« ان من الحتمي أن يكون للشباب األردني ,الدور الفاعل والمشاركة الجدية في شؤون
وشجون الوطن ,فهم فرسان التغيير القادرون على احداث نقلة نوعية في مستقبل هذا
الوطن وتحقيق الغد المشرق ألجياله المقبلة «
من أقوال جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم

حضرة صاحب السمو الملكي
األمير الحسين بن عبد هللا الثاني ولي العهد

جدول المحتويات
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الرؤية

نشيــــد الجامعــــــة

				
لكـل العرب
منهل أنـت ّ
ٌ

فاس ُمك الطّاه ُر ِمـن َمرسى ال َّنبي

				
َمه ِب ُط اإلرساء يا إرسا َءنا

سـوف يبقى خيـ َر ٍ
َ
إرث يعريب

بالقلم ُ ...زيِّ َن ْت إرساؤنا
بالوالء بال ِق َي ِم  ...باإلخا ِء
ِ
				
ال ُعال بالعلم .والعلـم ال ُعىل

فـاكتبـي (إرسا َءنـا) املستقبـال

				
الح  ..وبرشى أقبلت
ٌ
أمل َ

بـك يـا إسـرا ُء نُ ْحيي األمـال

بالقلم ُ ...زيِّ َن ْت إرساؤنا
بالوالء بال ِق َي ِم  ...باإلخا ِء
ِ
ِ
أنت يا إرسا ُء أ ْخ ٌ
				
الق .وعلم

ونشيـ ٌد صـا َر تسبيحـاً لـفـم

				
علـ ٌم يخفـق للعلـم هنـا

للعلـم ديْـم
وهـنـا اإلسـرا ُء
ِ

بالقلم ُ ...زيِّ َن ْت إرساؤنا
بالوالء بال ِق َي ِم  ...باإلخا ِء
ِ
				
لك يا إرسا ُء قد كان الوالء

الحب مـن صدق اإلخاء
َ
وشبْنا َّ

				
نح ُن كالجسم َر َعتْنا َوحـ َدة

للجسـم البـقـا َء
يكتـب
وبهـا
ِ
ُ

بالقلم ُ ...زيِّ َن ْت إرساؤنا
بالوالء بال ِق َي ِم  ...باإلخا ِء
ِ

الريادة في التعليم واإلبداع والبحث العلمي وتنمية المجتمع.

الرسالة
االلتزام بتقديم برامج أكاديمية رائدة ،وتطوير البحث العلمي،وتحفيز اإلبداع،والمساهمة في
تحقيق تطلعات المجتمع من خالل تطبيق معايير التميز العالمية.

األهداف

 .1بناء خطة استراتيجية تعكس رؤية الجامعة ورسالتها وقيمها.
 .2تطوير منظومة الحاكمية في الجامعة من خالل تعزيز مبادئ العمل المؤسسي
ونشر ثقافة النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص ،والعمل بروح الفريق.
 .3تقديم برامج أكاديمية رائدة تلبي احتياجات سوق العمل ،واستخدام أحدث التقنيات
واألساليب في التعليم.
 .4تطوير البحث العلمي التطبيقي وتحفيز اإلبداع والمشاريع الريادية من خالل
استقطاب وتطوير الكفاءات البحثية ،وتوفير اإلمكانات المالية والمادية لدعم
الباحثين.
 .5تنمية المصادر المالية والمادية للمؤسسة ،وتطوير المصادر البشرية من خالل
اليات التدريب والتأهيل وتقييم األداء.
 .6تطوير الخدمات الطالبية ،وتمكين الطلبة منمواكبة سوق العمل من خالل توفير
فرص التدريب والتأهيل ،وتعزيز دور مكتب متابعة الخريجين في دعم الطلبة بعد
التخرج و تحقيق التواصل المستمر وتوفير فرص التدريب والتوظيف لهم.
 .7المساهمة في تحقيق تطلعات المجتمع وتعزيز الشراكات مع المؤسسات
والجامعات على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.
 .8الحصول على شهادة الجودة المحلية على مستوى الجامعة وعلى مستوى
التخصصات ،وتحسين ترتيب الجامعة ضمن التصنيفات المحلية والعالمية.
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متطلبــات الكليــة :هــي مجموعــة مــن الم ـواد الد ارســية التــي تحددهــا كل كليــة ،والتــي يجــب علــى
طــاب الكليــة إنهاءهــا.
متطلبــات التخصــص :هــي مجموعــة مــن الم ـواد الد ارســية التــي يحددهــا القســم المختــص وهــي
بدورهــا:
مواد إجبارية :مجموعة من المساقات المحددة من قبل القسم المختص.
مــواد اختياريــة :مجموعــة مــن الم ـواد المحــددة مــن قبــل الكليــة ،يختــار منهــا الطالــب
الســاعات المطلوبــة.
متطلبات مساندة :هي مواد يدرسها الطالب من تخصص آخر.
متطلبــات حــرة :يختارهــا الطالــب ممــا تطرحــه الجامعــة ،وحســب عــدد الســاعات المحــددة فــي خطتــه
الدراسية.
ثانياً :برامج الماجستير
مسار الرسالة
مواد إجبارية )15( :ساعة معتمدة
مواد اختيارية )9( :ساعات معتمدة كحد أقصى
الرسالة )9( :ساعات معتمدة
مسار الشامل
مواد اجبارية )24( :ساعة معتمدة كحد أدنى
مواد اختيارية )9( :ساعات معتمدة
الفصول الدراسية
الفصل األول :مدته ستة عشر أسبوعاً ،يبدأ في شهر تشرين أول.
الفصل الثاني :مدته ستة عشر أسبوعاً ،يبدأ في شهر شباط.
الفصل الصيفي :مدته عشرة أسابيع ،يبدأ في نهاية شهر حزيران أو بداية شهر أيلول.
18
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إجراءات القبول والتسجيل
أوالً :برامج البكالوريوس
يعتمــد قبــول الطــاب فــي مختلــف التخصصــات الد ارســية فــي الجامعــة علــى أســاس معــدل وفــرع
الثانويــة العامــة ،ويتــم دخــول التخصــص المطلــوب وفقـاً ألســس القبــول التــي يحددهــا مجلــس التعليــم
العالــي .لــذا يجــب أن يكــون معــدل امتحــان الثانويــة العامــة بجميــع فروعهــا متوافقـاً مــع متطلبــات
التخصــص المرغــوب فــي الكليــة المطلوبــة فــي الجامعــة.
وينبغــي مــلء اســتمارات طلبــات التســجيل؛ وتقديمهــا إلــى دائـرة القبــول والتســجيل مــع جميــع الوثائــق
الداعمة.
ثانياً :برامج الماجستير
يشترط لقبول الطالب في برامج الماجستير ما يأتي:
• أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد من جامعة
معترف بها ،وتكون دراسته باالنتظام.
• أن تكون درجة البكالوريوس في موضوع يؤهل الطالب للدراسة المتخصصة في
البرنامج الذي يرغب االلتحاق به.
• يجوز قبول ما ال يزيد عن  20%من إجمالي المقاعد للحاصلين على درجة
البكالوريوس بتقدير مقبول ،نصفهم في األقل وافدون ،شريطة أن يدرس الطالب
( )3مواد من خطة برنامج الماجستير في فصل التحاقه بالجامعة ،يحددها القسم
المراد االلتحاق به ،وأن يجتاز الطالب المواد الثالث بنجاح بعالمة ( )70%حدًا
أدنى لكل منهما ،وبمعدل تراكمي ال يقل عن ( ،)75%وعندها يصبح الطالب
نظاميا ً،وتحسب له هذه المواد ضمن المواد المقررة في خطته ،فإن لم يحقق ذلك
يفصل من الجامعة.
• النجاح في امتحان مقدرة اللغة اإلنجليزية وفقاً للتعليمات السارية والصادرة عن
مجلس التعليم العالي.

برامج البكالوريوس
أوالً :الثانوية العامة األردنية
• كشف عالمات الثانوية العامة األردنية  /األصل أو صورة مصدقة.
• صورة عن الهوية الشخصية ،أو شهادة الميالد ،أو دفتر العائلة.
• دفتر خدمة العلم مؤجالً للطلبة الذكور ،أو شهادة إنهاء الخدمة االحتياطية.
• صورتان شخصيتان حديثتان.
ثانياً :الثانوية العامة العربية واألجنبية
• الشــهادات العربيــة (الســودانية ،الليبيــة ،اليمنيــة ،العراقيــة) األصــل مصدقــة حســب
األصــول مــن و ازرة التربيــة والتعليــم األردنيــة.
• بقيــة الشــهادات العربيــة واالجنبيــة ،التصديــق والمعادلــة حســب األصــول مــن و ازرة
التربيــة والتعليــم األردنيــة.
• الشــهادات الثانويــة غيــر العربيــة (التصديــق والمعادلــة مــن و ازرة التربيــة والتعليــم
األردنيــة).
• صورة عن جواز السفر.
• صورتان شخصيتان حديثتان.
ثالثاً :الطلبة المنتقلون أو الخريجون من جامعات أخرى
• كشــف عالمــات الجامعــة المنتقــل منهــا ،والمصدقــة الجامعيــة (للخريــج) ،وجميعهــا
مصدقــة مــن و ازرة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي.
• شهادة حسن سيرة وسلوك باإلضافة لألوراق المطلوبة في الفقرة األولى.
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الوثائق المطلوبة للتسجيل

• وصف المواد التي درسها الطالب.

علــى الطــاب الراغبيــن االلتحــاق بجامعــة اإلس ـراء تقديــم الوثائــق اآلتيــة مرفقــة بطلــب
التســجيل:

• كتاب من الجامعة المنقول منها يفيد أنه غير مفصول تأديبيًّا.
21
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رابعاً :الطلبة الحاصلون على دبلوم كليات المجتمع
• جميع ما ورد ذكره في الفقرة األولى.
• شهادة االمتحان الشامل مصدقة من و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي.
• كشف عالمات الدبلوم مصدق من و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي.
• معادلــة الشــهادة مــن و ازرة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي (للطلبــة األردنييــن
الحاصليــن علــى دبلــوم مــن خــارج األردن).
• وثيقــة تثبــت أن درجــة الدبلــوم تؤهلــه لمواصلــة د ارســته للحصــول علــى البكالوريــوس
فــي دولتــه (للطلبــة غيــر األردنييــن والحاصليــن علــى دبلــوم مــن خــارج األردن).
برامج الماجستير
• طلب االلتحاق بالجامعة.
• شهادة الثانوية العامة ،أو ما يعادلها مصدقة حسب األصول.
• كشف عالمات البكالوريوس مصدق حسب األصول.
• مصدقة تخرج البكالوريوس مصدقة حسب األصول.
• شهادة امتحان التوفل ،أو ما يعادلها.
• صــورة عــن هويــة األحـوال المدنيــة للطلبــة األردنييــن ،أو صــورة عــن جـواز الســفر
للطلبــة غيــر األردنييــن.
االنتقال من الكليات والجامعات األخرى
• يســمح للطالــب باالنتقــال إلــى الجامعــة مــن مؤسســات تعليميــة أخــرى معتــرف بهــا
وفقـاً للشــروط التــي تحددهــا و ازرة التعليــم العالــي ،وتتــم معادلــة المـواد التــي أنجزهــا
بنجــاح فــي الجامعــة المنقــول منهــا ،فــي حــال كانــت هــذه الم ـواد مشــابهة لمــا هــو
عليــه فــي التخصــص المنقــول إليــه فــي جامعــة اإلس ـراء ،ويكــون تاريــخ االنقطــاع
عــن الد ارســة أو التخــرج الــذي لــم يمــض عليــه ســبع ســنوات هــو تاريــخ احتســاب هــذه
الم ـواد ،دون أن تدخــل العالمــات فــي حســاب المعــدل التراكمــي.
22

• يجــب علــى الطالــب المنقــول تقديــم المســتندات الرســمية والســجالت باإلضافــة إلــى
كشــف بالم ـواد المنج ـزة مــن الكليــة أو الجامعــة الســابقة.
االنتقال والتحويل (طلبة ماجستير)
أول :االنتقال
ً
• يج ــوز انتقــال الط ــالب مــن برنامــج ماجســتير إلــى آخــر فــي الجامعــة بق ـرار مــن
ـاء علــى توص ــية مش ــتركة مــن لجــان األقســام المعنيــة وبتنســيب لجــان
المجلــس وبنـ ً
الكليتيــن وتحســب لــه بعــض المـ ـواد التــي درســها بمــا يعادلهــا علــى أن ال تدخ ــل
عالم ــات هــذه المـ ـواد فــي معدلــه التراكمــي وعلــى أن ال يقــل معدلــه التراكمــي عــن
تقديــر «جيــد جــداً».
• يجــوز انتقــال الطالــب مــن برنامــج ماجســتير فــي ج ــامعة أخــرى إلــى برنامــج مماثــل
فــي الجامعــة فــي حــال اســتيفائه شــروط القب ــول وتوفــر مقعــد شــاغر لــه فــي البرنامــج
الــذي يرغــب فــي االنتقــال إليــه وأن ال يقــل معدلــه التراكمــي عــن تقديــر «جي ــد جــداً».
• تقــدم طلبــات االنتقــال إلــى دائـرة القبــول والتســجيل فــي الجامعــة علــى النمــوذج المقــرر
لهــذا الغــرض وتتــم الموافقــة علــى االنتقــال بقـرار مــن لجنــة الكليــة.
• ال يجــوز أن يحســب للطالــب المنتقــل مــن خــارج الجامعــة أو المقبــول فيهــا وســبق
لــه د ارســة م ـواد فــي برنامــج مم ــاثل فــي جامعــة أخــرى مــا يزيــد علــى تســع ســاعات
معتمــدة.
• يحســم فصــل د ارســي واحــد مــن الح ــد األعلــى لمــدة الد ارســة مقابــل كل تســع ســاعات
معتمــدة.
• يشــترط فــي الم ـواد التــي درس ــها الط ــالب فــي ج ــامعة أخــرى ويرغــب فــي احتســابها مــا
يلــي:
 oأن تكــون مناظـرة مــن حيــث المســتوى والمحتــوى لمــادة أو مـواد فــي الخطــة الد ارســية
المقـررة.
 oأن ال يقل تقدير الطالب في كل منها عن «جيـد جداً».
 oأن ال يكون قد مضى على نجاحه في المـادة أكثر من خمس سـنوات.
• تحسب للطالب عند انتقاله أو قبوله في برنامج آخر:
 oالمـواد التي يختارها من المـواد التي درسـها في البرنامج السـابق وتدخل في معدله
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التراكمــي إن ك ــان االنتقــال داخــل الجامعــة.

رجـــوع

 oالمـ ـواد التــي يختارهــا مــن المـ ـواد التــي درس ــها فــي البرنامــج الساب ــق وال تدخــل فــي
معدلــه التراكمــي إن ك ــان االنتقــال مــن خــارج الج ــامعة.
• ال يجــوز احتســاب أيــة م ـواد مــن خــارج الخطــة الد ارســية التــي التحــق الطالــب علــى
أساســها إال إن ت ــم النــص علــى ذلــك.
• ال يجــوز احتســاب أيــة مــادة كان قــد درســها الطالــب مــن مســتوى برنامــج أق ــل فــي
مســتوى برنامــج أعلــى.
ـاء علــى توصيــة مــن لجنة
• تتــم الموافقــة علــى احتســاب الم ـواد بقـرار مــن لجنــة الكليــة بنـ ً
القسم.
• مــع م ارعــاة مــا ورد أعــاه فــي بنــد االنتقــال للطالــب الملتحــق ببرنامــج الد ارســات العليــا
فــي الجامعــة أن ي ــدرس م ــا ال يزيــد علــى ســت ســاعات معتمــدة فــي برنامــج مماثــل
فــي جامعــة أخــرى ش ـريطة:
بناء على توصية من لجنة القسم المختص.
 oموافقة لجنة الكلية ً
 oأن ال يكون قد حسب للطالب مواد من جامعة أخرى.
• ال تحسب عالمات أية مادة من المـواد المعادلة ضمن المعدل التراكمي.
ثانيا :التحويل
ً

• يجــوز تحويــل الطالــب مــن مســارالى آخــر ضمــن البرنامــج الواحــد بق ـرار مــن المجلــس
ـاء علــى توصيــة مــن لجنــة الكليــة.
بنـ ً

• عنــد تحويــل الطالــب مــن مســار إلــى آخــر تحســب لــه جميــع المـ ـواد التــي درســها
ضمــن الخط ــة الد ارســية المقــررة لــه وتدخــل عالمــات تلــك المـواد فــي المعــدل التراكمــي
للطالــب.
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رجـــوع
اإلرشاد األكاديمي

اســتكمال متطلبــات تخرجــه ،بهــدف مســاعدته علــى التوافــق فــي الحيــاة الجامعيــة.

تُعــد الجامعــات مــن أهــم مصــادر تنميــة القــوى البشـرية القــادرة علــى المســاهمة فــي التنميــة الشــاملة،
فعليهــا مســؤوليات كبي ـرة فــي تربيــة الطالــب الجامعــي مــن جميــع جوانــب شــخصيته( :النفســية،
والعقليــة ،واالجتماعيــة ،واألخالقيــة ،واألكاديميــة ،المهنيــة) ،ولهــا دور قيــادي فــي إعــداد القــوى
البش ـرية المؤهلــة لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل.

ويتمثــل اإلرشــاد األكاديمــي فــي جامعــة اإلس ـراء فــي جملــة الخدمــات اإلرشــادية والتوجيهيــة التــي
تقــدم لطالــب الجامعــة مــن قبــل وحــدة اإلرشــاد األكاديمــي ،والمتخصصيــن فــي اإلرشــاد األكاديمــي،
بهــدف التغلــب علــى كل مــا يواجــه الطالــب مــن مشــكالت وتحديــات تعرقــل مســيرته األكاديميــة،
ومســاعدته علــى اتخــاذ قـ اررات ذات صلــة بمســيرته التعليميــة.

وتســعى الجامعــة إلــى تعزيــز نظامهــا بمجموعــة مــن الب ارمــج األكاديميــة وغيــر األكاديميــة المســاندة
لطالبهــا؛ لتوفيــر بيئــة تعليميــة محفـزة وجاذبــة تضمــن للطلبــة مقومــات النجــاح والتوافــق فــي الحيــاة
الجامعيــة ،ومــن أهــم الب ارمــج األكاديميــة التــي تقدمهــا الجامعــة برنامــج اإلرشــاد األكاديمــي ،الــذي
يهــدف إلــى تنميــة شــخصية الطالــب ،ومســاعدته فــي اكتشــاف قد ارتــه وميولــه ،إلــى جانــب تبصيـره
بنوعيــة التخصصــات الفعليــة المطلوبــة لســوق العمــل فــي ضــوء احتياجــات وخطــط وب ارمــج التنميــة
المســتقبلية ،ومؤشـرات احتياجــات ســوق العمــل مــن الخريجيــن.

مبادئ اإلرشاد األكاديمي

إن اإلرشــاد األكاديمــي يمثــل ركن ـاً أساســياً ومحوري ـاً ،لمواجهــة التغي ـرات واألكاديميــة فــي النظــام
وَ
الجامعــي وفلســفته التربويــة ،وفــي ضــوء تلــك التحديــات النفســية ،والعلميــة ،واالجتماعيــة ،والمهنيــة
للطالــب الجامعــي التــي ربمــا تواجــه الطالــب ،وخلصــت الكثيــر مــن توصيــات الد ارســات واألبحــاث
أن هنــاك ضــرورة حتميــة لألخــذ بنظــام اإلرشــاد األكاديمــي لطلبــة الجامعــة؛ يتوافــق مــع حياتــه
إلــى َ
الجامعيــة علميـاً ومهنيـاً.
ولهــذا تتبنــى جامعــة اإلس ـراء ضمــن ب ارمــج خطــط إرشــادية أكاديميــة ،وآليــات متابعــة وتقويــم
مســتمرة تســعى مــن خاللهــا إلــى تقديــم خدمــات إرشــادية أكاديميــة فــي الجوانــب العلميــة ،والنفســية،
واالجتماعيــة والتربويــة كــون هــذه الجوانــب تؤثــر فــي الحيــاة الجامعيــة للطالــب.
ويعـ َـد اإلرشــاد األكاديمــي مــن الب ارمــج الرئيســة فــي الجامعــات فهــو يمنــح الطالــب الدعــم والمســاعدة
ُ
فــي تحديــد مســاره األكاديمــي ،والمهنــي ،والشــخصي وهــو جــزء ال يتجـ أز مــن عمليــة التعلــم والتعليــم،
وهــو متطلــب أساســي لتحقيــق أهــداف التعليــم ،وتحفيــز مواهــب الطالــب المتباينــة لتنمــو نم ـواً
يتناســب مــع قد ارتــه ،وميولــه ،وقيــم متكامـاً فــي جميــع جوانــب شــخصيته.
ويعـ َـد اإلرشــاد األكاديمــي أحــد أهــم عوامــل نجــاح العمليــة التعليميــة ،لتنشــيط قــدرات الطالــب فــي
ُ
تخصصــه ،والتعــرف إلــى المشــكالت التــي تعوقــه فــي التحصيــل العلمــي ،وتقديــم المســاعدة لــه فــي
حلهــا ،وزيــادة وعــي الطالــب بمســؤوليته األكاديميــة.
ويعــرف اإلرشــاد األكاديمــي بأنــه« :العمليــة المنظمــة والمخطــط لهــا لمســاعدة الطالــب علــى
مواجهــة التحديــات التــي تقابلــه فــي حياتــه الجامعيــة ،والصعوبــات التــي تقلــل مــن فاعليــة العمليــة
التعليميــة».
وهــي عمليــة إنســانية إيجابيــة بيــن المرشــد (عضــو هيئــة تدريــس) ،والمسترشــد وهــي عمليــة إنســانية
تربويــة تفاعليــة إي (الطالــب الجامعــي) ،تبــدأ مــن قبــول الطالــب فــي المرحلــة الجامعيــة حتــى
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تســتند عمليــة اإلرشــاد األكاديمــي الجامعــي إلــى العديــد مــن المبــادئ التــي لتفعيــل عمليــة اإلرشــاد،
ومنهــا :تســهيل وتعزيــز عمليــة التعلــم ،وم ارعــاة الفــروق الفرديــة بيــن الطلبــة ،بنــاء وترســيخ عالقــة
قائمــة علــى الــود واالحتـرام المتبــادل ،وتوجيــه الطالــب إلــى جهــات أخــرى عنــد الحاجــة اإلرشــادية،
واألمانــة العلميــة بنقلــه ،ودعــم فلســفة وسياســة الجامعــة ،والمتابعــة المســتمرة فــي تقديــم المعلومــات،
واحتـرام النصــح األكاديمــي ،والتواصــل والتشــاور مــع مــن يخــدم العمليــة اإلرشــادية بلطــف واحتـرام.
حقوق الطالب في عملية اإلرشاد األكاديمي
• احترام الطالب ومعاملته معاملة تربوية تحقق له األمن والطمأنينة.
• المحافظة على سرية وخصوصية محتويات الملف اإلرشادي للطالب.
• حصــول الطالــب علــى نســخة ورقيــة أو إلكترونيــة مــن دليــل اإلرشــاد األكاديمــي ومــن
األنظمــة والتعليمــات واللوائــح المنظمــة لعمليــة اإلرشــاد األكاديمــي فــي الجامعــة.
• توعية الطالب بنظام اإلرشاد األكاديمي في الجامعة.
• تكليف مرشد أكاديمي لكل طالب عند التحاقه بالكلية حتى تخرجه.
• توفيــر فــرص التواصــل الدائــم مــع المرشــد األكاديمــي بالطــرق المختلفــة كالبريــد
اإللكترونــي أو الســاعات اإلرشــادية األكاديميــة.
• الحصــول علــى الخدمــات األكاديميــة التســجيل ،الســحب واإلضافــة ،التأجيــل وفــق
التقويــم الد ارســي الجامعــي وبتوجيــه ،وإرشــاد مــن المرشــد األكاديمــي.
• إشــعار الطالــب خطيـاً بالســاعات اإلرشــادية للمرشــد األكاديمــي شـريط عــدم تعرضهــا
مــع جــدول الد ارســي.
• عقــد لقــاءات ،وجلســات فرديــة وجمعيــة مــع المرشــد األكاديمــي وفــق خطــة إرشــادية
معتمــدة.
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• إشــعار الطالــب بــكل تغييــر أو تعديــل فــي البرنامــج األكاديمــي أو الخطــة الد ارســية أو
الجــدول الد ارســي.
• توفير البرامج اإلرشادية األكاديمية اإليمائية والوقائية والعالجية.
• الرعايــة والدعــم للطالــب حســب حالتــه األكاديميــة ،ومســتواه الد ارســي ،واحتياجاتــه
الشــخصية.
• مساعدة الطلبة في اكتشاف قدراته ،وميوله ،وتوجيها تربويا ومهنياً.
• إشــعار الطالــب بــكل مــا يصــدر بحقــه مــن إنــذارات أكاديميــة ،أو مخالفــات ســلوكية،
ومناقشــة أســبابها وعالجهــا والوقايــة منهــا.

