــث ال يزيــد أي مــن امللخصــن عــى ( )250مائتــن
وخمســن كلمــة ،أمــا يف الكليــات التــي تســتعمل فيهــا لغــة أخــرى للتدريــس ،فتكتــب الرســالة،
وملخــص لهــا ال يزيــد عــى ( )250مائيــن وخمســن كلمــة بتلــك اللغــة ،ويرفــق معهــا ملخــص
واضــح باللغــة العربيــة ال يزيــد عــى( )250مائتــن وخمســن كلمــةُ ،ويراعــى أن يشــمل
امللخــص مــا ال يزيــد عــى ( )5خمــس كلــات مفتاحيــة (دالــة) عــى األقــل؛ ألغــراض فهرســة
الرســالة.
املادة ( :)47أ .تكــون صفحــة العنــوان ،وفــق منــوذج ت ُعـدّه عــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي باللغــة
العربيــة ،بحيــث يشــمل مــا يــأيت:
 .1شعار الجامعة.
 .2عنوان الرسالة باللغة التي كتبت بها.
 .3اسم الطالب كام هو مسجل رسم ًيا يف الجامعة.
 .4اسم املرشف /املرشف املشارك (إن وجد).
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 .5العبــارة التاليــة« :قدمــت هــذه الرســالة اســتكامالً ملتطلبــات الحصــول عــى درجــة
املاجســتري يف تخصــص ........يف جامعــة الــرق األوســط».
 .6تاريخ املناقشة (شه ًرا وسن ًة فقط).

ب.وضــع أســاء أعضــاء لجنــة املناقشــة ،ورتبهــم األكادمييــة وتواقيعهــم يف الصفحــة التاليــة
ابتــدا ًء مــن الرتبــة العليــا.
ج .ت ُعد صفحة مامثلة ملا ورد يف الفقرة (أ) أعاله باللغة اإلنجليزية ،تذكر فيها العبارة اآلتية:
"Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of
Master of ……… from Middle East University".
املــادة ( :)48عــى الطالــب االلتــزام عنــد إعــداد رســالته باملواصفــات الــواردة يف الدليل االسرتشــادي إلعداد رســائل
املاجســتري املعتمد مــن املجلس.
املــادة ( :)49أ.عــى الطالــب توقيــع تفويــض خطــي ،يتضمــن تفويضــه للجامعة حــق تصوير الرســالة كليًــا أو جزئ ًيا
وبأشــكال مختلفــة ورقيًــا ،أو عــى رشيــط ،أو إلكرتونيًــا؛ وذلــك لغايــات :البحــث العلمــي ،والنــر
اإللكــروين ،والتبــادل مــع املؤسســات التعليميــة والبحثيــة والجامعــات.
ب.يجــوز بعــد الحصــول عــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن طالــب املاجســتري وفقًــا للنمــوذج
املخصــص لذلــك أن يقــوم املــرف عــى الرســالة برتجمــة ،أو تلخيــص ،أو تكييــف ،أو
اقتبــاس جــزء مــن رســالة املاجســتري ،ونــر بحــث باســمه واســم الطالــب ،رشيطــة إدراج
الطالــب كباحــث رئيــس أينــا ورد.
املادة ( :)50أ .يــودع الطالــب نســختني مــن الرســالة يف العــادة ،موقعــة مــن أعضــاء لجنــة املناقشــة
توقي ًعــا حيًــا ،بعــد إجــراء التعديــات التــي طلبتهــا ،وتكــون مجلــدة ،وفــق مواصفــات مكتبــة
الجامعــة .مــع قرصــن مدمجــن عــى كل منهــا نســخة مــن الرســالة بصيغــة ( )Pdfوصيغــة
(.)Word
ب.ترســل النســخ املشــار إليهــا يف الفقــرة (أ) إىل املكتبــة ،مــع نســخة مــن الرســالة عــى قــرص
مدمــج.
ج .تــودع يف العــادة ،نســخة مــن الرســالة عــى قــرص مدمــج باملواصفــات التــي تطلبهــا،
ُويوثــق اإليــداع حســب األصــول.
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املادة (:)51متنــح درجــة املاجســتري بقــرار مــن مجلــس العمــداء ،بنــا ًء عــى توصيــة مــن مجلــس
القســم ،وتنســيب مــن لجنــة الكليــة ،وتنســيب املجلــس ،بعــد اســتيفاء الــروط اآلتيــة:
 .1إمتــام جميــع املتطلبــات املذكــورة يف األنظمــة والتعليــات املعمــول بهــا يف
الجامعــة.
 .2إمتام إجراءات التخرج العامة يف الجامعة.
 .3الحصول عىل براءة ذمة.

املرشد األكادميي واملرشف واللجان وصالحياتهم

َهمت اآلتية:
املادة ( :)52أ.يتوىل املرشد األكادميي امل َّ
 .1تعريف الطالب بفلسفة الدراسات العليا يف الجامعة وسياستها وتعليامتها.
 .2مســاعدة الطالــب يف التكيــف واكتســاب املهــارات الالزمــة للنجــاح يف الدراســات
العليــا.
 .3متابعة سري الطالب وفق الخطة االسرتشادية املعتمدة.
ب.يتوىل املرشف االختصاصات اآلتية:
 .1اإلرشاف عىل سري تقدم الطالب يف موضوع رسالته.
 .2توجيه الطالب ،وضامن التواصل معه بشكل منتظم.
 .3تقديــم تقاريــر دوريــة وفــق النمــوذج املعتمــد مــن العــادة إىل لجنــة القســم حــول
مســتوى تقــدم الطالــب يف إنجــاز رســالته .وللعميــد مقارنــة التقاريــر مــع نتيجــة الطالــب
يف املناقشــة.
املــادة ( :)53أ .تشــكل لجنــة القســم بقــرار مــن مجلــس قســم التخصــص ،وتفــوض إليهــا صالحيــات مجلــس
القســم املتعلقــة بالدراســات العليــا.
ب.تشكل لجنة القسم عىل النحو االيت:
رئيسا.
 .1رئيس القسم
ً
 .2أربعــة أعضــاء ممــن يحملــون رتبــة األســتاذية و/أو رتبــة األســتاذ املشــارك ،ويجــوز يف
حــال عــدم توفــر الرتــب األكادمييــة يف القســم أن تضــم اللجنــة أعضــاء ممــن يحملــون
رتبــة أســتاذ مســاعد ممــن تتوفــر فيهــم رشوط التدريــس واإلرشاف.
ج .تتوىل لجنة القسم الصالحيات اآلتية:
 .1النظــر يف طلبــات املتقدمــن لاللتحــاق بالدراســات العليــا يف القســم ،وتحديــد املــواد
االســتدراكية ،وإضافــة أســس جديــدة للمفاضلــة بــن الطلبــة.
 .2تعيــن املرشــدين إلعــداد الربامــج الدراســية للطــاب وإقرارهــا ،وتقديــم تقريــر فصــي
عــن ســر العمليــة اإلرشــادية.
 .3تنظيــم االمتحــان الشــامل ،واعتــاد املحــاور ،وإعالنهــا ،واإلرشاف عــى إجرائــه ،والســر
بإجــراءات اعتــاد النتيجــة وف ًقــا لهــذه التعليــات.
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 .4اإلقرار املبديئ لعنوان الرسالة ،ومرشوع خطتها ،والتوصية بها إىل لجنة الكلية.
 .5إقــرار متطلبــات النجــاح وطــرق التقويــم ،ومســتوى تحصيــل الطالــب يف مــواد الندوات،
والحلقــات واملختــرات ،والتصاميــم الهندســية ،واالختبــارات العمليــة التــي تخصــص

لهــا ســاعات معتمــدة.
د .تويص لجنة القسم للجنة الكلية مبا ييل:
 .1تحديد أعضاء لجنة املناقشة ،ومواعيد املناقشة ،واعتامد قرار لجنة املناقشة.
 .2األعــداد املقــرح قبولهــا ،وقبــول الطلبــة ،ضمــن األعــداد املقــررة ،وفــق أحــكام هــذه
التعليــات.
 .3التوصية مبنح درجة املاجستري ،وفقًا ملا هو منصوص عليه يف هذه التعليامت.
 .4تحديد املواد االستدراكية املقررة للطلبة املقبولني.
 .5تعيــن املــرف ،واملــرف املشــارك (إن وجــد) ،وفــق أحــكام هــذه التعليــات ،وإقــرار
خطــة الرســالة.
 .6انتقــال الطالــب مــن برنامــج إىل آخــر يف الجامعــة ،ومــن برنامــج يف جامعـــة أخــرى إىل
التخصــص نفســه يف الجامعــة.
 .7اســتمرار عضــو هيئــة لتدريــس يف اإلرشاف عــى رســالة الطالــب ،أو املشــاركة يف
اإلرشاف.
 .8متديد الحد األعىل ملدة الدراسة للطالب.
.9تأجيل دراسة الطالب ضمن املدة املنصوص عليها يف هذه التعليامت.
.10معادلة املواد ،واحتسابها للطالب ،وفقًا ألحكام هذه التعليامت.
.11رفــع الحــد األعــى للعــبء الــدرايس للطالــب ،أو تخفيــض الحــد األدىن للعــبء الــدرايس
للطالــب يف الفصــل الــدرايس.
.12املوافقــة عــى دراســة مــادة اختياريــة مــن الخطــة تكــون بديلــة عــن مــادة إجباريــة غــر
مطروحــة ،وكذلــك دراســة ( )3ثــاث ســاعات معتمــدة مــن خــارج الخطــة.
.13تنظيــم امتحــان الشــامل ،واعتــاد املحــاور ،وإعالنهــا ،واإلرشاف عــى إجرائــه ،والســر
يف إجــراءات اعتــاد النتيجــة وف ًقــا لهــذه التعليــات.
(رئيســا) ،وعضويــة
املــادة ( :)54أ.تشــكل لجنــة الكليــة بقــرار مــن مجلــس كليــة التخصــص مــن :عميــد الكليــة
ً
ي هيئــة تدريــس ممــن يحملــون رتبــة
رؤســاء لجــان الدراســات العليــا يف األقســام ،وعُضْ ــ َو ْ
أســتاذ أو أســتاذ مشــارك يســميهام مجلــس الكليــة املعنيــة ،وتُفــوض إليهــا صالحيــات
مجلــس الكليــة ذات العالقــة بالدراســات العليــا.
ب.تتــوىل لجنــة الكليــة مهمــة التنســيق بــن األقســام املختلفــة يف الكليــة فيــا يخص الدراســات
العليا.
ج .تقوم لجنة الكلية بالتنسيب إىل املجلس مبا ييل:
.1منح درجة املاجستري ،وفقًا ملا هو منصوص عليه يف هذه التعليامت.
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.2تعيني املرشف ،واملرشف املشارك (إن وجد) ،وفقًا ألحكام هذه التعليامت.
.3إضافة أسس جديدة للمفاضلة بني الطلبة املقبولني.
.4اســتمرار عضــو هيئــة التدريــس يف اإلرشاف عــى رســالة الطالــب ،أو املشــاركة يف

اإلرشاف.
.5معادلة املواد واحتسابها للطالب وفقًا ألحكام هذه التعليامت.
.6تحويــل مســار الطالــب مــن مســار الشــامل إىل مســار الرســالة ضمــن الربنامــج الواحــد،
والعكــس صحيــح.
.7تعيني مرشف ،وإقرار خطة.
د .تقوم لجنة الكلية بالتنسيب إىل العميد مبا ييل:
.1اعتامد قرار لجنة املناقشة.
.2تحديد أعضاء لجنة املناقشة ،ومواعيد املناقشة.
.3األعــداد املقــرح قبولهــا ،وقبــول الطلبــة ضمــن األعــداد املقــررة ،وف ًقــا ألحــكام هــذه
التعليــات.
.4تحديــد املــواد االســتدراكية للطلبــة املقبولــن إذا اقتــى األمــر ذلــك ،واملــدة الالزمــة
إلنهائهــا بنجــاح.
.5قبول الطالب يف برنامج مسار الشامل.
.6انتقــال الطالــب مــن برنامــج إىل آخــر يف الجامعــة ،ومــن برنامــج يف جامعـــة أخــرى إىل
التخصــص نفســه يف الجامعــة.
.7تأجيل الدراسة ضمن املدة املنصوص عليها يف هذه التعليامت.
.8متديد الحد األعىل ملدة الدراسة للطالب.
.9املوافقــة عــى دراســة مــادة اختياريــة مــن الخطــة تكــون بديلــة عــن مــادة إجباريــة غــر
مطروحــة ،وكذلــك دراســة ( )3ثــاث ســاعات معتمــدة مــن خــارج الخطــة.
هـــ.أي أمــور أخــرى تتعلــق بالدراســات العليــا ،مــا مل يــرد عليــه نص يف هــذه التعليــات ،يفوضها
مجلــس الكليــة بها.

منح طالب املاجستري شهادة الدبلوم العايل

املــادة ( :)55أ .متنــح شــهادة الدبلــوم العــايل للطالــب املســجل يف أحــد برامــج املاجســتري /مســار الرســالة ،يف
إحــدى الحالتــن اآلتيتــن:
 .1مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة ( )7مــن هــذه التعليــات ،إذا مــى عــى تســجيل الطالب
يف الربنامــج ( )5خمســة فصــول دراســية مــن بــدء انتظامــه يف الدراســة ،وأنهــى بنجــاح
دراســة جميــع املتطلبــات يف خطتــه الدراســية ،ومبعــدل تراكمــي ال يقــل عــن (3.00
ـا لهــذا
نقــاط) ،ومل يســتطع إنجــاز الرســالة ومناقشــتها ،وال يُعــد الفصــل الصيفــي فصـ ً
الغــرض.
.2إذا تقــدم الطالــب بطلــب خطــي للحصــول عــى شــهادة الدبلــوم بعــد إنهائــه دراســة ()24
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ســاعة معتمــدة بنجــاح مــن املــواد املقــررة للربنامــج ،ومبعــدل تراكمــي ال يقــل عــن
( 3.00نقــاط)
 .3إذا رســب الطالــب يف مناقشــة الرســالة ،أو كان ســبب الرســوب الرسقــة العلميــة ،فيعـ ّد

الطالــب مفصــولً مــن الربنامــج.
ب.تُ نــح شــهادة «الدبلــوم العــايل» للطالــب املســجل يف أحــد برامــج املاجســتري /مســار
االمتحــان الشــامل ،يف إحــدى الحالتــن اآلتيتــن:
.1إذا تقــدم الطالــب بطلــب خطــي للحصــول عــى شــهادة الدبلــوم بعــد إنهائــه دراســة ()24
ســاعة معتمــدة بنجــاح مــن املــواد املقــررة للربنامــج ،ومبعــدل تراكمــي ال يقــل عــن
(.)3.00
.2إذا رسب الطالب يف االمتحان الشامل مرتني.
ج .تُ نــح شــهادة «الدبلــوم العــايل» ،بقــرار مــن مجلــس العمــداء ،بنــا ًء عــى تنســيب مــن مجلــس
الدراســات العليــا ،واقــراح مــن مجلــس الكليــة ،أو املعهــد ،بعــد أن يتقــدم الطالــب خطيًــا بطلــب،
ـاص يُعــد لهــذا الغــرض ،إىل عميــد الكليــة املعنيــة ،ويتضمــن مطالبتــه بالحصــول
وفــق منــوذ ٍ
ج خـ ّ
عــى شــهادة «الدبلــوم العــايل».

أحكام عامة

أي مســألة مل يــرد عليهــا نــص يف هــذه
املادة (:)56تطبــق تعليــات منــح درجــة البكالوريــوس عــى ّ
التعليــات.
املادة ( :)57أ .يتعــن عــى الرئيــس ،ونــواب الرئيــس ،والعمــداء ،ومــدراء الوحــدات والدوائــر واملراكــز
األكادمييــة واإلداريــة املعنيــة بتنفيــذ أحــكام هــذه التعليــات؛ مراعــاة عــدم دخــول الطالــب
لالمتحــان أو القيــام بــأي إجــراء يتعلــق بالتأجيــل ،أو االنســحاب ،أو املعادلــة ،أو االعــراض عــى
عالمــة ،أو التســجيل ،أو النظــر يف أي قضيــة مــن قضايــا الطلبــة ألي طالــب؛ إال بعــد التحقــق
مــن قيامــه بتســديد كامــل التزاماتــه املاليــة املرتتبــة للجامعــة قبــل اتخــاذ أي إجــراء.
ب .يف حــال عــدم ســداد املبالــغ املرتتبــة عــى الطالــب ،يتــم تجميــد دراســته للفصــل غــر
امل ُســدد ،وحجــب العالمــات.
املــادة ( :)58يبــت مجلــس العمــداء يف الحــاالت التــي مل يــرد عليهــا نــص يف هــذه التعليــات ،ومل يــرد عليهــا
نــص يف تعليــات منــح درجــة البكالوريــوس.
املادة ( :)59ت ُلغي هذه التعليامت بعد إقرارها أي تعليامت سابقة ذات عالقة.
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تعليمات منح درجة بكالوريوس الصيدلة البريطاني المشترك
في جامعة الشرق األوسط
املادة ( :)1تســمى هــذه التعليــات «تعليــات منــح درجــة بكالوريــوس الصيدلــة الربيطــاين املشــرك يف
جامعــة الــرق األوســط» ،ويعمــل بهــا اعتبــا ًرا مــن تاريــخ إقرارهــا.
املادة ( :)2يكــون للكلــات والعبــارات اآلتيــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين املخصصــة لهــا
أدنــاه مــا مل تــدل القرينــة عــى غــر ذلــك:
الجامعة
الكليـــة
املجلس
مجلس الكلية
القسم
الربنامج

:
:
:
:
:
:

جامعة الرشق األوسط.
كلية الصيدلة.
مجلس العمداء.
مجلس كلية الصيدلة.
قسم الصيدلة.
برنامج الصيدلة الربيطاين.

الخطة الدراسية

املادة ( :)3أ .توضــع الخطــة الدراســية عــى أســاس النظــام الســنوي يف جميــع ســنوات الدراســة لنيــل درجــة
بكالوريــوس الصيدلــة الربيطــاين املشــرك.

ب.ت ُحــدد لــكل مــادة مــن مــواد الخطــة الدراســية ســاعات معتمــدة خاصــة بهــا بقــرار مــن املجلــس،
بنــا ًء عــى تنســيب مــن مجلــس الكليــة ،وتوصيــة مجلــس القســم ولجنــة الخطــط الدراســية.
خاصا بها.
رقم ورم ًزا
ً
.1تعطى كل مادة من مواد الخطة الدراسية ً
.2يذكر إزاء كل مادة عدد الساعات املعتمدة.
.3يذكــر إزاء املــادة مــدة دراســتها يف الســنة الدراســية ،فقــد تكــون املــادة فصليــة (تــدرس
خــال فصــل درايس واحــد) ،أو ممتــدة (تــدرس عــى مــدار فصلــن دراســيني متتاليــن).
.4يجــب عــى الطالــب اجتيــاز جميــع املــواد يف الســنوات الخمــس بنجــاح لنيــل درجــة
بكالوريــوس الصيدلــة الربيطــاين املشــرك.
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املادة ( :)4تتكون الخطة الدراسية للربنامج من ( )162ساعة معتمدة ،موزعة عىل النحو التايل:
نوع املتطلب
متطلبات تحضريية
املواد االستدراكية
متطلبات الجامعة
أ .املواد اإلجبارية
ب .املواد االختيارية
متطلبات الكلية
املواد اإلجبارية
متطلبات التخصص
املواد اإلجبارية
املجموع

أولً
ثان ًيا
ثالثًا
راب ًعا

الساعات املعتمدة
9
0
24
12
12
38
38
100
100
162

املادة ( :)5يكــون توزيــع املــواد يف الخطــة الدراســية لربنامــج بكالوريــوس الصيدلــة الربيطــاين املشــرك
عــى النحــو التــايل:
أول :املتطلبات التحضريية ،ويخصص لها ( )9ساعات معتمدة:
ً
 .1تشــمل املتطلبــات التحضرييــة مــواد اســتدراكية ال تُحســب مــن ســاعات الخطــة
الدراســية املطلوبــة لنيــل درجــة بكالوريــوس الصيدلــة الربيطــاين املشــرك ،وتشــمل
املــواد التاليــة:
رقم املادة

املادة

0161200

لغة إنجليزية استدرايك

0161100
0161400

لغة عربية استدرايك

مهارات حاسوب استدرايك

س.م

نوع املادة

3

ناجح/راسب

3
3

ناجح/راسب
ناجح/راسب

 .2عــى جميــع الطلبــة املقبولــن يف الجامعــة بــدءا ً مــن الفصــل األول مــن التحاقهــم
بالجامعــة التقــدم المتحانــات املســتوى يف (اللغــة العربيــة ،واللغــة اإلنجليزيــة،
ومهــارات الحاســوب) ملــرة واحــدة ،وإذا مل يتقــدم الطالــب لالمتحانــات يف موعدهــا
يفقــد حقــه يف التقــدم إليهــا ،وترصــد لــه عالمــة (صفــر) ،وعليــه دراســة املــادة
االســتدراكية خــارج الخطــة الدراســية.
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 .3يعفــى الطالــب مــن دراســة مــواد مهــارات االتصــال باللغة العربيــة ،أو مهــارات االتصال
باللغــة اإلنجليزيــة ،أو مهــارات الحاســوب إذا حصــل يف امتحــان املســتوى عــى عالمــة
ال تقــل عــن ( ،)80أمــا إذا حصــل عــى عالمــة تــراوح بــن ( )79-50فيُعفــى مــن املــادة
االســتدراكية ،وعليــه دراســة مــادة مهــارات االتصــال باللغــة العربيــة ،ومــادة مهــارات
االتصــال باللغــة اإلنجليزيــة ،حســب مقتــى الحــال ،ويف حــال حصــول الطالــب عــى
عالمــة أقــل مــن ( )50فعليــه دراســة املــواد االســتدراكية.
 .4عــى الطالــب اجتيــاز املتطلــب الســابق ملــاديت :مهــارات االتصــال باللغــة العربيــة،
واللغــة اإلنجليزيــة ،بنجــاح قبــل تســجيل املــواد.
 .5يعفــى الطلبــة غــر الناطقــن باللغــة العربيــة مــن التقــدم المتحــان املســتوى ،عــى أن
ـا عــن اللغــة
يــدرس الطالــب مهــارات االتصــال باللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا بديـ ً

العربيــة االســتدراكية.
ثانيًا :متطلبات الجامعة ،ويخصص لها ( )24ساعة معتمدة ،وتشمل:
أ .املواد اإلجبارية :وهي بواقع ( )12ساعة معتمدة ،عىل النحو التايل:
رقم املادة
0161101
0161201
0161301

املادة
مهارات االتصال باللغة العربية
مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية
الرتبية الوطنية

س.م
3
3
3

0161302

العلوم العسكرية

3

تكــون مــادة العلــوم العســكرية إجباريــة عــى الطلبــة األردنيــن ،واختياريــة للطلبــة غــر
األردنيــن ،وعــى الطلبــة غــر األردنيــن ،الذيــن مل يختــاروا دراســة هــذه املــادة ،دراســة
أي مــادة تطرحهــا الجامعــة ،وتحســب ســاعاتها ضمــن الســاعات املطلوبــة للتخــرج،
وتدخــل يف حســاب املعــدل الرتاكمــي.
ب .املــواد االختياريــة ،وهــي بواقــع ( )12ســاعة معتمــدة ،يختارهــا الطالــب مــن
املجموعتــن التاليتــن ،بحــد أقصــاه ( )6ســاعات معتمــدة مــن كل مجموعــة:
رقم املادة
0161102
0161401
0161501
0161502
0161503
0161504
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املجموع األوىل
املادة
الكتابة الوظيفية
مهارات حياتية
الثقافة اإلسالمية
قضايا معارصة
القدس (القضية الفلسطينية)
القانون يف حياتنا

س.م
3
3
3
3
3
3
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رقم املادة
0161303
0161402
0161403
0161404
0161601
0161602

املجموع الثانية
املادة
املسؤولية املجتمعية
مهارات التفكري العلمي
مقدمة يف القيادة والريادة
مهارات الحاسوب
اإلنسان والبيئة
األمن والسالمة

س.م
3
3
3
3
3
3

يتــم تطبيــق التعليــات الخاصــة مبنــح درجــة البكالوريــوس يف الجامعــة عــى متطلبات
الجامعــة اإلجباريــة واالختياريــة.
ثالثًا :متطلبات الكلية ،ويخصص لها ( )38ساعة معتمدة ،موزعة عىل النحو التايل:
أ .متطلبــات الكليــة يف العلــوم األساســية مــن كليــة اآلداب والعلــوم ،يخصــص لهــا ()12
ســاعة معتمــدة ،عــى النحــو التــايل:
رقم املادة
1201160
1201161
0106212

املادة
كيمياء عامة نظري
كيمياء عامة عميل
إحصاء حيوي صيدالين

س.م
3
1

املتطلب السابق
1201160#

رقم املادة
0161701
0102105

املادة
رياضيات 1
كتابة الفقرة

س.م
3

املتطلب السابق
-

2

3

-

0106119

ب.متطلبــات الكليــة يف مــواد العلــوم الصيدالنيــة األساســية مــن كليــة الصيدلــة،
ويخصــص لهــا ( )6ســاعات معتمــدة ،عــى النحــو التــايل:
رقم املادة
1201162
1201163
1201114

املادة
بيولوجيا عامة
بيولوجيا عامة عميل
كيمياء عضوية صيدالنية ()1

س.م
3
1
2

املتطلب السابق
1201162#
1201160
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ج .متطلبــات الكليــة الخاصــة بالخطــة الدراســية للربنامــج ،ويخصــص لهــا ( )20ســاعة
معتمــدة ،عــى النحــو التــايل:
رقم املادة
م ص 221
م ص 222
م ص 223
م ص 224

املادة
وظائف الجهاز الهضمي
وظائف الجهاز الدوري والتنفيس
وظائف الجهاز العصبي والغدد الصامء
وظائف أنظمة الكىل والكبد

س.م
5
5
5
5

نوع املادة
فصلية
فصلية
فصلية
فصلية

د .تشــكل مــواد متطلبــات الكليــة يف العلــوم األساســية مــن كليــة اآلداب والعلــوم،
ومــواد العلــوم الصيدالنيــة األساســية ،متطلبــات أساســية لبنــاء القــدرات العلميــة
للطالــب قبــل دراســة متطلبــات الكليــة الخاصــة بالخطــة الجامعيــة املتفــق عليهــا بــن
الجامعــة وجامعــة ســراثكاليد ،ويجــب عــى الطالــب دراســتها خــال الفصــل األول
والثــاين مــن الســنة األوىل للربنامــج حســب تسلســلها يف الخطــة االسرتشــادية.
هـ.يتــم تطبيــق التعليــات الخاصــة مبنــح درجــة البكالوريــوس يف الجامعــة عــى
متطلبــات الكليــة يف العلــوم األساســية مــن كليــة اآلداب والعلــوم ،ومــواد العلــوم
الصيدالنيــة األساســية مــن كليــة الصيدلــة.
و .يتــم تطبيــق التعليــات الخاصــة مبنــح درجــة البكالوريــوس الصيدلــة الربيطــاين
املشــرك عــى متطلبــات الكليــة الخاصــة بالخطــة الدراســية لربنامــج الصيدلــة
املشــرك يف جامعــة ســراثكاليد.

راب ًعا :متطلبات التخصص اإلجبارية ،ويخصص لها ( )100ساعة معتمدة:
أ .متطلبــات التخصــص اإلجباريــة خاصــة بالخطــة الدراســية لربنامــج الصيدلــة املشــرك
يف جامعــة ســراثكاليد ،موزعــة عــى النحــو التــايل:
رقم املادة

10

ممتدة

م ص 220

مهارات صيدالنية عملية ()1

10

م ص 321

إدارة العدوى واألمراض املعدية

5

م ص 320
م ص 322
م ص 323
م ص 324
م ص 420
م ص 421
م ص 422
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املادة

س.م

نوع املادة

مهارات صيدالنية عملية ()2

إدارة أمراض الجهاز الهضمي والغدد الصامء

5

إدارة األمراض التنفسية وااللتهابات املزمنة

5

إدارة أمراض القلب واألوعية الدموية
مهارات صيدالنية عملية ()3
إدارة األمراض الخبيثة

إدارة أمراض الجهاز العصبي

5

ممتدة

فصلية
فصلية
فصلية
فصلية

10

ممتدة

5

فصلية

5

فصلية
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م ص 423

إدارة األمراض املتزامنة

م ص 521

الطب املسند بالرباهني

م ص 520
م ص 507

10

فصلية

10

ممتدة

مهارات صيدالنية عملية ()4

10

مرشوع بحث

10

ممتدة
ممتدة

ب .يــدرس الطالــب ( )40ســاعة معتمــدة مــن متطلبــات التخصــص يف الفقــرة (أ) مــن
هــذه املــادة حســب تسلســلها يف الخطــة االسرتشــادية خــال الســنة الثانيــة والثالثــة
يف حــرم الجامعــة.
ج .يــدرس الطالــب ( )60ســاعة معتمــدة مــن متطلبــات التخصص يف الفقــرة (أ) من هذه
املــادة حســب تسلســلها يف الخطــة االسرتشــادية خــال الســنة الرابعــة و الخامســة
يف حــرم جامعــة ســراثكاليد يف اململكــة املتحــدة ،ويتــم تطبيــق التعليــات الخاصــة
مبنــح درجــة بكالوريــوس الصيدلــة الربيطــاين املشــرك عــى هــذه املــواد.
خامسا:
ً
أ .يجــب عــى الطالــب اجتيــاز جميــع مــواد الســنوات الثــاث األوىل بنجــاح قبــل االنتقــال
إىل الســنة الرابعــة والخامســة للدراســة يف جامعــة «ســراثكاليد» يف اململكــة
املتحــدة.
ب.عــى الطالــب أن يحقــق عالمــة ( ،)6أو أعــى ،يف امتحــان املســتوى اإلنجليــزي
( )IELTSقبــل االنتقــال إىل جامعــة ســراثكاليد وبــدء الدراســة يف الســنة الرابعــة يف
اململكــة املتحــدة.
املــادة ( :)6أ .تضــع الكليــة بنــا ًء عــى توصيــات القســم خطــة اسرتشــادية ،موزعــة عــى فصــول الدراســة
وســنواتها ،يُحــدد فيهــا تسلســل املــواد ،واملتطلبــات الســابقة لهــا ،وتثبــت هــذه املتطلبــات
إزاء كل مــادة.
ب.ال يجــوز للطالــب أن يــدرس مــادة مــا قبــل أن يــدرس متطلبهــا الســابق إال مبوافقــة عميــد
الكليــة.
ج .بالنســبة للمــواد يف املــادة( 5أوالً ،)1/و(ثانيًــا/أ/ب) ،و(ثالثًــا/أ/ب) ،يجــوز للطالــب أن يــدرس
مــادة مــا ومتطلبهــا الســابق بشــكل متزامــن يف الفصــل ذاتــه إذا كان قــد درس املتطلــب
مســجل يف الفصــل املتوقــع تخرجــه فيــه وكان تخرجــه
ً
الســابق ومل ينجــح فيــه ،أو إذا كان
ـول مــن جامعــة أخــرى ،رشيطــة حصولــه عــى
يتوقــف عــى دراســة تلــك املــادة ،أو إذا كان منقـ ً
موافقــة العميــد.
د .يضــع مجلــس الكليــة لــكل مــادة وص ًفــا يتناســب مــع عــدد الســاعات املعتمــدة املخصصــة
لهــا.
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املادة ( :)7أ .يكــون الحــد األدىن لنيــل درجــة بكالوريــوس الصيدلــة الربيطــاين املشــرك خمــس ســنوات
دراســية.
ب.تتكون السنة الدراسية من فصلني دراسيني عاديني ،هام :الفصل األول ،والفصل الثاين.
ج .يجــوز للجامعــة أن تطــرح مــواد يف الفصــل الصيفــي يف الســنة األوىل والثانيــة؛ للســاح
ـا دراسـ ًيا عاديًــا ،وتكــون مدتــه
للطالــب باجتيــاز متطلبــات الجامعــة ،وال يعــد هــذا الفصــل فصـ ً
وف ًقــا لقــرارات مجلــس التعليــم العــايل.
د .مــع مراعــاة الحــد األدىن ملــدة الدراســة للحصــول عــى درجــة بكالوريــوس الصيدلــة الربيطــاين
املشــرك يف الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة ،يكــون الحــد األعــى ملــدة الدراســة ســبع ســنوات،
بنــا ًء عــى الــروط اآلتيــة:
 .1يجــوز منــح الطالــب الفرصــة إلعــادة مــواد خطــة جامعــة ســراثكاليد الربيطاين املشــرك
التــي رســب فيهــا ابتــداء مــن الســنة الثانيــة ملــرة واحــدة ،بقــرار مــن املجلــس ،بنــا ًء عــى
تنســيب مــن مجلــس الكليــة.
يقــي الطالــب أكــر مــن ســنتني دراســيتني يف أي ســنة مــن الســنوات
 .2ال يجــوز أن
َ
الدراســية ابتــدا ًء مــن الســنة الثانيــة فــا فــوق.
 .3ال يجوز أن يرسب الطالب أكرث من سنتني دراسيتني طوال فرتة دراسته.
املادة ( :)8أ .يحســب العــبء الــدرايس بالســاعات املعتمــدة يف كل فصــل درايس كــا هــو مبــن يف
الخطــة االسرتشــادية.
ب.يكــون الحــد األعــى للســاعات املعتمــدة التــي يدرســها الطالــب يف الســنوات الثــاث األوىل
( )20ســاعة معتمــدة يف الفصــل الــدرايس األول أو الثــاين.
ج .يجــوز مبوافقــة العميــد أن يصــل العــبء الــدرايس للفصــل يف الســنة الثانيــة والثالثــة إىل ()23
ساعة.
د .يحــدد الحــد األعــى للعــبء الــدرايس للطالــب يف الفصــل الصيفــي يف الســنة األوىل والثانيــة
وف ًقــا لقــرار املجلــس ،ومبــا يتوافــق مــع قــرارات مجلــس التعليــم العــايل.
هـ.تكون بداية ونهاية السنة الدراسية األكادميية يف الربنامج عىل النحو التايل:
 .1الســنة األوىل والثانيــة :تبــدأ الدراســة يف بدايــة العــام الجامعــي ،وتنتهــي يف نهايــة
الفصــل الصيفــي مــن العــام الجامعــي ،وذلــك حســب التقويــم الجامعــي الخــاص
بالجامعــة.
 .2الســنة الثالثــة :تبــدأ الدراســة يف بدايــة العــام الجامعــي ،وتنتهــي يف نهايــة الفصــل
الثــاين مــن العــام الجامعــي نفســه ،وذلــك حســب التقويــم الجامعــي الخــاص بجامعــة
الــرق األوســط.
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 .4الســنة الرابعــة والخامســة :تبــدأ الدراســة يف بدايــة العــام الجامعــي ،وتنتهــي يف نهايــة
الفصــل الثــاين مــن العــام الجامعــي نفســه ،وذلــك حســب التقويــم الجامعــي الخــاص
بجامعــة ســراثكاليد.
املادة ( :)9يف حــال عــدم ســداد املبالــغ املرتتبــة عــى الطالــب ،يتــم تجميــد دراســته للفصــل غــر املسـدّد،
وحجــب العالمــات عنــه.
املادة (:)10ال يجــوز للطالــب املســجل يف بكالوريــوس الصيدلــة الربيطــاين املشــرك أن يلتحــق يف
الوقــت نفســه بــأي برنامــج آخــر يف الجامعــة مهــا كانــت طبيعتــه أو مســتواه.

املواظبــــة عىل الدوام

املــادة ( :)11أ .املواظبــة تشــمل حضــور كافــة املحــارضات واملختــرات العمليــة وورش العمــل يف الحــرم
الجامعــي أو عــن بعــد.
ب.عــى جميــع الطلبــة املواظبــة عــى الحضــور يف جميــع املــواد التــي يســجلونها حســب
الســاعات املقــررة لــكل مــادة يف الخطــة الدراســية ،ويتــم تســجيل الغيــاب والحضــور عــى
كشــف النمــوذج املعتمــد مــن قبــل ُمــد ّريس املــادة.
ج .مــع مراعــاة مــا ذكــر يف الفقــرة (ب) مــن هــذه املــادة ،يتــم تســليم النمــوذج املعتمــد لكشــف
الحضــور والغيــاب إىل رئيــس القســم الــذي تــدرس فيــه املــادة يف نهايــة الفصــل األول
املعنــي.
والثــاين ،وت ُحفــظ هــذه الكشــوف يف القســم
ّ
د .يتــم احتســاب الغيــاب اعتبــا ًرا مــن املحــارضة األوىل لبــدء التدريــس ،ويحتســب الغيــاب للطلبــة
الجــدد الذيــن تــم قبولهــم بعــد بــدء التدريــس اعتبــا ًرا مــن تاريــخ قبولهــم.
هـــ.ال يســمح للطالــب بالتغيــب عــن أكــر مــن  15%مــن مجمــوع األنشــطة التعليمية املقــررة ألي
مــادة مــن املــواد التــي تــدرس خــال الثــاث ســنوات األوىل يف الجامعــة ،باســتثناء الطلبــة
الذيــن يقبــل عميــد الكليــة أعذارهــم ،حيــث يســمح لهــم بالتغيــب عــن  ،20%أو الطلبــة الذيــن
يكلفــون بتمثيــل اململكــة أو الجامعــة يف النشــاطات الرســمية ،حيــث يســمح لهــم بالتغيــب
عــن  25%مــن مجمــوع األنشــطة التعليميــة كحــد أقــى.
و .يتــم تطبيــق تعليــات الحضــور والغيــاب الخاصــة بجامعــة ســراثكاليد عــى املــواد التــي تــدرس

ز.

خــال الســنة الرابعــة والخامســة مــن الربنامــج يف اململكــة املتحدة.

إذا غــاب الطالــب أكــر مــن النســبة املســموح بهــا يف الفقــرة (ه) مــن هــذه املــادة دون عــذر
مــريض أو قهــري يقبلــه عميــد الكليــة يحــرم مــن التقــدم لالمتحــان النهــايئ ،وترصــد لــه عالمــة
(صفــر) يف تلــك املــادة ،وعــى الطالــب إعــادة دراســتها إذا كانــت إجباريــة ،ويف جميــع األحــوال
تدخــل نتيجــة ذلــك الرســوب يف حســاب معــدل عالمــات الطالــب الفصــي والرتاكمــي ألغــراض
اإلنــذار والفصــل مــن التخصــص.
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ح .إذا غــاب الطالــب أكــر مــن النســبة املســموح بهــا يف الفقــرة (ه) مــن هــذه املــادة ،وكان
هــذا الغيــاب لعــذر مــريض أو قهــري يقبلــه عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة ،يعــد الطالــب
منســحبًا مــن تلــك املــادة بقــرار مــن عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة ،وتطبــق عليــه يف هــذه

الحالــة أحــكام االنســحاب ،ويبلــغ العميــد مديــر دائــرة القبــول والتســجيل بذلــك ،وتثبــت كلمــة
(منســحب) إزاء تلــك املــادة يف الســجل األكادميــي للطالــب.
ط .يتــم حرمــان الطلبــة الذيــن تتجــاوز غياباتهــم النســبة املســموح بهــا يف الفقــرة (ه) مــن هــذه
املــادة بتنســيب مــن مــدرس املــادة ،ومبوافقــة العميــد ،ويتــم تبليــغ دائــرة القبــول والتســجيل
بذلــك عنــد وصــول غيــاب الطلبــة للنســبة املبينــة ســابقًا.
ي .يجــب تقديــم عــذر مــريض يف حــال الغيــاب ،ويشــرط يف العــذر املــريض أن يكــون بشــهادة
صــادرة عــن طبيــب عيــادة الطلبــة يف الجامعــة ،أو معتمــدة منــه ،وأن تقــدم هــذه الشــهادة إىل
عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة خــال مــدة ال تتجــاوز أســبو ًعا مــن تاريــخ انقطــاع الطالــب عــن
املواظبــة ،ويف الحــاالت القاهــرة األخــرى يقــدم الطالــب مــا يُثبــت عــذره القهــري خــال أســبوع
مــن تاريــخ زوال أســباب الغيــاب.
ك.عميــد الكليــة ،ورؤســاء األقســام فيهــا ،وأعضــاء الهيئــة التدريســية ،ودائــرة القبــول والتســجيل
يف الجامعــة ،مكلفــون بتنفيــذ أحــكام املواظبــة اآلنفــة الذكــر.
املــادة ( :)12أ .كل طالــب يتغيــب عــن االمتحــان النهــايئ املعلــن عنــه دون عــذر يقبلــه عميــد الكليــة التــي تطــرح
املــادة ت ُرصــد لــه عالمــة (صفــر) يف ذلــك االمتحــان ،ويحســب لــه يف عالمتــه النهائية.
ب.تســجل مالحظــة «غــر مكتمــل» عــى منــوذج رصــد العالمــات للــادة التــي تغيــب فيهــا الطالب
عــن امتحانهــا النهــايئ بعــذر يقبلــه عميــد الكليــة التــي تطــرح املادة.
ج .كل مــن يتغيــب عــن االمتحــان النهــايئ املعلــن عنــه ،بعــذر مــريض أو قهــري ،عليــه أن يُقــدم مــا
يثبــت عــذره لعميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة خــال ( )3أيــام مــن تاريــخ زوال العــذر ،ويف حــال
قبــول العــذر فــإن العميــد يبلــغ قــراره لرئيــس القســم الــذي يبلــغ بــدوره مــدرس املــادة إلجــراء
امتحــان تكميــي للطالــب يف مــدة أقصاهــا نهايــة األســبوع الثــاين مــن الفصــل الــدرايس
الــذي يليــه ،وال يحتســب منهــا الفصــل الصيفــي ،عــى أن يعلــم مديــر دائــرة القبــول والتســجيل
رســميًا بذلــك.
د .إذا أ َّجــل الطالــب دراســته للفصــل التــايل لفصــل التغيــب عــن االمتحــان النهــايئ ملــادة /مــواد
فعليــه التقــدم لالمتحــان غــر املكتمــل يف أول فصــل يســجل فيــه ،وبحــد أقــى فصليــن
دراســيني ،وبخــاف ذلــك ترصــد لــه العالمــة التــي يســتحقها.
هـــ.كل مــن يتغيــب بعــذر عــن امتحــان معلــن عنــه ،باســتثناء االمتحــان النهــايئ ،عليــه أن يقــدم عــذره
ملــدرس املــادة خــال ( )3أيــام عمــل مــن تاريــخ زوال العــذر ،ويف حــال قبــول مــدرس املــادة
لهــذا العــذر عليــه إجــراء امتحــان تعويــي للطالــب خــال أســبوع.
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االمتحانات والعالمات واملعدالت

املــادة ( :)13أ .يجــري احتســاب العالمــات وتســجيلها لــكل مــادة بالنســبة املئويــة ،مــع بيــان عــدد ســاعاتها
املعتمــدة.
ب.تتكــون العالمــة النهائيــة مــن مجمــوع :عالمــة االمتحــان النهــايئ ،والفصــي ،وعالمــات أعــال
الفصــل ،ويســتثنى مــن ذلــك كل مــادة ال تدخــل يف املعــدل الرتاكمــي ،إذ تســجل نتائجهــا:
ناجــح /راســب.
ج.يكــون اإلطــار العــام لالمتحانــات يف متطلبــات الجامعــة والكليــة واملــواد التــي ال تدخــل يف
خطــة جامعــة ســراثكاليد كاآليت:
 .1املــواد النظريــة يعقــد فيهــا امتحانــان :امتحــان فصــي يخصــص لــه ( )30%مــن العالمة
اإلجامليــة للــادة ،وامتحــان نهــايئ يخصــص لــه ( )50%مــن العالمــة اإلجامليــة للــادة،
ـامل ،وأعــال فصليــة يخصــص لهــا ( )20%مــن العالمــة اإلجامليــة للامدة.
ويكــون شـ ً
 .2املــواد العمليــة يعقــد فيهــا امتحانــان :امتحــان فصــي يخصــص لــه ( )30%مــن
العالمــة اإلجامليــة للــادة ،وامتحــان نهــايئ يخصــص لــه ( )40%مــن العالمــة اإلجامليــة
للــادة ،ويكــون شــامالً ،ويجــوز أن يتضمــن جــز ًءا عمليًــا ،وأعــال فصليــة يخصــص لهــا
( )30%مــن العالمــة اإلجامليــة للــادة.
 .3يبني الجدول التايل توزيع النسب املئوية ،للعالمة للمواد يف الكلية:
طبيعة املادة

املواد النظرية الفصلية
املواد العملية

االمتحان األول

النشاط

االمتحان النهايئ

املجموع

30%

30%

40%

100%

30%

20%

50%

100%

 .4ترصــد عالمــات املــواد بالنســبة املئويــة ،ويكــون الحــد األدىن لعالمــة النجــاح يف املــادة
هو (.)50%
 .5يكــون اإلطــار العــام لالمتحانــات يف متطلبــات الكليــة ومتطلبــات التخصــص الخاصــة
بالخطــة الدراســية لجامعــة ســراثكاليد كاآليت:
أ .املــواد الفصليــة :يعقــد لــكل مــادة فصليــة امتحانــان :امتحــان فصــي كتــايب
واحــد ،وملــرة واحــدة بعــد تدريــس نصــف املــادة ،يخصــص لــه ( )20%مــن
العالمــة النهائيــة للــادة ،وامتحــان نهــايئ كتــايب ،يخصــص لــه ( )80%مــن
العالمــة ،ويكــون شــامالً ألجــزاء املــادة .يف حــال الرســوب يف املــادة ،أو التغيــب
عــن االمتحــان النهــايئ بعــذر مقبــول مــن العميــد ،فيمكــن للطالــب إعــادة تقديــم
االمتحــان النهــايئ قبــل بدايــة الســنة الدراســية التاليــة.