رجـــوع

• مراجعــة المرشــد األكاديمــي فــي جميــع المســائل المتعلقــة بالمســيرة األكاديميــة ،وال
ســيما حــاالت( :التســجيل المبكــر ،الســحب واإلضافــة ،والتأجيــل ،ويقــوم دور المرشــد
األكاديمــي علــى التوجيــه واإلرشــاد األكاديمــي).
• إشــعار المرشــد األكاديمــي بـ ِ
ـأي َ متغي ـرات تُؤثــر فــي أدائــه األكاديمــي أو برنامجــه
األكاديمــي ،أو حياتــه الجامعيــة.
• التعــاون مــع كل محــاور اإلرشــاد األكاديمــي لتقديــم المعلومــات ،والبيانــات المناســبة
التــي تطلبهــا الخدمــة اإلرشــادية األكاديميــة.
• التواصــل الدائــم مــع المرشــد األكاديمــي ،وال ســيما خــال مــدة التســجيل ،وقبــل إنتهــاء
مــدة الســحب ،ومــع إنتهــاء االمتحانــات الدوريــة والنهائيــة.

• مساعدة الطالب اكتشاف احتياجاته األكاديمية ،والعمل على تلبيتها.
مهام المرشد األكاديمي
• مساعدة الطالب في تحقيق األمن األكاديمي ،والنفسي ،واالجتماعي ،والصحي.
مسؤولية الطالب في عملية اإلرشاد األكاديمي
• التزام حضور اللقاءات ،والجلسات اإلرشادية التي تعقد بعد إشعاره بذلك.

• بناء وترسيخ عالقة طيبة مع الطالب وبقية أطراف العملية اإلرشادية.

• متابعــة إعالنــات الجامعــة والكليــة التــي تعنــى بب ارمــج وخدمــات اإلرشــاد األكاديمــي
سـواء كانــت علــى موقــع الجامعــة أو علــى موقــع الكليــة أو علــى لوحــات داخليــة ،أو
مــن خــال رســائل إلكترونيــة مــن خــال البريــد اإللكترونــي أو رســائل علــى الهاتــف
أو غي ـره.

ـث الطلبــة علــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي للجامعــة لالطــاع علــى األنظمــة
• حـ ٌ
والتعليمــات والنمــاذج اإلرشــادية ،ومتابعــة أخبــار الجامعــة وأنشــطتها وإعالناتهــا.

• تحــري الدقــة فــي إعطــاء البيانــات الشــخصية وبيانــات طــرق التواصــل البريــد
اإللكترونــي ،ورقــم الهاتــف والحــرص علــى تحديثهــا بشــكل دوري.
• المســؤولية الكاملــة عــن( :التســجيل ،الســحب واإلضافــة ،التأجيــل) وفق ـاً للتش ـريعات
الناظمــة لذلــك.
• المســؤولية الكاملــة عــن االجتمــاع مــع المرشــد األكاديمــي لمســاعدته فــي إعــداد
الجــدول الد ارســي ،واختيــار المقــررات وفق ـاً للخطــة الد ارســية ،ومعدلــه التراكمــي.
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المرشــد األكاديمــي :هــو أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الكليــات ،يكلــف مــن قبــل عميــد الكليــة،
ليتولى مهام اإلرشــاد األكاديمي المحددة مســبقاً نحو مجموعة من الطلبة ،يتابع مســيرتهم العلمية
منــذ دخولهــم الكليــة ،وحتــى يتخرجـوا منهــا ،ومــن أهمهــا:

• استشــارة المرشــد األكاديمــي ،ووضــع خطــة د ارســية بديلــة إذا طـرأت ظــروف ،مثــل:
الســحب ،الرســوب ،تغيــر التخصــص ،لضمــان إنهــاء كافــة متطلبــات التخــرج فــي
المــدة النظاميــة.

• مساعدة الطلبة في فهم األنظمة والتعليمات الناظمة لعملية اإلرشاد األكاديمي.
• متابعة الملف اإلرشادي للطالب وتغذيته باألدلة والنماذج والشواهد العلمية.
• إشــعار الطالــب خطي ـاً بمواعيــد الســاعات اإلرشــادية األكاديميــة ،وطــرق التواصــل
معهــم.
• التقيد بتنفيذ خطة عمل المرشد األكاديمي وإشعار الطلبة المسترشدين فيها.
• إرشــاد الطالــب للحصــول علــى الخدمــات األكاديميــة بنــاء علــى التقويــم الجامعــي:
(تســجيل ،ســحب وإضافــة ،تأجيــل ،تخصــص ،تحويــل ،معادلــة م ـواد أو مكافأتهــا،
زيــارة).
• االجتمــاع مــع الطالــب قبــل انتهــاء مــدة الســحب وبعدهــا حســب التقويــم الد ارســي
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الجامعــي.

نماذج اإلرشاد األكاديمي للطلبة

• اإلجابة عن استفسارات وتساؤالت الطالب في حدود عملية اإلرشاد األكاديمي.

 -توصيات تسجيل المواد.

• حصر مشــكالت الطالب األكاديمية وغير األكاديمية والرفع بها إلى منســق اإلرشــاد
األكاديمــي.

 -اللقاءات الفردية.

• حصر أسماء الطلبة.

 سجل زيارات الطالب. -اللقاءات الشهرية.

• تنظيــم جــدول للجلســات اإلرشــادية األكاديميــة الفرديــة والجمعيــة بالتنســيق مــع منســق
اإلرشــاد األكاديمــي.

 -خطة التعثر الدراسي :نموذج متابعة الطلبة المتعثرين.

• مساعدة الطلبة في مطابقة الجدول الدراسي مع الخطة الدراسية.

 -التقرير السنوي.

• مســاعدة الطلبــة فــي فهــم نفســه ،وطبيعــة مشــكالته التــي تؤثــر علــى تحصيلــه العلمــي،
وكيفيــة حلهــا.
• مســاعدة الطلبــة فــي متابعــة ســجله األكاديمــي حتــى اســتكمال متطلــب التخــرج فــي
الوقــت المحــدد.
• تشــجيع الطلبــة فــي المشــاركة فــي األنشــطة الطالبيــة ،وااللتحــاق باللقــاءات ،والب ارمــج
التدريبيــة.
• إعــداد تقريــر مفصــل عــن الحالــة األكاديميــة للطالــب المسترشــد بعــد االختبــارات
الدوريــة والنهائيــة.
عد المرشد ملفاً خاصاً لإلرشاد األكاديمي للطلبة ،وإ ْذ يحتوي على:
 ُي ُأ .نشرة تعريفية بمفهوم ،ومهام ،وأهداف اإلرشاد األكاديمية للطلبة.

خطة المرشد األكاديمي للطلبة المتعثرين دراسياً
الطالــب المتعثــر دراسـًـيا :هــو الطالــب الــذي يواجــه صعوبــات أو إشــكاليات فــي العمليــة التعليميــة
أو حصولــه علــى عالمــة متدنيــة فــي مــادة أو أكثــر فــي الفصــل الد ارســي أو حصولــه علــى تقديــر
متدنــي (أقــل مــن  )60%فــي الفصــل الد ارســي ،أو العــام الد ارســي ويحتــاج إلــى المســاعدة.
أوالً :الكشف عن الطلبة المتعثرين دراسياً بالتعاون مع (رؤساء األقسام)
 التواصل مع دائرة القبول والتسجيل للكشف عن الطلبة المتعثرين. تحديد قوائم الطلبة المتعثرين أو من في حكمهم إلكترونياً. عقد اجتماعات دورية مع الطلبة لتوعيتهم بأهمية اإلرشاد األكاديمي.ثانياً :إجراءات مساعدة الطلبة المتعثرين دراسياً

ب .الخطة الدراسية وجدول المواد المطروحة.

 تحديد جوانب القوة والضعف عند الطلبة المتعثرين د ارســياً لتحديد اإلجراء المناســبلحــل مشــكلته مــن خــال العمــل علــى تقويــة نقــاط الضعــف ،واســتغالل جوانــب القــوة
عنــد الطلبــة.

د .معلومــات الطالــب( :نمــوذج اإلرشــاد األكاديمــي ،تفريــغ الخطــة ،جــدول الم ـواد
المســجلة للفصــل الحالــي).

إن
 عمــل اســتبانة ،ولقــاءات فرديــة مــع الطلبــة المتعثريــن لتحديــد أســباب التعثــرْ ،كانــت أســباب تتعلــق بقدراتهــم الشــخصية ،أو أســلوب التدريــس المتبــع ،أو الكتــاب
المقــرر للمــادة ،أو أســباب اجتماعيــة أو أس ـرية ،أو أســباب أخــرى ،واقت ـراح الطــرق
المناســبة لحــل المشــكلة حســب األســباب المؤديــة لهــا.

ج .نماذج اإلرشاد األكاديمي للطلبة.

ه .تقرير مفصل عن عملية اإلرشاد األكاديمي للطلبة أثناء
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رجـــوع

(الفصل الدراسي /العام الدراسي) التي تتضمن ما يأتي:
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 عمــل حلقــات نقاشــية بالتعــاون مــع أعضــاء هيئــة التدريــس ،والطلبــة المتفوقيــن لغايــاتمراجعــة وإعــادة شــرح مــا يصعــب علــى الطلبــة المتعثريــن.
 الحصــول علــى تغذيــة راجعــة مــن الطلبــة المتعثريــن حــول اســتفادتهم مــن برنامــجاإلرشــاد األكاديمــي للطلبــة .متابعــة تطــور أداء الطالــب المتعثــر د ارســياً وإعــداد تقريــر
يبيــن ذلــك.
 متابعــة جــدول الطالــب الد ارســي ومســاعدته فــي تســجيل الم ـواد بمــا يتناســب مــعمســتواه الجامعــي والتأكــد مــن اجتيــاز المتطلبــات الســابقة للم ـواد ،وعــدم الت ازمــن
بينهمــا .
المواظبة وحضور المواد
أوالً :طلبة البكالوريوس
• تشــترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقشــات ،والســاعات
العمليــة ،والتدريــب الميدانــي حســب الســاعات المقــررة لــكل مــادة فــي الخطــة الد ارســية.
• ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ( )15%من الساعات المقررة للمادة.
• إذا غــاب الطالــب أكثــر مــن ( )15%مــن الســاعات المقــررة للمــادة دون عــذر
مرضــي ،أو قهــري يقبلهمــا عميــد الكليــة التــي تــدرس المــادة ،يحــرم مــن التقــدم
لالمتحــان النهائــي ،وتعـ ُّـد نتيجتــه فــي تلــك المــادة (صفـ اًر) ،وعليــه إعــادة د ارســتها إذا
كانــت إجباريــة ،وفــي جميــع األحـوال تدخــل نتيجــة ذلــك الرســوب فــي حســاب معــدل
عالمــات الطالــب الفصلــي والتراكمــي ألغ ـراض اإلنــذار والفصــل مــن التخصــص.
• إذا غاب الطالب أكثر من ( )15%من الساعات المقررة لمادة ما ،وكان هذا الغياب
بســبب المــرض ،أو لعــذر قهــري يقبلــه عميــد الكليــة التــي تــدرس المــادة ُيعـ ُّـد منســحباً
مــن تلــك المــادة ،وتطبــق عليــه أحــكام االنســحاب ،ويبلــغ مديــر القبــول والتســجيل قـ ارره
بذلــك ،وتثبــت مالحظــة منســحب إزاء تلــك المــادة فــي الســجل األكاديمــي للطالــب،
أمــا الطلبــة الذيــن يمثلــون المملكــة ،أو الجامعــة فــي النشــاطات الرســمية ،أو الذيــن
يقتنــع عميــد الكليــة بأعذارهــم ،فيســمح لهــم بالتغيــب بنســبة ال تتجــاوز ( ،)20%وإذا
ـحبا ،وتطبــق عليــه أحــكام االنســحاب ،أمــا الطلبــة الذيــن
تجاوزهــا أحدهــم يعـ ُـد منسـ ً
ن
ـاء علــى
يقومــو باالشــتراك فــي تدريبــات ،أو مباريــات ،لتمثيــل األردن فــي الخــارج بنـ ً
تنســيب مــن االتحــاد المعنــي باللعبــة داخــل األردن ،وبموافقــة عميــد شــؤون الطلبــة،
وعميــد الكليــة التــي تــدرس المــادة ،فيســمح لهــم بالتغيــب بنســبة ال تتجــاوز (،)25%
ـحبا ،وتطبــق عليــه أحــكام االنســحاب.
وإذا تجاوزهــا أحدهــم يعـ ُّـد منسـ ً
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• يتــم حرمــان الطلبــة الذيــن تتجــاوز غياباتهــم نســبة ( )15%دون عــذر بتنســيب مــن
مــدرس المــادة ،وتوصيــة رئيــس القســم ،وبقـرار مــن عميــد الكليــة التــي تــدرس المــادة،

رجـــوع
ويتــم تبليــغ مديــر القبــول والتســجيل بذلــك عنــد وصــول غيــاب الطلبــة للنســبة المبينــة
ســابقاً وتعلــق هــذه الق ـ اررات فــي لوحــة إعالنــات الكليــة التــي تــدرس هــذه المــادة.
• يشــترط فــي العــذر المرضــي أن يكــون بشــهادة معتمــدة مــن طبيــب الجامعــة ،وأن تقــدم
هــذه الشــهادة إلــى عميــد الكليــة التــي تــدرس المــادة ،خــال مــدة ال تتجــاوز أســبوعين
مــن تاريــخ انقطــاع الطالــب عــن المواظبــة ،وفــي الحــاالت القاه ـرة األخــرى يقــدم
الطالــب مــا يثبــت عــذره القهــري خــال أســبوع مــن تاريــخ زوال أســباب الغيــاب.
• يتــم احتســاب الغيــاب اعتبــا اًر مــن المحاضـرة األولــى لبــدء التدريــس ،ويحتســب الغيــاب
للطلبــة الجــدد الذيــن يتــم قبولهــم بعــد بــدء التدريــس اعتبــا اًر مــن تاريــخ قبولهــم.

• يجــب علــى الطالــب دفــع الرســوم المســتحقة عليــه قبــل بدايــة التدريــس فــي أي فصـ ٍـل
د ارسـ ٍـي ،وبخــاف ذلــك فإنــه يتحمــل نتائــج أي قـ اررات ،أو إجـراءات إداريــة ،أو ماليــة
تتخذهــا الجامعــة بحقــه.
• يتولى عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومدير القبول والتسجيل
تنفيــذ أحــكام المواظبــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.
ثانياً :طلبة الماجستير
• يشترط المواظبة لجميع الطلبة حسب الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية.
• ال يسمح للطالب التغيب أكثر من ( )15%من مجموع الساعات المقررة للمادة.
• إذا غاب الطالب أكثر من ( )15%من مجموع الس ــاعات المق ــررة للمادة دون ع ــذر مرضي
أو قهــري يقبلهمــا عميــد الكليــة المختــص ،يحــرم مــن التقــدم لالمتحــان النهائــي ،وتكــون نتيجتــه
ـاء علــى توص ــية أســتاذ المــادة ،وعليــه
فــي تلــك الم ــادة (صفـ ًـرا) بق ـرار مــن عميــد الكليــة وبنـ ً
إعادة دراستها إذا كانت إجبـارية ،وفي جميع األحـوال تدخـل نتيجة ذلك الرسـوب في حساب
معــدل عالم ــات الطالــب الفصلــي والتراكمــي ألغـراض اإلنــذار والفصــل مــن الكليــة.
• إذا غــاب الطالــب أكثــر مــن ( )15%مــن الس ــاعات المقــررة لمــادة مــا وكان هــذا الغيــاب
بســبب الم ــرض أو لعــذر قهــري يقبلــه عميــد الكليــة يعــد منســحباً مــن تلــك المــادة ،وتطبــق عليــه
أحــكام االنســحاب ،ويبلــغ العميــد المختــص مديــر دائـرة القبــول والتســجيل بذلــك ،وتثبــت كلمــة
(منس ــحب) إزاء تلــك المــادة فــي الســجل األكاديمــي للطالــب.
• يشــترط فــي الع ــذر المرضــي أن يكــون بشــهادة ص ــادرة ع ــن طبيــب عيــادة الطلبــة فــي الجامعــة
أو عيــادة معتمــدة مــن قبلــه أو ع ــن المستشــفى المعتمــد مــن قبــل الجامعــة ،وأن تقــدم هــذه
الشــهادة إلــى عميــد الك ــلية المختــص خــال مــدة ال تتجــاوز أســبوعين مــن تاريــخ انقطــاع
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رجـــوع
الطالــب عــن المواظبــة ،وفــي الحــاالت القاهـرة األخــرى يقــدم الطالــب مــا يثبــت عــذره القهــري
خــال أســبوعين مــن تاريــخ زوال أســباب الغيــاب إلــى عميــد الكليــة.
• عمــداء الكليــات ورؤســاء األقســام وأعضــاء هيئــة التدريــس والمحاضــرون ومديــر القبــول
والتســجيل مســؤولون عــن تنفيــذ أحــكام المواظبــة.
مراجعة عالمة امتحان نهائي
• يجــوز للطالــب أن يطلــب مراجعــة عالمتــه فــي االمتحــان النهائــي فــي أي مــادة،
خــال مــدة أقصاهــا أســبوعان مــن تاريــخ إعــان النتائــج ،ولعميــد كليــة المــادة فــي
هــذه الحالــة أن يقــوم بالتحقــق مــن عــدم وجــود خطــأ مــادي فــي جمــع العالمــات ،أو
نقلهــا ،ومــن عــدم وجــود أســئلة غيــر مصححــة ،وذلــك عــن طريــق لجنــة مــن :العميــد،
أو مــن ينيبــه ،ورئيــس القســم ،ومــدرس المــادة ،أو أحــد مدرســيها ،وعلــى العميــد فــي
حــال تأكــده مــن وجــود خطــأ مــادي فــي جمــع العالمــات ،أو نقلهــا أن يقــوم بتصحيــح
أمــا الطالــب
هــذا الخطــأ ،بعــد التنســيق مــع مــدرس المــادة ،ورئيــس القســم المختـ ّ
ـصّ ،
المتوقــع تخرجــه فيجــب أن يقــدم طلــب االعتـراض خــال ( )3أيــام مــن تاريــخ إعــان
النتائــج.
• يدفــع الطالــب رســماً ماليـاً مقــداره ( )10دنانيــر عــن كل طلــب يتقــدم بــه لمراجعــة أي
عالمــة مــن عالماتــه.
االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي ومن الجامعة
أوالً :طلبة البكالوريوس
• يســمح للطالــب بالســحب واإلضافــة خــال المــدة المحــددة فــي التقويــم الجامعــي قبــل بدايــة
الفصــل الد ارســي ،وال تثبــت لــه فــي ســجله مالحظــة االنســحاب مــن المــادة التــي انســحب منهــا،
وتتــم هــذه العمليــة إلكتروني ـاً مــن خــال موقــع الجامعــة اإللكترونــي.
 oيســمح للطالــب باالنســحاب مــن د ارســة مــادة ،أو أكثــر خــال مــدة
ـبوعا مــن بــدء الفصــل الد ارســي العــادي ،و( )7أســابيع
أقصاهــا ( )14أسـ ً
مــن بــدء الفصــل الصيفــي وتثبــت فــي ســجله مالحظــة (منســحب) وفــي
هــذه الحالــة يتحمــل الطالــب خســارة الرســوم المســتحقة.
 oال يجــوز نتيجــة لالنســحاب أن يقــل عــدد الســاعات التــي يســجل الطالــب
لد ارســتها فــي الفصــل العــادي عــن ( )9ســاعات معتمــدة.
• يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب لعميــد الكليــة باالنســحاب مــن جميــع المـواد التــي ســجلها لذلــك
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الفصــل ،وبعــد موافقــة العميــد علــى ذلــك تعـ ُّـد د ارســته فــي ذلــك الفصــل مؤجلــة ،وعلــى الطالــب
أن يتقــدم بمثــل هــذا الطلــب خــال مــدة أقصاهــا ( )14أســبوعاً مــن بــدء الفصــل العــادي ،و()7
أســابيع مــن بــدء الفصــل الصيفــي.
• إذا رغــب الطالــب فــي االنســحاب الكلــي مــن الجامعــة ،فعليــه أن يتقــدم بطلــب علــى النمــوذج
المقــرر إلــى دائ ـرة القبــول والتســجيل .وفــي هــذه الحالــة تثبــت لــه فــي ســجله األكاديمــي
مالحظــة (منســحب مــن الجامعــة) ،ويعـ ّـد تســجيله فــي الجامعــة ملغيـاً ويترتــب عليــه دفــع كافــة
المســتحقات الماليــة المترتبــة عليــه ودفــع رســم مالــي ومقــداره ( )100دينــار.
ثانياً :طلبة الماجستير
• يســمح للطالــب باإلضافــة أو االنســحاب مــن مــادة أو أكثــر ،أو اســتبدال تســجيله مــن مــادة
بمــادة أخــرى خــال أســبوع مــن بدايــة كل مــن الفصليــن األول والثانــي ،وخــال ثالثــة أيــام مــن
بدايــة الفصــل الصيفــي ،وال تثبــت لــه فــي ســجله مالحظــة االنســحاب مــن المــادة التــي حذفهــا
أو اســتبدلها خــال المــادة المذكــورة.
 oيســمح للطالــب باالنســحاب (فقــط) مــن د ارســة مــادة ،أو أكثــر خــال مــدة
أقصاهــا األســابيع األربعــة األولــى مــن بدايــة كل مــن الفصليــن األول
والثانــي.
 oيتــم االنســحاب فــي الحالتيــن الســابقتين بحســب نمــوذج خــاص تعــده
دائـرة القبــول والتســجيل ،علــى أن يتضمــن هــذا النمــوذج تنســيب مــدرس
المــادة ،والمرشــد األكاديمــي ،ومديــر دائ ـرة القبــول والتســجيل ،وموافقــة
رئيــس لجنــة القســم المختــص ،وتثبــت للطالــب مالحظــة منســحب مــن
المــادة فــي ســجله األكاديمــي .وفــي هــذه الحالــة ال يتحمــل الطالــب أي
خســارة ماليــة أو أكاديميــة.
 oوفــي جميــع الحــاالت الســابقة ال يجــوز لهــذا االنســحاب أن يــؤدي إلــى
خفــض عــدد الســاعات المســجل لهــا عــن الحــد األدنــى للنصــاب الد ارســي
المســموح بــه وفــق هــذه التعليمــات.
 oمــع م ارعــاة مــا ورد أعــاه ،يمكــن للطالــب أن يســحب بعــض المـواد ،أو
جميعهــا بموافقــة عميــد الكليــة خــال مــدة أقصاهــا ( )12أســبوعاً مــن
بــدء الفصــل الد ارســي األول أو الثانــي ،و( )6أســابيع مــن بــدء الفصــل
الصيفــي .وتثبــت لــه مالحظــة منســحب فــي ســجله األكاديمــي ،وفــي هــذه
الحالــة يتحمــل خســارة الرســوم المســتحقة.
• يعــد الطالــب الــذي تتجــاوز غياباتــه بعــذر مرضــي أو قهــري ( )15%مــن الســاعات المقــررة
للمواد التي ســجلها في أي فصل منســحباً منه ،وذلك بتنســيب من أســاتذة المواد وقرار عميد
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رجـــوع
الكليــة ،ويثبــت فــي ســجله األكاديمــي مالحظــة (منســحب) إزاء تلــك المـواد ،وتعــد د ارســته فــي
الفصــل مؤجلــة .ويبلــغ عميــد الكليــة ذلــك إلــى دائـرة القبــول والتســجيل.
• تحســب مــدة االنســحاب واالنســحاب بســبب الغيــاب بعــذر ضمــن التأجيــل المســموح بهمــا وفــق
أحــكام المــادة ( )17مــن تعليمــات منــح درجــة الماجســتير.
• إذا رغــب الطالــب فــي االنســحاب الكلــي مــن الجامعــة ،فعليــه أن يتقــدم بطلــب علــى النمــوذج
المقــرر إلــى دائ ـرة القبــول والتســجيل .وفــي هــذه الحالــة ،تثبــت لــه فــي ســجله األكاديمــي
مالحظــة (منســحب مــن الجامعــة) ،ويعتبــر تســجيله فــي الجامعــة ملغي ـاً.
• يجــوز للطالــب المنســحب مــن الجامعــة أن يتقــدم للمجلــس للنظــر فــي إعــادة تســجيله بتنســيب
مــن الكليــة المختصــة فــإن أعيــد تســجيله ،احتفــظ بســجله األكاديمــي كام ـاً علــى أن يعطــى
رقم ـاً جامعي ـاً جديــد ويدفــع رســوماً جديــدة ،علــى أن يكمــل متطلبــات التخــرج وفــق الخطــة
الد ارســية المعمــول بهــا عنــد إعــادة تســجيله ،وش ـريطة أن ال يكــون قــد مضــى علــى انســحابه
مــن الجامعــة خمــس ســنوات فأكثــر .وفــي هــذه الحالــة ،تحســب لــه مــدة الد ارســة الســابقة ضمــن
الحـ ّـد األعلــى للمــدة المســموح بهــا للحصــول علــى درجــة الماجســتير.
• إذا ألغي تسجيل الطالب من الجامعة لمرة ثانية ،ال يجوز له أن يعود للدراسة فيها.
تأجيل الدراسة
أوالً :طلبة البكالوريوس
• ال يجوز أن تزيد مدة التأجيل على ستة فصول دراسية ،سواء كانت متصلة ،أم منفصلة.
• للطالــب أن يتقــدم بطلــب لتأجيــل د ارســته قبــل بدايــة الفصــل الد ارســي ،وفــي مــدة أقصاهــا
نهايــة الفصــل الد ارســي الــذي يــود تأجيلــه إذا توافــرت لديــه أســباب تقتنــع بهــا الجهــة المختصــة
بالموافقــة علــى التأجيــل وذلــك وفق ـاً لمــا يأتــي:
 oعميــد الكليــة :إذا كان التأجيــل المطلــوب لمــدة فصــل د ارســي واحــد،
وال يتجــاوز أربعــة فصــول س ـواء كانــت متصلــة ،أم منفصلــة.
 oمجلــس الكليــة :إذا كان التأجيــل المطلــوب لمــدة تتجــاوز األربعــة
فصــول ،وال تزيــد علــى ســتة فصــول س ـواء كانــت متصلــة ،أم
منفصلــة .
 oمجلــس العمــداء :إذا كان التأجيــل المطلــوب لمــدة تتجــاوز األربعــة
فصــول ،وال تزيــد عــن ثمانيــة فصــول س ـواء متصلــة ،أو منفصلــة.
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• إذا انتهــى الفصــل الد ارســي ،ولــم يكــن الطالــب مســجالً ،أو مؤجـاً لذلــك الفصــل ،يعـ ُّـد منقطعـاً
عــن الد ارســة ،إال إذا تقــدم بعــذر قهــري تقبلــه الجهــة المختصــة ،وإذا قبلــت الجهــة المختصــة
عــذره يعـ ُـد هــذا االنقطــاع تأجيــا ،ويحســب مــن ضمــن الحــد األقصــى المســموح بــه للتأجيــل،
وتحــدد الجهــة المختصــة وذلــك وفقـاً لمــا يأتــي:
 oمديــر القبــول والتســجيل :إذا لــم يتجــاوز االنقطــاع عــن الد ارســة
أربعــة فصــول د ارســية.
 oمجلــس الكليــة :إذا تجــاوز االنقطــاع عــن الد ارســة أكثــر مــن أربعــة
فصــول د ارســية.
 oمجلــس العمــداء :إذا تجــاوز االنقطــاع عــن الد ارســة أكثــر مــن
ســتة فصــول د ارســية ،وإذا قبلــت الجهــة المختصــة عــذره يعـ ُـد هــذا
االنقطــاع تأجيـاً ،ويحســب مــن ضمــن الحــد األقصــى المســموح بــه
للتأجيــل.
• مــع م ارعــاة مــا ورد فــي الفقـرة الثانيــة أعــاه ال يجــوز تأجيــل د ارســة الطالــب الجديــد ،أو المنتقــل
إال بعــد مضــي فصــل د ارســي علــى التحاقــه بالتخصــص.
• إذا أوقعــت علــى الطالــب عقوبــة تأديبيــة تتضمــن إلغــاء تســجيل جميــع المـواد التــي ســجلها فــي
فصــل د ارســي ،أو الفصــل المؤقــت لمــدة فصــل ،أو أكثــر فيعـ ُّـد هــذا الفصل/الفصــول مؤجلــة،
وتحســب مــن ضمــن الحــد األعلــى المســموح بــه للتأجيــل ،ويجــوز تجــاوز الحــد األعلــى لمــدة
التأجيــل لغايــات تنفيــذ العقوبــة التأديبيــة فقــط.
• ال تحســب مــدة التأجيــل مــن الحــد األعلــى للمــدة المســموح بهــا للحصــول علــى درجــة
البكالوريــوس ،وهــي :ثمانــي ســنوات فــي كليتــي الهندســة والصيدلــة ،وســبع ســنوات فــي باقــي
الكليــات.
• ُيبلغ رئيس القسم المعني ومدير دائرة القبول والتسجيل بقرار التأجيل.
• يقوم الطالب بدفع رسم مالي مقداره ( )100دينار.
ثانياً :طلبة الماجستير

• يشــترط فــي الطالــب الــذي يتقــدم بطلــب تأجيــل الد ارســة أن يكــون ق ــد أمضــى فص ـاً د ارســياً
واحــداً علــى األقــل فــي البرنامــج الــذي التحــق بــه.

• يقــدم طلــب التأجيــل علــى النمــوذج الص ــادر عــن دائ ـرة القب ــول والتســجيل وذلــك قبــل بــدء
الد ارســة ،وتص ــدر الموافقة عن عميد الكلية إن كان طلب التأجيل لفصل د ارســي واحد وعن
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مجلــس الد ارســات العليــا بتوصيــة مــن لجنــة الكليــة إن كان التأجي ــل لفصليــن متتالييــن.

الجهــة المعنيــة فــي الجامعــة علــى النحــو اآلتــي:
 oمجلــس الدراســا العليــا :إن تقــدم الطالــب بالعــذر خــال شــهر مــن
بدايــة التدريــس ،فــي الفصــل الــذي انقطــع فيــه الطالــب.

• ال يجــوز أن تزيــد م ــدة التأجيــل واالنس ــحاب بمجموعهمــا علــى فصليــن د ارســيين ،وال تحتســب
هــذه المــدة مــن الح ــد األعلــى للحصــول علــى درجــة الماجســتير المشــار إليهــا فــي البنــد ثانيـاً
مــن المــادة  12مــن تعليمــات منــح الدرجــة.
• إذا انتهــى الفص ــل الد ارســي ،ولــم يكــن الط ــالب مســجالً أو مؤجـاً لذلــك الفصــل ،يعــد تســجيله
فــي الجامعــة الغي ـاً إال إذا تقــدم بعــذر قهــري تقبلــه الجهــة المختصــه وفق ـاً لمايأتــي:
 oمجلــس الد ارســات العليــا إن كان االنقطــاع لــم يتجــاوز فصـاً د ارســياً
واحــداً.
 oمجلس العمداء إن تجاوز االنقطاع فصالً دراسياً واحداً.
• وفــي حالــة قبــول العــذر للطالــب يعــد هــذا االنقطــاع تأجي ـاً ،ويحســب مــن ضمــن الحــد
األقصــى المســموح بــه للتأجيــل.
االنقطاع عن الدراسة
أوالً :طلبة البكالوريوس
• إذا انقطــع الطالــب عــن د ارســته لمــدة فصــل عــادي واحــد بســبب عــدم التســجيل ،أو
الفصــل مــن التخصــص ،ورغــب فــي الفصــل نفســه باالنتقــال إلــى تخصــص آخــر
فيعـ ُّـد انقطاعــه عــن هــذا الفصــل تأجي ـاً لغايــات اســتكمال إج ـراءات
فــي الجامعــةُ ،
االنتقــال.
• أمــا الطالــب المفصــول مــن تخصــص ويرغــب باالنتقــال إلــى تخصــص آخــر وتجــاوز
انقطاعــه عــن الد ارســة فــي الجامعــة أكثــر مــن فصــل د ارســي واحــد ،ولــم يقــم بعمــل
فيعـ ُّـد مفص ـوالً مــن الجامعــة.
إج ـراءات االنتقــال المطلــوب ُ

• يســمح للطالــب المفصــول مــن تخصــص مــا (بســبب تدنــي المعــدل التراكمــي ألقــل
مــن ( )50%أو قبــل الفصــل النهائــي مــن الجامعــة وأثنــاء مهلــة الد ارســة الخاصــة)
أن ينتقــل إلــى تخصــص آخــر وذلــك لمـرة واحــدة فقــط إذا حقــق الحــد األدنــى للمعــدل
وتوفــر شــاغر فــي التخصــص.
ثانياً :طلبة الماجستير
• إذا بدأ التدريس في أي فصل من الفصول الد ارســية ،ولم يكن الطالب مســجالً لذلك الفصل
يعد الطالب منقطعاً عن الد ارســة ويلغي تســجيله في الجامعة ،إال إذا تقدم بعذر قهري تقبله
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 oمجلــس العمــداء :إن تقــدم الطالــب بالعــذر قبــل نهايــة الفصــل الــذي
انقطــع فيــه.
• إذا قبل العذر حسبما ورد أعاله يحسب االنقطاع تأجيالً.
• ال يجــوز أن ينقطــع الطالــب عــن الد ارســة بعــذر مقبــول حســبما ورد أعــاه أكثــر مــن فصليــن
د ارســيين.
• إذا انقطــع الطالــب عــن الد ارس ــة مــدة فصــل د ارســي واح ــد ،أو أكثــر ،دون عــذر مقبــول حســبما
ورد أعــاه يلغــى تســجيله فــي الجامعــة ،وعليــه أن يتقــدم بطلــب قبــول جديــد.
• إذا عــاد الط ــالب المنقطــع إلــى جامعتــه أو أيــة جامعــة أخــرى تحس ــب لــه المـواد التــي لــم يمــض
علــى د ارســته لهــا خمــس ســنوات ويعفــى مــن د ارســة المتطلبــات الســابقة لهــذه المـواد.
• يستثنى من البند أعاله متطلبات الجامعة والمـواد الحرة.
قواعد عامة
المتطلبات السابقة والمتزامنة
• تكون المتطلبات السابقة أو المتزامنة (إن وجدت) مثبتة مع كل مادة.
• ال يجــوز للطالــب أن يــدرس مــادة مــا قبــل أن يــدرس متطلبهــا الســابق ،وفــي حالــة حــدوث ذلــك
فــإن تســجيله وعالماتــه فــي تلــك المــادة يعــدان ملغييــن.
• يجــوز للطالــب أن يأخــذ مــادة ومتطلبهــا الســابق بصــورة متزامنــة فــي الفصــل نفســه إذا كان قــد
درس المتطلــب الســابق ،ولــم ينجــح فيــه.
المراكز
وتشــمل الجامعــة علــى م ارفــق وم اركــز متخصصــة ،لتقديــم الدعــم اللوجســتي للعمــادات والكليــات،
وتوفــر الكثيــر مــن الخدمــات للطلبــة وهــي:
• مركز الحاسوب.
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• مركز االستشارات والتعليم المستمر وخدمة المجتمع.
• مركز حقوق الطفل.
• مركز التعليم اإللكتروني.
• مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس.
• مكتب صندوق الملك عبدهلل الثاني للتنمية.
• مكتب متابعة الخريجين.
البحث العلمي
ينشــط أعضــاء هيئــة التدريــس فــي مجــال البحــث العلمــي مــن حيــث نشــر األبحــاث فــي مجــات
علميــة عالميــة ،وكذلــك تقديــم األبحــاث فــي المؤتم ـرات العلميــة المحكمــة.
عضوية االتحادات والمنظمات
الجامعة عضو كامل في عدة مؤسسات واتحادات عالمية ونوعية منها:
• اتحاد الجامعات العربية.
• االتحاد الدولي للجامعات.
• رابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي.
• المجلس العربي لتدريب طلبة الجامعات.
• االتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتتمة.
• جمعيات الكليات المناظرة في اتحاد الجامعات العربية.
• االتحاد الدولي ألقسام إدارة األعمال في الجامعات.
• جمعية الحاسبات.
• المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
•        اتحاد طريق الحرير للتعليم والبحث العلمي.
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تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اإلسراء لسنة 2019
صادرة عن مجلس العمداء بموجب المادة ( )6من النظام الداخلي لمنح الدرجات في جامعة اإلسراء لسنة 2019

1

المــادة  :1تســمى هــذه التعليمــات (تعليمــات االمتحانــات اإللكترونيــة فــي جامعــة اإلسـراء) ،ويعمــل
ـار مــن تاريــخ صــدور قـرار مجلــس العمــداء بإقرارهــا.
بهــا اعتبـ ًا
المــادة  :2يكــون للكلمــات والعبــارات اآلتيــة حيثمــا وردت فــي هــذه التعليمــات المعانــي المخصصــة
لهــا أدنــاه مــا لــم تــدل القرينــة علــى غيــر ذلــك:
الجامعة:

جامعة اإلسراء.

الرئيس:

رئيس الجامعة.

العميد:

عميد الكلية في الجامعة.

المركز:

مركز التعليم اإللكتروني في الجامعة.

مركز الحاسوب:

مركز الحاسوب في الجامعة.

االمتحانات اإللكترونية:

هــي جميــع االمتحانــات التــي يتــم عقدهــا بشــكل
محوســب فــي المختب ـرات المخصصــة لذلــك.

المنسق:

هــو مــدرس المــادة حســب بيانــات نظــام القبــول
والتســجيل ،وفــي حالــة وجــود م ـواد تــدرس مــن
قبــل أكثــر مــن عضــو هيئــة تدريــس يتــم تســمية
خطيــا ،ويتــم إعــام لجنــة
المنســق لالمتحــان
ً
االمتحانــات اإللكترونيــة باســم المنســق مــن قبــل
رئيــس القســم ،أو العميــد المعنــي.

الطالب:

هــو كل مــن يخضــع ألي امتحــان إلكترونــي يتــم
التعليمــات.
لهــذه
عقــده
وفق ـاً

المراقب:

هــو كل مــن يكلــف بمراقبــة االمتحانــات
اإللكترونيــة ،وضمــان عقدهــا بشــكل ســليم وفق ـاً
لهــذه التعليمــات وحســب الواجبــات الموكلــة إليــه.

مشرف المختبر:

هــو كل مــن يكلــف باإلش ـراف علــى المختب ـرات
التــي يتــم عقــد االمتحانــات اإللكترونيــة بهــا
والقيــام بالواجبــات الالزمــة ،لضمــان ســير تلــك
1
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االمتحانــات بشــكل ســلس وســليم.
لجنة االمتحانات اإللكترونية:

لجنــة تشــكل بقـرار مــن رئيــس الجامعــة بدايــة كل
عــام د ارســي ،لتنظيــم االمتحانــات اإللكترونيــة
ومتابعتهــا ،وتضــم اللجنــة ممثليــن عــن المركــز
ووحــدة القبــول والتســجيل ،والكليــات المعنيــة
باالمتحانــات اإللكترونيــة.

لجنة امتحانات المستوى:

لجنــة تشــكل بقـرار مــن رئيــس الجامعــة بدايــة كل
عــام د ارســي ،لتنظيــم امتحانــات المســتوى (لغــة
عربيــة ،لغــة انجليزيــة ،حاســوب) ومتابعتهــا.

مشرف االمتحانات:

هــو كل مــن يقــوم بالعمــل علــى إدارة وإدامــة
األنظمــة الخاصــة بحوســبة االمتحانــات
اإللكترونيــة ،واتخــاذ كافــة الترتيبــات الالزمــة،
لعقدهــا بشــكل آمــن وســليم ،وحســب الواجبــات
الموكلــة إليــه.

المــادة  :3تشــمل هــذه التعليمــات كافــة االمتحانــات اإللكترونيــة التــي يتــم عقدهــا فــي الجامعــة،
وتلتــزم كافــة أط ـراف االمتحــان جميــع البنــود والعبــارات والشــروط فــي هــذه التعليمــات ،وجميــع
أنظمــة وتعليمــات الجامعــة األخــرى ذات العالقــة والقوانيــن ذات الصلــة.
المــادة  :4يتولــى المركــز ومركــز الحاســوب كل حســب اختصاصــه مــن خــال كوادرهــم الفنيــة فــي
الجامعــة ،إدارة االمتحانــات اإللكترونيــة التــي يتــم عقدهــا مــن الناحيــة الفنيــة فــي الجامعــة ،وتوفيــر
البنيــة التحتيــة ،والبرمجيــات الالزمــة؛ لعقدهــا بشــكل آمــن وســليم ،وضمــن أعلــى المعاييــر الفنيــة،
وتوفيــر مــا يلــزم لضمــان ذلــك.
المــادة  :5تتولــى لجنــة االمتحانــات االلكترونيــة اإلش ـراف علــى عقــد االمتحانــات اإللكترونيــة،
وضمــان الت ـزام تعليمــات االمتحــان اإللكترونــي.
إلكترونيــا هــي االختبــارات األول ،والثانــي ،والنصــف
المــادة  :6امتحانــات المـواد الممكــن عقدهــا
ً
فصلــي ،واالمتحــان النهائــي ،واالمتحانــات التكميليــة ،وامتحانــات المســتوى ،أيــة امتحانــات ،أو
اختبــارات أخــرى يتخــذ الق ـرار بإجرائهــا بشــكل إلكترونــي.
إلكترونيــا بموجــب طلــب صــادر عــن العميــد قبــل ثالثــة أيــام
المــادة  :7يتــم جدولــة عقــد االمتحــان
ً
مــن انعقــاده مــن خــال األنموذجــات المعتمــدة لــدى المركــز لهــذه الغايــة.
المــادة  :8يجــب إخبــار المركــز عــن إلغــاء أو تأجيــل االمتحــان قبــل أربـ ٍـع وعش ـرين ســاعة مــن
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رجـــوع

الموعــد المقــرر النعقــاده.
المــادة  :9يتــم توزيــع الطــاب بطريقــة عش ـوائية علــى األجه ـزة مــن خــال المنســق ،والمراقبيــن،
ومشــرف االمتحانــات بالتعــاون مــع مشــرفي المختب ـرات.
المــادة  :10يجــب اإلبقــاء علــى ( )10%مــن إجمالــي أجه ـزة كل مختبــر كأجه ـزة احتياطيــة،
منعــا باتًــا اســتخدام تلــك األجهـزة مــن قبــل الطــاب.
تســتخدم فــي حــال تعطــل أجهـزة الطــاب ويمنــع ً
المــادة  :11فــي حــال حــدوث عطــل فنــي رئيســي ،أو انقطــاع بالتيــار الكهربائــي يحــول دون عقــد
االمتحــان ،واســتمرار ذلــك العطــل لفت ـرة تزيــد عــن ثالثيــن دقيقــة ،يتــم إلغــاء االمتحــان ،وإعــادة
جدولتــه الحًقــا.
المــادة  :12علــى المنســق تزويــد مشــرف االمتحانــات بقائمــة بأســماء الطــاب المحروميــن مــن
التقــدم لالمتحــان قبــل أربــع وعش ـرين ســاعة مــن انعقــاده ،التخــاذ اإلج ـراءات الفنيــة المناســبة.
المــادة  :13يتــم إلغــاء االمتحــان فــي أي مختبــر فــي حــال تأخــر المنســق ،والمراقبيــن عــن وقــت
بدايــة االمتحــان مــدة تتجــاوز الربــع ســاعة علــى أن تعــاد جدولــة االمتحــان الملغــى الحق ـاً.
المــادة  :14للمنســق تقديــر فت ـرة الســماح للطــاب المتأخريــن للدخــول للمختبــر المخصــص
لالمتحــان شـريطة أن ال يتداخــل ذلــك مــع الوقــت المســموح عنــده خــروج الطــاب مــن االمتحــان ،أو
إضافيــا يتجــاوز مــدة االمتحــان األصلــي ،وفــي جميــع الحــاالت ال يجــوز الســماح
أن يتطلــب وقتًــا
ًّ
للطالــب بالدخــول لالمتحــان ،إذا تأخــر فت ـرة تجــاوزت خمــس عش ـرة دقيق ـ ًة.
المادة  :15على المنســق االلتزام بإدخال أســئلة االمتحان بحيث ال تقل عن خمســين سـؤاالً لكل
امتحــان للمـرة األولــى ،ويتــم تعزيزهــا بالفصــول الالحقــة بعــدد ال يقــل عــن عشـرين سـؤاالً ،واســتبدال
بعــض األســئلة األخــرى للوصــول إلــى مخــزون مــن األســئلة ،ويجــب أن يتــم إدخــال األســئلة لنظــام
االمتحانــات قبــل ثالثــة أيــام علــى األقــل مــن تاريــخ انعقــاد االمتحــان؛ ليتمكــن المركــز مــن تنفيــذ
اإلج ـراءات الفنيــة التــي تضمــن عقــد االمتحــان بشــكل آمــن وصحيــح .ويجــب أن تحقــق األســئلة
الشــروط اآلتيــة:
أ -التنــوع لقيــاس المخرجــات التعليميــة المتوقعــة للمــادة( :المعرفــة والفهــم ،والمهــارات
العلميــة ،والمهــارات الذهنيــة ،والمهــارات العامــة األخــرى التــي تتعلــق بالحيــاة المهنيــة
للطالــب).
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ب -تــدرج األســئلة مــن الســهل إلــى الصعــب؛ لتقيــس الفــروق الفرديــة للطلبــة ،بحيــث تخــزن
علــى مجموعــات وفًقــا لمعامــل الصعوبــة( :مجموعــة للطلبــة المتوســطين فمــا دون،
ومجموعــة للطلبــة فــوق المتوســطين ،ومجموعــة للطلبــة المتميزيــن).
المــادة  :16يتــم التبليــغ عــن المشــاكل الفنيــة وقــت حصولهــا مباش ـرة أثنــاء االمتحــان ،ويتــم
معالجتهــا مــن قبــل مشــرف االمتحانــات ،ومشــرف المختبــر بالتنســيق مــع المنســق و/أو الم ارقــب
وعلــى النحــو اآلتــي:
أ -محاولــة إعــادة الطالــب إلــى النقطــة التــي وصــل إليهــا وقــت حصــول الخلــل؛ الســتكمال
امتحانــه وإعطائــه الوقــت الكافــي.
ب-نقل الطالب إلى أحد األجهزة االحتياطية إذا تعذر إصالح جهازه.
ج-فــي حــال لــم تنجــح محاولــة اســتكمال االمتحــان حســب مــا هــو موضــح أعــاه لمنســق
االمتحــان اتخــاذ الق ـرار ،إمــا بإعطــاء الطالــب فرصــة إعــادة االمتحــان مــن نقطــة
البدايــة وإعطائــه الوقــت الكافــي ،أو التقــدم المتحــان تكميلــي الحًقــا.
د -فــي حــال دخــول الطالــب لالمتحــان ،وحــدوث أمــر طــارئ أدى إلــى خــروج الطالــب
مــن المختبــر ،وانتهــاء المــدة المخصصــة لالمتحــان دون اإلجابــة عــن جميــع األســئلة،
يجــب إرفــاق كتــاب رســمي مــن عميــد الكليــة ،إلج ـراء امتحــان تكميلــي للطالــب
مــع تحديــد أســباب إج ـراء االمتحــان التكميلــي ،وحســب األنموذجــات المعتمــدة لــدى
المركــز.
المــادة  :17علــى الطالــب التأكــد مــن إنهــاء امتحانــه وتســليم إجاباتــه مــن خــال ظهــور رســالة علــى
جهــازه تفيــد بذلــك ،أو ظهــور نتيجتــه فــو اًر ،ويتحمــل الطالــب المســؤولية الكاملــة فــي حــال مغادرتــه
مكانــه قبــل إنجــاز المطلــوب.
المــادة  :18فــي حــال تبيــن عــدم ترصيــد عالمــة الطالــب بعــد انتهــاء االمتحــان ،يتــم اتخــاذ مــا
يأتــي:
فنيــا ،وبالتنســيق مــع المنســق عــن ســبب عــدم
أ -يقــوم مشــرف االمتحانــات بالتحقــق ًّ
ترصيــد عالمــة الطالــب بعــد انتهــاء االمتحــان ،وتبيــان فيمــا إذا كان ذلــك نتيجــة خلــل
فنــي ،أو نتيجــة خطــأ شــخصي مــن الطالــب.
ب-فــي حــال تــم التأكــد أن عــدم ترصيــد عالمــة الطالــب كان نتيجــة خلــل فنــي ،ال يمكــن
معالجتــه ،فمــن حــق الطالــب الحصــول علــى فرصــة الخضــوع المتحــان تكميلــي،
وبالطريقــة التــي يقررهــا المنســق.
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دائمــا ترصيــد ،واعتمــاد نتيجــة االمتحــان األحــدث فــي حــال تــم إعــادة االمتحــان،
ج-يتــم ً
وألســباب مبــررة.
المــادة  :19ال يجــوز إدخــال الطــاب إلــى المختبــر ألداء االمتحــان اإللكترونــي إال بوجــود
المراقبيــن ،أو المنســق لذلــك االمتحــان.
المــادة  :20يتــم االحتفــاظ بنســخة مــن بيانــات االمتحانــات ،ونتائجهــا علــى النظــام لمــدة عاميــن
د ارســيين.
المــادة  :21تطبــق تعليمــات وأنظمــة الجامعــة علــى حــاالت الغــش التــي يتــم اكتشــافها أثنــاء انعقــاد
االمتحانــات اإللكترونية.
المادة  :22يتوجب على الطالب ما يأتي:
أ -االلتزام بالجلوس على الجهاز الذي يحدده المراقبون في المختبر.
ب-التواجد في محيط المختبر قبل بدء االمتحان.
ج-إحضار البطاقة الجامعية ،أو هوية األحوال المدنية ،وإبرازها عند الطلب.
فور عن أي خلل فني ،وعدم االنتظار لحين انتهاء االمتحان.
د -اإلبالغ ًا
ه-االلت ـزام التــام بكافــة التعليمــات ،واإلرشــادات التــي يصدرهــا لــه المنســق والمراقبــون
قبــل ،وأثنــاء انعقــاد االمتحــان.
و -التأكــد مــن تســليمه إلجاباتــه ،وإنهائــه المتحانــه بشــكل صحيــح مــن خــال انتظــار
نتيجتــه الفوريــة ،أو ظهــور رســالة مــن النظــام تؤكــد إنهائــه لالمتحــان بشــكل ســليم.
ز -معرفة البيانات الخاصة بالمادة كرقمها ،ورقم الشعبة ،واسم المدرس.
المادة  :23يحظر على الطالب ما يأتي:
أ -الت ازحــم علــى األب ـواب ،والدخــول بشــكل غيــر منظــم ،وعليــه اســتخدام الجهــاز
المخصــص لــه فقــط.
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ب-إدخــال أوراق ،أو كتــب ،أو أجهـزة خلويــة ،أو وســائل مســاعدة إال فــي الحــاالت التــي
يســمح بهــا المنســق.