79

دليل الطالب
ب.املــواد املمتــدة يف الســنوات الثانيــة والثالثــة :يعقــد للمــواد املمتــدة
امتحــان نهــايئ تطبيقــي يف نهايــة الفصــل الــدرايس الثــاين ،أي يف نهايــة العــام
األكادميــي ،ويخصــص لــه ( )40%مــن العالمــة ،وتبقــى ( )60%موزعــة عــى
األعــال الفصليــة خــال الفصلــن.

ج .يُســمح للطالــب بإعــادة تقديــم االمتحانــات النهائيــة مــرة واحــدة يف الســنوات
الثانيــة ،والثالثــة ،والرابعــة ،والخامســة يف حــال رســوبه يف تلــك املــادة ،باســتثناء
املــواد املمتــدة وهــي :م.ص ،220م.ص ،320و م.ص ،420و م.ص 520حيــث
ال توجــد إعــادة تقديــم لالمتحــان يف هــذه املــواد.
د .يكــون الحــد األدىن للنجــاح يف املــواد املذكــورة يف املــادة (/5ثالثًــا/أ/ج)
ومتطلبــات التخصــص الخاصــة بالخطــة الدراســية لربنامــج الصيدلــة املشــرك
يف جامعــة ســراثكاليد ملســتوى الســنة الثانيــة والثالثــة والرابعــة  ،40%أمــا
عالمــة النجــاح ملــواد مســتوى الســنة الخامســة فهــو .50%
هـ.يبــن الجــدول التــايل توزيــع النســب املئويــة لعالمــة مــواد ومتطلبــات التخصــص
الخاصــة يف جامعــة ســراثكاليد:
طبيعة املادة

التقييم الفصيل

املواد النظرية الفصلية

 20%امتحان نصف الفصل

املواد املمتدة

60%

االمتحان
النهايئ
80%
40%

املجموع
100%
100%

و .ترصــد عالمــات املــواد الخاصــة بالخطــة الدراســية لربنامــج الصيدلــة املشــرك يف
جامعــة ســراثكاليد بالنســب املئويــة ،ويحتســب املعــدل الفصــي والرتاكمــي
عــى الشــكل املبــن يف الجــدول أدنــاه:
الدرجة
الدرجة األوىل
الدرجة الثانية (الدرجة العليا)
الدرجة الثانية (الدرجة الدنيا)
الدرجة الثالثة
رسوب
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املعدل
100%-70
69%-60
59%-50
49%-40
39%-0

دليل الطالب
املــادة ( :)14أ.مــدرس املــادة مســؤول عــن تصحيــح أوراق االختبــارات واالمتحانــات الخاصــة مبــواده ،وعــن
نقلهــا إىل كشــوف العالمــات بشــكل صحيــح ونهــايئ.
ب.يقــوم مجلــس القســم بدراســة نتيجــة االمتحانــات ،ومــن ثــم يرفعهــا رئيــس القســم بعــد

اعتامدهــا مــن مجلــس القســم إىل مجلــس الكليــة؛ وذلــك ملناقشــة النتائــج الــواردة مــن
القســم ،واتخــاذ القــرار املناســب بشــأنها ،وإعالنهــا خــال يومــن بعــد اعتامدهــا مــن قبــل
مجلــس الكليــة.
ج .ترســل كشــوف العالمــات التفصيليــة بالنســبة املئويــة إىل القســم؛ لدراســتها واعتامدهــا ،ثــم
ترفــع جميــع نتائــج املــواد التــي يدرســها القســم خــال يومــن مــن تاريــخ عقــد آخــر امتحــان
نهــايئ يدرســه القســم إىل العميــد؛ وذلــك للبــت فيهــا ،ثــم إقرارهــا مــن قبــل مجلــس الكليــة،
وتحفــظ هــذه النســخ يف الكليــة ،وترســل قامئــة العالمــات النهائيــة إىل مديــر القبــول
والتســجيل إلعالنهــا للطلبــة.
د .يقــوم كل مــدرس مبناقشــة أســئلة وإجابــات االمتحانــات بعــد تصحيحهــا مــع الطلبــة ،وال تُــرد
أوراق اإلجابــة إىل الطالــب ،وتتلــف بعــد مــرور ســنة عليهــا.
هـ.تحفــظ أوراق االمتحــان النهــايئ يف الكليــة ملــدة ســنة دراســية واحــدة؛ للرجــوع إليهــا عنــد
الحاجــة ،عــى أن يجــري التــرف فيهــا بعــد ذلــك وفقًــا لألنظمــة والتعليــات ذات العالقــة
الصــادرة عــن الجامعــة .أمــا أوراق االمتحانــات النهائيــة التــي تتــم مراجعتهــا ومناقشــة نتائجهــا
و/أو إعــادة تصحيحهــا فتُحفــظ يف مــكان خــاص يف الكليــة ملــدة ثــاث ســنوات دراســية؛
للرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة ،عــى أن يتــم التــرف فيهــا بعــد ذلــك وف ًقــا لألنظمــة والتعليــات
ذات العالقــة.
املادة ( :)15أ .يجــوز النظــر يف تصويــب الخطــأ املــادي يف العالمــة النهائيــة ،بنــا ًء عــى النمــوذج املعــد
لذلــك ،يقدمــه الطالــب إىل عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة ،أو مببــادرة خطيــة مــن مــدرس
املــادة ،يف مــدة أقصاهــا أســبوعان بعــد إعــان النتائــج ،ويبلــغ مديــر دائــرة القبــول والتســجيل
بقــرار العميــد خــال أســبوعني مــن صــدوره.
ب.تتــوىل مراجعــة عالمــة الطالــب لجنــة ثالثيــة مشــكلة مــن :العميــد ،ورئيــس قســم املــادة،
ومدرســها أو أحــد مدرســيها ،وتقتــر املراجعــة عــى التأكــد مــن عــدم وقــوع خطــأ مــادي:
(أســئلة غــر مصححــة ،أو خطــأ يف الجمــع) ،وتبلــغ اللجنــة قرارهــا خطيًــا إىل مديــر دائــرة القبــول
والتســجيل.

احتساب املعدل الفصيل والرتاكمي

املادة ( :)16أ .يكــون معــدل الفصــل عبــارة عــن معــدل عالمــات جميــع املــواد التــي درســها الطالــب ناج ًحــا أو
راسـبًا يف ذلــك الفصــل.
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ب.يحتســب املعــدل الرتاكمــي لجميــع مــواد الخطــة الدراســية لربنامــج الصيدلــة املشــرك يف
جامعــة ســراثكاليد.
ج .يجــري احتســاب أي مــن املعــدالت الســابقة بــرب العالمــة النهائيــة لــكل مــادة يف عــدد

الســاعات املعتمــدة ،وقســمة مجمــوع حواصــل الــرب الناتجــة عــى مجمــوع عــدد الســاعات
املعتمــدة.
د .يثبت املعدل الفصيل أو الرتاكمي ألقرب منزلتني عرشيتني.

السحب واإلضافة

املادة (:)17تكــون تعليــات الســحب واإلضافــة الخاصــة مبتطلبــات الجامعــة والكليــة املذكــورة يف
املــادة (/6أ/ج) واملــواد االســتدراكية كاآليت:
أ .يســمح للطالــب بالســحب واإلضافــة خــال الفــرة املحــددة يف التقويــم الجامعــي يف بدايــة
الفصــل الــدرايس ،وال تثبــت يف ســجله مالحظــة االنســحاب مــن املــادة التــي انســحب منهــا.
ب.يســمح للطالــب بالســحب واإلضافــة بالنســبة ملتطلبــات الجامعــة يف الســنة الثانيــة والثالثــة
خــال الفــرة املحــددة يف التقويــم الجامعــي يف بدايــة الفصــل الــدرايس ،وال تثبــت يف
ســجله مالحظــة االنســحاب مــن املــادة التــي انســحب منهــا.
ج .مــع مراعــاة الحــد األدىن املقــرر للعــبء الــدرايس ،يســمح للطالــب مبوافقــة العميــد بالســحب
واإلضافــة دون غرامــة ماليــة خــال أســبوعني مــن انتهــاء فــرة الســحب أو اإلضافــة املحــددة
يف التقويــم الجامعــي يف الفصــل األول أو الثــاين وأســبوع مــن الفصــل الصيفــي ،وال يثبــت
لــه يف ســجله مالحظــة (منســحب) مــن املــادة التــي ســحبها ،أو التــي اســتبدل غريهــا بهــا خــال
املــدة املذكــورة.
د .مع مراعاة الحد األدىن املقرر للعبء الدرايس:
 .1يســمح للطالــب مبوافقــة عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة االنســحاب مــن دراســة
مــادة أو أكــر بخســارة ماليــة ،خــال مــدة أقصاهــا نهايــة األســبوع الرابــع عــر مــن بدايــة
الفصــل الــدرايس األول أو الثــاين ،واألســبوع الســابع مــن بدايــة الفصــل الصيفــي ،ويف
هــذه الحالــة يثبــت يف ســجله عبــارة (منســحب) ،وال يجــوز نتيجــة لهــذا االنســحاب أن
يقــل عــدد الســاعات املســجلة للطالــب عــن الحــد األدىن للعــبء الــدرايس املســموح
بــه وفــق هــذه التعليــات.
 .2إذا مل ينســحب الطالــب خــال املــدة املذكــورة يف البنــد األول مــن هــذه الفقــرة فإنــه
يعــد ملتز ًمــا باملــواد التــي ســجلها.
هـــ.ال يســمح بانتقــال الطالــب املســجل يف شــعبة معينــة إىل شــعبة أخــرى إال يف الحــاالت التــي
تقتضيهــا أحــكام الفقــرة (ج) مــن هــذه املــادة ،والحــاالت التــي يقدرهــا عميــد الكليــة التــي
تطــرح املــادة.
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ـا لدراســته لذلــك الفصــل ،ويجــوز أن
و .يعــد الطالــب املنســحب مــن جميــع مــواد الفصــل مؤجـ ً
يتقــدم بطلــب االنســحاب مــن جميــع املــواد املســجلة يف الفصــل إىل للعميــد قبــل موعــد
بــدء االمتحانــات النهائيــة ،ويف هــذه الحالــة يبــت العميــد يف طلــب االنســحاب ،ويبلــغ مديــر

دائــرة القبــول والتســجيل بقــراره.
ز .للمجلــس املوافقــة عــى ســحب مــواد الفصــل الســابق كاملــة إن اقتنــع املجلــس باألســباب
املوجبــة.
املادة (:)18ال يســمح للطالــب باالنســحاب مــن متطلبــات الكليــة املذكــورة يف املــادة (/5ثالثًــا/
أ/ج) ومتطلبــات التخصــص الخاصــة بالخطــة الدراســية لربنامــج الصيدلــة املشــرك يف جامعــة
ســراثكاليد.

شــروط االنتقال من سنة دراسية يف الربنامج إىل السنـة التي تليـها

املادة ( :)19أ .يشــرط النتقــال الطالــب مــن الســنة األوىل يف الربنامــج إىل الســنة الثانيــة أن يكــون قــد اجتــاز
متطلبــات الكليــة يف العلــوم األساســية مــن كليــة اآلداب والعلــوم بواقــع ( )12ســاعة بنجــاح.
ب.يشــرط النتقــال الطالــب مــن ســنة إىل أخــرى بــد ًءا مــن الســنة الثانيــة أن يجتــاز جميــع املــواد
الخاصــة بالســنة الدراســية املدرجــة يف الخطــة االسرتشــادية بنجــاح.

إنذار الطالب والفصل من الكلية

ـا إذا حصــل عــى معــدل تراكمــي أقــل مــن  50%يف أي
املادة ( :)20أ .يعتــر الطالــب منــذ ًرا أكادمي ًيــا حكـ ً
فصــل مــن الربنامــج.
ب.ال ينذر الطالب أكادمييًا يف نهاية الفصل األول من التحاقه بالتخصص.
ج .يلغي الطالب مفعول اإلنذار برفع معدله الرتاكمي إىل  50%فام أعىل.
د .يُع ّد الطالب راس ًبا يف السنوات الثالث األوىل يف الحاالت التالية:
 .1إذا كان املعدل الرتاكمي أقل من (.)40%
 .2إذا أخفــق يف النجــاح يف االمتحــان النهــايئ املعــاد املشــار إليــه يف املــادة ( )13مــن
التعليــات.
هـ.يُع ّد الطالب مفصوالً من الربنامج ،يف أي من الحاالت التالية:
 .1إذا مل يستطع اجتياز أي سنة دراسية خالل فرتة سنتني دراسيتني.
 .2إذا مل يستطع إكامل دراسته يف الربنامج خالل املدة املسموح بها.
 .3إذا رسب الطالب يف سنتني دراسيتني من الربنامج.
.4يصــدر مديــر دائــرة القبــول والتســجيل قــرارات الفصــل مــن الربنامــج ،ويصــدر مجلــس
العمــداء قــرارات الفصــل النهــايئ مــن الجامعــة.
ز .يُع ـ ّد إعــان قــرارات اإلنــذار والفصــل النهــايئ مــن الجامعــة وأي أمــور أكادمييــة أخــرى تخــص
الطلبــة عــى لوحــة اإلعالنــات يف الكليــة أو أي وســيلة تعتمدهــا الجامعــة تبليغًــا باملعنــى
القانــوين.
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تأجيل الدراسة واالنسحاب

املــادة ( :)21أ.يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب تأجيــل دراســته للفصــل الثــاين مــن الســنة الدراســية األوىل
يف الربنامــج قبــل بــدء الفصــل الــذي يــود تأجيلــه ،أمــا بالنســبة للســنوات الدراســية مــن الثانيــة
ـا دراس ـ ًيا
وحتــى الخامســة فيجــوز للطالــب تأجيــل دراســته ســنة دراســية كاملــة ،وليــس فصـ ً
إذا مــا توافــرت لديــه أســباب تقتنــع بهــا الجهــة املختصــة باملوافقــة عــى التأجيــل بعــد دفــع
الرســوم املقــررة لذلــك ،وف ًقــا ملــا يــي:
 .1موافقــة عميــد الكليــة ،إذا كان التأجيــل املطلــوب للفصــل الــدرايس الثــاين مــن الســنة
األوىل.

 .2موافقة املجلس للسنوات الدراسية من الثانية وحتى الخامسة.
ب.يبلــغ مديــر دائــرة القبــول والتســجيل رســم ًيا بقــرار التأجيــل الصــادر عــن عميــد الكليــة أو
املجلــس.

ج .للطالــب أن يتقــدم لعميــد الكليــة بطلــب االنســحاب مــن الدراســة ،عــى أن يتــم ذلــك قبــل
أربعــة أســابيع عــى األقــل مــن نهايــة العــام الــدرايس ،وإذا وافــق العميــد عــى الطلــب ت ُعــد
دراســة الطالــب لذلــك العــام مؤجلــة.
د .عىل الطالب املنسحب من الجامعة أن يربئ ذمته منها قبل البت يف طلب انسحابه.
هـــ .تســرد مــن الطالــب املنســحب مــن الدراســة الجامعيــة جميــع املنــح التــي قدمــت لــه يف أثنــاء
فــرة دراســته يف الجامعــة.

االنتقال والتحويل

املادة ( :)22أ .االنتقال من برنامج الصيدلة الربيطاين املشرتك إىل أي تخصص آخر:
 .1يحــق للطالــب االنتقــال مــن برنامــج الصيدلــة الربيطــاين املشــرك إىل أي تخصــص
آخــر مــا دام أنــه حقــق رشوط القبــول فيــه ،عــى أن ينهــي درجــة البكالوريــوس يف مــدة
أقصاهــا ( )7ســنوات مــن قبولــه يف الجامعــة (للتخصصــات ذات الســنوات األربــع) و
( )8ســنوات (للتخصصــات ذات الســنوات الخمــس) ،ويعامــل الطالــب يف تلــك الحالــة
معاملــة الطالــب املســتجد ،أو املنقــول مــن أي جامعــة أخــرى؛ وذلــك لغايــات اإلنــذار
والفصــل مــن التخصــص ،وتطبــق عليــه الخطــة الدراســية املعتمــدة املعمــول بهــا يف
التخصــص املنتقــل إليــه.
 .2مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة ( )1مــن هــذه املــادة ،ال يجــوز للطالــب املفصــول مــن
تخصــص الصيدلــة الربيطــاين املشــرك العــودة إىل التخصــص الــذي فصــل منــه.
ب.االنتقال من تخصص إىل برنامج الصيدلة الربيطاين املشرتك يف الجامعة:

 .1يجــوز انتقــال الطالــب مــن تخصــص آخــر يف الجامعــة إىل تخصــص بكالوريــوس
الصيدلــة الربيطــاين املشــرك إذا كانــت تنطبــق عليــه رشوط القبــول التــي تؤهلــه
لاللتحــاق بالتخصــص بعــد دفــع الرســوم الخاصــة بذلــك.
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 .2أن ينضم إىل الربنامج يف بداية السنة الثانية كحد أقىص.
 .3تقــدم طلبــات االنتقــال إىل مديــر دائــرة القبــول والتســجيل عــى النــاذج املخصصــة
لهــذا الغــرض مبوافقــة عميــد الكليــة املنتقــل إليهــا الطالــب خطيًــا.
 .4عنــد انتقــال الطالــب تحســب لــه املــواد التــي درســها ونجــح فيهــا ضمــن مــواد الخطــة
الدراســية لبكالوريــوس الصيدلــة الربيطــاين املشــرك.
 .5يعامــل الطالــب املنتقــل مــن تخصــص آخــر يف الجامعــة معاملــة الطالــب املســتجد،
وذلــك لغايــات اإلنــذار والفصــل مــن التخصــص ،وتطبــق عليــه الخطــة الدراســية
املعتمــدة املعمــول بهــا يف التخصــص املنتقــل إليــه.

متطلبـات الحصول عىل درجـة بكالوريوس الصيدلة الربيطاين املشرتك

املــادة ( :)23متنــح درجــة بكالوريــوس الصيدلــة الربيطــاين املشــرك للطالــب املســجل واملنتظــم يف
الربنامــج بعــد إمتــام الــروط التاليــة:
 .1النجاح يف جميع املواد املطلوبة للتخرج يف الخطة الدراسية للربنامج.
 .2الحصول عىل معدل تراكمي عام ال يقل عن ( )40%فام فوق.
 .3عــدم تجــاوز الحــد األعــى مــن الســنوات الدراســية ،حســب مــا تنــص عليــه هــذه
ا لتعليــا ت .

أحكام عامة

املادة (:)24يتعــن عــى الرئيــس ونــواب الرئيــس ،والعمــداء ،ومديــري الوحــدات والدوائــر واملراكــز
األكادمييــة واإلداريــة املعنيــة بتنفيــذ أحــكام هــذه التعليــات مراعــاة عــدم دخــول الطالــب إىل
االمتحــان ،أو القيــام بــأي إجــراء يتعلــق بالتأجيــل أو االنســحاب أو املعادلــة أو االعــراض عــى
عالمــة أو التســجيل أو النظــر يف أي قضيــة مــن قضايــا الطلبــة ألي طالــب إال بعــد التحقــق مــن
قيامــه بتســديد كامــل التزاماتــه املاليــة املرتتبــة للجامعــة قبــل اتخــاذ أي إجــراء.
املادة ( :)25أ .متنــح شــهادات التخــرج عنــد اســتحقاقها يف نهايــة العــام درايس الخامــس ،ويكــون حفــل
التخــرج مــرة واحــدة يف نهايــة مــدة الدراســة.
ب .مينح الخريج شهادة تخرج مشرتكة ،تحمل شعار وختم الجامعة وجامعة سرتاثكاليد.
املادة ( :)26يبت مجلس العمداء يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.
املادة ( :)27عميد الكلية ومدير دائرة القبول والتسجيل مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليامت.
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تعليمات استخدام الخزائن الحديدية في جامعة الشرق األوسط
املادة ( :)1تســمى هــذه التعليــات «تعليــات اســتخدام الخزائــن الحديديــة يف جامعــة الــرق األوســط»
لســنة  ،2020ويُعمــل بهــا اعتبــا ًرا مــن تاريــخ إقرارهــا.

املخصصــة لهــا مــا مل تــدل
املادة ( :)2يكــون للكلــات اآلتيــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين
ّ
القرينــة عــى خــاف ذلــك:
الجامعة
الرئيس
العميد
املدير
الدائرة
املستخدم

:
:
:
:
:
:

جامعة الرشق األوسط.
رئيس الجامعة.
عميد الكلية املعني.
مدير دائرة املستودعات.
دائرة املستودعات.
الطالــب املســجل يف الجامعــة ،ووقــع عــى منــوذج اســتخدام إحــدى
الخزائــن الحديديــة يف الجامعــة.

املادة ( :)3توفــر الجامعــة وضمــن إمكاناتهــا املتاحــة ،خزائــن حديديــة الســتخدام طلبتهــا لألغــراض الجامعيــة
داخــل حــرم الجامعــة وحســب منــاذج اســتخدام معتمــدة.
املادة ( :)4ت ُســتخدم الخزائــن الحديديــة مــن املســتخدم لألغــراض التــي تســمح بهــا أنظمــة الجامعــة،
وتعليامتهــا ،وقراراتهــا ،وأي أنظمــة أخــرى ذات عالقــة ،ويُحظــر عليــه االحتفــاظ بــأي مــواد ممنوعــة
أو محظــورة داخــل الخزانــة ســواء كانــت منقولــة أو مكتوبــة أو مصــورة أو مــا شــابهها أو مــا يدخــل
يف حكمهــا.