رجـــوع

ج-تناول الطعام ،أو الشراب في مختبرات الحاسوب المخصصة لعقد االمتحانات.

د -الدخــول مجــدداً إلــى قاعــة االمتحــان فــي حــال مغادرتــه لهــا بعــد بدايــة االمتحــان إالّ
فــي حــاالت يســمح بهــا المنســق.
المادة  :24يتوجب على المنسق ما يأتي:
أ -ضمــان إدخــال أســئلة االمتحــان علــى نظــام االمتحانــات مــن خــال الوســائل التــي
يوفرهــا لــه النظــام قبــل ثالثــة أيــام مــن موعــد انعقــاده فــي األقــل.
ب-االلتزام بوقت بداية االمتحان ،ونهايته المجدولين مسبًقا.
ج-بعــد قيــام مشــرف االمتحانــات بإنشــاء االمتحــان ،يتوجــب علــى المنســق مشــاهدة
االمتحــان بصيغتــه النهائيــة ،ثــم اعتمــاده بالتنســيق مــع مشــرف االمتحانــات قبــل أربــع
وعش ـرين ســاعة مــن موعــد انعقــاد االمتحــان.
د -توقيــع الطــاب علــى قائمــة الحضــور والغيــاب الورقيــة ،وتثبيــت رقــم جهــاز الحاســوب
فــي المــكان المخصــص لذلــك ،ثــم مقارنــة األســماء مــع قائمــة أســماء المتقدميــن
لالمتحــان التــي ســيقوم مركــز الحاســوب بتزويدهــا للمنســق بعــد انتهــاء االمتحــان،
وتســليم النتائــج؛ للتحقــق مــن تطابــق القائمتيــن.
المادة  :25يتوجب على مشرف االمتحانات ما يأتي:
أ -إدارة وإدامة عمل األنظمة الخاصة باالمتحانات اإللكترونية بطريقة آمنة وفعالة.
ب -فــي حــال توفــر اإلمكانيــة الفنيــة ،يجــب أن يقــوم مشــرف االمتحانــات أو المنســق الــذي
يعقــد االمتحــان ،باعتمــاد نقــل العالمــات بشــكل أتوماتيكــي لقاعــدة بيانــات التســجيل،
بحيــث تظهــر للمــدرس وللطــاب عبــر البوابــة اإللكترونيــة ألنظمــة الجامعــة .امــا
فــي حالــة عــدم توفــر اإلمكانيــة الفنيــة العتمــاد ،ونقــل العالمــات بشــكل أتوماتيكــي،
فعلــى مشــرف االمتحانــات تســليم نتائــج االمتحــان لمنســق المــادة خــال ثمــان وأربعيــن
ســاعة مــن إج ـراء االمتحــان مــن خــال البريــد اإللكترونــي الرســمي لمنســق المــادة
وترســل نســخة مــن النتائــج لعميــد الكليــة.
ج -يقــوم مشــرف االمتحانــات أو المنســق الــذي يعقــد االمتحــان بإنشــاء االمتحــان بحيــث
تكــون عمليــة ســحب األســئلة مــن بنــك األســئلة بشــكل عش ـوائي ،وضمــن المعاييــر
ال ـواردة فــي المــادة (.)15
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رجـــوع
المادة  :26يتوجب على مشرف المختبر ما يأتي:
أ -إدامــة عمــل األجه ـزة المســتخدمة فــي المختب ـرات ،والتأكــد مــن صالحيتهــا قبــل كل
امتحــان.
ب -متابعــة صالحيــة األجه ـزة فــي المختب ـرات ،وكفاءتهــا للعمــل بالتعــاون مــع مش ـرفي
المختب ـرات.
ج-المســاعدة فــي عمليــة إدخــال الطــاب إلــى المختب ـرات ،وإرشــادهم إلــى المــكان
المخصــص لهــم.
د -التعــاون التــام مــع منســق االمتحــان ،والمراقبيــن ،ومشــرف االمتحانــات؛ إلنجــاح
االمتحــان.
ه-التعامل مع كافة المشاكل الفنية أثناء انعقاد االمتحان.
المادة  :27يتوجب على المراقب ما يأتي:
أ -اإلش ـراف المباشــر علــى عمليــة دخــول الطلبــة ،وخروجهــم ضمــن المــدد الزمنيــة
المســموح بهــا.
ب-التأكد من جلوس الطالب في األماكن المخصصة لهم مسبًقا.
ج-التأكد من هوية الطالب من خالل بطاقته الجامعية ،أو أي إثبات شــخصية رســمي
كالبطاقــة الشــخصية ،ومطابقتــه مــع اســم الطالــب علــى شاشــة االمتحــان اإللكترونــي.
د -التعامــل مــع محــاوالت الغــش ،واتخــاذ اإلجـراءات بحــق مرتكبيهــا بالتنســيق مــع منســق
االمتحــان.
ه-عدم مغادرة المختبر ،وضرورة التواجد فيه لغاية خروج آخر طالب.
و -ترصيــد حضــور ،وغيــاب الطــاب علــى قائمــة الحضــور والغيــاب الورقيــة التــي يتــم
تزويــده بهــا مــن خــال منســق المــادة ،وتوقيــع الطــاب علــى حضورهــم لالمتحــان،
لمطابقتهــا مــع أســماء الذيــن تقدم ـوا لالمتحــان.
المــادة  :28يجــب أن يتوفــر لــكل امتحــان إلكترونــي يعقــد فــي مختبــر مراقبــان يتــم تســميتهما مــن
طــرف الكليــة المعنيــه باالمتحــان.
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المــادة  :29ال يجــوز اإلفصــاح عــن البيانــات المتعلقــة باالمتحانــات لجلســات ســابقة ،إال بموجــب
طلــب خطــي مــن العميــد ،أو رئيــس القســم المعنــي.
المــادة  :30تطبــق جميــع التعليمــات الـواردة فــي تعليمــات االمتحانــات اإللكترونيــة علــى امتحانــات
المســتوى لدرجــة البكالوريــوس (اللغــة العربيــة ،اللغــة اإلنجليزيــة ،الحاســوب) ويؤخــذ بعيــن االعتبــار
الخصوصيــات اآلتية:
أ -تتولى لجنة امتحانات المستوى اإلشراف على ما يأتي:
 .1متابعة امتحانات المستوى.
 .2إعــادة النظــر باألســئلة الموجــودة فــي بنــك األســئلة
الخــاص بتلــك االمتحانــات مــن حيــث اإلضافــة ،والتعديــل،
والحــذف.
 .3التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة؛ ألغ ـراض حجــز
المختب ـرات ،إلج ـراء امتحانــات المســتوى.
ب -يســلم المركــز قائمــة بأســماء الطــاب الذيــن ســيتقدمون المتحــان المســتوى مــع
األنمــوذج المعتمــد لــدى المركــز ،والخــاص بحجــز االمتحانــات اإللكترونيــة.
ج -تعقــد امتحانــات المســتوى بشــكل مســتمر مــن بدايــة تســجيل الطلبــة الجــدد ،ولغايــة
انتهــاء مــدة التســجيل ،وفًقــا لمــا ت ـراه اللجنــة مناسـ ًـبا.
المادة  :31يقوم مشرف االمتحانات بما يأتي:
أ -تســليم نتائــج امتحانــات المســتوى لرئيــس اللجنــة خــال ثمــان وأربعيــن ســاعة مــن
إج ـراء االمتحــان مــن خــال البريــد اإللكترونــي الرســمي المعتمــد لهــذه الغايــة.
ب -عكــس نتائــج امتحانــات المســتوى بشــكل أتوماتيكــي علــى قاعــدة بيانــات التســجيل فــور
توفــر اإلمكانيــة الفنيــة لذلــك.
المــادة  :32يتوجــب علــى كل مــن لجنــة االمتحانــات اإللكترونيــة ،ولجنــة امتحانــات المســتوى مــا
يأتــي:
أ -متابعــة التنفيــذ ،وااللتـزام بمــا جــاء مــن تعليمــات لالمتحانــات اإللكترونيــة ،وامتحانــات
المســتوى كل حســب مســؤولياته.
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ب -رفــع تقريــر فصلــي لرئيــس الجامعــة بأيــة مالحظــات حــول ســير االمتحانــات
اإللكترونيــة ،وامتحانــات المســتوى فــي الجامعــة.
ج -عقــد اجتمــاع فــي بدايــة كل فصــل د ارســي ،لتوزيــع المهــام والمســؤوليات حســب مــا
جــاء فــي تعليمــات االمتحانــات اإللكترونيــة ،وضمــان االلت ـزام بمــا جــاء فيهــا.

رجـــوع
الكلية

األقسام

اآلداب

اللغة العربية وآدابها
اللغة اإلنجليزية وآدابها
اللغة اإلنجليزية  /الترجمة

المــادة  :33يبــت مجلــس العمــداء فــي األمــور التــي لــم يــرد عليهــا نــص فــي هــذه التعليمــات ،وفــي
اإلشــكاالت التــي تنشــأ عــن تطبيقهــا.
المــادة  :34تلغــي هــذه التعليمــات جميــع التعليمــات واإلج ـراءات الســابقة الخاصــة باالمتحانــات
االلكترونيــة.
المــادة  :35رئيــس الجامعــة ،والعمــداء ،مديــر المركــز ،ومديــر مركــز الحاســوب ،ومديــر القبــول
والتســجيل ،ولجنــة االمتحانــات اإللكترونيــة ،ولجنــة امتحانــات المســتوى ،مســؤولون عــن تنفيــذ هــذه
التعليمــات كل حســب مســؤولياته.

علم النفس
المساقات الخدمية
األعمال

إدارة األعمال
اإلدارة المالية والمصرفية
التسويق

الفصل األول
الخطط الدراسية
المــادة ( :)3يقــر مجلــس العمــداء الخطــط الد ارســية التــي تــؤدي إلــى نيــل درجــة البكالوريــوس فــي
ـاء علــى تنســيبات مجالــس األقســام وتوصيــات
التخصصــات التــي تقدمهــا كليــات الجامعــة ،وذلــك بنـ ً
مجالــس الكليــات ولجنــة الخطــة الد ارســية ومعادلــة المـواد فــي الجامعــة.

نظم المعلومات اإلدارية
الحقوق
الهندسة

هندسة العمارة
الهندسة المدنية
الهندسة الكهربائية

أ .توضع الخطة الدراسية على أساس نظام الساعات المعتمدة.

ج .يجــري تقييــم الســاعات المعتمــدة لــكل مــادة علــى أســاس أن المحاض ـرة األســبوعية
هــي ســاعة معتمــدة ،أمــا ســاعات المختبـرات والتطبيــق العملــي فيجــري تقييمهــا لــكل
مــادة علــى حــدة ،وفــي جميــع الحــاالت ال يقــل حســاب الســاعة المعتمــدة عــن ســاعتين
تطبيقيتيــن أو ســاعتي مختبــر.

القانون العام
القانون الخاص

المادة (:)4
ب .يحــدد لــكل مــادة مــن مـواد الخطــة الد ارســية ( )3ســاعات معتمــدة ،ويجــوز بقـرٍار مــن
مجلــس العمــداء أن تقــل أو تزيــد علــى ذلــك.

المحاسبة

هندسة الطاقة المتجددة
الصيدلة

العلوم الصيدالنية التطبيقية والصيدلة
السريرية
العلوم الصيدالنية األساسية

المادة (:)5

أ .إلــى حيــن اســتحداث كليــات أو أقســام أخــرى ،تضــم الجامعــة الكليــات واألقســام اآلتيــة:
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رجـــوع
علم الحاسوب

المحاسبة

تكنولوجيا المعلومات

نظم المعلومات الحاسوبية

إدارة األعمال

هندسة البرمجيات

اإلدارة المالية والمصرفية

أمن المعلومات والفضاء االلكتروني

التسويق

معلم صف

نظم المعلومات اإلدارية

تربية طفل

الحقوق

141

التمريض

التمريض

هندسة العمارة

169

العلوم

الكيمياء

هندسة االتصاالت واإللكترونيات

163

الفيزياء

الهندسة المدنية

الرياضيات

هندسة الطاقة المتجددة

العالج الطبيعي

الصيدلة

تكنولوجيا التصوير اإلشعاعي

علم الحاسوب  /علم الحاسوب

تكنولوجيا التخدير واإلنعاش

علم الحاسوب /شبكات حاسوبية

العلوم التربوية

العلوم الطبية المساندة

علم الحاسوب /وسائط متعددة
ب .يكــون الحــد األدنــى لعــدد الســاعات المعتمــدة المطلوبــة لنيــل درجــة البكالوريــوس فــي
التخصصــات علــى النحــو اآلتــي:

132

160

135

هندسة البرمجيات
نظم المعلومات الحاسوبية
أمن المعلومات والفضاء االلكتروني

التخصص
اللغة العربية وآدابها
اللغة اإلنجليزية وآدابها
اللغة اإلنجليزية  /ترجمة
علم النفس
52

عدد الساعات المعتمدة
135

معلم صف
تربية طفل
التمريض
الكيمياء
الفيزياء

135
132
135

الرياضيات
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العالج الطبيعي

132

رقم المادة

اسم المادة

الساعات المعتمدة

المتطلب السابق

تكنولوجيا التصوير اإلشعاعي

136

01101103

التوعية المرورية

3

-

01101104

الريادة واإلبداع

3

-

01101121

مهارات حياتية

3

-

01101131

الثقافة اإلسالمية

3

-

01101132

القدس والوصاية
الهاشمية

3

-

01101141

الرياضة والصحة

3

-

01101142

البيئة والمجتمع

3

-

01101151

مهارات الحاسوب

3

-

 .2تتكــون متطلبــات الجامعــة مــن ( )24ســاعة معتمــدة تكــون متضمنــة فــي جميــع
التخصصــات ،موزعــة علــى النحــو اآلتــي:

01101152

االتصاالت
واإلنترنت

3

-

أ -متطلبات الجامعة اإلجبارية :ويخصص لها ( )12ســاعة معتمدة وتشــمل المواد
اآلتية:

01101161

مفاهيم ونظم
اقتصادية

3

-

01101171

علم النفس
والمجتمع

3

-

مهارات اتصال
باللغة العربية

3

01101111

3

01101112

3

-

تكنولوجيا التخدير واإلنعاش
المــادة ( :)6تــوزع الســاعات المعتمــدة المطلوبــة لنيــل درجــة البكالوريــوس فــي كليــات الجامعــة
علــى النحــو اآلتــي:
أوالً :متطلبات الجامعة
 .1تشــكل متطلبــات الجامعــة أرضيــة مشــتركة لجميــع طلبــة الجامعــة ،والهــدف منهــا
زيــادة قــدرة الطالــب علــى التواصــل والتعبيــر باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة ،وإغنــاء
معرفتــه فــي مجــاالت المعرفــة اإلنســانية واالجتماعيــة والعلميــة والتقنيــة ،وتعزيــز
فهمــه لحضــارة أمتــه وفكرهــا.

رمز المادة

أسم المادة

عدد الساعات المعتمدة

01101101

العلوم العسكرية
والمواطنة

3

01101213

01101102

التربية الوطنية

3

01101111

اللغة العربية

3

01101214

مهارات اتصال
باللغة اإلنجليزية

01101112

اللغة اإلنجليزية

3

01101243

السالمة العامة
واالسعافات
األولية

المجموع

12

ب -متطلبــات الجامعــة االختياريــة :يخصــص لهــا ( )12ســاعة معتمــدة يختارهــا الطالــب
مــن المـواد المبينــة أدنــاه ،علــى أن تكــون مــن خــارج تخصــص الطالــب.
54

01101281

مناهج البحث
العلمي

3

-

01101282

مقدمة في علم
الفلك

3
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03011101

القانون في حياتنا

3

-

03011201

حقوق اإلنسان

3

-

.3
أ .يتوجــب علــى جميــع الطلبــة التقــدم المتحــان المســتوى فــي اللغــة العربيــة واللغــة
اإلنجليزيــة والحاســوب فــي فصــل قبولهــم ،ويقــوم الطالــب بدفــع رســم مالــي
مقداره ( )25دينا اًر عن كل امتحان ،على أن يسجل الطالب الذي أخفق في
النجــاح فــي ٍ
أي منهــا مــادة اســتدراكية خــارج خطتــه الد ارســية خــال الفصــول
الد ارســية األربعــة األولــى مــن قبولــه فــي الجامعــة.
ب .تعادل للطالب أي مادة اســتدراكية في حال نجح بها في أي مؤسســة معترف
بهــا لــدى و ازرة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي أو فــي حــال أعفــي منهــا فــي
المؤسســة التــي انتقــل منهــا.
ج .يعفــى مــن د ارســة مــادة مهــارات الحاســوب االســتدراكي الطالــب الــذي يحمــل
شــهادة رخصــة قيــادة الحاســوب الدوليــة ( )ICDLالمعتمــدة.
 .4يراعى في مادة العلوم العسكرية والمواطنة ما يأتي:
أ .العلــوم العســكرية والمواطنــة مــادة إجباريــة للطلبــة األردنييــن واختياريــة لغيــر
األردنيين ،وتحســب ســاعاتها للطالب ضمن عدد الســاعات المعتمدة المقررة
لتخرجــه ،وتســجل نتيجتــه فــي هــذه المــادة ،وتدخــل فــي حســاب المعــدل.
ب .يعفــى الطالــب مــن د ارســة مــادة العلــوم العســكرية والمواطنــة فــي إحــدى
الحــاالت اآلتيــة:
-

إذا درسها بنجاح في أي جامعة أردنية.

 إذا كان مــن خريجــي الكليــات العســكرية األردنيــة (الجنــاح العســكري فــيجامعــة مؤتــة ،الكليــة العســكرية الملكيــة ،مدرســة المرشــحين العســكريين).
 إذا كان مــن الضبــاط الحاصليــن علــى دورات الصــف التأسيســية ودوراتالــوكالء التأسيســية بالنســبة للرتــب األخــرى.
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 تُ ْعتَ َمـ ُـد دائ ـرة التعليــم الجامعــي بمديريــة التعليــم والثقافــة العســكرية إلثبــاتأن الطالــب المعنــي تنطبــق عليــه شــروط اإلعفــاء ال ـواردة فــي الحالتيــن
الســابقتين.
 .5تكــون مــادة التربيــة الوطنيــة إجباريــة للطلبــة األردنييــن واختياريــة لغيــر األردنييــن.
وعلــى الطلبــة غيــر األردنييــن الذيــن لــم يختــاروا د ارســة هــذه المــادة أن يدرسـوا بــدالً
منهــا أي مــادة أخــرى مــن المـواد التــي تعرضهــا الجامعــة.
ثانياً :متطلبات الكلية
 .1تشــمل متطلبات الكلية مجموعة المواد التي يحتاج اليها طلبة الكلية كافة لتزويدهم
بقاعدة معرفية مشتركة وثيقة الصلة بالمجال العام للتخصص.
 .2تشمل هذه المواد مواداً دراسية تشكل حالة تكاملية مع مواد التخصص.
 .3ال يشــترط أن تكــون هــذه الم ـواد مــن الم ـواد التــي تطرحهــا الكليــة أو أحــد أقســامها
األكاديميــة.
 .4ي ارعــى فــي نســبة م ـواد متطلبــات الكليــة النســبة المنصــوص عليهــا فــي معاييــر
االعتمــاد الخــاص.
ثالثاً :متطلبات التخصص
 .1تتكــون متطلبــات التخصــص مــن م ـواد إجباريــة وم ـواد اختياريــة تغطــي جوانــب
التخصــص بشــكل مت ـوازن.
 .2يراعي القسم توزيع الساعات المعتمدة بين المواد اإلجبارية واالختيارية.
 .3ت ارعــي األقســام فــي خططهــا تعزيــز العالقــة مــع التخصصــات المســاندة األخــرى
ضمــن الكليــة الواحــدة بشــكل خــاص ومــع التخصصــات األخــرى فــي الجامعــة بشــكل
عــام.
 .4يخصــص للمــادة الواحــدة ( )3ســاعات معتمــدة ويجــوز فــي حــاالت خاصــة أن تقــل
عــن ذلــك إلــى ســاعة واحــدة أو تزيــد إلــى حــد أقصــاه ( )12ســاعة معتمــدة.
 .5ي ارعــى فــي نســبة مـواد متطلبــات التخصــص النســبة المنصــوص عليهــا فــي معاييــر
االعتمــاد الخــاص.
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المادة (:)7
أ.
 .1مــع م ارعــاة مــا ورد فــي المــادة المتعلقــة بمــادة العلــوم العســكرية ،يحســب معــدل الطالــب
التراكمــي فــي جميــع الم ـواد المشــمولة بالخطــة الد ارســية للتخصــص الملتحــق بهــا
الطالــب.
 .2يســمح للطالــب– لغــرض رفــع معدلــه التراكمــي إلــى الحــد المطلــوب – أن يــدرس م ـواد
إضافيــة مــن خطتــه الد ارســية أو مــن خارجهــا ،وذلــك زيــادة علــى الســاعات المقــررة
وتحســب ســاعات هــذه الم ـواد اإلضافيــة ضمــن الســاعات ال ـ ( )99المطلوبــة بنجــاح
التــي تبقــي الطالــب تحــت اإلنــذار.
ب .تشمل الخطة الدراسية مواد متطلبات الجامعة ،ومواد متطلبات الكلية ،ومواد التخصص
اإلجباريــة واالختياريــة ،والمـواد المســاندة ،ويجــوز أن تشــمل مـواداً حـرة وبحــد أقصــى ()6
ســاعات معتمدة.
ج .يضــع القســم المعنــي وصفـاً لــكل مــادة يتناســب مــع عــدد الســاعات المعتمــدة المخصصــة
لهــا.
د .يقــدم كل قســم خطــة إرشــادية موزعــة علــى ثمانيــة فصــول عاديــة أو عشـرة فصــول عاديــة
(ليــس مــن ضمنهــا الفصــل الصيفــي) ،وذلــك حســب الفصــول المحــددة للتخصــص والمبينــة
فــي المــادة (.)12
المادة (:)8
أ.

تكــون م ـواد التخصــص اإلجباريــة واالختياريــة مــن داخــل القســم ،ويجــوز أن يعطــى
بعضهــا مــن أقســام أكاديميــة أخــرى ،ويتــم ذلــك بعــد د ارســة مشــتركة للموضــوع مــن األقســام
األكاديميــة المعنيــة.

ب .تعــرض الكليــات مـواد الجــدول الد ارســي فــي الفصــول الد ارســية بالتعــاون مــع دائـرة القبــول
والتســجيل.
ج .تحــدد كل خطــة د ارســية عــدد الســاعات المقــررة للمتطلبــات المختلفــة ضمــن الحــدود الدنيــا
والعليــا.
المادة (:)9
أ .تصنــف الم ـواد التــي تــرد فــي الخطــة الد ارســية علــى أســاس مســتويات أربعــة أو
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خمســة .
ب .تثبت المتطلبات السابقة أو المتزامنة (إن وجدت) مع كل مادة.
ج .تعطى كل مادة رقماً يدل على الكلية والقسم ومستواها ومجالها المعرفي.

د .يذكــر إزاء كل مــادة عــدد المحاض ـرات ،وعــدد ســاعات المختبــر األســبوعية أو
الســاعات التطبيقيــة وعــدد الســاعات المعتمــدة.
ه .ال يجــوز للطالــب أن يــدرس مــادة مــا قبــل أن يــدرس متطلبهــا الســابق ،وفــي حالــة
حــدوث ذلــك فــإن تســجيله وعالمتــه فــي تلــك المــادة يعــدان ملغييــن.
و .يجــوز للطالــب أن يأخــذ مــادة ومتطلبهــا الســابق فــي الفصــل نفســه ،إذا كان قــد درس
المتطلــب الســابق ولــم ينجــح فيــه ،أو إذا كان تخرجــه يتوقــف علــى ذلــك.
الفصل الثاني
التسجيل والسحب واإلضافة
المادة (:)10

أ .علــى الطالــب تســجيل الم ـواد فــي فت ـرة التســجيل الممتــدة مــن بــدء التســجيل وحتــى
بدايــة فت ـرة الســحب واإلضافــة وحســب التقويــم الجامعــي.

ب .يجب تسديد جميع الذمم المالية السابقة قبل تسجيل المواد الدراسية ِ
لكل فصل.
إن تســديد جميــع الذمــم الماليــة الســابقة ورســوم التســجيل للفصــل المقبــل قبــل بدايــة
جّ .
يمكــن الطالــب مــن االســتفادة مــن التأميــن الصحــي المجانــي
الســحب واإلضافــة ّ
ويجنبــه أي رســوم اضافيــة.
إن تســجيل م ـواد بعــد مــدة الســحب واإلضافــة أو تكرارهــا خــال مــدة الســحب
دّ .
واإلضافــة ،يعـ ُّـد حالــة اســتثنائية يترتــب عليهــا إج ـراءات إداريــة وماليــة.
الفصل االثالث
مدة الدراسة والعبء الدراسي
المادة (:)11
أ.
 .1مــدة الد ارســة لنيــل درجــة البكالوريــوس بعــبء عــادي هــي ثمانيــة فصــول عاديــة،
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�� .2ون اﻟحد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠسﺎﻋﺎت اﻟمﻌتمدة اﻟتﻲ ﯿدرﺴﻬﺎ اﻟطﺎﻟب اﻟمسجﻞ ﻟنیﻞ درﺠﺔ
اﻟ��ﺎﻟور�وس ﻓﻲ اﻟﻔصﻞ اﻟﻌﺎد� ) (18ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻌتمدة.
� .3جوز أن �صﻞ ﻋدد اﻟسﺎﻋﺎت اﻟمﻌتمدة ﻓﻲ اﻟﻔصﻞ اﻟﻌﺎد� إﻟﻰ ) (21ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻌتمدة
ﻓﻲ ﺤﺎل �ﺎن ﻤﻌدل اﻟطﺎﻟب اﻟتراﻛمﻲ أو اﻟﻔصﻠﻲ ) (80%ﻓمﺎ ﻓوق �ﺎﺴتثنﺎء اﻟﻔصﻞ
اﻟص�ﻔﻲ ،ﻋﻠﻰ أن �حتسب ﺴﻌر اﻟسﺎﻋﺔ اﻟمسجﻠﺔ اﻟتﻲ ﺘز�د ﻋﻠﻰ ﺜمﺎﻨﻲ ﻋشرة
ﺴﺎﻋﺔ �سﻌر اﻟسﺎﻋﺔ اﻟمﻌتمدة دون ﺨصم.
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� .4جوز ﻓﻲ ﺤﺎﻻت �ﻘدرﻫﺎ ﻤجﻠس اﻟﻌمداء أن �صﻞ ﻋدد اﻟسﺎﻋﺎت اﻟمﻌتمدة ﻓﻲ
اﻟﻔصﻞ اﻟﻌﺎد� إﻟﻰ ) (21ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻌتمدة إذا �ﺎن ﺘخرج اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﻔصﻞ ﻤتوﻗﻔﺎً ﻋﻠﻰ ذﻟك.
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أوالً :اختباريــن تحريرييــن فــي األقــل ،ويكــون االختبــار األول فــي األســبوع
الخامــس أو الســادس مــن الفصــل العــادي (األســبوع ال اربــع مــن الفصــل
الصيفي) ،ويكون االختبار الثاني في األسبوع العاشر أو الحادي عشر
مــن الفصــل العــادي (األســبوع الســابع مــن الفصــل الصيفــي) ،ويخصــص
لــكل مــن هذيــن االختباريــن ( )20%مــن العالمــة اإلجماليــة للمــادة
ويخصــص ( )10%لألعمــال الفصليــة األخــرى التــي تشــمل االختبــارات
الشــفهية والتحريرية القصيرة أو التقارير أو البحوث والمشــاركة ،ويراعى
أن تكــون هــذه العالمــات مبنيــة علــى أســس موضوعيــة.

منســحباً وتطبــق عليــه أحــكام االنســحاب .أمــا الطلبــة الذيــن يقومــون باالشــتراك فــي
ـاء علــى تنســيب مــن االتحــاد المعنــي
تدريبــات أو مباريــات لتمثيــل األردن فــي الخــارج بنـ ً
باللعبــة داخــل األردن وبموافقــة عميــد شــؤون الطلبــة وعميــد الكليــة التــي تــدرس المــادة،
فيســمح لهــم بالتغيــب بنســبة ال تتجــاوز ( ،)25%وإذا تجاوزهــا أحدهــم يعـ ُّـد منســحباً
وتطبــق عليــه أحــكام االنســحاب.
ه .يتــم حرمــان الطلبــة الذيــن تتجــاوز غياباتهــم نســبة ( )15%دون عــذر بتنســيب مــن مــدرس
المــادة وتوصيــة رئيــس القســم وبق ـرار مــن عميــد الكليــة التــي تطــرح المــادة ،ويتــم تبليــغ
مديــر القبــول والتســجيل بذلــك عنــد وصــول غيــاب الطلبــة للنســبة المبينــة ســابقاً ،وتعلــق
هــذه القـ اررات فــي لوحــة إعالنــات الكليــة التــي تطــرح هــذه المــادة.

ثاني ـاً :اختبــار نصــف فصلــي فــي األقــل ،ويكــون فــي األســبوع العاشــر مــن
الفصــل العــادي (األســبوع الســابع مــن الفصــل الصيفــي) ،ويخصــص لــه
( )35%مــن العالمــة االجماليــة للمــادة ويخصــص ( )15%لألعمــال
الفصليــة األخــرى التــي تشــمل االختبــارات الشــفهية والتحريريــة القصي ـرة
أو التقاريــر أو البحــوث والمشــاركة ،وي ارعــى أن تكــون هــذه العالمــات
مبنيــة علــى أســس موضوعيــة.

و .يشــترط فــي العــذر المرضــي أن يكــون بشــهادة معتمــدة مــن طبيــب الجامعــة ،وأن تقــدم هــذه
الشــهادة إلــى عميــد الكليــة التــي تطــرح المــادة خــال مــدة ال تتجــاوز أســبوعين مــن تاريــخ
انقطــاع الطالــب عــن المواظبــة ،وفــي الحــاالت القاه ـرة األخــرى يقــدم الطالــب مــا يثبــت
عــذره القهــري خــال أســبوع مــن تاريــخ زوال أســباب الغيــاب.
ز .يتــم احتســاب الغيــاب اعتبــا اًر مــن المحاض ـرة األولــى لبــدء التدريــس ،ويحتســب الغيــاب
للطلبــة الجــدد الذيــن يتــم قبولهــم بعــد بــدء التدريــس اعتبــا اًر مــن تاريــخ قبولهــم.

ح .يجــب علــى الطالــب دفــع الرســوم المســتحقة عليــه قبــل بدايــة التدريــس فــي أي فصـ ٍـل
د ارسـ ٍـي ،وبخــاف ذلــك فإنــه يتحمــل نتائــج أي ق ـ اررات ،أو إج ـراءات إداريــة ،أو ماليــة
تتخذهــا الجامعــة بحقــه.
ط .يتولــى عمــداء الكليــات ،وأعضــاء هيئــة التدريــس ،والمحاضــرون ،ومديــر القبــول والتســجيل
تنفيــذ أحــكام المواظبــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.
الفصل الخامس
االمتحانات والعالمات والمعدالت

المادة (:)13
أ .يجــري احتســاب العالمــات وتســجيلها لــكل مــادة بالنســبة المئويــة مــع بيــان عــدد
ســاعاتها المعتمــدة.
 .1العالمــة النهائيــة لــكل مــادة هــي مجمــوع عالمــة االمتحــان النهائــي وعالمــات
األعمــال الفصليــة مــدورة إلــى أقــرب عــدد صحيــح ،وتســتثنى مــن ذلــك المـواد
التــي تســجل نتائجهــا بناجــح أو ارســب دون عالمــات.
 .2تشمل األعمال الفصلية للمادة أي من الخيارين اآلتيين:
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ب .يعقــد االمتحــان النهائــي لــكل مــادة فــي نهايــة الفصــل ،ويكــون االمتحــان تحريري ـاً
وشــامالً لمقــرر المــادة ويخصــص لــه ( )50%مــن العالمــة اإلجماليــة للمــادة.
ويجــوز أن يشــمل االمتحــان النهائــي امتحانــات عمليــة ،ويحــدد مجلــس الكليــة بنــاء
علــى توصيــة مــن مجلــس القســم المختــص النســبة التــي تخصــص لهــا مــن عالمــة
االمتحــان النهائــي للطلبــة.
ج.
 .1فــي حالــة الم ـواد الد ارســية متعــددة الشــعب ،يعيــن رئيــس القســم أحــد مدرســي
المــادة منســقاً لتدريــس المــادة ،يشــرف علــى تدريــس المــادة ،وتحديــد مواعيــد
االختبارات واالمتحانات المشــتركة ،واألســلوب الموحد للتقييم ،وذلك بالتعاون
مــع مدرســي المــادة الد ارســية.
 .2فــي حالــة المــادة الواحــدة التــي يدرســها فريــق مــن المدرســين ،يعيــن رئيــس
القســم أحــد أعضــاء الفريــق منســقاً يتولــى تنظيــم تدريســها ،وتحديــد مواعيــد
االختبــارات واالمتحانــات المشــتركة ،واألســلوب الموحــد للتقييــم بالتعــاون مــع
مدرســي المــادة اآلخريــن (أعضــاء الفريــق).
د .يســتثنى ممــا ورد فــي البنــد ( )2مــن الفق ـرة (أ) ،وممــا ورد فــي الفق ـرة (ب) مــن
هــذه المــادة مـواد النــدوات والبحــوث ومشــاريع التخــرج ومشــاريع البحــث والمختبـرات
والتصاميــم الهندســية واالختبــارات العمليــة التــي لهــا ســاعات معتمــدة ،إذ يقــرر
مجلــس كل كليــة متطلبــات النجــاح وطــرق تقويــم مســتوى تحصيــل الطالــب فــي كل
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منهــا.
ه .تُـ ُّ
ـرد أوراق االختبــارات للطالــب بعــد تصحيحهــا خــال أســبوع مــن تاريــخ االختبــار،
وبعــد انقضــاء أســبوع علــى رد أوراق االختبــار للطالــبُ ،يرســل مــدرس المــادة كشــف
العالمــات إلــى رئيــس القســم الــذي بــدوره يرســل نســخة منهــا إلــى عميــد الكليــة ،وتُعـ ُّـد
هــذه العالمــة نهائيــة وال يجــوز تغييرهــا.
و .تُحفــظ أوراق االمتحــان النهائــي لــدى عمــادة الكليــة حتــى نهايــة الفصــل التالــي لذلــك
الفصــل ،ثــم يجــري إتالفهــا باالتفــاق بيــن عميــد الكليــة المختــص ،ومديــر دائ ـرة
القبــول والتســجيل.
ز .تُرســل كشــوفات العالمــات التفصيليــة النهائيــة لــكل مــادة إلــى القســم لد ارســتها
وللتحقــق مــن توازنهــا ،ثــم توقــع مــن رئيــس القســم وتُرفــع إلــى عميــد الكليــة ،وذلــك
لتوقيعهــا بعــد إقرارهــا مــن قبــل مجلــس الكليــة ،وتحفــظ هــذه النســخة فــي الكليــة،
وترســل قائمــة العالمــات النهائيــة إلــى مديــر دائ ـرة القبــول والتســجيل لرصدهــا.
ح .مــدرس المــادة مســؤول عــن تدقيــق أوراق االختبــارات واالمتحانــات الخاصــة بمـواده،
وعــن نقلهــا إلــى الكشــوفات بشــكل صحيــح ونهائــي.
المادة (:)14
أ .كل مــن يتغيــب بعــذر عــن اختبــار معلــن عنــه ،عليــه أن يقــدم مــا يثبــت عــذره لمــدرس
المــادة خــال ثالثــة أيــام مــن تاريــخ زوال العــذر ،وفــي حالــة قبــول المــدرس هــذا العــذر
عليــه إجـراء اختبــار تعويضــي للطالــب.
ب .كل مــن يتغيــب عــن االمتحــان النهائــي المعلــن عنــه فــي مــادة مــا دون عــذر يقبلــه
عميــد الكليــة التــي تطــرح تلــك المــادة ،تعـ ُّـد عالمتــه فــي ذلــك االمتحــان (صف ـ اًر
جامعيــا).
ج .مــع م ارعــاة مــا ورد فــي الفقـرة (و) مــن المــادة ( )13مــن هــذه التعليمــات ،يبلــغ عميــد
الكليــة ق ـ ارره بقبــول عــذر الطالــب الــذي يتغيــب عــن امتحــان نهائــي معلــن عنــه فــي
مــادة مــا إلــى مــدرس المــادة إلج ـراء امتحــان تعويضــي للطالــب ،علــى أن يجــري
االمتحــان التعويضــي فــي مــدة أقصاهــا نهايــة الفصــل العــادي الــذي يلــي الفصــل الــذي
لــم يتقــدم لالمتحــان فيــه ،ويبلــغ عميــد الكليــة مديــر دائ ـرة القبــول والتســجيل بذلــك.

ه .تســجل مالحظــة (غيــر مكتمــل) للمــادة التــي يتغيــب فيهــا الطالــب عــن االمتحــان
النهائــي بعــذر مقبــول.
و .إذا لــم يبلــغ مــدرس المــادة بقبــول العــذر عنــد رصــد العالمــات ،توضــع لــه عالمــة (غ)
مقابــل االمتحــان النهائــي ،وترصــد عالماتــه األخــرى مفصلــة.
ز .يدفــع الطالــب رســماً مقــداره ( )25دينــا اًر إذا تغيــب عــن االمتحــان (رســوم امتحــان
غيــر مكتمــل).
المادة (:)15

أ .الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة هو (.)50%
ب .الحد األدنى لعالمة النجاح في المعدل التراكمي هو (.)60%
ج .فــي حالــة انســحاب الطالــب مــن مــادة مــا تســجل لــه مالحظــة (منســحب) إزاء تلــك
المــادة.

المادة (:)16

أ .تخصص لعالمات المواد الدراسية التقديرات المبينة إزاء ٍ
كل منها:
النسب المئوية للمادة

التقدير

90-100%

ممتاز

80-89%

جيد جداً

70-79%

جيد

60-69%

مقبول

50-59%

ضعيف

دون ال ـ 50

راسب

أجــل الطالــب د ارســته للفصــل العــادي التالــي لفصــل التغيــب عــن االمتحــان
د .إذا ّ
النهائــي لمادة/م ـواد ،عليــه التقــدم لالمتحــان التعويضــي قبــل نهايــة األســبوع الثالــث
فــي أول فصــل ينتظــم فيــه للد ارســة.
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ب .تخصص للنسب المئوية للمعدل الفصلي والتراكمي التقديرات المبينة إزاء ٍ
كل
منها:
النسبة المئوية للمعدل الفصلي والتراكمي

التقدير

84-100%

ممتاز

76-83,9%

جيد جداً

68-75,9%

جيد

60-67,9%

مقبول

وجــود خطــأ أن يقــوم بتصحيــح هــذا الخطــأ ،بعــد التنســيق مــع مــدرس المــادة ورئيــس
أمــا الطالــب المتوقــع تخرجــه فيجــب أن يقــدم طلــب االعت ـراض
القســم المختـ ّ
ـصّ ،
خــال ( )3أيــام مــن تاريــخ إعــان النتائــج.
ب .يدفــع الطالــب رســماً ماليـاً مقــداره ( )10دنانيــر عــن كل طلــب يتقــدم بــه لمراجعــة أي
عالمــة مــن عالماتــه.
الفصل السادس
إنــــــذار الطالــــــب وفصلـــــه
المادة (:)18

ج .المعــدل الفصلــي هــو معــدل عالمــات المـواد المحــددة فــي خطــة الطالــب التــي درســها
الطالــب نجاحـاً أو رســوباً فــي ذلــك الفصــل.

أ .ينــذر كل طالــب يحصــل علــى معــدل تراكمــي أقــل مــن ( )60%فــي أي فصــل مــن
الفصــول العاديــة وهــذا يعنــي أن الطالــب المنــذر هــو تحــت المراقبــة.

د .المعــدل التراكمــي هــو معــدل عالمــات جميــع الم ـواد المحــددة التــي درســها الطالــب
نجاح ـاً أو رســوباً حتــى تاريــخ احتســاب المعــدل.

ب.

ه .يجــري احتســاب أي مــن المعــدالت الســابقة بضــرب النســبة المئويــة لــكل مــادة وعــدد
الســاعات المعتمــدة لــكل مــادة وقســمة مجمــوع حواصــل الضــرب علــى مجمــوع عــدد
الســاعات المعتمــدة.
و .فــي حالــة رســوب الطالــب ،تثبــت عالمــة الرســوب إذا كانــت ( )35%فمــا فــوق،
وتجبــر كل عالمــة دون ذلــك إلــى ( )35%ألغ ـراض احتســاب المعــدل التراكمــي.
ز .تثبت القيمة اإلجمالية للمعدل الفصلي أو التراكمي ألقرب منزلة عشرية.
ح .الطالــب الــذي ينهــي النصــاب الد ارســي المقــرر ( )12ســاعة فــي األقــل فــي أي فصــل
عــادي ،ويحصــل علــى معــدل تراكمــي يســاوي ( )% 84فمــا فــوق ،يثبــت اســمه علــى
لوحــة الشــرف ،ويصــدر عميــد الكليــة فــي نهايــة كل فصــل أســماء الطلبــة الذيــن
يســتحقون وضعهــم علــى لوحــة الشــرف ،وتكريمهــم بالطريقــة المناســبة.
المادة (:)17

أ .يجــوز للطالــب أن يطلــب مراجعــة عالمتــه فــي االمتحــان النهائــي فــي أي مــادة خــال
مــدة أقصاهــا أســبوعان مــن تاريــخ إعــان النتائــج ،ولعميــد كليــة المــادة فــي هــذه الحالــة
أن يقــوم بالتحقــق مــن عــدم وجــود خطــأ مــادي فــي جمــع العالمــات أو نقلهــا ،ومــن
عــدم وجــود أســئلة غيــر مصححــة ،وذلــك عــن طريــق لجنــة مــن :العميــد أو مــن ينيبــه،
ورئيــس القســم ومــدرس المــادة أو أحــد مدرســيها .وعلــى العميــد فــي حــال تأكــده مــن
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 .1عنــد حصــول الطالــب علــى إنــذار فعليــه أن يلغــي مفعولــه فــي مــدة أقصاهــا فصــان
د ارســيان مــن تاريــخ اإلنــذار ،ويلغــي الطالــب مفعــول اإلنــذار برفــع معدلــه التراكمــي
فــي نهايــة الفصليــن الد ارســيين إلــى معــدل ( )60%فمــا فــوق.
 .2ال ُيعطــى الطالــب إنــذا اًر فــي نهايــة الفصــل األول مــن التحاقــه بالجامعــة ،بــل يقــوم
المرشــد األكاديمــي بتنبيهــه الــى ذلــك.
 .3يعـ ُـد الطالــب مفصـوال مــن التخصــص فــي حالــة تدنــي معدلــه التراكمــي عن ()50%
عنــد نهايــة أي فصــل عــادي مــن فصــول الســنة الد ارســية ،ويســتثنى فصــل قبــول
الطالــب والفصــل الصيفــي.
 .4إذا ت ـراوح معــدل الطالــب التراكمــي مــن ( )58%الــى ( )59.9%يبقــى تحــت
مفعــول اإلنــذار وال يفصــل بســبب ذلــك.
 .5تلغــى جميــع اإلنــذارات عــن الطالــب فــي حــال اجتــاز الطالــب ( )90ســاعة معتمــدة
لكافــة التخصصــات.
 .6الد ارســة االســتدراكية هــي د ارســة الطالــب المنــذر أكاديميـاً خمــس عشـرة ســاعة فقــط
فــي الفصــل العــادي برســوم ســاعة ونصــف لرســم الســاعة المعتمــدة للتخصــص
المعنــي بحيــث يكــون وضعــه األكاديمــي تحــت المراقبــة .يحــول الطالــب مــن الد ارســة
المنتظمــة إلــى الد ارســة االســتدراكية ،إذا كان معــدل الطالــب التراكمــي كاآلتــي:
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من ( )54.9 - 50يعطى الطالب فرصة استدراكية واحدة لغايات رفع المعدل.

 .13يصــدر ق ـ اررات اإلنــذار األكاديميــة والفصــل الــى الد ارســة الخاصــة مديــر دائ ـرة
القبــول والتســجيل ،أمــا ق ـ اررات الفصــل النهائــي مــن التخصــص فيصدرهــا مجلــس
العمــداء بنــاء علــى تنســيب مديــر دائ ـرة القبــول والتســجيل.