املادة ( :)5يُســمح باســتخدام الخزانــة بعــد توقيــع منــوذج االســتخدام الخــاص بذلــك وتســليمه للكليــة أو
لعــادة شــؤون الطلبــة ،ودفــع بــدل االســتخدام والتأمــن.
املادة ( :)6تستويف الجامعة من املستخدم بدالت استخدام الخزائن عىل النحو اآليت:
أ )10( .عرشة دنانري بدل تأمني مسرتد للخزانة الواحدة.
ب )20( .عــرون دينــا ًرا غــر مســردة يف بدايــة كل فصــل درايس ،لطلبــة البكالوريــوس أو
املاجســتري ،وعنــد االشــراك.
ج )3( .ثالثة دنانري بدل طلب تغيري القفل.
د )1( .دينار واحد بدل نسخة مفتاح مفقود.
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املادة ( :)7يتســلم املســتخدم مفتــاح الخزانــة املخصصــة لــه مــن موظــف الدائــرة ،وعليــه إعــادة هــذا
املفتــاح خــال مــدة أقصاهــا أســبوع واحــد مــن تاريــخ انتهــاء مــدة االســتخدام ،ويُعــاد إليــه رســم
التأمــن ،ويف حــال تجــاوز تلــك املــدة يصــادر بــدل التأمــن.
املادة ( :)8يكلــف املديــر موظ ًفــا أو أكــر مــن موظفــي الدائــرة ،ليكــون مســؤوالً عــن هــذه الخزائــن مــن حيــث
تســلمها وتســليمها للمســتخدمني ،وإبــراء ذمتهــم ،والتأكــد مــن ســامتها ،واملحافظــة عــى
إيصــاالت القبــض للرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة.
املادة ( :)9أ .إذا تــم اســتخدام أي مــن الخزائــن لغــر األغــراض املســموح بهــا ،أو تــم ضبــط أي مــواد ممنوعــة
أو محظــورة أو قابلــة لالشــتعال داخلهــا ،تتخــذ بحــق املســتخدم اإلجــراءات التأديبيــة وفقًــا
لألنظمــة والتعليــات املعمــول بهــا يف الجامعــة ،ويُحــرم مــن اســتخدام الخزانــة.
ب .ال يحــق للمســتخدم الــذي يتــم حرمانــه مــن اســتخدام الخزانــة ،أو فصله مــن الجامعــة ،املطالبة
ببــدالت االســتخدام أو بــدالت التأمــن املدفوعــة املســردة أو غــر املســردة ،وعليــه تســليم
خزانتــه اعتبــا ًرا مــن تاريــخ توقيــع العقوبــة عليــه.
املادة (:)10تشــكل لجنــة عنــد الــرورة أو الحاجــة للتفتيــش عــى محتويــات الخزائــن يف حــال تــم
اســتخدامها ألغــراض غــر مســموح بهــا ،وتتكــون اللجنــة مــن ممثــل عــن املديــر ،وعضــو هيئــة
رئيســا لهــذه اللجنــة.
تدريــس ينســبه الرئيــس ،وواحــد مــن الطلبــة ،ويكــون املديــر
ً
املــادة ( :)11أ .إذا مل يقــم املســتخدم بتســليم الخزانــة يف املوعــد املقــرر حســب األصــول ،يكلــف املديــر
املوظــف املختــص يف الدائــرة بكــر القفــل وضبــط محتويــات الخزانــة ،وإعــداد محــر بهــا،
وإرســال نســخة مــن املحــر إىل دائــرة الشــؤون املاليــة مــع إيصــال التأمــن ،يك يتــم إقفــال
القيــود املاليــة حســب األصــول ،ويصــار إىل مصــادرة مبلــغ التأمــن.
ب.يُنــذر املســتخدم قبــل الكــر بواســطة إعــان يُلصــق عــى خزانتــه بــأن الدائــرة تنــوي كــر
القفــل بعــد ( )36سـ ٍ
ـت وثالثــن ســاعة تبــدأ مــن اليــوم التــايل لإللصــاق ،وأن عــى املســتخدم
مراجعــة الدائــرة لتصويــب الوضــع لتفــادي الكــر واملصــادرة.
ج.يجــري الكــر بحضــور املديــر أو مــن يفوضــه خط ًيــا بذلــك وبحضــور أي منهــا ت ُعــاد
املضبوطــات إىل صاحبهــا عنــد طلبــه لهــا خــال املــدة ،وعليــه إبــراز هويتــه الجامعيــة.
املادة (:)13تقــوم دائــرة القبــول والتســجيل بإعــام الدائــرة بأســاء الطلبــة الذيــن انســحبوا مــن
الجامعــة خــال العــام الجامعــي ليتســنى للدائــرة معرفــة املســتخدمني منهــم ،والتــرف بخزائنهم
وفــق هــذه التعليــات.
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املادة (:)14تقــوم دائــرة الشــؤون املاليــة بقبــض البــدالت املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )6مــن
هــذه التعليــات وفــق اإلجــراءات املاليــة املعمــول بهــا بهــذا الخصــوص.
املادة (:)15يبت الرئيس يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.
املادة (:)16مديــر دائــرة املســتودعات ،ومديــر دائــرة الشــؤون املاليــة مســؤوالن عــن تنفيــذ أحــكام
هــذه التعليــات.
املادة (:)17تعد هذه التعليامت سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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تعليمات صندوق تشغيل طلبة البكالوريوس
في جامعة الشرق األوسط
املادة ( :)1ت ُســمى هــذه التعليــات «تعليــات صنــدوق تشــغيل طلبــة البكالوريــوس» يف جامعــة الــرق
األوســط لســنة  ،2020ويعمــل بهــا اعتبــا ًرا مــن تاريــخ إقرارهــا.
املــادة (:)2يكــون للكلــات اآلتيــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين املخصصــة لهــا مــا مل تــدل
القرينــة عــى غــر ذلــك:
الجامعة
املجلس
الرئيس
العميد
العامدة
الصندوق
اللجنة
الطالب

:
:
:
:
:
:
:
:

جامعة الرشق األوسط.
مجلس العمداء.
رئيس الجامعة.
عميد شؤون الطلبة.
عامدة شؤون الطلبة.
صندوق تشغيل الطلبة.
لجنة صندوق تشغيل الطلبة.
كل طالب من درجة البكالوريوس واملنتظم بالدراسة يف الجامعة.

املادة ( :)3ينشأ يف الجامعة صندوق يسمى صندوق تشغيل الطلبة ،ويهدف إىل ما يأيت:
أ .توفري فرص العمل للطلبة داخل الجامعة.
ب.املساهمة يف توفري احتياجات الجامعة من القوى البرشية العاملة.
ج .تدريب الطلبة وخاصة يف مجاالت تخصصاتهم.
د .ترسيخ العمل كقيمة اجتامعية بني الطلبة.
املادة ( :)4يشــكل املجلــس لجنــة يف بدايــة كل عــام درايس ،تســمى لجنــة صنــدوق تشــغيل الطلبــة ،وتتكــون
من :
/رئيسا.
الطلبة
شؤون
أ.عميد
ً
ب.مدير دائرة املوارد البرشية  /نائ ًبا للرئيس.
ج.مدير الدائرة املالية.
د.ممثل عن الدائرة القانونية.
هـ.ممثل عن وحدة الرقابة والتدقيق الداخيل.
و.رئيس قسم الخدمات الطالبية والطلبة الوافدين /أمي ًنا للرس.
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املادة ( :)5تتوىل اللجنة املهامت اآلتية:
أ.تحديد مواعيد تشغيل الطلبة.
ب.النظر يف طلبات التشغيل املقدمة من الكليات والجهات املستفيدة.

ج.إعداد موازنة الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس األمناء عليها.
د.تقديم تقرير يف نهاية العام الجامعي إىل املجلس يتضمن اإليرادات واملرصوفات
وعدد الطلبة الذين استفادوا من الصندوق.
هـ.تطبيق السياسة املقررة للصندوق.
و.وضع خطط وبرامج الصندوق ،وتنظيمها ،ومتابعة تنفيذها.
ز.أي مهام أخرى تكلف بها من قبل املجلس أو الرئيس.

املادة ( :)6تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها ،أو مــن يقــوم مقامــه يف حــال غيابــه ،مــرة عــى األقــل كل ثالثــة
أشــهر ،وكلــا دعــت الحاجــة ،وتتخــذ توصياتهــا بأغلبيــة أصــوات أعضائهــا الحارضيــن.
املادة ( :)7يتــم تشــغيل الطالــب يف الجامعــة بنــا ًء عــى طلــب يقدمــه للعــادة يف ضــوء احتياجــات الجامعــة
يف املواعيــد التــي تحددهــا اللجنــة ،وتبــت اللجنــة يف هــذا الطلــب اســتنادا ً للــروط اآلتيــة:
أ .أالّ يكون قد صدرت بحق الطالب أي عقوبة تأديبية.
ب .أالّ يقل معدله الرتاكمي عن (.)2.5
ج .أن يكــون الطالــب مســجالً يف الجامعــة ،وأنهــى دراســة ثالثــن ســاعة معتمــدة عــى
األقــل بنجــاح.
املادة ( :)8يكون الحد األقىص لساعات عمل الطالب ستني ساعة شهريًا.
املادة ( :)9أ .مــن أجــل رصف اســتحقاقات الطالــب ،تــزود الكليــة أو الوحــدات اإلداريــة التــي يعمــل بهــا
الطالــب العميــد بنمــوذج التشــغيل الخــاص ،يف نهايــة كل شــهر ،ويوضــح فيــه مــا يــأيت:
.1مكان عمل الطالب.
 .2طبيعة العمل.
.3الربنامج األسبوعي للعمل ،مع بيان عدد الساعات األسبوعية التي اشتغلها الطالب.
تقييم أداء الطالب.
ب .تقــوم الكليــة أو الدائــرة التــي يعمــل فيهــا الطالــب بإبــاغ العــادة يف حــال اســتنكافه أو
انقطاعــه عــن العمــل ،مــع بيــان تاريــخ االســتنكاف أو االنقطــاع.
املادة (:)10يتم توقيف الطالب عن العمل وتبليغ العامدة بذلك يف الحاالت اآلتية:
أ .صدور أي عقوبة تأديبية بحقه.
ب .إذا قرص يف القيام بالواجبات املكلّف بها ،أو املوكلة إليه.
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املادة ( :)11أ .تحــدد أجــور ســاعات العمــل مببلــغ دينــار ونصــف لــكل ســاعة ،عــى أن ال تتجــاوز اللجنــة
املخصصــات املاليــة الــواردة لهــذا البنــد يف موازنــة الجامعــة.
ب .ت ُدفع للطالب أجور ساعات عمله يف حال انتهائه من املهمة املوكلة إليه.
املادة (:)12تتــوىل الدائــرة املاليــة بالجامعــة رصف أجــور التشــغيل بنــا ًء عــى تنســيب مــن العميــد
وقــرار الرئيــس.
املادة (:)13عمداء الكليات ،وعميد شؤون الطلبة ،مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليامت.
املادة (:)14يصدر املجلس القرارات الالزمة لتطبيق أحكام هذه التعليامت.
املادة (:)15يبت الرئيس يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.
املادة (:)16تلغي هذه التعليامت أي تعليامت و/أو قرارات سابقة ذات صلة بعد إقرارها.
املادة (:)17ت ُعد هذه التعليامت سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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تعليمات التدريب الميداني في جامعة الشرق األوسط
املادة ( :)1تســمى هــذه التعليــات «تعليــات التدريــب امليــداين» يف جامعــة الــرق األوســط لســنة
 ،2020ويعمــل بهــا اعتبــارا ً مــن تاريــخ إقرارهــا.
املادة ( :)2يكــون للكلــات والعبــارات اآلتيــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين املخصصــة لهــا
أدنــاه مــا مل تــدل القرينــة عــى غــر ذلــك:
جامعة الرشق األوسط.
الكلية املعنية.
عميد الكلية املعني.
مجلس الكلية املعني.
لجنــة التدريــب امليــداين يف الكليــة املكلفــة بــاإلرشاف عــى مــادة
التدريــب امليــداين.
رئيس لجنة التدريب امليداين عىل مستوى الكلية.
التدريب يف الرشكات واملؤسسات ذات العالقة باالختصاص.
مركــز التدريــب ،الرشكــة ،املؤسســة أو الدائــرة التــي يتــدرب فيهــا
الطالــب داخــل األردن أو خارجــه.
عضــو الهيئــة التدريســية أو املكلــف بــاإلرشاف عــى مــادة التدريــب
امليــداين.

الجامعة
الكلية
العميد
املجلس
اللجنة

:
:
:
:
:

رئيس اللجنة
التدريب
جهة التدريب

:
:

املرشف

:

األسبوع

 :أسبوع تدريب حسب نظام العمل املتبع يف املوقع.

املادة ( :)3يعد التدريب امليداين متطل ًبا إجباريًا للحصول عىل الدرجة الجامعية األوىل.
املادة ( :)4تشــكل يف الكليــة لجنــة تســمى لجنــة التدريــب بقــرار مــن مجلــس الكليــة يف بدايــة كل عــام
درايس ،وتتــوىل وفــق تعليــات منــح درجــة البكالوريــوس يف الجامعــة عمليــة التدريــب ومتــارس
املهــام اآلتيــة:
أ .املساهمة يف وضع أسس التدريب امليداين واإلرشاف عليها.
ب.متابعة تطبيق إجراءات التدريب امليداين وتعليامته وفقًا للنامذج املعتمدة.
ج .توزيع الطلبة عىل أماكن التدريب املعتمدة.
د .تنظيم عملية تسجيل الطلبة للتدريب.
هـ.اإلرشاف عىل تدريب الطلبة يف الجهات املختصة.
و .تســمية أعضــاء مــن الهيئــة التدريســية لــإرشاف عــى تدريــب الطلبــة يف الجهــات
املختصــة.
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ز .متابعة التزام الطلبة بالتعليامت املعتمدة للتدريب العميل.
ح .تقييم أماكن التدريب ،وأداء الطلبة ،واملرشفني ورفعها إىل العميد.
ط .عمل قاعدة بيانات بأسامء الطلبة وجهات التدريب.
املادة ( :)5يكــون القســم األكادميــي مســؤوالً عــن تحديــد أماكــن تدريــب طلبتــه بنــا ًء عــى تنســيب اللجنــة
ويجــوز للطالــب تقديــم مقــرح عــن مــكان تدريبــه إىل اللجنــة لتنظــر فيــه.
املادة ( :)6اإلرشاف واملتابعة:
.1يقــوم املرشفــون مبتابعــة تدريــب الطلبــة مــن خــال متابعــات دوريــة لهــم يف مواقعهم
بحيــث ال تقــل عــن ( )4أربــع متابعــات ،تتضمــن زيارتــن ميدانيتــن للطلبــة يف موقــع
التدريــب داخــل األردن ،أو التواصــل اإللكــروين والهاتفــي مــع الطلبــة املتدربــن خــارج
األردن.
 .2يقــوم املرشفــون مبتابعــة ســر العمليــة التدريبيــة حســب الجــدول املعتمــد للــادة
يف الكليــة.
 .3يقــوم املرشفــون بإعــداد ملــف خــاص لــكل طالــب وفــق النــاذج املعتمــدة يف
ـا
الجامعــة يحتــوي عــى جميــع املراســات والتقاريــر الخاصــة بتدريبــه ،ويتضمــن تقييـ ً
عا ًمــا للطالــب ،وملــدى التزامــه باملواظبــة عــى التدريــب ،باإلضافــة إىل املهــارات
املكتســبة خــال عمليــة التدريــب.
 .4يقــوم املرشفــون بإعــداد تقريــر لــكل شــهر عــن ســر العمليــة التدريبيــة وتســليمه إىل
رئيــس اللجنــة.
 .5تحــدد املؤسســة املعتمــدة للتدريــب موظ ًفــا مــن قبلهــا لــإرشاف العمــي عــى تدريــب
الطلبــة ومتابعتهم.
 .6تقــدم جهــة التدريــب تقريـ ًرا رسيًــا عــن مســتوى التــزام الطالــب وطبيعــة األنشــطة التــي
مارســها مبوجــب منــوذج مخصــص لهــذه الغايــة (منــوذج تقييــم التدريــب امليــداين).
 .7يقــوم رئيــس اللجنــة مبتابعــة ســر وتقييــم عمليــة التدريــب باختيــار عينــات مــن الطلبــة
املتدربــن ،وإعــداد تقاريــر وإحصائيــات وقواعــد بيانــات تســاهم يف ضبــط جــودة
التدريــب امليــداين ،وتعمــل عــى تســهيل التواصــل مــع أربــاب العمــل.
 .8يقــوم املــرف باعتــاد امللفــات املذكــورة والتوقيــع عليهــا( :معتمــد) أو (غــر
معتمــد) ،وبيــان األســباب يف حــال عــدم اعتامدهــا.
 .9يقــوم املــرف برفــع امللفــات مرفقــة بكشــف االعتــاد الخــاص إىل رئيــس لجنــة
التدريــب امليــداين للمصادقــة عليهــا وإحالتهــا إىل رئيــس القســم األكادميــي املعنــي.
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املادة ( :)7تقييم التدريب:
 .1بعــد إنهــاء التدريــب ،وخــال مــدة أقصاهــا األســبوع األول مــن بدايــة الفصــل الــدرايس الــذي
ـا عــن التدريــب ،يتضمــن نبــذة عــن جهــة التدريــب
يــي التدريــب ،يقــدم الطالــب تقري ـ ًرا مفصـ ً
التــي تــدرب فيهــا ،ومقدمــة نظريــة حــول موضــوع التدريــب ،وتفاصيــل األعــال التــي قــام
بهــا الطالــب خــال فــرة التدريــب ،وخالصــة تبــن مــدى اســتفادته ،وعالقــة موضــوع التدريــب
باملــواد التــي درســها ،ومقرتحــات وتوصيــات ،ويكــون التقريــر مطبو ًعــا وحســب النمــوذج
املعتمــد ،ويســلم التقريــر واألوراق والنــاذج الخاصــة بالتقييــم وعــدد ســاعات التدريــب
موثقــة حســب األصــول مــن جهــة التدريــب للمــرف.
أ .يتــم تقييــم أداء الطالــب وذلــك يف موعــد أقصــاه نهايــة األســبوع الثــاين مــن الفصــل
الــذي يــي فصــل التدريــب ويعتمــد التقييــم عــى مــا يــي:
 .1تقييــم جهــة التدريــب للطالــب حســب منــوذج تقييــم التدريــب امليــداين
املعتمــد مــن الكليــة.
 .2مناقشة الطالب الذي أنهى تدريبه من خالل التقرير الذي تقدم به.
 .3تقرير املرشف حول أداء الطالب خالل فرتة التدريب.
تقييم نهائيًا للطالب.
ب .ترصد عالمة ناجح أو راسب بوصفها
ً

املادة ( :)8عــى كل طالــب عنــد االنتهــاء مــن عمليــة التدريــب العمــي تســليم تقريــر حســب النمــوذج
املعتمــد مــن اللجنــة يف مــدة أقصاهــا أســبوعان مــن نهايــة التدريــب ،وعــى الطالــب أن يحتفــظ
بســجل يومــي( )Log Bookعــن ســر عمليــة تدريبــه عــى أن يرفــق مــع التقريــر النهــايئ.
املادة ( :)9اعتامد نتائج التدريب:
خاصا بالتدريب حسب النموذج املعتمد (.)Log Book
سجل
ً
املرشفة
اللجنة
 .1تنظم
ً
خاصــا يــدون فيــه يوم ًيــا أعــال التدريــب وأي مالحظــات
 .2يســتخدم الطالــب دفــر أجنــدة
ً
رضوريــة ويقــوم الطالــب بتســليم هــذا الدفــر مــع منــوذج تقييــم التدريــب امليــداين
والتقريــر الــذي يقدمــه يف نهايــة التدريــب إىل مــرف التدريــب.
املادة (:)10عــى الطالــب االلتــزام بتعليــات وأنظمــة جهــة التدريــب ،والتعــاون مــع العاملــن فيهــا،
وإطــاع اللجنــة عــى أي مشــكلة يتعــرض لهــا خــال فــرة التدريــب ،وال يحــق للطالــب أن يغــر جهــة
التدريــب إال مــن خــال التنســيق مــع اللجنــة.
املادة (:)11إذا تغيــب الطالــب خــال فــرة تدريبــه بعــذر مقبــول مــن اللجنــة وبالتنســيق مــع جهــة
التدريــب امليــداين يجــب عليــه تعويــض الفــرة بعــد زوال العــذر.
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املادة (:)12إذا مل يتمكــن الطالــب مــن اســتكامل فــرة التدريــب امليــداين املطلوبــة (يف الفصــل
الــدرايس الـذّي ســجلت فيــه املــادة) بعــذر تقبلــه اللجنــة ،فرتصــد العالمــة «غــر مكتمــل» عــى أن
يتــم اســتكامل متطلبــات التدريــب امليــداين يف موعــد أقصــاه نهايــة األســبوع الثــاين يف الفصــل
الــذي يليــه وإال ترصــد عالمتــه «راســب».

املادة (:)13ترفع نتائج التدريب لعامدة الكلية بعد إقرارها يف مجالس األقسام حسب األصول.
املادة (:)14يتــم إقــرار نتائــج التدريــب يف مجلــس الكليــة وترفــع إىل دائــرة القبــول والتســجيل لتثبيتهــا
يف ســجل الطالــب.
املادة (:)15تقــوم كل كليــة يُعــ ّد التدريــب امليــداين متطل ًبــا إجباريًــا فيهــا للحصــول عــى الدرجــة
الجامعيــة األوىل باعتــاد أســس خاصــة للتدريــب يعتمدهــا مجلــس العمــداء.
املادة (:)16يتــم الــرف بأمــر مــن الرئيــس وفقًــا للنظــام املــايل ويف حــدود املوازنــة العامــة
املعتمــدة،وضمــنخطــةالعمــلاملقدمــةوبعــدالتدقيــقمــنوحــدةالرقابــةوالتدقيــقالداخــي.
املادة (:)17يكون العميد واللجنة مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليامت.
املادة (:)18تلغــي هــذه التعليــات أي تعليــات أو قــرارات ســابقة بهــذا الخصــوص اعتبــا ًرا مــن
إقرارهــا.
املادة (:)19ت ُعد هذه التعليامت سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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تعليمات دائرة الرعاية الصحية في جامعة الشرق األوسط
املادة ( :)1تســمى هــذه التعليــات «تعليــات دائــرة الرعايــة الصحيــة يف جامعــة الــرق األوســط» لســنة
 ،2020ويُعمــل بهــا اعتبــا ًرا مــن تاريــخ إقرارهــا.
املادة ( :)2يكــون للكلــات اآلتيــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين املخصصــة لهــا أدنــاه مــا مل
تــدل القرينــة عــى غــر ذلــك:
الجـامعـة
الرئيـــس
الــدائــرة
املـديــر
القســــم
املشتــرِك

:
:
:
:
:
:

املنتفـِـع

:

املعالَجــة

:

العيادة
الرشكة

:
:

جامعة الرشق األوسط.
رئيس الجامعة.
دائرة الرعاية الصحية.
مدير دائرة الرعاية الصحية.
قسم إداري داخل الدائرة.
كل مشـرِك بالتأمــن الصحــي مــن الطلبــة والعاملــن يف الجامعــة
مبوجــب أحــكام هــذه التعليــات.
كل مــن يحــق لــه االنتفــاع بالتأمــن الصحــي مــن عائــات العاملــن
يف الجامعــة مبوجــب أحــكام هــذه التعليــات.
الخدمــات الطبيــة التــي تقــدم للمشــرِك واملنت ِفــع ،وتشــمل
املنافــع املغطــاة كافــة حســب عقــد التأمــن الجامعــي املعمــول
بــه يف الجامعــة.
العيادة الصحية داخل الجامعة.
رشكة التأمني املعتمدة.

املادة ( :)3تسعى الدائرة إىل تحقيق األهداف اآلتية:
 .1تلبية احتياجات الرعاية الصحية ملنتسبي الجامعة.
 .2متابعــة تنفيــذ عقــود برنامــج التأمــن الصحــي الجامعــي لجميــع منتســبي الجامعــة بالتنســيق
مــع دائــرة املــوارد البرشيــة.
 .3اإلسهام يف رفع مستوى الوعي الصحي يف الجامعة واملجتمع املحيل.
 .4تعزيز الخدمات الصحية الوقائية يف الجامعة.

املادة ( :)4أ .يســتفيد املشــركون واملنتفعــون يف الجامعــة مــن املعالجــة حســب رشوط اتفاقيــة التأمــن
الصحــي املوقعــة بــن الجامعــة والرشكــة واســتثناءاتها.
ب .يتحمــل املوظــف أقســاط التأمــن الصحــي للمنتفعــن مــن أفــراد عائلتــه ،وعــى حســابه،
وحســب اتفاقيــة التأمــن املوقعــة بــن الجامعــة والرشكــة.
96

دليل الطالب
املادة ( :)5تتكون الدائرة من األقسام اآلتية:
 .1قسم الخدمات الطبية:
 -شعبة األطباء.

 شعبة التمريض. الصيدلية. .2قسم التأمني الصحي وامللفات.

املادة ( :)6تكون املهام الرئيسية للدائرة كام يأيت:
 .1تنفيذ سياسات الجامعة وإسرتاتيجاتها والقوانني واألنظمة والتعليامت الحاكمة لها.
 .2إجــراء الفحــص والكشــف الطبــي اليومــي ملــرىض الدائــرة مــن الطلبــة والعاملــن يف الجامعــة،
واتخــاذ اإلجــراء املناســب للحالــة املرضيــة ســواء بــرف العــاج ،أو التحويــل للمراكــز الطبيــة
واألطبــاء واملستشــفيات املعتمــدة حســب الحالــة وحســب رشوط االتفاقيــة مــع الرشكــة
املعتمــدة ،ومتابعتهــا.
 .3متابعــة تنفيــذ عقــود برنامــج التأمــن الجامعــي مــع الرشكــة املعتمــدة ،واتخــاذ اإلجــراءات
الالزمــة بخصوصهــا.
 .4ضــان توفــر التجهيــزات واملعــدّات واألدويــة واملســتلزمات الطبيــة داخــل الدائــرة مبــا
يضمــن توفــر الخدمــة الطبيــة باملســتوى املطلــوب.
 .5تقديم اإلسعافات األولية ملنتسبي الجامعة وطلبتها.
 .6منــح اإلجــازات املرضيــة املســتحقة للمــرىض مــن الطلبــة والعاملــن يف الجامعــة ،واعتــاد
املمنوحــة مــن خــارج الجامعــة منهــا حســب األنظمــة والتعليــات املعمــول بهــا يف الجامعــة.
 .7إجراء الفحص الطبي للعاملني يف الجامعة قبل التعيني.
 .8متابعــة الخدمــات الوقائيــة يف الجامعــة ،مــن صحــة وســامة ميــاه الــرب ،والكافترييــا،
ونظافــة البيئــة الصحيــة ،والتأكــد مــن تطبيــق قواعــد الســامة العامــة.
 .9اإلسهام يف رفع مستوى الوعي الصحي يف الجامعة واملجتمع املحيل.
املادة ( :)7يتوىل املدير املهامت والواجبات اآلتية:
 .1املســاهمة يف تنفيــذ سياســات الجامعــة وترشيعاتهــا واإلرشاف املبــارش عــى أقســام
الدائــرة.
 .2القيام مبهامت طبيب العيادة إضافة إىل املهامت اإلدارية.
 .3متابعة عمل األقسام يف دائرته.
 .4التأكد من جاهزية العيادة الستقبال املرىض.
 .5إعداد أسس املعالجة الطبية والتأمني الصحي.
 .6تنظيــم حمــات توعويــة باألمــراض الســارية وجــدول زمنــي إرشــادي حــول املطاعيــم الرضوريــة
لألمــراض املوســمية.
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 .7تنظيــم يــوم طبــي مجــاين مبشــاركة أطبــاء أخصائيــن للكشــف عــى الطلبــة والعاملــن يف
الجامعــة ،واملجتمــع املحــي.
 .8استضافة أطباء أخصائيني إللقاء محارضات طبية وتثقيفية.
 .9اعتــاد اإلجــازات املرضيــة للطلبــة والعاملــن يف الجامعــة ،املمنوحــة لهــم مــن الجهــات
الصحيــة التــي تعتمدهــا الجامعــة واملحــددة مبوجــب قــرار يصــدره مجلــس العمــداء لهــذه
الغايــة بالتنســيق مــع دائــرة املــوارد البرشيــة.
أي مهامت أخرى توكل إليه من الرئيس.
.10
املادة ( :)8يتوىل رئيس قسم الخدمات الطبية املهامت والواجبات اآلتية:
 .1عمل فحوصات مخربيّه وإشعاعية للمرىض الذين تستوجب حالتهم املرضية ذلك.
 .2التعاون والتفاهم وبناء عالقات إنسانية وديّة مع الطلبة واملوظفني.
 .3إعداد التقارير اليومية والشهرية والسنوية الخاصة بالدائرة.
 .4أي مهامت أخرى يوكلها إليه املدير.
املادة ( :)9يتوىل طبيب العيادة العام املهامت والواجبات اآلتية:
 .1الكشــف اليومــي عــى مراجعــي الدائــرة مــن طلبــة وعاملــن يف الجامعــة ،ومتابعــة الحــاالت
الطارئــة يف غرفــة الطــوارئ بالدائــرة.
 .2تحويل الحاالت املرضية إىل أطباء االختصاص واملستشفيات املعتمدة عند الحاجة.
 .3الفحص الطبي للعاملني الجدد قبل التعيني.
 .4منــح اإلجــازات واملغــادرات املرضيــة للمــرىض مــن الطلبــة والعاملــن يف الجامعــة بعــد
فحصهــم والتحقــق مــن احتياجهــم لإلجــازة أو املغــادرة.
 .5متابعــة مرافــق الجامعــة مــن مصــادر امليــاه ،والكافترييــا ،واملرافــق الصحيــة العامــة،
ومطابقتهــا لقواعــد الســامة العامــة ورشوطهــا.
 .6املســاهمة يف نــر الوعــي الصحــي بــن الطلبــة والعاملــن يف الجامعــة بإعطــاء محــارضات
تثقيــف صحــي وإعــداد النــرات الالزمــة.
 .7مواكبة التطور العلمي والعميل يف مجال العمل.
 .8أي مهامت أخرى يوكلها إليه املدير.
املادة (:)10يتوىل املمرض املهامت والواجبات اآلتية:
 .1تجهيز العيادة باملستلزمات الطبية.
 .2تحضري املراجعني من املرىض قبل الدخول عىل األطباء.
 .3القيام باإلجراءات الطب ّية حسب أوامر األطباء.
يل.
 .4إسعاف الحاالت الطارئة التي تحدث للطلبة والعاملني ،واملجتمع املح ّ
 .5مراقبــة الحــاالت املرضيــة يف قســم املالحظــة يف غرفــة الطــوارئ وإبــاغ األطبــاء عــن ســر
الحالــة العالجيــة.
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 .6االلتزام بأخالقيات املهنة.
 .7أي مهامت أخرى يوكلها إليه املدير.
املادة (:)11يتوىل الصيديل املهامت والواجبات اآلتية:
 .1املساهمة يف تنفيذ سياسات الجامعة.
 .2إدارة الصيدلية.
 3اإلرشاف عىل املوظفني التابعني له.
 .4تجهيز الصيدلية ،وإعداد األدوية الالزمة للرصف اليومي للطلبة.
 .5مراقبــة الحــد األدىن ملخــزون األدويــة واملســتلزمات الطبيــة يف مســتودع األدويــة التابــع
للصيدليــة ،والتأكــد مــن كفايتــه وصالحيتــه ،وإعــداد التقاريــر الدوريــة الالزمــة شــهريًا بالتنســيق
مــع دائــرة املســتودعات.
 .6إدارة نظام الصيدلية املحوسب وتشغيله ،وجرد محتويات الصيدلية ورقيًا وإلكرتونيًا.
 .7استالم محتويات الصيدلية ورصفها حسب األصول.
 .8االلتزام بأخالقيات املهنة.
 .9أي مهامت أخرى يوكلها إليه املدير.
املادة ( :)12أ .يتوىل قسم التأمني الصحي وامللفات املهامت والواجبات اآلتية:
 .1اإلرشاف عىل عمل القسم ومتابعة موظفيه.
 .2متابعــة تنفيــذ بنــود اتفاقيــة التأمــن الصحــي للطلبــة والعاملــن يف الجامعــة مــع
الرشكــة.
 .3اإلعداد السنوي لعطاء التأمني الصحي للعاملني والطلبة يف وقت مناسب.
 .4تجهيز النموذج الخاص بالتأمني الصحي للموظف وعائلته.
 .5إرســال كشــوفات بأســاء العاملــن وطلبــة الجامعــة للرشكــة املعتمــدة لتأمينهــم
صحيًــا.
 .6اســتالم بطاقــات التأمــن ومنــاذج العــاج ودليــل املشــركني مــن الرشكــة املعتمــدة،
وتوزيعهــا عليهــم مــع توضيــح الــروط.
 .7إعــداد مطالبــات التأمــن الصحــي للطلبــة والعاملــن يف كشــوفات ،وإرســالها للرشكــة،
ومتابعتهــا ،واســتالم رديــات املطالبــة ،وتدقيقهــا ،وإرســالها لدائــرة الشــؤون املاليــة
لرصفهــا ملســتحقيها.
 .8اإلعــام الفــوري للرشكــة بإلغــاء أو إضافــة مؤمنــن عــى وثيقــة التأمــن مــن العاملــن
وعائالتهــم والطلبــة.
 .9اســتالم اإلشــعارات بحــاالت التأمــن غــر املغطــاة الــواردة مــن الرشكــة للدائــرة ،والتأكــد
مــن صحتهــا ثــم إرســالها لدائــرة الشــؤون املاليــة.
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.10العمــل عــى توفــر األدويــة لألمــراض املزمنــة ورصفهــا ملســتحقيها مــن العاملــن يف
الجامعــة وعائالتهــم باالتفــاق مــع الرشكــة.
 .11أي مهامت أخرى يوكلها إليه املدير.

ب.يتــم تنفيــذ األعــال واملهــات امل ُشــار إليهــا يف البنــد الســابق بالتنســيق مــع دائــرة املــوارد
البرشيــة فيــا يخــص املوظفــن.
املادة (:)13يراعى يف اعتامد اإلجازات املرضية التعليامت اآلتية:
 .1أن تقدم طلبات اعتامد اإلجازات املرضية إىل الدائرة خالل أيام الدوام الرسمي.
 .2أن يكون املريض مح ّولً من الدائرة إىل طبيب أخصايئ أو مستشفى معتمد من الجامعة.
 .3أن تكــون اإلجــازة املرضيــة صــادرة عــن أطبــاء الطــوارئ واألخصائيــن يف املستشــفيات
املعتمــدة فقــط للحــاالت الطارئــة ،مبوجــب تقريــر طبــي يشــر إليهــا للذيــن يتمتعــون بالتأمــن
الصحــي مــن الجامعــة.
 .4أن تعتمــد اإلجــازة املرضيــة الصــادرة عــن أطبــاء الطــوارئ واألخصائيــن يف املستشــفيات
فقــط للموظــف غــر املؤمــن صح ًيــا يف الجامعــة.
 .5أن تقبــل النســخة األصليــة فقــط للتقاريــر ،عــى أن تقــدم إىل املديــر خــال ( )72ســاعة مــن
صدورهــا ،وإذا تجــاوز هــذه املــدة يســقط حــق املعنــي يف اإلجــازة املرضيــة.
 .6يتــم تنظيــم مــدة اإلجــازات املرضيــة للعاملــن يف الجامعــة حســب أحــكام قانــون العمــل
األردين الســاري املفعــول.
 .7ال يجوز ترصيد اإلجازات املرضية.
املادة (:)14يتــم الــرف بأمــر مــن الرئيــس وفقًــا للنظــام املــايل ويف حــدود املوازنــة العامــة
املعتمــدة ،وضمــن خطــة العمــل املقدمــة ،وبعــد تدقيــق وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخــي.
املادة (:)15يقوم مجلس العمداء بالبت يف الحاالت التي مل يرد فيها نص يف هذه التعليامت.
املادة (:)16ت ُلغي هذه التعليامت أي تعليامت أو قرارات سابقة ذات صلة.
املادة (:)17املدير والعاملون يف الدائرة مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليامت.
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تعليمات تأديب الطلبة في جامعة الشرق األوسط
(:)1تســمى هــذه التعليــات «تعليــات تأديــب الطلبــة» يف جامعــة الــرق األوســط لســنة ،2020
املــادة
ُ
ويعمــل بهــا اعتبــا ًرا مــن تاريــخ إقرارهــا.
املادة ( :)2يكــون للكلــات اآلتيــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين املخصصــة لهــا ،مــا مل تــدل
القرينــة عــى غــر ذلــك:
جامعة الرشق األوسط.
:
الجــامعـــــــة
مجلس أمناء الجامعة.
:
مجلس األمناء
رئيس الجامعة.
:
الرئيـس
العمداء املعني ّون.
:
العمـداء
لجنة تأديب الطلبة.
:
اللجنـة
عميد شؤون الطلبة.
:
العميــد
الطالب الذي يدرس يف الجامعة.
:
الطـالب
املادة ( :)3تعــد األعــال اآلتيــة مخالفــات تأديبيــة تعـ ّرض الطالــب الــذي يرتكــب أيـاً منهــا للعقوبــات التأديبيــة
املنصــوص عليهــا يف هــذه التعليــات:
أ .االمتنــاع املدبّــر عــن حضــور املحــارضات أو الــدروس ،أو عــن األعــال واألنشــطة األخــرى
التــي تقــي األنظمــة باملواظبــة عليهــا ،وكل تحريــض عــى هــذا االمتناع.
ب.الغش يف االمتحان ،أو االشرتاك أو الرشوع فيه.
ج .اإلخالل بنظام االمتحانات أو الهدوء الواجب توافره فيها.
ـل بحســن الســرة والســلوك ،أو
ـاس بالــرف أو الكرامــة أو األخــاق ،أو ُمخـ ّ
د .أي فعــل مـ ّ
مــن شــأنه اإلســاءة إىل ســمعة الجامعــة أو العاملــن فيهــا ،مبــا يف ذلــك أي فعــل مــن
هــذا القبيــل يرتكبــه الطالــب خــارج الجامعــة يف أي مناســبة تشــرك فيهــا الجامعــة أو
نشــاط تقــوم بــه.
أي فعاليــات أو أنشــطة داخــل الجامعــة مــن دون موافقــة أو إذن
ـم
ـ
تنظي
هـ.املشــاركة يف
ّ
مســبق مــن الجهــات املختصــة يف الجامعــة ،أو االشــراك يف أي نشــاط جامعــي يخــل
بالقواعــد التنظيميــة النافــذة يف الجامعــة ،أو الســلم واألمــن الجامعــي ،أو التحريــض
عليــه.
و .اســتعامل مبــاين الجامعــة لغــر األغــراض التــي أعــدت لهــا ،أو اســتعاملها دون إذن
مســبق مــن الجهــة املختصــة يف الجامعــة.
ز .إدخــال أي أســلحة ناريــة ،أو أدوات حــادة ،أو مــواد غــر مرشوعة ،أو حملها ،أو اســتخدامها
لغــرض غــر مرشوع.
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ح .توزيــع النــرات ســواء بالطــرق التقليديــة أو اإللكرتونيــة ،مــن خالل املواقــع اإللكرتونية،
أو منصــات التواصــل اإلجتامعــي ،أو إلصــاق امللصقــات ،أو تعليــق النــرات أو
الالفتــات عــى اختــاف أنواعهــا وأشــكالها وأغراضهــا عــى مبــاين الجامعــة ومرافقهــا أو

خارجهــا دون موافقــة رســمية مــن الجهــات املختصــة بالجامعــة ،أو جمــع التواقيــع ،أو
التربعــات بــدون املوافقــة الرســمية املســبقة مــن عميــد شــؤون الطلبــة ،أو تلــك التــي
مــن شــأنها اإلخــال باألمــن والنظــام الجامعــي ،أو اإلســاءة إىل الوحــدة الوطنيــة.
ط .اإلخــال بالنظــام واالنضبــاط الــذي تقتضيــه املحــارضات أو النــدوات أو األنشــطة التــي
تقــام داخــل الجامعــة.
ي .أي إهانــة أو إســاءة يرتكبهــا الطالــب بحــق عضــو هيئــة التدريــس ،أو أي مــن العاملــن أو
الطلبــة يف الجامعــة.
ك.إتــاف أو رسقــة أي مــن ممتلــكات الجامعــة ،أو العاملــن فيهــا ،أو بطلبتهــا ،أو بز ّوارهــا،
أو القيــام بالكتابــة عــى جــدران الجامعــة ،أو عــى أثاثهــا ،أو إلصــاق النــرات ،أو وضعهــا
يف األماكــن غــر املخصصــة لهــا.
ل .تزوير الوثائق الجامعية ،أو استعامل الوثائق املزورة ألي هدف كان.
م .إعطاء وثائق وهويات جامعية للغري بقصد استعاملها بطريقة غري مرشوعة.
ن .االشــراك ،أو التدبــر ،أو التدخــل ،أو التحريــض يف مشــاجرات فرديــة أو جامعيــة مــع
طلبــة الجامعــة أو أشــخاص خارجيــن داخــل الجامعــة أو بالقــرب مــن حرمهــا ،أو خارج ًيــا
يف مناســبات تشــرك فيهــا الجامعــة ،أو مــن خــال أي نشــاط تقــوم بــه الجامعــة.
س.حيــازة مرشوبــات روحيــة ،أو مــواد مخــدرة ،أو تعاطيهــا ،أو الرتويــج لهــا داخــل الجامعــة،
أو حضــور الطالــب إىل الجامعــة وهــو تحــت تأثــر املرشوبــات الروحيــة ،أو املــواد
املخــدرة.
ع .مخالفــة ترشيعــات الجامعــة ،أو أنظمتهــا ،أو تعليامتهــا ،أو قراراتهــا النافــذة ،أو ميثاقهــا
األخالقــي ،أو التحريــض عــى مخالفــة أي منهــا.
ف.التدخني داخل مباين الجامعة أو خارج األماكن املخصصة.
ص.اإلساءة ألي ديانة ساموية واالنتقاص منها ،أو انتهاك حرمة شهر رمضان.
ق .ثبــوت عــدم صحــة املعلومــات التــي يــديل بهــا الطالــب أو يقدمهــا يف أي منــاذج أو
اســتامرات صــادرة عــن الجامعــة أو مقدمــة لهــا.
ر .ثبــوت النقــل الحــريف الــكيل ،أو الجــزيئ ،غــر املوثــق حســب املنهجيــة العلميــة
الســليمة (الرسقــة العلميــة) عنــد إعــداد التقاريــر العلميــة ،أو البحــوث ،أو الرســائل
الجامعيــة ،ويشــمل ذلــك كل مخالفــة لحقــوق امللكيــة الفكريــة واألمانــة العلميــة.
المادة ( :)4مــع مراعــاة أحــكام املــواد ( )8( ،)7( ،)6( ،)5مــن هــذه التعليــات ،تحــدد العقوبــات التأديبيــة
للطالــب عــى املخالفــات التأديبيــة الــواردة يف املــادة ( )3مــن هــذه التعليــات عــى النحــو اآليت:

102

دليل الطالب
أ .اإلخــراج مــن قاعــة التدريــس أو املختــر أو النشــاط ،واالســتعانة باألمــن الجامعــي عنــد
الــرورة.
ب .التنبيه الخطي.

ج .الحرمــان مــن حضــور بعــض محــارضات املــواد ،أو جميعهــا التــي يخــل الطالــب بالنظــام
يف أثنــاء تدريســها.
ـق أو أكــر مــن
د .الحرمــان ملــدة محــددة مــن االســتفادة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا مرفـ ٌ
املرافــق الجامعيــة التــي تــم ارتــكاب املخالفــة فيهــا.
هـــ .الحرمــان ملــدة محــددة مــن مامرســة نشــاط ،أو أكــر مــن األنشــطة الطالبيــة التــي
ارتكبــت املخالفــة فيهــا.
و.اإلنذار بدرجاته الثالث :األول ،واملزدوج ،والنهايئ.
ز .عدّه راسبًا يف مادة ،أو أكرث.
ح .إلغاء التسجيل يف مادة ،أو أكرث من مواد الفصل الذي تقع فيه املخالفة.
ط .الغرامــة مبــا ال يقــل عــن قيمــة مثــي الــيء ،أو األشــياء التــي أتلفهــا الطالــب ،أو عــن
كلفــة إصالحهــا ،أو كلفــة إزالــة امللصقــات ،أو تنظيــف مــا هــو مكتــوب عــى الجــدران،
أو األثــاث.
ي .الخدمة املجتمعية.
ك .الفصــل املؤقــت مــن الجامعــة ملــدة فصــل درايس ،أو أكــر ،أو عــدم الســاح لــه
بالتســجيل يف الفصــل الصيفــي.
ل.الفصل النهايئ من الجامعة.
م.تعليق منح الدرجة مبا ال يتجاوز فصلني دراسيني.
ن .إلغــاء قــرار منــح الشــهادة إذا تبــن أن هنالــك عمليــة تزويــر ،أو احتيــال يف متطلبــات
الحصــول عليهــا ،مــع التحويــل للجهــات القضائيــة إن لــزم ذلــك.
املادة ( :)5إذا ثبــت نتيجــة التحقيــق أن الطالــب حــاول الغــش ،أو اشــرك ،أو رشع فيــه يف أثنــاء تأديــة
االمتحــان ،أو االختبــار يف إحــدى املــواد ،تقــع عليــه إحــدى العقوبــات اآلتيــة:
 .1عدّه راس ًبا يف تلك املادة.
 .2إلغاء تسجيله يف بقية املواد املسجلة له يف ذلك الفصل.
 .3فصله من الجامعة ملدة فصل درايس واحد ييل الفصل الذي ضبط فيه.
املادة ( :)6أ .تقــع عــى الطالــب الــذي اتفــق مــع طالــب آخــر ،أو شــخص آخــر ،عــى الدخــول لتأديــة امتحــان
أو اختبــار بــدالً منــه إحــدى العقوبــات اآلتيــة:
 .1عدّه راسبًا يف االمتحان ،أو االختبار.
 .2إلغاء تسجيله يف بقية املواد املسجلة له يف ذلك الفصل.
 .3فصلــه مــن الجامعــة ملــدة فصــل درايس واحــد عــى األقــل اعتبــارا ً مــن الفصــل الــذي
يــي الفصــل الــذي ضٌ بــط فيــه.
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ب .تقــع عــى الطالــب الــذي دخــل االمتحــان ،أو االختبــار بــدلً مــن طالــب آخــر إحــدى العقوبــات
اآلتيــة:
 .1إلغاء تسجيله يف املواد املسجلة يف ذلك الفصل.
 .2فصلــه مــن الجامعــة ملــدة فصــل درايس واحــد عــى األقــل اعتبــارا ً مــن الفصــل الــذي