ج .فــي حــال اســتنفذ الطالــب الفــرص االســتدراكية ولــم يتــم رفــع المعــدل إلــى ()60%
يفصــل الطالــب مــن التخصــص.

 .14يعــد إعــان قـ اررات اإلنــذار ،والفصــل إلــى الد ارســة الخاصــة ،والفصــل النهائــي مــن
التخصــص ،وأي أمــور أكاديميــة أخــرى تخــص الطلبــة علــى لوحــة اإلعالنــات فــي
كليــة أو صفحــة الطالــب المعنــي االلكترونيــة تبليغــا للطالــب بالمعنــى القانونــي.

أ.

ب .من ( )55-59.9يعطى الطالب أربع فرص استدراكية.

د.

ال يعـ ُـد الفصــل الصيفــي مــن ضمــن الفــرص االســتدراكية إال إذا كان بعــد اإلنــذار
الثالــث مباش ـرة.

 .7يســمح للطلبــة المفصوليــن مــن التخصــص فصــا نهائيــا ألســباب أكاديميــة بد ارســة
الفصــل الصيفــي ،واعتبــاره امتــدادا للفصــل الد ارســي الثانــي ،ش ـريطة مــا يأتــي:
أوال :أن يكون قد أنهى ( )90ساعة معتمدة فما فوق بنجاح.

 .15يجــوز إعــادة قبــول الطالــب فــي التخصــص مــا لــم يكــن مفص ـوال منــه أكاديميــا
أو مفص ـوال ســلوكيا مــن الجامعــة ،وفــي مثــل هــذه الحالــة يحتفــظ الطالــب بســجله
األكاديمــي والســلوكي الســابقين ،وال يعــد الفصــل األول فصــا جديــدا كطالــب
مســتجد.

ثانيــا :أن يكــون مــن الممكــن مــن الناحيــة النظريــة فــي حــال د ارســة الطالــب للفصــل
الصيفــي تصويــب وضعــه األكاديمــي ،وفــي حــال عــدم تمكنــه مــن رفــع معدلــه
التراكمــي إلــى الحــد األدنــى المطلــوب ،يعــد مفصـوال مــن التخصــص.
 .8يســمح للطالــب الــذي أنهــى جميــع متطلبــات التخــرج بنجــاح وفــق خطتــه الد ارســية،
وبمعــدل ال يقــل عــن ( )59.9بد ارســة فصــل اســتثنائي واحــد لرفــع معدلــه التراكمــي،
شـريطة أال يكــون قــد أوقعــت عليــه أي عقوبــة تأديبيــة باســتثناء عقوبــة التنبيــه ،ويعـ ًـد
الفصــل الد ارســي فصــا د ارســيا عاديــا لهــذه الغايــة.
 .9إذا حصــل الطالــب فــي فصــل د ارســي مــا علــى نتيجــة غيــر مكتمــل ،وكان تحــت
طائلــة الفصــل لتدنــي معدلــه التراكمــي ،فيبــت فــي فصلــه بشــكل قاطــع بعــد اكتمــال
عالمــات مـواد ذلــك الفصــل الد ارســي ،ويكــون فصلــه مــن نهايــة ذلــك الفصــل إذا لــم
يرتفــع معدلــه التراكمــي فيــه إلــى الحــد المطلــوب.
 .10يســمح للطالــب بالتســجيل لد ارســة م ـواد أخــرى خــال الفصــل الد ارســي التالــي ،إذا
تــم فصــل الطالــب بعــد اكتمــال عالمــات المـواد التــي درســها فــي الفصــل الســابق،
حســب الم ـواد التــي درســها تاليــا لذلــك ،كم ـواد د ارســة خاصــة وذلــك وفــق أحــكام
تعليمــات الد ارســة الخاصــة النافــذة.
 .11يتــم تنظيــم د ارســة الطالــب فــي هــذه الحالــة حســب نمــوذج تعهــد يتضمــن وضــع
الطالــب ،وتعليمــات الجامعــة تعــده دائ ـرة القبــول والتســجيل.
 .12ال يجــوز إعــادة قبــول الطالــب المفصــول مــن تخصــص مــا بالتخصــص نفســه مـرة
أخــرى ألي ســبب مــن األســباب.
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إعادة دراسة المواد
المادة (:)19
أ .علــى الطالــب إعــادة د ارســة كل مــادة إجباريــة فــي الخطــة الد ارســية حصــل فيهــا علــى
نتيجــة ارســب.
ب .للطالب إعادة دراسة أي مادة في خطته الدراسية لرفع معدله التراكمي.
ج .1 .إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما ،ترصد له العالمة األعلى.
 .2تحسب العالمة األعلى في المعدل الفصلي والمعدل التراكمي.
د .فــي حالــة إعــادة الطالــب د ارســة مــادة مــا ،فــإن ســاعات تلــك المــادة تدخــل فــي حســاب
عــدد الســاعات المطلوبــة للتخــرج مـرة واحــدة.
ه .إذا درس الطالــب مــادة اختياريــة ورســب فيهــا ،ثــم قــام بد ارســة مــادة أخــرى تعويض ـاً
عنهــا الســتكمال متطلبــات خطتــه الد ارســية ،فتعـ ُّـد المــادة التعويضيــة كمــادة معــادة
بالنســبة للمــادة التــي رســب فيهــا مــن حيــث حســاب عالمتيهمــا فــي المعــدل الفصلــي
والتراكمــي ،ويطبــق ذلــك إثــر د ارســته للمــادة التعويضيــة مباش ـرة بعــد إق ـرار الطالــب
خطيـاً بــأن هــذه المــادة تعويضيــة ،وأنــه لــن يعــود لد ارســة المــادة المعــوض عنهــا مـرة
أخــرى.
و .تعامــل المــادة أو الم ـواد التــي يدرســها الطالــب خــارج الجامعــة بعــد معادلتهــا حســب
األصــول إذا ســبق لــه د ارســتها داخــل الجامعــة معاملــة المــادة أو الم ـواد المعــادة ،إذ
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رجـــوع
ال تحســب عالمــة المــادة التــي درســها داخــل الجامعــة فــي معدلــه الفصلــي والتراكمــي.
الفصل الثامن
االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي ومن الجامعة
المــادة ( :)20يســمح للطالــب بالســحب واإلضافــة خــال الفتـرة المحــددة فــي التقويــم الجامعــي أو
قبــل بدايــة الفصــل الد ارســي ،وال تثبــت لــه فــي ســجله مالحظــة االنســحاب مــن المــادة التــي انســحب
منهــا ،وتتــم هــذه العمليــة إلكترونيـاً مــن خــال موقــع الجامعــة اإللكترونــي.
المادة (:)21

أ .1 .يســمح للطالــب باالنســحاب مــن د ارســة مــادة أو أكثــر خــال مــدة أقصاهــا ()14
أســبوعاً مــن بــدء الفصــل الد ارســي العــادي ،و( )8أســابيع مــن بــدء الفصــل الصيفــي
وتثبــت فــي ســجله مالحظــة (منســحب) وفــي هــذه الحالــة يتحمــل الطالــب خســارة
الرســوم المســتحقة.
 .2ال يجــوز نتيجــة لالنســحاب أن يقــل عــدد الســاعات التــي يســجل الطالــب لد ارســتها
فــي الفصــل العــادي عــن ( )9ســاعات معتمــدة.
ب .يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب لعميــد الكليــة باالنســحاب مــن جميــع الم ـواد التــي
ســجلها لذلــك الفصــل عــدا فصــل التحاقــه بالجامعــة ،وبعــد موافقــة العميــد علــى ذلــك
تعـ ُّـد د ارســته فــي ذلــك الفصــل مؤجلــة ،وعلــى الطالــب أن يتقــدم بمثــل هــذا الطلــب
خــال مــدة أقصاهــا ( )14أســبوعاً مــن بــدء الفصــل العــادي ،و( )8أســابيع مــن بــدء
الفصــل الصيفــي وفــي هــذه الحالــة يتحمــل الطالــب خســارة الرســوم المســتحقة.
ج .إذا رغــب الطالــب فــي االنســحاب الكلــي مــن الجامعــة ،فعليــه أن يتقــدم بطلــب علــى
النمــوذج المقــرر إلــى دائـرة القبــول والتســجيل .وفــي هــذه الحالــة تثبــت لــه فــي ســجله
األكاديمــي مالحظــة (منســحب مــن الجامعــة) ،ويعـ ّـد تســجيله فــي الجامعــة الغي ـاً،
ويترتــب عليــه دفــع كافــة المســتحقات الماليــة المترتبــة عليــه ،ودفــع رســم مالــي مقــداره
( )100دينــارا.
الفصل التاسع
تأجيل الدراسة

المادة (:)22

أ .ال يجــوز أن تزيــد مــدة التأجيــل علــى ثمانيــة فصــول د ارســية سـواء كانــت متصلــة أم
منفصلــة.
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ب .للطالــب أن يتقــدم بطلــب لتأجيــل د ارســته قبــل بدايــة الفصــل الد ارســي وفــي مــدة
أقصاهــا نهايــة الفصــل الد ارســي الــذي يــود تأجيلــه إذا توافــرت لديــه أســباب تقتنــع بهــا

الجهــة المختصــة بالموافقــة علــى التأجيــل وذلــك وفق ـاً لمــا يأتــي:
 .1عميــد الكليــة :إذا كان التأجيــل المطلــوب لمــدة فصــل د ارســي واحــد ،وال يتجــاوز
أربعــة فصــول سـواء كانــت متصلــة أم منفصلــة.
 .2مجلــس الكليــة :إذا كان التأجيــل المطلــوب لمــدة تتجــاوز األربعــة فصــول ،وال
تزيــد علــى ســتة فصــول س ـواء كانــت متصلــة أم منفصلــة.
 .3مجلــس العمــداء :إذا كان التأجيــل المطلــوب لمــدة تتجــاوز الســتة فصــول ،وال
تزيــد عــن ثمانيــة فصــول س ـواء متصلــة أو منفصلــة.
ج .إذا انتهــى الفصــل الد ارســي ،ولــم يكــن الطالــب مســجالً أو مؤج ـاً لذلــك الفصــل،
يعـ ُّـد منقطع ـاً عــن الد ارســة ،إال إذا تقــدم بعــذر قهــري تقبلــه الجهــة المختصــة ،وإذا
قبلــت الجهــة المختصــة عــذره يعـ ُـد هــذا االنقطــاع تأجيــا ،ويحســب مــن ضمــن الحــد
األقصــى المســموح بــه للتأجيــل ،وتحــدد الجهــة المختصــة وذلــك وفق ـاً لمــا يأتــي:
 .1مديــر القبــول والتســجيل :إذا لــم يتجــاوز االنقطــاع عــن
الد ارســة أربعــة فصــول د ارســية.
 .2مجلــس الكليــة :إذا كان االنقطــاع عــن الد ارســة مــن أربعــة
إلــى ســتة فصــول د ارســية.
 .3مجلس العمداء :إذا كان االنقطاع عن الدراسة من سبعة
إلــى ثمانيــة فصــول د ارســية ،وإذا قبلــت الجهــة المختصــة
عــذره يعـ ُـد هــذا االنقطــاع تأجي ـاً ،ويحســب مــن ضمــن
الحــد األقصــى المســموح بــه للتأجيــل.
د .مــع م ارعــاة مــا ورد فــي الفقـرة (ب) مــن هــذه المــادة ال يجــوز تأجيــل د ارســة الطالــب
الجديــد أو المنتقــل إال بعــد مضــي فصــل د ارســي علــى التحاقــه بالتخصــص.
ه .إذا أوقعــت علــى الطالــب عقوبــة تأديبيــة تتضمــن إلغــاء تســجيل جميــع المـواد التــي
ســجلها فــي فصــل د ارســي أو الفصــل المؤقــت لمــدة فصــل أو أكثــر فيعـ ُّـد هــذا
الفصل/الفصــول مؤجلــة ،وتحســب مــن ضمــن الحــد األعلــى المســموح بــه للتأجيــل،
ويجــوز تجــاوز الحــد األعلــى لمــدة التأجيــل لغايــات تنفيــذ العقوبــة التأديبيــة فقــط.
و .ال تحســب مــدة التأجيــل مــن الحــد األعلــى للمــدة المســموح بهــا للحصــول علــى درجــة
البكالوريــوس ،وهــي :ثمانــي ســنوات فــي كليتــي الهندســة والصيدلــة ،وســبع ســنوات
فــي باقــي الكليــات.
زُ .يبلغ رئيس القسم المعني ومدير دائرة القبول والتسجيل بقرار التأجيل.

ح .يقــوم الطالــب بدفــع رســم مالــي مقــداره ( )100دينــا ار فــي حــال تقديــم نمــوذج التأجيــل
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قبــل بدايــة الســحب واإلضافــة حســب التقويــم الجامعــي.
الفصل العاشر
االنتقــــال
المادة (:)23

أ .يســمح بانتقــال الطالــب إلــى الجامعــة فــي حالــة وجــود شــاغر لــه وعــدم حصولــه علــى
أي عقوبــة تأديبيــة حســب الشــروط اآلتيــة:
 .1أن يكون مستوفياً شروط القبول في الجامعة.
 .2أن يكــون منتق ـاً مــن جامعــة أو كليــة جامعيــة أو معهــد جامعــي تعتــرف بهــا
الجامعــة.
ـجل ودرس فــي جامعتــه مــا ال يقــل عــن ( )9ســاعات معتمــدة ،وال
 .3أن يكــون قــد سـ ّ
تدخــل عالمــات مــا يعــادل مــن هــذه الم ـواد فــي حســاب معدلــه التراكمــي فــي الجامعــة.
 .4أن يكمــل بنجــاح فــي الجامعــة مــا ال يقــل عــن نصــف عــدد الســاعات المعتمــدة
المطلوبــة للتخــرج حســب الخطــة الد ارســية المقــررة حيــن قبــول الطالــب بمــا فــي ذلــك
نصــف عــدد ســاعات متطلبــات الكليــة والقســم األكاديمــي.
 .5يشترط في قبول الطالب المنتقل أن تكون دراسته السابقة وفقاً لنظام االنتظام.
ب .تتــم معادلــة المـواد التــي درســها الطالــب مــن قبــل األقســام األكاديميــة المعنيــة بتدريــس
هــذه الم ـواد س ـواء انتقــل مــن جامعــة تتبــع نظــام الســاعات المعتمــدة أو مــن جامعــة
أخــرى ال تتبــع نظــام الســاعات المعتمــدة علــى أال تقــل عالمتــه فــي أي مــادة عــن
عالمــة النجــاح فــي جامعتــه المنقــول منهــا.
ج .إذا ُقبــل طالــب فــي الجامعــة كطالــب مســتجد ،وكان هــذا الطالــب قــد درس م ـواد
ضمــن متطلبــات حصولــه علــى درجــة علميــة قبــل قبولــه فــي الجامعــة ،وكانــت هــذه
الم ـواد ضمــن خطتــه الد ارســية فــي التخصــص الجديــد الــذي ُقبــل فيــه ،فتتــم معادلــة
هــذه المـواد مــن قبــل األقســام األكاديميــة المعنيــة بتدريــس هــذه المـواد ،وتطبــق علــى
الطالــب فــي هــذه الحالــة أحــكام االنتقــال الخارجــي مــن حيــث المــدة الزمنيــة وطبيعــة
وعــدد الســاعات المعتمــدة الالزمــة لتخرجــه.
د .يتــم تقديــم طلبــات االنتقــال إلــى دائـرة القبــول والتســجيل ،ويصــدر القـرار بالموافقــة أو
عــدم الموافقــة خــال أســبوع مــن تاريــخ تقديــم الطلــب.
ه .يتقــدم الطالــب المنتقــل بطلــب معادلــة الم ـواد الد ارســية إلــى دائ ـرة القبــول والتســجيل
التــي بدورهــا تتابــع المعاملــة مــع عمــادة الكليــة المعنيــة ،وذلــك خــال مــدة ال تزيــد علــى
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رجـــوع
أربعــة أســابيع مــن التحاقــه بالجامعــة وال يجــوز النظــر بالمعادلــة بعــد انتهــاء الفصــل
األول مــن التحاقــه بالجامعــة إال بحــاالت خاصــة يوافــق عليهــا الرئيــس.
و .للجامعــة الحــق بعــدم الموافقــة علــى قبــول أي طالــب مســتجد أو منتقــل وإن كان
مســتوفياً لجميــع الشــروط.
المادة (:)24

أ .مــع م ارعــاة الحــد األدنــى المقــرر لمعــدالت القبــول المذكــورة فــي أســس القبــول الصــادرة
عــن مجلــس التعليــم العالــي النافــذة وقــت قبــول الطالــب فــي الجامعــة ،يجــوز انتقــال
الطالــب مــن تخصــص إلــى آخــر فــي الجامعــة إذا توفــر لــه مقعــد شــاغر فــي ذلــك
التخصــص الــذي يرغــب فــي االنتقــال إليــه.
ب .يدفع الطالب رسم تحويل تخصص مقداره ( )50دينارا.

ج .1 .عنــد انتقــال الطالــب إلــى تخصــص آخــر تحســب لــه الم ـواد التــي يختارهــا مــن
الم ـواد التــي درســها فــي التخصــص المنتقــل منــه ،وتكــون ضمــن الخطــة الد ارســية
للتخصــص المنتقــل إليــه وتدخــل عالمــات تلــك المــادة أو المـواد فــي المعــدل التراكمــي
للطالــب.
 .2إذا درس الطالب في التخصص المنتقل إليه مادة ســبق أن درســها في التخصص
المنتقــل منــه ،ولــم يرغــب فــي احتســابها لحظــة انتقالــه ،فتعامــل هــذه المــادة معاملــة
المــادة المعــادة.
د .1 .إذا انقطــع الطالــب عــن د ارســته لمــدة فصــل عــادي واحــد بســبب عــدم التســجيل
أو الفصــل مــن التخصــص ورغــب فــي الفصــل نفســه باالنتقــال إلــى تخصــص آخــر
فيعـ ُّـد انقطاعــه عــن هــذا الفصــل تأجي ـاً لغايــات اســتكمال إج ـراءات
فــي الجامعــةُ ،
االنتقــال.
 .1أمــا الطالــب المفصــول مــن تخصــص ،ويرغــب باالنتقــال إلــى تخصــص آخر ،وتجاوز
انقطاعــه عــن الد ارســة فــي الجامعــة أكثــر مــن فصــل د ارســي واحــد ،ولــم يقــم بعمــل
فيعـ ُّـد مفصـوالً مــن الجامعــة.
إجـراءات االنتقــال المطلــوبُ ،

 .2يســمح للطالــب المفصــول مــن تخصــص مــا (بســبب تدنــي المعــدل التراكمــي ألقــل
مــن ( )50%أو قبــل الفصــل النهائــي مــن الجامعــة وأثنــاء مهلــة الد ارســة الخاصــة) أن
ينتقــل إلــى تخصــص آخــر ،وذلــك لمـرة واحــدة فقــط إذا توافــرت فيــه الشــروط الـواردة
فــي الفق ـرة (أ) مــن هــذه المــادة.
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المادة (:)25

التخرج مقابل كل ( )15ســاعة
أُ .يحســم فصل د ارســي واحد من الحد األعلى لســنوات
ّ
معتمــدة تحســب للطالــب المنتقــل س ـواء أكان االنتقــال مــن داخــل الجامعــة أم مــن
خارجهــا.

أُ .يسمح لطالب الجامعة بالدراسة الصيفية في جامعات أخرى وفق الشروط اآلتية:

ب .يعامــل الطالــب المنتقــل معاملــة الطالــب المســتجد ،لغايــات التأجيــل واإلنــذار والفصــل
مــن التخصــص.

 .1أن تكــون المــادة أو الم ـواد ضمــن م ـواد الخطــة الد ارســية للطالــب ،وأن يتفــق
توصيفهــا فــي تلــك الجامعــة مــع توصيفهــا فــي الجامعــة.

ج .تقــدم طلبــات االنتقــال وفق ـاً ألحــكام المــادة (-24أ) مــن هــذه التعليمــات إلــى مديــر
دائ ـرة القبــول والتســجيل علــى النمــاذج المقـ ّـررة لهــذا الغــرض ،وفــي أي حــال مــن
األح ـوال يكــون االنتقــال م ـرة واحــدة فقــط.

 .2أن يحصل الطالب على موافقة خطية مسبقة من رئيس قسمه وعميد كليته.

المادة ( :)26يســمح لطلبة الجامعة بد ارســة ما ال يزيد على ( )18ســاعة معتمدة في أية جامعة
أخرى معترف بها تتبع نظام الد ارســة باالنتظام وفق الشــروط اآلتية:
أ .أن يكــون الطالــب منتظم ـاً فــي د ارســته فــي الجامعــة بمــا فــي ذلــك الطالــب المحـ ّـول
للدارســة الخاصــة.

ب .أن يكــون الطالــب قــد أنهــى د ارســة مــا ال يقــل عــن ( )36ســاعة معتمــدة فــي الجامعــة
بنجاح.
ج .أن يحصل الطالب على موافقة خطية مســبقة من رئيس قســمه وعميد كليته لد ارســة
المـواد المطلوبــة.
د .أن يدرس الطالب هذه الساعات في غير فصل تخرجه.
ه .تحســب للطالــب الســاعات المعتمــدة التــي حصــل فيهــا علــى عالمــة النجــاح فــي
الجامعــة التــي درس بهــا ،وال تدخــل عالماتهــا فــي معدلــه التراكمــي.
و .أال يزيــد مجمــوع الســاعات المعتمــدة التــي تعــادل للطالــب عــن ( )50%مــن مجمــوع
الســاعات المعتمــدة فــي خطتــه الد ارســية.
الفصل الحادي عشر
الدراسة في الفصل الصيفي
المــادة ( :)27تنظــم الكليــات المعنيــة عمليــة عــرض الم ـواد فــي الفصــل الصيفــي بالتعــاون مــع
دائ ـرة القبــول والتســجيل.
المــادة ( :)28مــدة الد ارســة فــي الفصــل الصيفــي عش ـرة أســابيع د ارســية بمــا فــي ذلــك فت ـرة
االمتحا نــات.
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المادة (:)29

 .3عدم طرح المادة في الفصل الصيفي في الجامعة.
 .4أن تكون الجامعة األخرى معترفاً بها لدى و ازرة التعليم العالي.
ن
أتم في الجامعة ( )36ساعة معتمدة بنجاح.
 .5أن يكو الطالب قد َ

 .6أن تكون عالماته في تلك المواد ( )60%فأكثر ،لكي تحتسبها له الجامعة.
ب .ال تحتســب عالمــات المـواد التــي ســجلها ونجــح بهــا الطالــب فــي جامعــة أخــرى فــي
الفصــل الصيفــي ضمــن معدلــه التراكمــي فــي الجامعــة ،بــل ُيعطــى تقديــر «ناجــح»
فقــط.
الفصل الثاني عشر
متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
المادة ( :)30تمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات اآلتية:

أ .1 .النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية.