يــي الفصــل الــذي ضٌ بــط فيــه.
ج .إذا كان الشــخص الــذي دخــل قاعــة االمتحــان مــن غــر طلبــة الجامعــة فيحــال إىل الجهــات
القضائيــة املختصــة.
املادة ( :)7أ .إذا ثبــت نتيجــة التحقيــق ،أن الطالــب قــد حـ َّرض ،أو دّبــر ،أو شــارك ،أو تدخــل يف أعــال عنــف،
أو شــغب ،أو مشــاجرة ثنائيــة ،أو جامعيــة داخــل الجامعــة ،أو خارجهــا يف مناســبة تشــرك
فيهــا الجامعــة ،أو نشــاط تقــوم بــه ،أو عــى مــن حافــات الجامعــة ،تقــع عليــه عقوبــة الفصــل
النهــايئ مــن الجامعــة.
ب .إذا ثبــت ،نتيجــة التحقيــق ،أن الطالــب قــد أقــدم عــى إيــذاء عضــو هيئــة تدريســية ،أو أحــد
العاملــن يف الجامعــة ،أو أحــد الطلبــة فيهــا ،أو أي شــخص آخــر داخــل الجامعــة ،فيقــع عليــه
جــزاء الفصــل املؤقــت ،أو النهــايئ مــن الجامعــة.
املادة ( :)8أ .إذا ثبــت ،نتيجــة التحقيــق ،أن الطالــب كان يف حوزتــه مرشوبــات روحيــة ،أو حــر إىل الجامعــة
وهــو تحــت تأثريهــا ،تقــع عليــه عقوبــة الفصــل مــن الجامعــة ملــدة فصلــن دراســيني ،ويف
حالــة تكــرار ذلــك يفصــل نهائي ـاً مــن الجامعــة.
ب .إذا ثبــت ،نتيجــة التحقيــق ،أن الطالــب كان يف حوزتــه مــواد مخــدرة ،أو تعاطاهــا ،أو ر ّوج لهــا،
أو حــر إىل الجامعــة وهــو تحــت تأثريهــا يقــع عليــه جــزاء الفصــل النهــايئ مــن الجامعــة ،مــع
تحويلــه إىل جهــات األمنيــة املختصــة.
املادة ( :)9أ .ال يجــوز إيقــاع أكــر مــن عقوبــة واحــدة مــن العقوبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )4مــن
هــذه التعليــات عــى املخالفــة املســلكية الواحــدة التــي يرتكبهــا الطالــب.
ب .يف حــال إيقــاع عقوبــة الفصــل املؤقــت مــن الجامعــة تســحب هويــة الطالــب املفصــول،
ومينــع مــن الدخــول إىل الحــرم الجامعــي خــال مــدة الفصــل ،إال بــإذن مســبق مــن العميــد.
فصــا تأديب ًيــا نهائ ًيــا مــن الحصــول عــى شــهادة
ً
ج .يحــرم الطالــب الــذي فصــل مــن الجامعــة
حســن الســلوك ،كــا يتــم تعميــم اســم الطالــب املفصــول نهائ ًيــا عــى الجامعــات الرســمية
والخاصــة ،وذلــك مــن خــال مخاطبــة وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي بذلــك.
املادة ( :)10أ .تحفــظ قــرارات فــرض العقوبــات التأديبيــة يف ملــف الطالــب لــدى عــادة شــؤون الطلبــة،
وتبلــغ الجهــة املختصــة بفــرض العقوبــة قرارهــا إىل عميــد الكليــة املعنــي ،وإىل مديــر دائــرة
القبــول والتســجيل ،وإىل ويل أمــر الطالــب ،وإىل الجهــة املو ِفــدة ،إن وجــدت ،ولعميــد الكليــة
ـي وضــع القــرار يف لوحــة اإلعالنــات.
املعنـ ّ
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ب .عــى عميــد الكليــة تبليــغ قــرارات فــرض العقوبــات مهــا كان نوعهــا عــى أي مــن الطلبــة يف
كليتــه إىل العميــد ومديــر دائــرة القبــول والتســجيل.
فصــا تأديبيًــا مؤقتًــا التســجيل يف الفصــل
ً
املــادة ( :)11أ .ال يحــق للطالــب الــذي فصــل مــن الجامعــة
الصيفــي الــذي يســبق الفصــل الــذي فصــل فيــه ويــي الفصــل الــذي ضبــط فيــه.
فصــا مؤقتًــا أي مــواد يدرســها خــال مــدة فصلــه يف أي
ً
ب .ال تحتســب للطالــب املفصــول
جامعــة أخــرى.
املادة ( :)12أ .ال يحق للطالب املحال إىل التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.
ب .توقف إجراءات تخريج الطالب إىل حني البت يف موضوع املخالفة التي ارتكبها.
املــادة ( :)13أ .1 .يشــكل مجلــس الكليــة يف الشــهر األول مــن كل عــام جامعــي لجنــة مــن ثالثــة أعضــاء،
احتياطــي مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف الكليــة؛ وذلــك
باإلضافــة إىل عضــو رابــع
ّ
للتحقيــق يف املخالفــات التــي يرتكبهــا الطلبــة داخــل مبــاين الكليــة.
 .2تكون مدة عضوية اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
 .3يتــوىل عميــد الكليــة إحالــة املخالفــات إىل اللجنــة للتحقيــق فيهــا ،وتنســيب العقوبــة
املناســبة بشــأنها.
نســب العميــد للرئيــس يف مطلــع العــام الجامعــي بتشــكيل لجنــة مــن ثالثــة أعضــاء،
ب .1يُ ّ
احتياطــي مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف الجامعــة؛ وذلــك
باإلضافــة إىل عضــو رابــع
ّ
للتحقيــق يف املخالفــات التــي يرتكبهــا الطلبــة يف حــرم الجامعــة خــارج مبــاين الكليــات،
ويجــوز للعميــد يف حالــة الــرورة تشــكيل أكــر مــن لجنــة للتحقيــق ،تنتهــي مدتهــا بانتهــاء
الغايــة منهــا.
 .2تكون مدة عضوية اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
 .3يتــوىل العميــد إحالــة املخالفــات إىل هــذه اللجنــة للتحقيــق فيهــا والتنســيب بالعقوبــة
املناســبة.
رئيســا،
مجلســا تأديبيًــا يتكــون مــن :العميد
املادة ( :)14أ .يشــكل مجلــس العمــداء يف مطلــع العــام الجامعــي
ً
ً
وعميــد الكليــة التــي يتبعهــا الطالــب ،وثالثــة أعضــاء مــن الهيئــة التدريســية يف الجامعــة ،ويتــم
ـي مــن الهيئــة التدريســية يف الجامعــة؛ وذلــك للنظــر يف مخالفــات
تســمية عضــو رابــع احتياطـ ّ
الطلبــة املحالــة إليــه مــن العميــد ،أو مــن عمــداء الكليــات ،حســب مقتــى الحــال.
ب .تكون مدة عضوية املجلس سنة واحدة قابلة للتجديد.
ج .ملجلــس العمــداء يف حــاالت خاصــة أن يســتبدل رئيــس املجلــس التأديبــي برئيـ ٍ
ـس آخــر ملــدة
محــددة.
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البــت يف القضايــا املحالــة إليهــا خــال مــدة ال تتجــاوز
املادة (:)15عــى اللجنــة ومجلــس التأديــب
ّ
املختصــة ،وللرئيــس متديدهــا إن اقتضــت الظــروف
ثالثــن يو ًمــا مــن تاريــخ إحالتهــا مــن الجهــات
ّ
ذلــك ،وعــى الطالــب املخالــف املثــول أمــام اللجنــة ،أو مجلــس التأديــب خــال املــدة املحــددة،
وملجلــس التأديــب الحــق يف إصــدار العقوبــة غيابيًــا إذا مل ميثــل الطالــب املخالــف بعــد تبليغــه
عــن طريــق اإلعــان يف الكليــة للمــرة الثانيــة.

ألي لجنــة مــن لجــان التحقيــق واملجلــس التأديبــي فإنهــا
املادة (:)16إذا انتهــت املــدة املحــددة
ّ
تســتمر يف مامرســة صالحياتهــا إىل أن تشــكل لجــان جديــدة ومجلــس جديــد يحــل محلهــا.
املادة (:)17تحدد صالحيات إيقاع العقوبات التأديبية عىل الطلبة عىل النحو اآليت:
أ .ملــد ّرس املــادة حــق إيقــاع العقوبــات املنصــوص عليهــا يف الفقــرات (أ)( ،ب)( ،ج)
مــن املــادة ( )4مــن هــذه التعليــات خطيًــا عــى الطالــب.
ب .للعميــد حــق إيقــاع العقوبــات املنصــوص عليهــا يف الفقــرات (أ ،ب ،ج ،د ،هـــ ،و ،ز،ح،
ط ،ك) مــن املــادة ( )4مــن هــذه التعليــات.
ـي ،حــق مصــادرة أي مــادة يدخلهــا الطالــب بهدف اســتخدامها
ج .للعميــد ،أو العميــد املعنـ ّ
ألي غــرض غــر مــروع.
د .ملجلــس التأديــب حــق إيقــاع العقوبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )4مــن هــذه
التعليــات وفقًــا لقناعتــه بالعقوبــة املناســبة للمخالفــة املعروضــة عليــه.
املادة ( :)18أ .تكــون القــرارات التأديبيــة جميعهــا نهائيــة ،باســتثناء العقوبــات املنصــوص عليهــا يف الفقــرات
(ز ،ح ،ك ،ل ،م ،ن) مــن املــادة ( )4مــن هــذه التعليــات ،إذ يحــق للطالــب أن يســتأنف قــرار
العقوبــة املتخــذ بحقــه لــدى مجلــس العمــداء ،خــال خمســة عــر يو ًمــا مــن تاريــخ صــدور
القــرار ،أو إعالنــه يف الكليــة ،وملجلــس العمــداء أن يصــادق عــى القــرارات املتخــذة بشــأن
العقوبــة ،أو يعدلَهــا ،أو يلغيَهــا ،وإذا مل يســتأنف الطالــب قــرار العقوبــة يعــد القــرار التأديبــي
الصــادر بحقــه نهائيًــا.
ب .ترصد العقوبات من درجة إنذار أول فام فوق يف سجل الطالب األكادميي.
املادة (:)19يتــوىل موظفــو األمــن الجامعــي املحافظــة عــى األمــن والنظــام داخــل الحــرم الجامعــي،
وتكــون للتبليغــات والتقاريــر التــي يقدمونهــا ُحجيتهــا مــا مل يثبــت عكــس ذلــك.
املادة (:)20عــى الرغــم مــا ورد يف هــذه التعليــات ،لرئيــس الجامعــة أن يتــوىل اختصاصــات
الســلطات التأديبيــة الــواردة فيهــا مبــا فيهــا إيقــاع العقوبــات اســتنادًا إىل تقاريــر األمــن الجامعــي،
دون حاجــة اىل إجــراء التحقيــق يف حالــة الــرورة :كحــدوث مشــاجرات ،أو شــغب ،أو اعتــداء عــى
ممتلــكات الجامعــة ،أو أي إخــال بالنظــام فيهــا ،ويبلَّــغ رئيــس الجامعــة قــراره الــذي يصــدره يف
هــذه الحالــة إىل مجلــس العمــداء.
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املادة (:)21للجامعــة االســتمرار يف إجراءاتهــا التأديبيــة املنصــوص عليهــا يف هــذه التعليــات حتــى
لــو كانــت املخالفــة منظــورة لــدى جهــات أخــرى.
املادة (:)22ال يجــوز ألي طالــب االدعــاء بعــدم علمــه بأنظمــة الجامعــة ،أو تعليامتهــا ،أو بعــدم اطالعــه
عــى مــا ينــر يف لوحــات اإلعالنــات بالجامعــة.
املادة (:)23يجــوز للطالــب الــذي وقعــت عليــه أي مــن العقوبــات ،أو كلهــا ،الــواردة يف الفقــرة (أ)،
(ب)( ،ج) مــن املــادة ( )4مــن هــذه التعليــات بعــد مــي عــام جامعــي أن يتقــدم بطلــب إىل
عميــد الكليــة التــي يــدرس فيهــا؛ لرفعهــا مــن ملفــه إذا ثبــت حســن ســلوكه خــال تلــك الفــرة.
املادة (:)24يتوجــب عــى مديــر دائــرة الشــؤون املاليــة إيقــاف أي منحــة /خصــم للطالــب يف حــال
إيقــاع أي عقوبــة منصــوص عليهــا يف هــذه التعليــات ابتــداء مــن تاريــخ حصــول املخالفــة.
املادة (:)25تراعــى عنــد تشــكيل أي لجنــة تحقيــق أو مجلــس تأديــب االعتبــارات التــي تنــص عليهــا
وتحددهــا القوانــن واألنظمــة بدقــة متناهيــة ،وال يجــوز التوســع أو القيــاس عــى هــذه النصــوص
يف األحــوال جميعهــا.
املادة (:)26ال يجــوز أن يشــرك يف لجنــة التحقيــق ،أو مجلــس التأديــب ،أحــ ٌد مــن أقــارب الطالــب،
كــا ال يجــوز أن يشــرك فيهــا مــن لــه مصلحــة يف تربئــة الطالــب أو إدانتــه ،ويف مثــل هــذه
األحــوال يتعــن عــى العضــو أن يبلــغ عميــد الكليــة ،أو العميــد ،بذلــك ويتنحــى عــن مبــارشة
التحقيــق ،ويحــل محلــه عضــو االحتيــاط إلمتــام التحقيــق.
املادة (:)27ال يجوز لعضو لجنة التحقيق أن يكون عض ًوا يف مجلس التأديب التايل لها.
املــادة (:)28ال يجــوز لعميــد الكليــة ،أو العميــد ،أن يكــون عضـ ًوا يف لجنــة التحقيــق األوليــة التــي تتــوىل النظــر
يف املخالفــات التــي يرتكبهــا الطلبــة ،كــا ال يجــوز لــه أن يكــون شــاهدا ً يف تلــك املخالفــة.
املادة (:)29ال يجــوز للجنــة التحقيــق ،أو مجلــس التأديــب ،تكليــف أحــد أعضائهــا ملقابلــة أحــد
الشــهود واالســتامع إىل شــهادته ،بــل يتعــن اســتدعاء الشــاهد أمــام أعضــاء اللجنــة ،أو املجلــس،
مجتمعــن ،أو انتقــال اللجنــة أو املجلــس مجتمعــن إىل مقابلتــه واالســتامع إىل شــهادته يف
األحــوال التــي تــأذن فيهــا القوانــن واألنظمــة والتعليــات بذلــك.
املــادة (:)30ال يتــم تحليــف املتهــم ،ولكــن يجــب تحليــف الشــاهد ،وعنــد القيــام بتحليــف أحــد الشــهود اليمني،
يتعــن أن يضــع يــده عــى القــرآن الكريــم ،أو الكتــاب املقــدس ،ويــديل مبــا يفيــد أنــه ســيقول
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الصــدق والحــق وال يشء غــر الصــدق والحــق ،مبعنــى أن مالمســة كتــاب اللــه واإلدالء بصيغــة
اليمــن يجــب أن يكونــا يف وقــت واحــد.
املادة (:)31ال يجــوز للجنــة التحقيــق ،أو مجلــس التأديــب ،بعــد التوقيــع عــى محــر التحقيــق أن
يقومــا بتغيــر مضمونــه أو جــزء مــن هــذا املضمــون.
املادة (:)32عنــد امتنــاع أحــد الشــهود عــن الحضــور أمــام مجلــس التأديــب ،أو لجنــة التحقيــق؛ لســبب
أو آلخــر ،تبلــغ الجهــات املختصــة بالجامعــة بذلــك؛ لالتصــال مــع املســؤولني يف الجامعــة
إلحضــاره بالطــرق املرشوعــة ،وبالتعــاون مــع جهــة االختصــاص.
املادة (:)33بعــد القيــام بتحليــف الشــاهد اليمــن ،يجــوز أن توجــه إليــه األســئلة ليتــوىل اإلجابــة عنهــا،
وتــدون كتابــة بخــط اليــد أو إلكرتونيًــا ،عــى أن يوقــع عــى كل صفحــة مكتوبــة بخــط اليــد ،أو عــى
النســخة الورقيــة يف حــال التدويــن إلكرتونيًــا لتصبــح هــذه النســخة هــي النســخة املعتمــدة ،أو
يضــع بصمــة إبهامــه عليهــا ،أو التوقيــع ،كــا يتعــن أن يوقــع أعضــاء مجلــس التأديــب ،أو لجنــة
التحقيــق ،عــى كل صفحــة.
املادة (:)34إذا أصيــب الطالــب يف أثنــاء التحقيــق ،أو يف أثنــاء جلســات مجلــس التأديــب بحالــة انهيــار
عصبــي أو نفــي أو بحالــة إغــاء ،ادعــاء أو حقيقــة ،فيتعــن عــى لجنــة التحقيــق ،أو مجلــس
التأديــب ،أن يؤجــا انعقادهــا إىل موعــد الحــق؛ تحقيقًــا ألكــر قــدر مــن العدالــة.
املادة (:)35يجــب أن تقــوم لجنــة التحقيــق بإطــاع الطالــب عــى املخالفــة املنســوبة إليــه ،وتحديــد
موعــد إجــراء التحقيــق ،وتوفــر الجــو املالئــم لــه لإلحســاس بالطأمنينــة ،وذلــك بعــدم تجريحــه أو
إهانتــه أو تهديــده ،كــا يتعــن عــى اللجنــة ،أو مجلــس التأديــب ،أن يهيــئ للطالــب فرصــة الدفــاع
عــن نفســه بالوســائل املرشوعــة كافــة؛ ذلــك ألن مقتــى القاعــدة األصوليــة يف إجــراءات
التحقيــق والتأديــب هــي أن تأمــن مظاهــر العدالــة ال يقــل أهميــة عــن تأمــن العدالــة نفســها.
املادة (:)36ال يجــوز أن يعاقــب الطالــب يف األحــوال جميعهــا عــى املخالفــة الواحــدة مــن أكــر مــن
جهــة تأديبيــة واحــدة داخــل الجامعــة؛ ألن ذلــك يتنــاىف مــع قواعــد االختصــاص ،وهــذه التعليــات
مــن جهــة ،ومــع روح العدالــة مــن جهــة أخــرى.
املادة (:)37إن إحالة الطالب إىل لجنة التحقيق ،يجب أن تَ ِت َّم يف ضوء الرشوط اآلتية:
أ .أن تكــون هنــاك شــكوى ضــد الطالــب ،تفيــد بوقــوع مخالفــة منــه ،وتبــن وقائــع هــذه
املخالفــة بالتفصيــل ،ســواء أَقدِّمــت هــذه الشــكوى مــن عميــد كليــة ،أم مــن أحــد أعضاء
هيئــة التدريــس ،أم مــن أحــد موظفــي الجامعــة ،أم مــن أحــد الطلبــة أم مــن الغــر.
108

دليل الطالب
ب .أن تســند هــذه الشــكوى ضــد طالــب ،أو طلبــة معينني ،ولهــذا فإن الشــكوى االحتاملية،
أو الغامضــة ،أو غــر املحــددة تكــون غــر مقبولة.
املادة (:)38إذا أخــل الطالــب بالنظــام والضبــط الــذي تقتضيــه جلســات التحقيــق أو التأديــب ،أو خــرج
عــن حــدود األخــاق واألدب يف ترصفاتــه أو يف مخاطبتــه أعضــاء لجنــة التحقيــق ،فإنــه يُعــد مرتكبًــا
مخالفــة تأديبيــة جديــدة ،ويتعــن يف هــذه الحالــة وقــف التحقيــق مــع الطالــب فــو ًرا ،وتنســيب
أفعالــه إىل العميــد؛ لتقــوم الجهــة املخولــة بتشــكيل لجنــة جديــدة خــال ( )15يو ًمــا؛ للنظــر يف
التهمتــن م ًعــا ،وتنســيب العقوبــة املالمئــة.
املادة (:)39يجــوز ألعضــاء لجنــة التحقيــق ،أو مجلــس التأديــب ،عنــد وجــود خــاف يف الــرأي حــول
املخالفــة التأديبيــة التــي ارتكبهــا الطالــب ،أو حــول أي مســألة أخــرى قــد تواجههــم يف التحقيــق ،أن
يســتأذنوا الرئيــس بوســاطة العميــد باستشــارة املستشــار القانــوين للجامعــة لالســتئناس بالــرأي
الــذي يبديــه يف حــل هــذا الخــاف ،وال يعــد الــرأي الــذي يبديــه املستشــار املذكــور قــرا ًرا إداريًــا ،بــل
مجــرد رأي استشــاري ،كــا ال يعــد هــذا املستشــار يف هــذه الحالــة خص ـاً أو حك ـاً يف التحقيــق.
املادة (:)40مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة ( )39مــن هــذه التعليــات ،تكــون إجــراءات التحقيــق،
وجلســات مجلــس التأديــب ،وموضوعاتهــا ،والنتائــج التــي تســفر عنهــا مــن األرسار التــي ال
يجــوز إفشــاؤها ،ولهــذا يتعــن عــدم الســاح للطلبــة وغريهــم بحضــور إجــراءات التحقيــق ،أو
جلســات مجلــس التأديــب ،وارتيــاد مكانهــا ،أو االطــاع عــى محــارض جلســاتها ،إال أنــه يجــوز
للجــان التحقيــق واملجلــس التأديبــي االســتعانة بشــخص مــن موظفــي الجامعــة مــن غــر أعضــاء
اللجنــة ،أو املجلــس التأديبــي ،للطباعــة الفوريــة ملحــارض الجلســات بعــد أدائــه القســم القانــوين
أي مــن املعلومــات التــي يطلــع عليهــا.
بعــدم إفشــاء ّ
املادة (:)41ال يجــوز للطالــب االســتعانة بأحــد املحامــن أمــام لجــان التحقيــق ،ويجــوز لــه ذلــك أمــام
مجلــس التأديــب وفقًــا لوكالــة رســمية للدفــاع عنــه.
املادة (:)42يتعــن عــى لجنــة التحقيــق عنــد اســتامعها للشــهود أن تســتمع إىل كل شــاهد عــى حــد ٍة،
ـأي مــن
ويجــوز للجنــة إذا اقتضــت الــرورة أن تواجــه الشــهود بعضهــم ببعــض ،أو أن تواجههــم بـ ّ
أطــراف الشــكوى.
املادة (:)43ال يجــوز أن يتــوىل التحقيــق مــع الطالــب حــول مخالفــة واحــدة يف آن واحــد داخــل الجامعــة
أكــر مــن لجنــة تحقيــقٍ واحــدة.
املادة (:)44ترفــع لجنــة التحقيــق تنســيبها إىل العميــد املعنــي موق ًعــا مــن أعضائهــا جميعهــم ،كــا
يجــب أن يكــون هــذا التنســيب واضحــاً يف معانيــه ،وخال ًيــا يف عباراتــه مــن أي غمــوض أو إبهــام.
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ٍ
شــاهد مــا ،ورأت لجنــة التحقيــق ،أو مجلــس التأديــب،
املادة (:)45إذا رغــب أحــد األطــراف يف اســتدعاء
أن اســتدعاءه ســيثبت واقعــة غــر منتجــة ،فيحــق لهــا عــدم إجابــة طلبــه ،وال يعــد ذلــك إخــاالً
بحــق دفاعــه عــن نفســه.
املادة (:)46إذا صدر قانون للعفو العام* ،فإنه ال يشمل املخالفات التأديبية.
املادة (:)47عنــد مثــول أحــد الشــهود أمــام لجنــة التحقيــق ،أو مجلــس التأديــب ،يجــب عــى رئيــس
اللجنــة ،أو رئيــس املجلــس ،أن يطلــع عــى مــا يثبــت شــخصيته ،ثــم يســأله عــن :اســمه ،وعمــره،
ومهنتــه ،ومحــل إقامتــه ،وصلــة قرابتــه بالطالــب ،ثــم يُحلّفــه اليمــن قبــل اإلدالء بالشــهادة.
املادة (:)48إذا كان الطالــب ،أو أحــد الشــهود ،ال يُ ِ
حســ ُن التحــدث باللغــة العربيــة ،فيجــب عــى رئيــس
لجنــة التحقيــق ،أو مجلــس التأديــب ،أن يســتعني بأحــد املرتجمــن بعــد أن يُحلّفــه اليمــن بــأن
يرتجــم مــا يســمعه مــن الطالــب ،أو مــن الشــاهد ،بصــدق وأمانــة ،وال يجــوز أن يكــون هــذا املرتجــم
مــن بــن أعضــاء لجنــة التحقيــق ،أو مــن بــن الشــهود ،ولــو قبــل الطالــب بذلــك.
املادة (:)49ت ُــدَّون محــارض جلســات التحقيــق والتأديــب كتابــة بخــط اليــد ،أو إلكرتون ًيــا عــى أن يتــم
اعتــاد النســخة الورقيــة بعــد التوقيــع عليهــا مــن أعضــاء اللجنــة ،وقبــل نهايــة الجلســة التــي كتبــت
فيهــا ،وال يجــوز أن يحــدث أي حــك أو شــطب يف محــارض لجنــة التحقيــق املكتوبــة بخــط اليــد،
وال أن يتخلــل ســطورها تحشــية ،وإذا اقتــى األمــر شــطب كلمــة أو زيادتهــا ،وجــب عــى جميــع
أعضــاء لجنــة التحقيــق والطالــب التوقيــع عــى الشــطب أو الزيــادة يف هامــش املحــارض.
املادة (:)50يجــوز للجنــة التحقيــق أن تســتعني بأحــد الخــراء؛ لتقــي الحقائــق ،كــا يجــوز لهــا معاينــة
مــكان الحــادث ،أو أي مســائل ماديــة أخــرى لهــا عالقــة بالتحقيــق.