 .2الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)60%
 .3إتمام المتطلبات األخرى التي تقتضيها الخطة التي يتخرج بموجبها الطالب.
ب .قضــاء المــدة الدنيــا المطلوبــة للحصــول علــى الدرجــة ،وعــدم تجــاوز المــدة القصــوى،
حســبما ورد فــي المــادة ( )12مــن هــذه التعليمــات.
ج .التسجيل طالباً منتظما في الفصل الذي سيتخرج فيه.
د .الحصول على براءة ذمة من الجامعة.
ه .مــع م ارعــاة مــا ورد فــي البنــد ( )2مــن الفقـرة (أ) مــن المــادة ( )11مــن هــذه التعليمــات،
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الطالــب المنتقــل والطالــب الجديــد الــذي ُحســبت لــه مـواد يجــب أن ُيكمــل بنجــاح فــي
الجامعــة مــا ال يقــل عــن نصــف عــدد الســاعات المعتمــدة المطلوبــة للتخــرج حســب
الخطــة الد ارســية المقـ ّـرة حيــن قبــول الطالــب ،وأن يكــون مــن ضمنهــا فــي األقــل نصــف
عــدد الســاعات المعتمــدة فــي خطتــه الد ارســية.
الفصل الثالث عشر
المادة البديلة والمكافئة
المادة (:)31

أ .1 .إذا توقــف احتمــال تخــرج طالــب علــى د ارســة مــادة واحــدة وكانــت هــذه المــادة
غيــر مطروحــة فــي الفصــل الــذي يتخــرج فيــه ،أو كانــت معروضــة ومتعارضــة
مــع مــادة إجباريــة أو اختياريــة أخــرى ،فللعميــد بعــد أخــذ رأي رئيــس القســم أن
يوافــق علــى أن يــدرس الطالــب مــادة أخــرى بديلــة عنهــا علــى أن يعلــم مديــر
دائ ـرة القبــول والتســجيل بذلــك.
 .2إذا توقف احتمال تخرج طالب على د ارســة مادتين ،وكانتا غير مطروحتين
أو متعارضتيــن مــع مـواد إجباريــة أو اختياريــة أخــرى ،فللعميــد بعــد أخــذ رأي
القســم المعنــي أن يوافــق علــى أن يــدرس الطالــب مادتيــن بديلتيــن عنهمــا،
علــى أن يعلــم مديــر دائـرة القبــول والتســجيل بذلــك.

ب .إذا توقــف تخــرج الطالــب علــى اجتيــاز مــادة واحــدة ،ســبق لــه أن درســها ثــاث
م ـرات أو أكثــر (باإلضافــة لد ارســة م ـواد أخــرى) ،ولــم ينجــح فــي تلــك المــادة،
فإنــه يجــوز بموافقــة عميــد الكليــة التــي تطــرح هــذه المــادة وتوصيــة مــن رئيــس
القســم المختــص الســماح لــه بد ارســة مــادة بديلــة مماثلــة للمــادة المســتبدلة مــن
حيــث مســتواها وعــدد ســاعاتها المعتمــدة.

رجـــوع

الكفيف...إلــخ) علــى اســتبدال م ـواد أخــرى بم ـو ٍاد مــن متطلبــات الجامعــة والم ـواد
اال ســتد راكية.
ب .يجــوز لمجلــس العمــداء الموافقــة للطلبــة األجانــب الناطقيــن بغيــر اللغــة العربيــة
اســتبدال م ـواد اللغــة العربيــة مــن متطلبــات الجامعــة بم ـواد اللغــة العربيــة للناطقيــن
بغيرهــا.
المادة (:)33
تكــون المــادة مكافئــة لمــادة أخــرى إذا كان ذلــك وارداً فــي الخطــة الد ارســية أو
أ.
الخطــة الد ارســية االنتقاليــة أو إذا كان محتــوى المــادة مطابقــة لمحتــوى مــادة أخــرى فــي
كليــة أخــرى.
يجــوز تســجيل المــادة المكافئــة للطلبــة بــدالً مــن المــادة األصيلــة وذلــك بعــد
ب.
موافقــة عميــد كليــة الطالــب بالتنســيق مــع عميــد الكليــة التــي تطــرح المــادة فــي الحالتيــن
اآلتيتيــن:
.1

إذا كانت المادة األصيلة غير مطروحة في ذلك الفصل.

.2

إذا وجد تعارض ال يمكن حله مع المادة األصيلة.

ج.

المادة المكافئة تكون لجميع الطلبة في التخصص أو الحاالت المشابهة.

يجــب أن تكــون المــادة المكافئــة مســاوية فــي عــدد الســاعات أو أكثــر للمــادة
د.
األصيلــة.
ه.

يمكن إعطاء أكثر من مادة لكي تكافئ المادة األصيلة.

ج .في جميع األحوال ال يجوز للطالب أن يدرس أكثر من مادتين بديلتين.
د .إذا استنفذ الطالب المدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس ،وكان
مــن الممكــن نظري ـاً أن ينهــي متطلبــات التخــرج بد ارســة فصــل إضافــي واحــد،
ـاء علــى توصيـ ٍـة مــن عميــد الكليــة
فللمجلــس أن يوافــق علــى منحــه هــذه الفرصــة بنـ ً
ٍ
ـص.
وتنســيب مــن رئيــس القســم المختـ ّ
المادة (:)32

أ .يجــوز لمجلــس العمــداء أن يوافــق للطالــب مــن ذوي اإلعاقــة (األصــم ،األبكــم،
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رجـــوع
الفصل الرابع عشر
عـامـــة
أحـكـــام ّ

المــادة ( :)34إذا ُقبــل طالــب فــي تخصــص مــا ،وســبق لــه أن درس م ـواد د ارســة خاصــة فــي
الجامعــة ،وكانــت ضمــن خطتــه الد ارســية فــي التخصــص الــذي ُقبــل فيــه ،فتحســب لــه المـواد التــي
يختارهــا ،وتدخــل عالماتهــا فــي معدلــه التراكمــي ،علــى أن ي ارعــي فــي ذلــك مــا يأتــي:
أ .أال يزيــد عــدد الســاعات المعتمــدة للم ـواد التــي تحســب للطالــب علــى ( )36ســاعة
معتمــدة.
ب .يحســم فصــل عــادي واحــد مــن الحــد األعلــى لســنوات التخــرج مقابــل كل ( )15ســاعة
معتمــدة تحســب للطالــب.
ج .إذا درس الطالب في التخصص الذي ُقبل فيه مادة ســبق أن درســها ضمن الد ارســة
الخاصــة ،ولــم يرغــب فــي احتســابها لحظــة قبولــه فتعامــل هــذه المــادة معاملــة المــادة
المعادة.
المــادة ( :)35إذا درس الطالــب مــادة بديلــة عــن مــادة ســبق أن رســب فيهــا ،فتعامــل المــادة البديلــة
والمــادة المســتبدلة معاملــة المــادة المعــادة مــن حيــث التعامــل مــع عالمتيهمــا.
المــادة (ُ :)36يســمح للطالــب إذا رغــب بد ارســة مــا ال يزيــد علــى ( )18ســاعة معتمــدة مــن المـواد
المطروحــة فــي الجامعــة ،وذلــك زيــادة علــى متطلبــات خطتــه الد ارســية ،وتحســب فــي معدلــه
الفصلــي والتراكمــي.
المــادة ( :)37تُمنــح شــهادات التخــرج عنــد اســتحقاقها فــي نهايــة كل فصــل بمــا فــي ذلــك الفصــل
الصيفــي ،ويكــون حفــل التخــرج فــي نهايــة كل فصــل بمــا فــي ذلــك الفصــل الصيفــي وال يجــوز
للطالــب الــذي أنهــى متطلبــات التخــرج بنجــاح تأجيــل تخرجــه لغايــات رفــع معدلــه التراكمــي.
المــادة ( :)38ال يقبــل عــذر الطالــب بجهلــه بالتعليمــات ،أو بعــدم اطالعــه علــى النشـرات الصــادرة
عــن الجامعــة ،أو مــا ينشــر علــى لوحــات إعالناتهــا أو موقعهــا اإللكترونــي بشــأن هــذه التعليمــات.
المــادة ( :)39تعــد قـ اررات مجلــس التعليــم العالــي وقـ اررات مجلــس هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم
العالــي وضمــان جودتهــا فــي هــذا الشــأن معدلــة حكمـاً لهــذه التعليمــات.
المادة ( :)40يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة ( :)41تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو ق اررات سابقة تتعارض مع ما ورد فيها.
المــادة ( :)42الرئيــس وعمــداء الكليــات ومديــر دائـرة القبــول والتســجيل مســؤولون عــن تنفيــذ هــذه
التعليمــات.
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رجـــوع
المتطلب اإلضافي:

تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة اإلسراء لسنة 2020
صادرة عن مجلس العمداء بموجب المادة ( )6من النظام الداخلي لمنح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اإلسراء لسنة 20192

المــادة ( :)1تســمى هــذه التعليمــات ب ـ (تعليمــات منــح درجــة الماجســتير فــي جامعــة اإلسـراء لســنة
 )2020ويعمــل بهــا مــن بدايــة الفصــل الد ارســي الثانــي .2019/2020

أي مــادة د ارســية تطلــب مــن الطالــب الــذي يقبــل فــي برنامــج
الماجســتير مــن تخصــص آخــر غيــر مماثــل ،وتكــون مــن بيــن
مـواد البكالوريــوس األساســية يقرهــا العميــد المعنــي بتوصيــة مــن
لجنتــي القســم والكليــة.
الفصل األول

المــادة ( :)2يكــون للكلمــات والعبــارات اآلتيــة المعانــي ال ـواردة إزاءهــا مــا لــم تــدل القرينــة علــى
غيــر ذلــك.

مجلس الدراسات العليا ومهامه
المادة (:)3

الجـامعـــة:

جامعة اإلسراء.

المجــــــلس:

مجلس الدراسات العليا في الجامعة .

العمــــــيد:

عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة .

الكليــــــة:

أي كليــة مــن كليــات الجامعــة تطــرح برنامــج د ارســات عليــا
الماجســتير.
لدرجــة

القســـــــم:

أي قســم أكاديمــي يطــرح برنامــج د ارســات عليــا لدرجــة
ا لما جســتير .

لجنة الكلية:

لجنة الدراسات العليا في الكلية.

لجنة القسم:

لجنة الدراسات العليا في القسم.

المرشد األكاديمي:

عضــو هيئــة التدريــس الــذي يرشــد طلبــة الد ارســات العليــا
أ كا د يمي ـاً .

المشرف:

عضــو هيئــة التدريــس الــذي يشــرف علــى رســالة طالــب
القســم.
فــي
العليــا
الد ارســات

 .6تنظيم إجراءات االمتحانات في األقسام واإلشراف عليها.

البرنامج:

أي برنامج من برامج الماجستير.

 .7اعتماد نتائج االمتحانات النهائية في نهاية كل فصل دراسي.

الطالب:

طالب ماجستير.

 .8التوصية إلى مجلس العمـداء بمنح درجة الماجستير.

المتطلب االستدراكي:

أي مــادة د ارســية تطلــب مــن الطالــب الــذي يقبــل فــي برنامــج
الماجســتير بمعــدل مقبــول فــي درجــة البكالوريــوس يقرهــا العميــد
المعنــي بتوصيــة مــن لجنتــي القســم والكليــة.

 .9تشكيل اللجان المختلفة في مجال الدراسات العليا.
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REF: Dean’s Council Decision No. 3-19/2019/2020, 10/02/2020, Rev. c

أ .يشــكل مجلــس العمــداء مجلســا للد ارســات العليــا فــي مطلــع كل عــام جامعــي برئاســة
العميــد ،وعضويــة كل مــن:
 .1رؤساء لجان الدراسات العليا في الكليات.
 .2اثنين من ذوي الخبرة ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف والتدريس في البرنامج.
ب.

تناط بالمجلس الصالحيات والمسؤوليات اآلتية:

 .1التوصية إلى مجلس العمداء باعتماد الخطط الدراسية لبرامج الماجستير.
 .2التوصية إلى مجلس العمداء بأعداد الطلبة الذين يقبلون سنوياً.

2

 .3إقرار قوائم القبول في برامج الماجستير.
 .4اقتراح أي شروط إضافية لقبول طلبة الماجستير.
 .5اإلشراف على تنظيم الدراسة والتنسيق بين األقسام المختلفة منها.

 .10النظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد.
 .11إقرار تشكيل لجان مناقشة رسائل الماجستير.
 .12الموافقة على تعيين المشرفين لرسائل الماجستير.
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 .13التوصيــة إلــى مجلــس العمــداء باســتحداث ب ارمــج د ارســات عليــا فــي الجامعــة ،بنــاء
علــى توصيــة مــن مجلــس الكليــة ،وتنســيب مــن مجلــس القســم.

رجـــوع
المادة (:)5
أ.

الفصل الثاني

 .1رئيــس القســم /رئيسـاً ،وفــي حــال عــدم توافــر شــروط التدريــس واإلشـراف لديــه
يقــوم عضــو هيئــة تدريــس آخــر يعينــه عميــد الكليــة ممــن تنطبــق عليــه الشــروط
لرئاســة هــذه اللجنــة.

لجان الدراسات العليا ومهامها
المادة (:)4
أ .يشــكل مجلــس الكليــة «لجنــة الد ارســات العليــا فــي الكليــة لمــدة عــام د ارســي ،ويكــون تشــكيل
اللجنــة علــى النحــو اآلتــي:
عميــد الكليــة رئيس ـاً (أو مــن يفوضــه ممــن تنطبــق عليــه شــروط اإلش ـراف
.1
والتدريــس فــي ب ارمــج الد ارســات العليــا).
.2

رؤساء لجان الدراسات العليا في األقسام.

عضـوا هيئــة تدريــس فــي الكليــة برتبــة أســتاذ (وإال فممــن تنطبــق عليهــم شــروط
.3
التدريــس واإلش ـراف فــي البرنامــج).
ب .مهام لجنة الكلية:
 .1اإلشراف على شؤون الدراسات العليا في الكلية.
 .2د ارســة اقت ارحــات لجــان األقســام وتوصياتــه والتنســيب لعميــد الكليــة المعنيــة باتخــاذ القـرار
المناســب بشــأنها.
 .3تقــوم لجنــة الد ارســات العليــا فــي كليــة التخصــص اختيــار العضــو الخارجــي للمناقشــة مــن
قائمــة تحــدد مــن لجنــة القســم تتألــف مــن ثالثــة أعضــاء فــي األقــل.
 .4إقرار نتائج امتحانات المواد الدراسية لبرامج الدراسات العليا في الكلية.
 .5إعداد تقرير سنوي عن البرامج في الكلية.
 .6التوصيــة لمجلــس الكليــة بإنشــاء ب ارمــج جديــدة فــي الكليــة ،أو تعديــل الب ارمــج القائمــة ،أو
المـواد الد ارســية التــي تشــملها.
 .7تنظيم لقاءات دورية عامة مع طلبة الدراسات العليا في الكلية.
 .8تقوم لجنة الكلية بمهام لجنة القسم في حال عدم وجودها.
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يشــكل مجلــس القســم الــذي يوجــد فيــه برنامــج ماجســتير «لجنــة الد ارســات العليــا فــي
القســم» مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي القســم لمــدة عــام د ارســي ،ويكــون تشــكيل
اللجنــة علــى النحــو اآلتــي:

 .2اثنــان مــن األســاتذة واألســاتذة المشــاركين ،ويجــوز عنــد الضــرورة أن تضــم
اللجنــة أعضــاء هيئــة تدريــس برتبــة أســتاذ مســاعد ممــن تنطبــق عليهــم شــروط
التدريــس واإلش ـراف فــي البرنامــج ،وفــي حــال عــدم توافرهمــا يجــوز تكليــف ممــن
تنطبــق عليهــم شــروط اإلش ـراف والتدريــس مــن الكليــة.
ب .يكــون رئيــس اللجنــة مســؤوالَ عــن إدارة شــؤون اللجنــة التعليميــة واإلداريــة ،وأمــور البحــث
العلمــي فيهــا ،ويقــوم بتنفيــذ ق ـ اررات مجلــس القس ــم ومجلــس الد ارســات العليــا ،ويقــوم
بتوزيــع الم ـواد الد ارســية المطروحــة فــي كل فص ــل د ارســي ،وهــو المســؤول أيض ـاً عــن
حس ــن ســير التدريــس فــي الد ارســات العليــا ،ويقــدم تقريـ اًر إلــى عميــد الكليــة فــي نهايــة كل
عــام د ارســي عــن أداء اللجنــة وأنشــطتها المختلفــة.
ج.

تكون مهام لجنة القسم على النحو اآلتي:

د.

اقتراح برامج جديدة.

ه .اقتراح الخطط الدراسية للبرامج ومتابعتها وتحديثها.
و.

اقتراح تشكيل لجان مناقشة.

ز.

اقتراح تعيين المشرفين والمشرفين المشاركين على رسائل الماجستير.

ح.

التنسيب بمنح الدرجات والشهادات.

ط .تنظيــم شــؤون الد ارســة واالمتحانــات ،والتأكــد مــن حســن ســير التدريــس بمــا يتفــق مــع
األنظمــة والتعليمــات النافــذة.
ي .النظر في طلبات المتقدمين للدراسات العليا والتوصية بأعداد المقبولين سنوياً.
ك .التنسيب بإقرار مشاريع الرسائل.
ل.

تشكيل لجان االمتحان الشامل.

م.

اإلعالن عن الموضوعات البحثية المقترحة في القسم.
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ن.

رجـــوع

تحديد مواعيد المناقشة.

س .عقد اجتماعات مع طلبة الدراسات العليا.
ع.

تعيين مرشــد أكاديمي في بداية كل عام د ارســي لطلبة البرنامج الواحد في القســم ممن
تنطبــق عليــه شــروط التدريــس واإلشـراف فــي البرنامــج.

ف .معادلة المواد.
ص .تحديد المتطلب االستدراكي واإلضافي.

المســارات اآلتيــة:
مسار الشامل ،ويشمل:

أ.

أ.

تعريــف الطالــب بفلســفة الد ارســات العليــا فــي الجامعــة ،وسياســاتها وأنظمتهــا
.1
وتعليما تهــا .

.3

ب .يقوم المشرف بالمهام اآلتية:
.1

اإلشراف على تقدم الطالب في موضوع رسالته.

.2

توجيه الطالب ،وضمان التواصل معه بشكل منتظم.

.3

تقديم تقرير فصلي عن مستوى تقدم الطالب في موضوع رسالته.

المــادة ( :)7يعــد الطلبــة المســجلون فــي ب ارمــج الد ارســات العليــا فــي الجامعــة طلبــة منتظميــن
فــي الد ارســة ،بمــا فــي ذلــك الطلبــة المســجلون فــي ب ارمــج الد ارس ــات الخاصــة والطلبــة المؤجلــون
لد ارســتهم ،أو المنقطعون عنها باســتثناء الطلبة المســجلين لص ــفر ســاعة معتمدة لغايات االمتحان
الشــامل.
الفصل الثالث
الخـطة الدراسية
المــادة ( :)8تكــون متطلبــات نيــل درجــة الماجســتير ( )33ســاعة معتمــدة كحــد أدنــى حســب
الخطــة الد ارســية للبرنامــج ،التــي يقرهــا مجلــس العمــداء ،وتــوزع متطلبــات الخطــة الد ارســية ،وفــق
84

.1

مواد دراسية بواقع ( )24سـاعة معتمدة كحد أدنى.

.2

رسالة ماجستير بواقع ( )9ساعات معتمدة.

المادة ( :)9الساعات المعتمدة المطلوبة في كل مسار
مسار الشامل ،ويشمل:

أ.

مســاعدة الطالــب فــي التكيــف ،واكتســاب المهــارات الالزمــة للنجــاح فــي
.2
الد ارســات العليــا.
متابعة سير الطالب األكاديمي ،وفق خطة استرشادية.

.2

اجتياز امتحان الشامل.

ب .مسار الرسالة ،ويشمل:

المادة (:)6
يقوم المرشد األكاديمي بالمهام اآلتية:

.1

مواد دراسية بواقع ( )33ساعة معتمدة كحد أدنى.

.1

مواد إجبارية ،وعدد ساعاتها ( )24ساعة معتمدة كحد أدنى.

.2

مواد اختيارية ،وعدد ساعاتها ( )9ساعات معتمدة.

ب .مسار الرسالة ،ويشمل:
.1

مواد إجبارية ،وعدد ساعاتها ( )15ساعة معتمدة.

.2

مواد اختيارية ،وعدد ساعاتها ( )9ساعات معتمدة كحد أقصى.

.3

رسالة بواقع ( )9ساعات معتمدة.

المــادة ( :)10يجــوز فــي حــاالت خاصــة تقدرهــا لجنتــا القســم والكليــة بموافقــة مــن المجلــس د ارســة
مــادة اختياريــة مــن الخطــة ،تكــون بديلـ ًة عــن مــادة إجباريــة غيــر مطروحــة أو متعارضــة ،شـريطة
أن يكــون الطالــب فــي فصــل التخــرج فــي حــال التســجيل علــى مســار االمتحــان الشــامل ،أو الفصــل
الــذي يســبق فصــل مناقشــة الرســالة.
المادة (:)11
أ .يجــوز تحويــل الطالــب مــن مســار إلــى آخــر ضمــن البرنامــج الواحــد بق ـرار مــن المجلــس
ـاء علــى توصيــة مــن مجلــس الكليــة.
بنـ ً

ب.

 .1يجــوز تحويــل الطالــب مــن مســار الشــامل إلــى مســار الرســالة ضمــن
البرنامج الواحد ،شريطة أن يكون قد أنهى بنجاح ( )15ساعة معتمدة
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رجـــوع
مــن خطتــه الد ارســية ،وأن ال يقــل معدلــه التراكمــي عــن ( ،)80%وأن
يتوافــر مشــرف علــى رســالته ،ويكــون اختيــار الطلبــة مــن بيــن المتقدميــن؛
للتحويــل تنافســياً حســب معدالتهــم التراكميــة.
 .2يجــوز للطلبــة الراغبيــن فــي التحويــل مــن مســار الشــامل إلــى مســار
الرســالة فــي البرنامــج نفســه ،والتقــدم للقســم المعنــي ،علــى أن يتــم تزويــد
عمــادة البحــث العلمــي والد ارســات العليــا بأســماء الطلبــة الذيــن حقق ـوا
شــروط التحويل حســب النموذج المعد لذلك ،في مدة أقصاها أســبوعان
مــن بــدء الفصــل التالــي للتحويــل ،ولــن يقبــل أي طلــب تحويــل بعــد هــذه
المــدة.
ج .عنــد تحويــل الطالــب مــن مســار إلــى آخــر ،تحســب لــه جميــع المـواد التــي درســها ضمــن
الخطــة الد ارســية المقــررة لــه ،وتدخــل عالمــات تلــك الم ـواد فــي المعــدل التراكمــي للطالــب.
المادة (:)12
أ .الحــد األدنــى لمــدة الحصــول علــى درجــة الماجســتير ثالثــة فصــول د ارســية ،باســتثناء
الفصــل الصيفــي ،والحــد األعلــى ســتة فصــول د ارســية دون الفصــول الصيفيــة ،قابلــة
للتمديــد لفصليــن د ارســيين ،بموافقــة عميــد الكليــة وبتوصيــة مــن لجنــة القســم ،وتنســيب
مــن لجنــة الكليــة ،ويعــد الفصــل الصيفــي لهــذه الغايــة امتــداداً للفصــل الثانــي.
ب .مــع م ارع ــاة الح ــد األعلــى لمــدة الحص ــول علــى درج ــة الماجســتير يكــون الحــد األدنــى
للعــبء الد ارســي للطالــب فــي الفصــل الد ارســي األول والثانــي ســت ســاعات معتمــدة،
والحد األعلى اثنتي عشـرة س ــاعة معتمدة ،وتحتســب ســاعات الرســالة ضمن العبء
الد ارســي للطالب ،ويكون الحد األعلى للعبء الد ارســي للطالب في الفصل الد ارســي
الصيفــي ســت ســاعات معتمــدة.
ج .يجــب أن ال تقــل المــدة الزمنيــة الفاص ــلة بيــن قبــول مشــروع رســالة الطالــب ومناقشــته
عــن أربعــة أشــهر.

القبول
المــادة ( :)13يحــدد مجلــس العمــداء مطلــع كل عــام ع ــدد الطلبــة الذيــن ســيقبلون فــي ب ارمــج
ـاء علــى تنســيب مــن لجــان الد ارســات العليــا فــي
الماجســتير ،وذلــك بتوصيــة مــن المجلــس ،بنـ ً
األقســام المعنيــة ،والكليــات المختصــة ،فــي ضــوء الطاقــة االســتيعابية لــكل تخصــص ،وحســب
التش ـريعات النافــذة بهــذا الخصــوص.
المادة ( :)14يشترط فيمن يتقدم بطلب االلتحاق ألحد البرامج ما يأتي:
أن يكــون المتقــدم حاصـاً علــى درجــة البكالوريــوس ،أو مــا يعادلهــا ،وبتقديــر
أ.
ال يقــل عــن «جيــد» ،أو مــا يعادلــه فــي التقديــر ،أو الدرجــة مــن جامعــة تعتــرف بهــا
الجامعــة.
ب.