املعنــي إبــاغ
املادة (:)51إذا أحيــل الطالــب إىل لجنــة التحقيــق ،أو مجلــس التأديــب ،فعــى العميــد
ّ
دائــرة القبــول والتســجيل بذلــك.
املادة (:)52يصدر مجلس العمداء القرارات الالزمة لتطبيق أحكام هذه التعليامت.
املادة (:)53يبت رئيس الجامعة يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.

* املقصود بالعفو العام هو القانون الذي يصدر مبوجب إرادة ملكية سامية.
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املادة (:)54تلغــي هــذه التعليــات أي تعليــات و/أو قــرارات ســابقة ذات صلــة بعــد إقرارهــا مــن
الجهــات املختصــة.
املادة (:)55عمداء الكليات والعميد مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليامت.
املادة (:)56ت ُعد هذه التعليامت سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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تعليمات األندية الطالبية في جامعة الشرق األوسط
املادة ( :)1تســمى هــذه التعليــات «تعليــات األنديــة الطالبيــة» يف جامعــة الــرق األوســط لســنة ،2021
ويعمــل بهــا مــن تاريــخ إقرارهــا.
املادة ( :)2يكــون للكلــات والعبــارات اآلتيــة ،حيثــا وردت يف هــذه التعليــات ،املعــاين املخصصــة لهــا
أدنــاه ،مــا مل تــدل القرينــة عــى غــر ذلــك:
الجامعة
الرئيس
العميد
العامدة
األندية الطالبية

:
:
:
:
:

جامعة الرشق األوسط.
رئيس الجامعة.
عميد شؤون الطلبة.
عامدة شؤون الطلبة.
هــي أنديــة للنشــاطات العلميــة والثقافيــة والفنيــة والخدمــات
العامــة التطوعيــة وخدمــة املجتمــع املحــي وغريهــا.

املادة ( :)3تؤســس يف الجامعــة أنديــة طالبيــة بــإرشاف العــادة ،وفــق القــرارات التــي يصدرهــا الرئيــس بنــا ًء
عــى تنســيب مــن العميــد ،ويكــون مركزهــا الحــرم الجامعــي.
املادة ( :)4للعميد ومبوافقة الرئيس تشكيل األندية الطالبية يف الجامعة.
املادة ( :)5تهدف األندية الطالبية إىل تحقيق األهداف اآلتية:
 .1تنمية امليول التطوعية للخدمة العامة والعمل الجامعي بني طلبة الجامعة.
 .2تنمية املواهب والهوايات وتشجيعها عند الطلبة.
 .3تعزيز النشاطات املنهجية والالمنهجية.
 .4إفســاح املجــال للطلبــة غــر األردنيــن للمشــاركة يف النشــاطات الطالبيــة ،وإظهــار
ثقافتهــم وميولهــم ومهاراتهــم.
 .5تنمية مهارات القيادة والريادة واالبتكار لدى الطلبة.
 .6تنميــة االهتــام بالــراث الحضــاري يف األردنّ ،والوطــن العــريب ،والعــامل اإلســامي،
والعنايــة بالثقافــة املحليــة والعامليــة.
املادة ( :)6ال يجوز لألندية الطالبية االشتغال باألمور السياسية ،أو الطائفية ،أو اإلقليمية.
املادة ( :)7أ .متــارس األنديــة اختصاصاتهــا ،وتعمــل عــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــال الهيئتــن :العامــة،
واإلداريــة.
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أل يقــل عددهــم عــن
ب.تتكــون الهيئــة العامــة مــن جميــع األعضــاء املنتســبني إىل النــادي ،عــى ّ
عــرة طــاب.
املادة ( :)8متارس الهيئة العامة املهام اآلتية:
 .1انتخاب الهيئة اإلدارية من بني أعضائها.
واإلداري الــذي تقدمــه الهيئــة اإلداريــة للســر يف
يل
ّ
 .2مناقشــة التقريــر الســنوي املــا ّ
إجــراءات إقــراره حســب األصــول.
 .3مناقشة خطة العمل السنوية وإقرارها.
 .4سحب الثقة من الهيئة اإلدارية ،عىل أن يتم ذلك بأغلبية ثلثي األعضاء.
 .5املشاركة الفعالة يف نشاطات النادي من خالل اللجان املختصة.
املادة ( :)9أ .تتكــون الهيئــة اإلداريــة لــكل نــا ٍد مــن ســبعة أعضــاء ،تنتخبهــم الهيئــة العامــة بطريقــة التزكيــة،
الــري ،إذا زاد عــدد املرشــحني عــن ( ،)7وذلــك يف النصــف الثــاين مــن شــهر
أو االقــراع
ّ
ـي ،وفــق ترتيبــات ت ُعدّهــا العــادة ،ويُشــرط لقانونيــة هــذه
ترشيــن األول مــن كل عــامٍ جامعـ ّ
يــارس عمليــة االقــراع ( )51%عــى األقــل مــن مجمــوع أعضــاء الهيئــة العامــة،
االنتخابــات أن ُ
وإذا مل يكتمــل النصــاب القانــوين تؤجــل االنتخابــات ملــدة أســبوع واحــد تصبــح بعدهــا قانونية
مهــا بلــغ عــدد األعضــاء الحارضيــن.
ب.يجوز للرئيس تأجيل االنتخابات للمدة التي يراها مناسبة.
ألي نا ٍد ما يأيت:
املادة (:)10يشرتط يف الطالب الذي يرشح نفسه لعضوية الهيئة اإلدارية ّ
أ .أن ال يقل معدله الرتاكمي عن ( )3.00نقطة.
ب.أن يبقى عىل تخرجه من الجامعة فصالن دراسيان عىل األقل.
أل يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه.
جّ .
مؤجــا لدراســت ِه يف الجامعــة يف الفصــل الــذي يرتشــح
ً
أل يكــون منقط ًعــا عــن الدراســة ،أو
دّ .
فيــه.
رئيســا لهــا ،ونائ ًبــا ،وأمي ًنــا
املادة ( :)11أ .تنتخــب الهيئــة اإلداريــة مــن بــن أعضائهــا يف أول اجتــاع تعقــده
ً
للــر ،وأمي ًنــا للصنــدوق ،وذلــك بطريقــة االقــراع الــري ،وتــوزع االختصاصــات اإلداريــة
األخــرى عــى أعضائهــا بطريقــة االقــراع العلنــي.
ب.يكون لكل طالب يحق له التصويت صوت واحد ،وال يجوز التوكيل أو اإلنابة يف التصويت.
ـن لــكل نــا ٍد مستشــار مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية ،أو مــن العاملــن يف الجامعــة ،يتــوىل
ج .يُعـ ّ
اإلرشاف عــى أعــال الهيئــة اإلداريــة للنــادي وتوجيههــا ،دون أن ميــارس حــق التصويــت.
ج .يحــق للطالــب املرشــح االنســحاب خطيًــا قبــل املوعــد املحــدد لالنتخابــات بثالثــة أيــام عــى
األقــل.
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املادة (:)12تتــوىل الهيئــة اإلداريــة لــكل نــا ٍد شــؤونه اإلداريــة ،واملاليــة ،والتنظيميــة ،ويدخــل ضمــن
اختصاصاتهــا ترصيــف األمــور اآلتيــة:
أ .اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف النادي.
ب .تشــكيل اللجــان الطالبيــة للنشــاطات املتنوعــة مــن أعضــاء الهيئــة العامــة واإلرشاف
عــى أعاملهــا.
ج .تقديــم خطــة عمــل ســنوية إىل الهيئــة العامــة ،تتضمــن النشــاطات التــي تنــوي القيــام
بهــا ،واملســتلزمات املاليــة لتنفيذهــا.
السنوي إىل الهيئة العامة.
واإلداري
يل
ّ
ّ
د .تقديم التقرير املا ّ
هـ .النظــر يف طلبــات االنضــام إىل النــادي ،والبــت فيهــا ،ويف حــال رفــض أيًّــا منهــا يحــق
لــه تقديــم طلــب اســتئناف قــرار الهيئــة اإلداريــة إىل العميــد خــال مــدة أســبوع مــن
تاريــخ تبليــغ القــرار للطالــب.
و .اإلرشاف عىل اجتامعات الهيئة العامة.
ز .تحديد الوسائل املناسبة لتحقيق أهداف النادي.
ح .التنســيب إىل العميــد بقيمــة االشــراك يف عضويــة النــادي وكيفيــة دفــع هــذا
االشــراك.

املادة (:)13يتــوىل أعضــاء الهيئــة اإلداريــة ،كل حســب اختصاصهــم ،القيــام بامل َهــا ّم التــي تخــول
لهــم ،كــا يتــوىل رئيــس النــادي متثيــل ناديــه.
املادة (:)14تزول العضوية يف إحدى الحاالت اآلتية:
أ .االستقالة الخطية.
ب .فقدان أحد رشوط الرتشح للعضوية.
ج .التوقف عن دفع قيمة االشرتاك ملدة تزيد عىل ستة أشهر.
د .التغيب ثالث مرات متتالية ،أو ست مرات متقطعة ،دون عذر تقبله الهيئة اإلدارية.
ه .مخالفة تعليامت األندية الطالبية.
و .الوفاة.
املادة (:)15مــدة عضويــة الهيئــة اإلداريــة ومــا يتفــرع عنهــا مــن لجــان ســنة واحــدة ،تجــري بعدهــا
انتخابــات جديــدة.
املادة (:)16تعــد اجتامعــات الهيئــة اإلداريــة قانونيــة إذا حرضهــا مــا يزيــد عــى نصــف عــدد األعضــاء،
جــح الجانــب الــذي
وتصــدر القــرارات بأغلبيــة أصــوات الحارضيــن ،ويف حــال تســاوي األصــوات يُر َّ
رئيــس الهيئــة.
صــ َّوت لــه
ُ
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ســبب كان ،يحــل محلــه الطالــب الــذي
ألي
املادة (:)17إذا خــا منصــب مــن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة
ٍ
ّ
يليــه يف ترتيــب األصــوات يف آخــر انتخابــات أجرتهــا الهيئــة العامــة ،ويف حــال تعــذر ذلــك تقــوم
الهيئــة اإلداريــة باختيــار عضــو للمنصــب الشــاغر تنطبــق عليــه رشوط عضويــة الهيئــة اإلداريــة
بالتزكيــة أو باالقــراع الداخــي.

املادة (:)18تبلغ الهيئة العامة قراراتها وقرارات الهيئة اإلدارية للعميد.
املــادة ( :)19أ .تجتمــع الهيئــة العامــة مــرة كل عــام ،ويجــوز دعوتهــا الجتامعــات غــر عاديــة بقــرار مــن الهيئــة
اإلداريــة ،أو بنــا ًء عــى طلــب مــا يزيــد عــى نصــف عــدد أعضــاء الهيئــة العامــة.
ب.تتــم الدعــوة إىل االجتــاع بإشــعار يُس ـلَّم إىل األعضــاء ،وذلــك قبــل موعــد االجتــاع بأســبوع
عــى األقــل ،ويرفــق بهــذا اإلشــعار جــدول األعــال.
املادة (:)20مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة ( )9مــن هــذه التعليــات يكــون اجتــاع الهيئــة العامــة
قانونيًــا إذا حــره مــا يزيــد عــى نصــف عــدد األعضــاء ،وإذا مل يكتمــل النصــاب يؤجــل االجتــاع
ملــدة أســبوع واحــد ،ويعــد بعــد ذلــك قانون ًيــا ،مهــا بلــغ عــدد الحضــور.
املادة (:)21يجــب أن تكــون قــرارات الهيئــة العامــة والهيئــة اإلداريــة منســجمة مــع سياســة الجامعــة
وأهدافهــا ومصلحتهــا ومــع مــا ورد يف املادتــن ( )6،5مــن هــذه التعليــات.
املادة (:)22تبدأ السنة املالية لألندية ببدء العام الجامعي ،وتنتهي بنهايته.
املادة (:)23تــودع أمــوال األنديــة باســمها يف أمانــات الجامعــة ،وتســحب بتوقيــع كل مــن :أمــن
الصنــدوق ،ورئيســه ،أو نائبــه ،والعميــد.
املادة (:)24يجــري رصف أمــوال النــادي بقــرار مــن الهيئــة اإلداريــة يف اجتــاع قانــوين ،وال يجــوز
رصف هــذه األمــوال إال يف األوجــه التــي تخــدم أهــداف األنديــة ونشــاطاتها املحــددة مبوجــب
هــذه التعليــات.
املادة (:)25تســاهم العــادة يف تغطيــة األنديــة وفــق مــا تنــص عليــه التعليــات الخاصــة بذلــك،
ويجــوز للرئيــس بتنســيب مــن العميــد زيــادة مســاهمة العــادة يف نفقــات األنديــة إذا اســتدعى
األمــر ذلــك.
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املادة ( :)26تتكون إيرادات األندية من:
أ .اشرتاكات األعضاء.
ب .مساهمة العامدة يف دعم نشاطات النادي.
ج .ريع النشاطات التي سيقوم بها النادي.
د .التربعات والهبات التي يوافق عليها العميد وفق أنظمة وتعليامت الجامعة.
ه .أي إيرادات أخرى يوافق عليها العميد وفق أنظمة وتعليامت الجامعة.
املادة (:)27يتــم تدقيــق الفواتــر واملشــريات واألمــور املاليــة الخاصــة باألنديــة مــن قبــل محاســب
تنتدبــه الدائــرة املاليــة يف الجامعــة لهــذا الغــرض.
املادة (:)28تتوىل العامدة اإلرشاف عىل نشاطات األندية.
املادة (:)29يف املرحلــة التأسيســية التــي تســبق تشــكيل الهيئــة اإلداريــة ألي نــاد ،وفقًــا ألحــكام
املــادة ( )10مــن هــذه التعليــات ،يتــوىل العميــد صالحيــات الهيئــة اإلداريــة ،مبــا فيهــا النظــر يف
الطلبــات املقدمــة لالنضــام للنــادي ،واتخــاذ القــرار املناســب بشــأنها.
املادة (:)30للعميــد أن يُفــوض صالحياتــه املبينــة يف هــذه التعليــات ،كالً أو بعضً ــا منهــا ،إىل أحــد
نوابــه أو مســاعديه ،أو أحــد العاملــن يف العــادة.
املادة (:)31ال يُحــل النــادي إال بقــرار مــن الرئيــس ،بنــاء عــى تنســيب مــن العميــد ،ويف هــذه الحالــة
تــؤول أمــوال النــادي وموجوداتــه إىل العــادة.
املادة (:)32لرئيس الجامعة البت يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.
املادة (:)33لرئيــس الجامعــة أن يصــدر القــرارات التنفيذيــة واإلجرائيــة التــي يراهــا رضوريــة لتنفيــذ
أحــكام هــذه التعليــات.
املادة (:)34العميد مسؤول عن تنفيذ هذه التعليامت.
املادة (:)35يصدر العميد القرارات التنفيذية واإلجرائية الالزمة لتنفيذ أحكام هذه التعليامت.
املادة (:)36يتــم الــرف بأمــر مــن الرئيــس وفقًــا للنظــام املــايل ،ويف حــدود املوازنــة العامــة
املعتمــدة ،وضمــن خطــة العمــل املقدمــة ،وبعــد التدقيــق مــن وحــدة الرقابــة والتدقيــق
الداخــي.
ٍ
تعليامت سابق ٍة ذات صلة.
املادة (:)37تلغي هذه التعليامت بعد إقرارها أي
املادة (:)38ت ُعد هذه التعليامت سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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تعليمات لوحة الشرف لطلبة جامعة الشرق األوسط
املادة ( :)1تســمى هــذه التعليــات «تعليــات لوحــة الــرف لطلبــة جامعــة الــرق األوســط» لســنة ،2020
ويعمــل بهــا اعتبــا ًرا مــن تاريــخ إقرارهــا.

املادة ( :)2يكــون للكلــات والعبــارات اآلتيــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين املخصصــة لهــا
أدنــاه ،مــا مل تــدل القرينــة عــى غــر ذلــك:
:
:
:
:

الجامعة
الرئيس
املجلس
الطالب

جامعة الرشق األوسط
رئيس الجامعة
مجلس عمداء الجامعة
طالب جامعة الرشق األوسط.

لوحة رشف الجامعة

املادة ( :)3لوحــة رشف الجامعــة ،هــي الئحــة ســنوية تصــدر يف نهايــة الفصــل الــدرايس الثــاين مــن كل عــام
جامعــي ،تحتــوي عــى أســاء الطلبــة املتفوقــن وتخصصاتهــم ومعدالتهــم الرتاكميــة ،وتوضــع

هــذه اللوحــة يف مــكان بــارز يف الجامعــة بشــكل دائــم ،ويشــرط لوضــع اســم الطالــب عــى هــذه
اللوحــة مــا يــأيت:

 .1أن يكــون قــد أنهــى يف نهايــة الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الجامعــي مــا ال يقــل
عــن ( )99ســاعة معتمــدة لطلبــة البكالويــوس و( )18ســاعة معتمــدة لطلبــة الدراســات
العليــا وذلــك حســب الخطــة الدراســية للتخصــص ،وأن يكــون قــد درس هــذه املــواد

يف الجامعــة.

 .2أن يحصل عىل أعىل معدل تراكمي يف تخصصه.

 .3أال يقل معدله الرتاكمي عن ( )3.65يف أي فصل من فصول السنة.
 .4أال يكون قد رسب يف أي مادة من املواد التي درسها يف الجامعة.

 .5أال يكــون قــد صــدرت بحقــه عقوبــة تأديبيــة حســب األنظمــة والتعليــات املعمــول بهــا
يف الجامعــة.

 .6أن يكــون مــن الطلبــة الذيــن وضعــت أســاؤهم عــى لوحــة رشف الكليــة لفصلــن
متتالــن.

 .7أن يكــون قــد نــر أو قُبــل لــه بحــث يف إحــدى مجــات الفئــة األوىل أو الثانيــة التــي
تعتمدهــا الجامعــة بالنســبة لطلبــة الدراســات العليــا.
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لوحة رشف الكلية

املادة ( :)4لوحــة رشف فصليــة تثبــت يف مــكان بــارز يف الكليــة يف نهايــة كل فصــل درايس اعتيــادي لــكل
مســتوى درايس يف كل تخصــص تطرحــه الكليــة ،ويشــرط لوضــع اســم الطالــب عــى هــذه

اللوحــة مــا يــأيت:

 .1أن يكــون ترتيبــه األول يف التخصــص بالنســبة ملســتواه الــدرايس حســب التعليــات،
وأن ال يقــل معدلــه الرتاكمــي عــن ( )3.65أو مــا يعادلهــا.

 .2أن يكــون قــد أنهــى يف الجامعــة مــا ال يقــل عــن ( )33ســاعة معتمدة لطلبــة البكالويوس
و( )15ســاعة معتمــدة لطلبــة الدراســات العليــا وذلــك حســب خطتــه الدراســية ،وأن

يكــون قــد درس هــذه املــواد يف الجامعــة.

 .3أال تقــل الســاعات املســجلة يف ذلــك الفصــل عــن ( )15ســاعة معتمــدة ،لطلبــة
البكالويــوس و( )9ســاعات معتمــدة لطلبــة الدراســات العليــا ،وذلــك وبــرط أن تكــون

محتســبة يف املعــدل الرتاكمــي وضمــن الخطــة الدراســية.

 .4إذا تســاوت املعــدالت الرتاكميــة يتــم اختيــار الطالــب الــذي أنهــى أعــى عــدد ســاعات
مجتــازة تراكميًــا ،وإذا تســاوى عــدد الســاعات املجتــازة تراكميًــا عنــد أكــر مــن طالــب
نختــار الطالــب صاحــب أعــى عــدد ســاعات مجتــازة يف ذلــك الفصــل.

 .5أن يكون ناج ًحا يف جميع املواد التي درسها يف الجامعة.

 .6أال يكــون قــد صــدر بحقــه عقوبــة تأديبيــة حســب األنظمــة والتعليــات املعمــول بهــا
يف الجامعــة.

 .7أن يكــون قــد نــر أو قُبــل لــه بحــث يف إحــدى مجــات الفئــة األوىل أو الثانيــة أو الثالثــة
التــي تعتمدهــا الجامعــة بالنســبة لطلبــة الدراســات العليــا.

أحكام عامة

املادة ( .1 :)5تقــوم دائــرة القبــول والتســجيل بإعــداد قوائــم املتفوقــن يف نهايــة كل فصــل درايس عــادي
بالنســبة للوحــة رشف الكليــات ،ويف نهايــة كل عــام جامعــي بالنســبة للوحــة رشف الجامعــة.

 .2يثبت التفوق يف سجل الطالب األكادميي.

 .3يقــوم الرئيــس بتقديــم شــهادات التفــوق والجوائــز التقديريــة للطلبــة املدرجــة أســاؤهم عــى
«لوحــة رشف الجامعــة» يف احتفــال خــاص.

 .4يقــوم عميــد الكليــة بتقديــم شــهادات التفــوق والجوائــز التقديريــة للطلبــة املدرجــة أســاؤهم
عــى «لوحــة رشف الكليــة» يف احتفــال خــاص للكليــة.

ـؤول عــن إدارة ملــف لوحــة رشف الجامعــة ،ويكــون عميــد الكليــة
 .5يكــون أحــد نــواب الرئيــس مسـ ً
ـؤول عــن إدارة ملــف لوحــة رشف الكليــة.
املعنــي مسـ ً
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املادة ( :)6يتــم الــرف بأمــر مــن الرئيــس وفقًــا للنظــام املــايل ويف حــدود املوازنــة العامــة املعتمــدة،
وضمــن خطــة العمــل املقدمــة ،وبعــد التدقيــق مــن وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخــي.

املادة ( :)7يبت مجلس العمداء يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.

املادة ( :)8تلغي هذه التعليامت أي تعليامت أو قرارات سابقة بهذا الخصوص اعتبا ًرا من إقرارها.
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تعليمات سكن الطلبة في جامعة الشرق األوسط
املادة ( :)1تســمى هــذه التعليــات «تعليــات ســكن الطلبــة يف جامعــة الــرق األوســط ســنة ،»2020
ويُعمــل بهــا اعتبــا ًرا مــن تاريــخ إقرارهــا.

املادة ( :)2يكــون للكلــات والعبــارات اآلتيــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين املخصصــة لهــا
أدنــاه مــا مل تــدل القرينــة عــى غــر ذلــك:
الجامعة
الرئيس
الدائرة
املدير
مرشف السكن
الطالب

:
:
:
:
:
:

جامعة الرشق األوسط.
رئيس الجامعة.
دائرة الهندسة والخدمات.
مدير الدائرة.
املرشف أو املرشفة عىل السكن.
الطالب املسجل يف الجامعة.

املادة ( :)3يشــكل مديــر الدائــرة لجنــة تســمى لجنــة قبــول طلبــة الســكن الداخــي ،للنظــر يف الطلبــات
املقدمــة لاللتحــاق بالســكن والبــت فيهــا.

املادة ( :)4يشرتط لقبول الطلبة يف السكن أو استمرار بقائهم فيه ما ييل:

مسجل للدراسة املنتظمة يف الجامعة.
ً
أ .أن يكون الطالب

ب .أن يكــون الطالــب الئقًــا صحيًــا وخاليًــا مــن األمــراض الســارية ،مبوجــب شــهادة مــن
طبيــب الجامعــة.

ج .أن يوقع الطالب تعهدًا بالتقيد بتعليامت السكن.
د .أن يكون الطالب حسن السرية والسلوك.

هـ .أن تتوفر األماكن الشاغرة يف السكن وفق األولويات التي تحددها الدائرة.

و .أن يعبــىء الطالــب منــوذج عقــد إيجــار الســكن ،وبطاقــة عهــدة أصــول ،وإقــرا ًرا وتعهـدًا
يف الوقــت الــذي تحــدده الدائــرة قبــل بــدء كل فصــل درايس.

ز .أن يُســدد رســوم الســكن الفصليــة التــي تقررهــا الجامعــة مبــا يف ذلــك رســم التأمــن
الخــاص بالســكن وذلــك قبــل بــدء الفصــل.

املادة ( :)5ت ُحدد لجنة خاصة يشكلها الرئيس مقدار رسوم السكن الواجب عىل الطلبة تسديدها.
املادة ( :)6يلتزم الطالب املستأجر مبا ييل:
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 .1تسديد رسوم اإلقامة ورسوم التأمني عن الفصل الدرايس عند بدء الفصل.
 .2عدم السامح للغري باملبيت بالسكن.

 .3عدم إدخال الجنس اآلخر إىل السكن أو اإلخالل باآلداب العامة.

 .4عــدم إدخــال الحيوانــات كافــة ،واملرشوبــات الروحيــة ،واألطعمــة ذات الروائــح القويــة؛
احرتا ًمــا لجميــع املســتأجرين.

 .5عدم ترك النفايات داخل الشقق واملمرات.

 .6تســليم الشــقة نظيفــة وخاليــة مــن العيــوب عنــد انتهــاء مــدة اإليجــار كــا اســتلمها ،وإال
ســيخرس املســتأجر التأمــن.

 .7تســديد الكهربــاء حســب عــداد الشــقة مضافًــا إليــه ( )10دنانــر بــدل كهربــاء ،وخدمــات،
ومــاء.

 .8عــدم إشــغال املأجــور لغــر الغايــة التــي اســتأجره ألجلهــا ،أو أن يســتعمله فيهــا مبــا
يخالــف الــرع والقانــون وأنظمــة البــاد واآلداب العامــة.

املادة ( :)7يحــق للدائــرة إخــراج املســتأجر مــن الشــقة يف أي وقــت ،وذلــك ملخالفــة املســتأجر لجميــع األمــور
املتفــق عليهــا مســبقًا ،وال يحــق للمســتأجر طلــب تعويــض أو التأمــن املدفــوع.

املادة ( :)8يفقد املستأجر كامل املبلغ املدفوع يف حال مغادرته قبل انتهاء مدة العقد.
املادة ( :)9ال يحق للمستأجر خصم إيجار آخر شهر من التأمني.
املادة (:)10يف حال تأخر املستأجر عن دفع اإليجار للمؤجر إخالء الشقة فو ًرا.
املادة (:)11يتحمل املستأجر مسؤولية كرس أو فقدان أي من محتويات الشقة.
املادة ( :)12أ .يحــق للطلبــة املقبولــن يف الســكن البقــاء فيــه خــال اإلجــازات التــي تتخلــل الفصــل الــدرايس
إذا كانــت هــذه اإلجــازات ملــدة يــوم واحــد أو يومــن.

ب .ال يحــق للطلبــة املقبولــن يف الســكن البقــاء فيــه خــال اإلجــازات الطويلــة التــي تتخلــل

الفصــل الــدرايس أو بــن الفصــول الدراســية إال يف حــاالت خاصــة وبعــد موافقــة الدائــرة.

املادة (:)13يســمح للطالــب الراغــب يف اإلقامــة بالســكن لفصــل درايس واحــد البقــاء فيــه ملــدة ()4
أربعــة شــهور وتســتوىف منــه الرســوم عــى هــذا األســاس.
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املادة (:)14يتم تجديد إقامة الطلبة يف السكن وفق الرشوط واإلجراءات التالية:

 .1تعبئــة منــوذج طلــب تجديــد الســكن لــدى الدائــرة وتقدميــه إىل مــرف الســكن خــال
األســبوع األخــر مــن كل فصــل درايس.

 .2موافقة مدير الدائرة عىل التجديد بنا ًء عىل رشوحات مرشف السكن.
املادة (:)15يتعني عىل الطالب االلتزام مبا ييل لإلقامة يف سكن الطلبة:
أ .املحافظة عىل الهدوء يف السكن:

 .1مراعاة أوقات الهدوء يف السكن لتهيئة الجو املناسب للدراسة والراحة.

 .2عدم إحداث إزعاج ،سواء من املذياع أو املسجل أو التحدث بصوت مرتفع.
ب .النظافة:

 .1تنظيف الشقة وترتيبها يوم ًيا.
 .2عــدم إلصــاق الصــور واإلعالنــات عــى واجهــات الســكن أو الجــدران أو األثــاث داخــل
الغــرف أو املرافــق العامــة.

 .3عدم تخزين األطعمة يف غرف النوم.

 .4استخدام املرافق الصحية يف السكن بالشكل السليم ،وإبقاؤها نظيفة.
ج .االلتزام باملحافظة عىل األثاث وموجودات السكن:

 .1املحافظــة عــى األثــاث يف الســكن :يعـ ّد األثــاث عهــدة شــخصية عــى الطالــب ،وعليــه
املحافظــة عــى موجــودات الســكن وأي مخالفــة أو خلــل يعــرض الطالــب للتغريــم.

 .2املمتلــكات الشــخصية مســؤولية الطالــب والتتحمــل الجامعــة مســؤولية فقــدان أي
يش مــن هــذه املمتلــكات.

 .3عــى جميــع الطلبــة أخــذ مــا يخصهــم مــن أمتعــة وكتــب يف نهايــة كل فصــل درايس،
وإال ســتقوم إدارة الســكن بإخــاء الســكن وإتــاف مــا يبقيــه الطالــب فيــه.

د .االلتزام بعدم ارتكاب أي مخالفات داخل السكن من خالل:

 .1حظــر اقتنــاء أو تــداول املــواد القابلــة لالشــتعال أو الســامة أو الضــارة أو املرشوبــات
الروحيــة بأنواعهــا.

 .2حظــر تــداول املــواد والكتــب والنــرات واملجــات املمنوعــة ،وعــدم اقتنــاء الحيوانــات
األليفــة.

 .3وجوب ارتداء املالبس الالئقة ،وعدم التجول خارج السكن مبالبس النوم.

 .4اســتقبال األقــارب يف األماكــن املخصصــة لذلــك ،وال يجــوز اصطحــاب أي منهــم إىل
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الســكن ،كــا ال يســمح لألصدقــاء أو األقــارب أو أي كان مــن خــارج الســكن باملبيــت يف

الســكن.

 .5مغادرة السكن والعودة إليه وفق الساعات املحددة واملعلنة.

املادة ( :)16أ .يف حــال مخالفــة طلبــة الســكن ألحــكام هــذه التعليــات تقــع عليهــم إحــدى العقوبــات
التأديبيــة التاليــة ،املناســبة للمخالفــة:
 .1التنبيه.

 .2اإلنذار األول.

 .3اإلنذار الثاين.

 .4اإلنذار النهايئ.

 .5التغريم مبا اليقل عن مثيل الثمن لليشء املتلف أو املفقود.
 .6الفصل من السكن ملدة فصل درايس واحد أو أكرث.
 .7الفصل من السكن نهائ ًيا.

ب .الجهة املسؤولة عن توقيع العقوبة:

 .1يوقع مدير الدائرة عقوبة التنبيه.

 .2يوقــع الرئيــس العقوبتــن ( )5و( )6الواردتــن يف البنــد (أ) مــن هــذه املــادة ،بنــا ًء عــى
تنســيب مديــر الدائــرة.

 .3يوقــع الرئيــس العقوبــة ( )7الــواردة يف البنــد (أ) مــن املــادة ( )16مــن هــذه املــادة بنــا ًء
عــى تنســيب لجنــة التحقيــق التــي يتــم تشــكيلها مــن الرئيــس لهــذه الغايــة.
املادة (:)17يبت الرئيس يف الحاالت التي مل يرد فيها نص.
املادة (:)18الرئيس ومدير دائرة الهندسة والخدمات مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليامت.
املادة (:)19ت ُلغي هذه التعليامت بعد إقرارها أي تعليامت سابقة ذات صلة.
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تعليمات لوحة الشرف لطلبة جامعة الشرق األوسط
املادة ( :)1تســمى هــذه التعليــات «تعليــات لوحــة الــرف لطلبــة جامعــة الــرق األوســط» لســنة ،2020
ويعمــل بهــا اعتبــا ًرا مــن تاريــخ إقرارهــا.

املادة ( :)2يكــون للكلــات والعبــارات اآلتيــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين املخصصــة لهــا
أدنــاه ،مــا مل تــدل القرينــة عــى غــر ذلــك:
:
:
:
:

الجامعة
الرئيس
املجلس
الطالب

جامعة الرشق األوسط
رئيس الجامعة
مجلس عمداء الجامعة
طالب جامعة الرشق األوسط.

لوحة رشف الجامعة

املادة ( :)3لوحــة رشف الجامعــة ،هــي الئحــة ســنوية تصــدر يف نهايــة الفصــل الــدرايس الثــاين مــن كل عــام
جامعــي ،تحتــوي عــى أســاء الطلبــة املتفوقــن وتخصصاتهــم ومعدالتهــم الرتاكميــة ،وتوضــع

هــذه اللوحــة يف مــكان بــارز يف الجامعــة بشــكل دائــم ،ويشــرط لوضــع اســم الطالــب عــى هــذه
اللوحــة مــا يــأيت:

 .1أن يكــون قــد أنهــى يف نهايــة الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الجامعــي مــا ال يقــل
عــن ( )99ســاعة معتمــدة لطلبــة البكالويــوس و( )18ســاعة معتمــدة لطلبــة الدراســات

العليــا وذلــك حســب الخطــة الدراســية للتخصــص ،وأن يكــون قــد درس هــذه املــواد يف

الجامعــة.

 .2أن يحصل عىل أعىل معدل تراكمي يف تخصصه.

 .3أال يقل معدله الرتاكمي عن ( )3.65يف أي فصل من فصول السنة.
 .4أال يكون قد رسب يف أي مادة من املواد التي درسها يف الجامعة.

 .5أال يكــون قــد صــدرت بحقــه عقوبــة تأديبيــة حســب األنظمــة والتعليــات املعمــول بهــا
يف الجامعــة.

 .6أن يكــون مــن الطلبــة الذيــن وضعــت أســاؤهم عــى لوحــة رشف الكليــة لفصلــن
متتالــن.

 .7أن يكــون قــد نــر أو قُبــل لــه بحــث يف إحــدى مجــات الفئــة األوىل أو الثانيــة التــي
تعتمدهــا الجامعــة بالنســبة لطلبــة الدراســات العليــا.
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لوحة رشف الكلية

املادة ( :)4لوحــة رشف فصليــة تثبــت يف مــكان بــارز يف الكليــة يف نهايــة كل فصــل درايس اعتيــادي لــكل
مســتوى درايس يف كل تخصــص تطرحــه الكليــة ،ويشــرط لوضــع اســم الطالــب عــى هــذه

اللوحــة مــا يــأيت:

 .1أن يكــون ترتيبــه األول يف التخصــص بالنســبة ملســتواه الــدرايس حســب التعليــات،
وأن ال يقــل معدلــه الرتاكمــي عــن ( )3.65أو مــا يعادلهــا.

 .2أن يكــون قــد أنهــى يف الجامعــة مــا ال يقــل عن ( )33ســاعة معتمــدة لطلبــة البكالويوس
و( )15ســاعة معتمــدة لطلبــة الدراســات العليــا وذلــك حســب خطتــه الدراســية ،وأن

يكــون قــد درس هــذه املــواد يف الجامعــة.

 .3أال تقــل الســاعات املســجلة يف ذلــك الفصــل عــن ( )15ســاعة معتمــدة ،لطلبــة
البكالويــوس و( )9ســاعات معتمــدة لطلبــة الدراســات العليــا ،وذلــك وبــرط أن تكــون

محتســبة يف املعــدل الرتاكمــي وضمــن الخطــة الدراســية.

 .4إذا تســاوت املعــدالت الرتاكميــة يتــم اختيــار الطالــب الــذي أنهــى أعــى عــدد ســاعات
مجتــازة تراكميًــا ،وإذا تســاوى عــدد الســاعات املجتــازة تراكميًــا عنــد أكــر مــن طالــب
نختــار الطالــب صاحــب أعــى عــدد ســاعات مجتــازة يف ذلــك الفصــل.

 .5أن يكون ناج ًحا يف جميع املواد التي درسها يف الجامعة.

 .6أال يكــون قــد صــدر بحقــه عقوبــة تأديبيــة حســب األنظمــة والتعليــات املعمــول بهــا
يف الجامعــة.

 .7أن يكــون قــد نــر أو قُبــل لــه بحــث يف إحــدى مجــات الفئــة األوىل أو الثانيــة أو الثالثــة
التــي تعتمدهــا الجامعــة بالنســبة لطلبــة الدراســات العليــا.

أحكام عامة

املادة ( .1 :)5تقــوم دائــرة القبــول والتســجيل بإعــداد قوائــم املتفوقــن يف نهايــة كل فصــل درايس عــادي
بالنســبة للوحــة رشف الكليــات ،ويف نهايــة كل عــام جامعــي بالنســبة للوحــة رشف الجامعــة.

 .2يثبت التفوق يف سجل الطالب األكادميي.

 .3يقــوم الرئيــس بتقديــم شــهادات التفــوق والجوائــز التقديريــة للطلبــة املدرجــة أســاؤهم عــى
«لوحــة رشف الجامعــة» يف احتفــال خــاص.

 .4يقــوم عميــد الكليــة بتقديــم شــهادات التفــوق والجوائــز التقديريــة للطلبــة املدرجــة أســاؤهم
عــى «لوحــة رشف الكليــة» يف احتفــال خــاص للكليــة.

ـؤول عــن إدارة ملــف لوحــة رشف الجامعــة ،ويكــون عميــد الكليــة
 .5يكــون أحــد نــواب الرئيــس مسـ ً
ـؤول عــن إدارة ملــف لوحــة رشف الكليــة.
املعنــي مسـ ً
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املادة ( :)6يتــم الــرف بأمــر مــن الرئيــس وفقًــا للنظــام املــايل ويف حــدود املوازنــة العامــة املعتمــدة،
وضمــن خطــة العمــل املقدمــة ،وبعــد التدقيــق مــن وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخــي.
املادة ( :)7يبت مجلس العمداء يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.
املادة ( :)8تلغي هذه التعليامت أي تعليامت أو قرارات سابقة بهذا الخصوص اعتبا ًرا من إقرارها.
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إرشادات عامة للطلبة:
عزيزي الطالب/ـة،

ـا مــن
الجامعــة بيتــك الثــاين ،أنشــئت لخدمتــك ،ولخدمــة أبنائــك مــن بعــدك ،فاحــرص عــى أن تكــون جــز ًءا مهـ ًّ

ســمعتها األكادمييــة الرفيعــة ،مــن خــال التزامــك باإلرشــادات العامــة اآلتيــة:

 .1التعليــات املثبتــة يف هــذا الدليــل ،وغريهــا مــن التعليــات والسياســات الناظمــة للعمــل ،واإلرشــادات
الصــادرة عــن املصــادر الرســمية للجامعــة ســبيلك الوحيــد لحيــاة جامعيــة هانئــة ،تحقق أهدافك املنشــودة
وطموحاتــك العاليــة؛ فاحــرص دامئًــا عــى تلقــي املعلومــة مــن مصدرهــا األســايس ،واإلفــادة منهــا مــا

أمكــن.

 .2تأكــد دامئًــا مــن تثبيــت معلوماتــك الشــخصية الصحيحــة ،وعنــوان ســكنك الدقيــق ،واحــرص عــى تحديــث
عنوانــك اإللكــروين ،واملعلومــات التــي تتيــح التواصــل الفاعــل معــك لــدى الجهــات املعنيــة يف الجامعــة.

وتذكــر أنهــا أمانــة لديهــا ،وال يُســمح ألحــد باالطــاع عليهــا ألي غــرض كان.

 .3اســتعن مبرشــدك األكادميــي ،واحــرص عــى مراجعتــه واالسرتشــاد برأيــه وبتوجيهاتــه ملســاعدتك يف
اختيــار املــواد التــي تقــع ضمــن خطتــك ،وبذلــك تضمــن تنفيذهــا عــى الوجــه األمثــل ،وضمــن الوقــت

يل املحــدّد.
املثــا ّ

ـرة داخــل
 .4الوثائــق الرســمية ،ومنهــا هويتــك الجامعيــة ،وســيلتك الوحيــدة لتعامــل آمــن ،ولخدمــات ميـ ّ
الجامعــة ،ويف الوقــت نفســه ميكنــك الحصــول عــى الوثائــق الرســمية املتعلقــة بوضعــك األكادميــي يف
الجامعــة مــن خــال النــاذج الرســمية املعتمــدة يف دائــرة القبــول والتســجيل ،وذلــك بعــد دفــع الرســوم

املقــررة.

 .5التســجيل ضمــن املواعيــد املعلــن عنهــا حســب التقويــم الجامعــي يج ّنبــك غرامــات التأخــر يف التســجيل،
واملواظبــة عــى الــدوام ،وااللتــزام بحضــور املحــارضات ،وبتقديــم االمتحانــات يف أوقاتهــا املحــددة؛ أمــور
تج ّنبــك الرســوب يف املــادة ،أو الحرمــان مــن تقديــم االمتحــان النهــايئ فيهــا.

 .6تتيــح لــك عــادة شــؤون الطلبــة فرصــة تنميــة مهاراتــك الثقافيــة ،والرياضيــة ،والفنيــة ،مــن خــال األنديــة
الطالبيــة املختلفــة؛ فــا تــردد مــن اإلفــادة منهــا يف أوقــات فراغــك.

ـوي للحصــول عــى املعلومــات الحديثــة ورقيًّــا وإلكرتونيًّا ،يف مجــال تخصصك،
 .7مكتبــة الجامعــة مصــدر حيـ ّ
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ويف غــره مــن املجــاالت؛ فاحــرص عــى اإلفــادة منهــا يف أوقــات فراغــك ،ضمــن التعليــات الناظمــة

لذلــك.

 .8تذكّــر أ ّن االحــرام املتبــادل ســمة مــن ســات التعامــل الســائد يف جامعتنــا بــن منتســبيها كافــة ،وزائريهــا
وكل مــن يتعامــل معهــا.

 .9انتــاؤك لجامعتــك يعنــي أن تحمــي ممتلكاتهــا ومرافقهــا مــن العبــث الالمســؤول ،وأن تحافــظ عليهــا
نظيفــة جمليــة ،تعكــس الوجــه الحضــاري املــرق لــرح علمــي شــامخ.

الخارجي الالئق ،من السامت األساسية للطالب الجامعي.
.10املظهر
ّ
.11أنــت بالتأكيــد جــزء ال يتجــزأ مــن هــذه املنظومــة الحيويــة التــي تراعــي يف تعاملهــا أســس الحوكمة الرشــيدة:
التشــاركية ،والشــفافية واملســاءلة؛ ولهــذا أتاحــت لــك الجامعــة فرصــة إيصــال مالحظاتــك ،والتعبــر عــن

رأيــك بشــفافية ورسيّــة حــول مســتويات األداء األكادمي ّيــة ،واإلداريّــة ،والخدم ّيــة ،مــن خــال صناديــق
الشــكاوى واالقرتاحــات املنتــرة يف الجامعــة ،واملتاحــة إلكرتون ًّيــا عــر املوقــع الرســمي للجامعــة؛ فكــن
ـا للمســؤولية.
أهـ ً

والله ويل التوفيق
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للتواصل مع الجامعة
الجامعة :
رقم الهاتف :

رقم املوبايل :

+962 6 4790222

+962 79 7122000
+962 79 9969933

دائرة القبول والتسجيل :
رقم الهاتف :
رقم الفرعي :

+962 6 4790222
343 ،365 ،263 ،390 ،303 ،460

دائرة الرعاية الصحية :
رقم الهاتف :
رقم الفرعي :

+962 6 4790222
306

دائرة الهندسة والخدمات :
رقم الهاتف :
رقم الفرعي :

+962 6 4790222
217

الدائرة املالية :
رقم الهاتف :
رقم الفرعي :

+962 6 4790222
346

دائرة تكنولوجيا املعلومات :
رقم الهاتف :
رقم الفرعي :

+962 6 4790222
530 - 675 - 202

الدائرة القانونية :
رقم الهاتف :
رقم الفرعي :

+962 6 4790222
530 - 675 - 202

مركز خدمات الطلبة :
رقم الهاتف :
رقم الفرعي :

+962 6 4790222
325 - 437
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فرعي 331 ،330 :

فرعي 389 :

فرعي 267 :

فرعي 438 :

فرعي 367 :

فرعي 312 :

فرعي 307 :

فرعي 359 :

فرعي 334 :

فرعي 326 :

فرعي 392 :

فرعي 319 :

فرعي 282 :
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