أن تكون الدراسة لدرجة البكالوريوس باالنتظام.

فــي حــال عــدم اكتمــال المقاعــد المخصصــة ألي برنامــج ماجســتير ،حســبما
ج.
ورد فــي الفق ـرة (أ) يجــوز قبــول مــا ال يزيــد علــى ( )20%مــن إجمالــي المقاعــد بتقديــر
مقبــول ،أو مــا يعادلــه ،ش ـريطة أن ال تقــل نســبة قبــول الطلبــة الوافديــن عــن (،)10%
علــى أن يــدرس الطالــب ( )3م ـواد مــن خطــة برنامــج الماجســتير فــي الفصــل الد ارســي
األول مــن التحاقــه بالجامعــة ،تحددهــا لجنــة الد ارســات العليــا فــي القســم المـراد االلتحــاق
بــه ،إذ تكــون موحــدة لجميــع الطلبــة المقبوليــن فــي ذلــك البرنامــج ،وأن يجتــاز الطالــب
المـواد الثــاث بنجــاح ،وبعالمــة ( )70%كحــد أدنــى لــكل منهــا ،وبمعــدل تراكمــي ال يقــل
عــن ( ،)75%وعندهــا يصبــح الطالــب طالب ـاً نظامي ـاً ،وتحســب لــه هــذه الم ـواد ضمــن
الم ـواد المقــررة فــي خطتــه ،فــإن لــم يحقــق هــذا الشــرط كامــا يلغــى قبولــه فــي الجامعــة.

د .يمنــح الطالــب فص ـاً د ارســياً زيــادة علــى الحــد األعلــى لمــدة الحصــول علــى درجــة
الماجســتير ،الســتكمال المتطلبــات اإلضافيــة المطلوبــة منــه.

اجتيــاز االمتحــان الوطنــي للغــة اإلنجليزيــة ،أو مــا يعادلــه مــن امتحانــات
د.
أخــرى معتمــدة ،وتحقيــق الحــد األدنــى المطلــوب للقبــول فــي التخصــص ،ويعفــى الطلبــة
المكفوفــون ،والطلبــة الصــم والبكــم مــن شــرط الحصــول علــى امتحــان التوفــل ،واللغــة
االنجليزيــة كأســاس للقبــول فــي ب ارمــج الد ارســات العليــا فــي الجامعــة ش ـريطة إحضــار
تقريــر طبــي مــن جهــة رســمية مختصــة.

و .يجــوز للطالــب تســجيل رســالته مج ـزأة علــى ثالثــة فصــول فــي األكثــر ،وبحــد أدنــى
ثــاث ســاعات معتمــدة فــي الفصــل الواحــد.

فــي حــال إخفــاق الطالــب فــي االمتحــان الوطنــي ،وعــدم تحقيــق العالمــة
ه.
المطلوبــة للتخصــص الــذي يرغــب فــي د ارســته ،عليــه د ارســة برنامــج تأهيلــي باللغــة
االنجليزيــة فــي الجامعــة بواقــع ( )6ســاعات معتمــدة ،والحصــول علــى العالمــة المطلوبــة
منــه حســب التخصــص الــذي يرغــب فــي د ارســته وعلــى النحــو اآلتــي:

ه .يجــوز للطالــب تأجيــل د ارســته لمــدة فصليــن د ارســيين ،وال تحســب مــن الحــد األعلــى
لمــدة الحصــول علــى الدرجــة.
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الفصل الرابع
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 .1التخصصات اإلنسانية واالقتصادية واإلدارية باستثناء ال ( ،)MBAوتخصصات
اللغــة اإلنجليزيــة كافــة هــي (.)50%
 .2التخصصات العلمية وتخصص ( )MBAهي (.)65%
 .3تخصصات الطب ،وطب األســنان ،والصيدلة ،ودكتور صيدلة ،والطب البيطري،
والهندســة بكافــة فروعهــا ،وتخصصــات اللغــة اإلنجليزيــة كافــة (أدب ،ترجمــة،
مناهــج وأســاليب تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة) هــي (.)75%
يحــق للطالــب التقــدم لالمتحــان الوطنــي للغــة اإلنجليزيــة فــي أثنــاء د ارســته
ز.
للبرنامــج التأهيلــي.
ح.
أ خــرى.

ال يجــوز للطالــب فــي حــال رســوبه فــي البرنامــج التأهيلــي إعــادة د ارســته م ـرة

يعفــى مــن الفقـرة (ه) أعــاه الطلبــة غيــر الناطقيــن باللغــة العربيــة الراغبيــن فــي
ط.
االلتحــاق فــي برنامــج ماجســتير اللغــة العربيــة مــن شــرط اللغــة األجنبيــة ،فــي حــال إتقانهــم
للغــة العربيــة.
يعفــى الطلبــة مــن ذوي جنســيات الــدول الناطقــة باللغــة اإلنجليزيــة ،والحاصليــن
ي.
علــى بكالوريــوس مــن تلــك الــدول ،مــن شــرط اللغــة األجنبيــة ألغ ـراض االلتحــاق بب ارمــج
الد ارســات العليــا.
ك.

أن ال يكون الطالب قد فصل من البرنامج الذي يطلب االلتحاق به.

رجـــوع
يحددهــا المجل ــس ،وترفــق بهــذه الطلبــات الوثائــق الثبوتيــة الالزمــة.
تقــوم دائ ـرة القبــول والتســجيل بالتنســيق مــع لجنــة القســم المختــص بفــرز
ب.
الطلبات ،وتدقيقها ،وإعداد قائمة بأسماء الطلبة المقترح قبولهم في برامج الماجستير
المختلفــة ،وفقــا ألســس المفاضلــة.
المادة (:)17
ـاء علــى توصيــة مــن مجلــس الكليــة وتنســيب مــن لجنــة
أ.
يقــرر المجلــس بنـ ً
الكليــة المختصــة المســار الــذي ســيلتحق بــه الطالــب.
فــي حــال المنافســة يقتصــر التســجيل فــي مســار الرســالة علــى الطلبــة الذيــن
ب.
يحصلــون علــى معــدل تراكمــي ( )80%فمــا فــوق ،ش ـريطة توافــر المشــرف.
يكــون الحــد األقصــى للطاقــة االســتيعابية للطلبــة المســجلين فــي برنامــج
ج.
الماجســتير ،وفــق ق ـ اررات هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي وضمــان جودتهــا.
المادة (:)18
ال يجــوز أن ُيقبــل الطالــب فــي برنامجيــن د ارســيين فــي آن واحد ،فــي أي
أ.
مرحلــة مــن م ارحــل د ارســته.
ب.
أ خــرى.

المادة (:)15
أ .مــع م ارعــاة مــا جــاء فــي المــادة ( ،)14للجامعــة أن تضــع شــروطاً خاصــة إضافيــة
لاللتحــاق بالبرنامــج الــذي يعرضــه ذلــك القســم ،علــى أن تقــر هــذه الش ــروط مــع الخطــة
الد ارســية للبرنامــج مــن قبــل مجلــس العمــداء وتعــد جــزءاً منهــا.

ب .يج ــوز عنــد قبــول أي طالــب يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي اختصــاص يختلــف عــن
اختصاص برنامج الماجستير أن تحـدد مواد إضافية للطـالب من مسـتوى البكالوريوس على
أن ال تزيد على ( )12اثنتي عشـرة ســاعة معتمدة بقرار من لجنة الد ارســات العليا في الكلية
ويشــترط اجتيازهــا بنجــاح ،وال تدخــل عالمــات هــذه المـواد فــي المعــدل التراكمــي للطالــب ،وال
تحســب ضمــن الســاعات المعتمــدة المطلوبــة للحصــول علــى درجــة الماجســتير.

المادة (:)16
تقــدم طلبــات االلتحــاق ببرنامــج الماجس ــتير علــى النمــوذج المعتمــد لهــذا
أ.
الغــرض إلــى مســجل الد ارســات العليــا فــي دائـرة القبــول والتســجيل ،خــال المــدة التــي
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إذا فصــل الطالــب مــن البرنامــج الــذي التحــق فيــه ،ال يجــوز قبولــه فيــه م ـرة

الفصل الخامس
االنتـقال
المادة (:)19
يج ــوز انتقــال الط ــالب مــن برنامــج ماجســتير إلــى آخــر فــي الجامعــة وفــق
أ.
الشــرطين اآلتييــن:
 .1استيفاؤه شروط القبول في البرنامج الجديد ،وتوافر مقعد شاغر له.
 .2أن ال يقل معدله التراكمي عن ( )80%فما فوق ،أو ما يعادله.
ـاء علــى تنســيب مش ــترك مــن لجــان األقســام المعنيــة،
ب.
بقـرار مــن المجلــس ،وبنـ ً
وبتوصيــة مــن لجــان الكليتيــن تحســب لــه بعــض الم ـواد التــي درســها وبحــد أقصــى ()12
ســاعة معتمــدة أو بمــا يعادلهــا علــى أن ال تدخ ــل عالم ــات هــذه المـ ـواد فــي معدلــه.
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يجــوز انتقــال الطالــب مــن برنامــج ماجســتير فــي ج ــامعة أخــرى إلــى برنامــج
ج.
مماثــل لــه فــي الجامعــة ،فــي حــال اســتيفائه شــروط القب ــول ،وتوفــر مقعــد شــاغر لــه فــي
البرنامــج الــذي يرغــب فــي االنتقــال إليــه ،وأن ال يقــل معدلــه التراكمــي عــن ( )80%فمــا
فــوق ،أو مــا يعادلــه.
تقــدم طلبــات االنتقــال إلــى دائـرة القبــول والتســجيل فــي الجامعــة ،علــى النمــوذج
د.
المقــرر لهــذا الغــرض ،وتتــم الموافقــة علــى االنتقــال بق ـرار مــن لجنــة مكونــة مــن العميــد
وعميــد كليــة التخصــص ،ورئيــس القســم.
يجــوز للطالــب المنتقــل مــن خــارج الجامعــة ،أو المقبــول فيهــا ،وســبق لــه د ارســة
ه.
ى
مـواد فــي برنامــج مم ــاثل فــي جامعــة أخــر أن يحســب لــه مـواد بحــد أقصــى ( )9ســاعات
معتمــدة.
يحســم فصــل د ارســي واحــد مــن الحــد األعلــى لمــدة الد ارســة مقابــل ( )9ســاعات
و.
معتمــدة ،تحســب للطالــب المنتقــل.
يجــوز فــي حــاالت خاصــة تقدرهــا لجنتــا القســم والكليــة ،بقـرار مــن عميــد الكليــة
ز.
وتنســيب مــن لجنــة الكليــة ،وتوصيــة مــن لجنــة القســم الســماح للطالــب تســجيل ()3
ســاعات معتمــدة فــي برنامــج مماثــل فــي جامعــة أخــرى ،علــى أن يكــون لمـرة واحــدة فقــط
خــال مــدة د ارســته ،باســتثناء فصــل التخــرج ،وفــي األحـوال جميعهــا يجــب أن ال يتجــاوز
مجمــوع هــذه الســاعات والســاعات المعادلــة للطالــب فــي انتقالــه مــن جامعــة أخــرى عــن
( )9ســاعات معتمــدة ،وال تحتســب عالمــة هــذه الســاعات فــي معدلــه التراكمــي.
ح.
مــا يأتــي:

يشترط في المـواد التي درسـها الطـالب في جـامعة أخرى ويرغب في معادلتها

 .1أن تكــون مكافئــة فــي المســتوى والمحتــوى لمــادة أو مـواد فــي الخطــة الد ارســية
المق ــررة.
 .2أن ال يكون قد مضى على نجاحه في المـادة أكثر من خمس سـنوات.
ط.

تحسب للطالب عند انتقاله ،أو قبوله في برنامج آخر:

رجـــوع

ال يجــوز احتســاب أي مــادة كان قــد درســها الطالــب مــن مســتوى برنامــج أق ــل فــي
مســتوى برنامــج أعلــى.

ك.

تتــم الموافقــة علــى احتســاب الم ـواد بقـرار مــن المجلــس بنــاء علــى توصيــة مــن
ل.
مجلــس الكليــة.
مــع م ارعــاة مــا جــاء أعــاه فــي (أوالً) مــن هــذه الم ــادة للطالــب الملتحــق ببرنامــج
م.
الد ارســات العليــا فــي الجامعــة أن ي ــدرس م ــا ال يزيــد علــى ســت ســاعات معتمــدة فــي
برنامــج مماثــل فــي جامعــة أخــرى شـ ـريطة:
ـاء علــى توصيــة مــن لجنــة القســم
 .1موافقــة لجنــة الكليــة بنـ ً
المختــص.
 .2أن ال يكون قد حسبت له مواد من جامعة أخرى.
ن.

الفصل السادس
نظام الدراسة
المــادة ( :)20تتكــون الســنة الد ارســية مــن فصليــن د ارســيين م ــدة كل منهمــا ســتة عش ــر أســبوعاً،
ويجــوز اعتمــاد فص ــل صيفــي ال تقــل مدتــه عــن عشـرة أســابيع وفــق الشــروط اآلتيــة:
أ .أن يكــون الطالــب قــد انتظــم فــي الد ارســة فــي أحــد الفصليــن األول أو الثانــي فــي
برنامــج الد ارســات العليــا فــي العــام األكاديمــي الــذي يرغــب فــي تســجيل الفصــل
الصيفــي فيــه.
أن ال يزيــد عــدد الســاعات التــي يســجلها الطالــب علــى ( )6ســاعات معتمــدة،
ب.
ويجــوز رفعهــا إلــى ( )9ســاعات معتمــدة إذا كان العــبء الد ارســي هــو متطلبــات
اســتدراكية ،أو متطلبــات إضافيــة.

 .1الم ـواد التي يختارها من الم ـواد التي درس ــها في البرنامج الس ــابق ،وتدخل في
معدلــه التراكمــي ،إن ك ــان االنتقــال داخــل الجامعــة.
 .2الم ـواد التــي يختارهــا مــن الم ـواد التــي درس ــها فــي البرنامــج الساب ــق ،وال تدخــل
فــي معدلــه التراكمــي إذا ك ــان االنتقــال مــن خــارج الج ــامعة.
ال يجــوز احتســاب أي مـواد مــن خــارج الخطــة الد ارســية التــي التحــق الطالــب
ي.
علــى أساســها ،إال إذا وافــق المجلــس علــى ذلــك.
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ال تحسب عالمات أي مادة من المـواد المعادلة ضمن المعدل التراكمي.

الفصل السابع
المواظبة
المادة (:)21
أ.

تشــترط المواظبة لجميع الطلبة حســب الســاعات المقررة لكل مادة في الخطة
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الد ارســية.

حــاالت مبــررة وبموافقــة عميــد الكليــة المعنــي والعميــد.

إذا تجــاوز غيــاب الطالــب دون عــذر يقبلــه عميــد كليــة التخصــص ()15%
ب.
مــن مجمــوع الســاعات المقــررة ألي مــادة ،يحــرم مــن التقــدم لالمتحــان النهائــي ،ويعـ ّـد
عالمتــه فــي تلــك المــادة (صف ـ اًر) جامعي ـاً ،وعليــه إعــادة د ارســة تلــك المــادة إن كانــت
إجباريــة ،وفــي األحـوال جميعهــا تدخــل نتيجــة ذلــك الرســوب فــي حســاب معــدل عالمــات
الطالــب الفصلــي والتراكمــي ألغ ـراض اإلنــذار والفصــل.

مــع م ارعــاة مــا ورد فــي الفق ـرة (أ) مــن هــذه المــادة يســمح للطالــب االنســحاب
ج.
مــن مــادة مــا قبــل بــدء االمتحانــات النهائيــة فــي ذلــك الفصــل ،وفــي هــذه الحالــة يثبــت
فــي ســجل الطالــب منســحب ،وال تدخــل هــذه المــادة فــي عــدد الســاعات التــي درســها مــن
حيث النجاح ،أو الرســوب ،أو متطلبات التخرج ،وال يجوز االنســحاب من جميع المواد
إال بعــذر قاهــر يقبلــه العميــد ،بنــاء علــى تنســيب عميــد كليــة الطالــب ،وفــي هــذه الحالــة
تطبــق عليــه أحــكام الفق ـرة (هــ) مــن المــادة (.)34

إذا تجــاوز غيــاب الطالــب بعــذر يقبلــه عميــد كليــة التخصــص ( )15%مــن
ج.
مجمــوع الســاعات المقــررة لمــادة ،أو أكثــر ،فإنــه يعـ ّـد منســحباً مــن المــادة أو الم ـواد،
وتطبــق عليــه أحــكام االنســحاب.
يتــم احتســاب الغيــاب مــن المحاضـرة األولــى لبــدء التدريــس ،ويحتســب الغيــاب
د.
للطلبــة الجــدد الذيــن تــم قبولهــم بعــد بــدء التدريــس اعتبــا اًر مــن تاريــخ قبولهــم.
المــادة ( :)22كل مــن يتغيــب عــن االمتحــان النهائــي المعلــن عنــه بعــذر يقبلــه عميــد كليــة
التخصــص تســجل لــه ملحوظــة (غيــر مكتمــل) ،ويبلــغ القـرار بقبــول العــذر لمــدرس المــادة ،إلجـراء
امتحــان معــوض للطالــب فــي مــدة أقصاهــا نهايــة الفصــل التالــي للفصــل الــذي لــم يتقــدم فيــه ،إال
إذا كان الفصــل التالــي مؤجـاً رســمياً أو كان الطالــب منقطعـاً عنــه بعــذر ،وفــي تلــك الحالــة يعقــد
االمتحــان فــي الفصــل التالي للفصــل المؤجــل.
المــادة ( :)23تســري تعليمــات منــح درجــة البكالوريــوس فــي الجامعــة علــى إجـراءات تقديــم العــذر
المرضي.
المــادة ( :)24عمــداء الكليــات ورؤســاء األقســام وأعضــاء هيئــة التدريــس والمحاضــرون ومديــر
دائ ـرة القبــول والتســجيل مســؤولون عــن تنفيــذ أحــكام المواظبــة.
الفصل الثامن
التسجيل
المادة (:)25
يســمح للطالــب االنســحاب مــن م ـواد ســجل لهــا إضافــة م ـواد جديــدة خــال
أ.
األســبوع األول مــن الفصليــن الد ارســيين األول والثانــي ،خــال الثالثــة أيــام األولــى مــن
الفصــل الصيفــي ،دون أيــام العطــل الرســمية ،وحســب التقويــم الجامعــي المعتمــد ،وال
تثبــت المـواد التــي انســحب منهــا فــي ســجله األكاديمــي ،علــى أن ال يقــل العــبء الد ارســي
للطالــب عــن ســت ســاعات معتمــدة فــي كل مــن الفصليــن األول والثانــي.
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رجـــوع

ب.

يســمح للطالــب تســجيل عــدد مــن الســاعات المعتمــدة أقــل مــن الحــد األدنــى فــي

المادة ( :)26ال يجوز تسجيل الساعات المعتمدة للرسالة إال بعد توافر الشرطين اآلتيين:
أ .إنهاء الطالب ( )18ساعة معتمدة ،بمعدل تراكمي ال يقل عن (.)75%
ب .تعييــن مشــرف لــه ،واعتمــاد مشــروع خطــة رســالته ،بموافقــة المجلــس ،بنــاء علــى توصيــة
مــن مجلــس الكليــة.
الفصل التاسع
العالمات واالمتحانات
المادة (:)27
تكــون عالمــة النجــاح فــي أيــة مــادة ( ،)70%أو مــا يعادلهــا ،والحــد األدنــى
أ.
للنجــاح فــي المعــدل التراكمــي للم ـواد فــي برنامــج الماجســتير (.)75%
يجــوز للطالــب– ألغ ـراض رفــع معدلــه التراكمــي -إعــادة د ارســة مادتيــن فــي
ب.
األكثــر طيلــة مــدة د ارســته للماجســتير ،شـريطة أن يكــون تقديــر عالماتــه فــي كل منهمــا
«جيــد».
إذا أعــاد الطالــب د ارســة مــادة ،سـواء لرســوبه فيهــا ،أو لرفــع معدلــه التراكمــي،
ج.
تحســب لــه العالمــة األعلــى.
المــادة ( :)28تحســب عالمــات جميــع الم ـواد التــي يدرســها الطالــب فــي الجامعــة ،وفــق خطتــه
الد ارســية نجاح ـاً ،أو رســوباً فــي معدلــه التراكمــي.
المادة (:)29
يجــب أن ال يقــل المعــدل التراكمــي للطالــب عنــد التخــرج عــن معــدل (،)75%
أ.
أو مــا يعادلــه ،لضمــان الحفــاظ علــى مســتوى متميــز لطلبــة الد ارســات العليــا.
ب.

يدخــل فــي احتســاب المعــدل التراكمــي للط ــالب المـواد التــي درســها فــي الجامعــة
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فقــط.
ال تحســب الم ـواد اإلضافيــة التــي حــددت للطالــب مــن برنامــج البكالوريــوس
ج.
لطالــب الد ارس ــات العليــا فــي البرنامــج الــذي قبــل فيــه بمعدلــه التراكمــي.
ال تحســب لطالــب الد ارس ــات العليــا أي مــادة كان قــد درس ــها ،أو درس مــا
د.
يعادلهــا ،وحصــل بموجبهــا علــى شــهادة ،أو درجــة علميــة أخــرى.
ـاء علــى توصيــة مــن مج ــالس األقس ــام
ه.
يح ــدد بق ـرار مــن مجلــس الكليــة بنـ ً
المختصــة الم ـواد التــي تدخــل فــي المعــدل التراكمــي ،والم ـواد المعادلــة ،عنــد قبــول
الطالــب ،خــال مــدة زمنيــة ال تتجــاوز نهايــة الفصــل الد ارســي األول لــه ،ويتــم إبــاغ
دائ ـرة القبــول والتســجيل بذلــك علــى نمــوذج معــد لهــذا الغــرض.
و.
نفس ــه.

ال يســمح للطالــب المفصــول مــن البرنامــج أن يســجل مـرة أخــرى فــي البرن ــامج

المادة ( :)30يكون التقدير التراكمي عند تخرج الطالب وفقاَ للجدول اآلتي:

العالمة

التقدير

ما دون 75

راسب

 – 75ما دون 85

جيد جداً

100 – 85

ممتاز

المادة ( :)31يكون توزيع عالمات المواد الدراسية على النحو اآلتي:
أعمــال الفصــل ،وتشــمل اختبــا اًر تحريريــا نصــف فصلــي يخصــص لــه ()35
أ.
ً
خمــس وثالثــون عالمــة ،وأعمــاالً أخــرى قــد تتضمــن تقاريـ اًر وبحوثـاً يخصــص لهــا ()25
خمــس وعشــرون عالمــة.
ب.

التأجيل واالنقطاع
المادة (:)32
أ.
يشــترط فــي الطالــب الــذي يتقــدم بطلــب تأجيــل أن يكــون قــد أمضــى فص ـاً
د ارســياً واحــداً فــي األقــل فــي البرنامــج الــذي التحــق بــه.
يقــدم طلــب التأجيــل علــى النمــوذج الصــادر عــن عمــادة البحــث العلمــي
ب.
والد ارســات العليــا ،قبــل بــدء الد ارســة ،وتصــدر الموافقــة عــن العميــد إن كان التأجيــل
لفصــل د ارســي واحــد منفــرد ،وعــن المجلــس إن كان لفصليــن متتالييــن بتنســيب مــن لجنــة
الكليــة.

إذا انتهــى الفصــل الد ارســي ،ولــم يكــن الطالــب مســجالً ،أو مؤجـ ـاً لذلــك
ج.
الفصــل ،يعــد الطالــب منقطع ـاَ.
المــادة ( :)33يعــود الطالــب المنقطــع إلــى مقاعــد الد ارســة إذا تقــدم بعــذر قاهــر تقبلــه الجهــة
المختصــة ،وتوفــر الشــاغر ،وفق ـاً لمــا يأتــي:

أ .بقـرار مــن المجلـ ــس :إذا لــم يتجــاوز االنقطــاع عــن الد ارســة فصـاً د ارســياً واحــداً ،يعــد هــذا
االنقطــاع تأجي ـاً ،ويحتســب ضمــن الحــد األعلــى المســموح بــه للتأجيــل.
ب .بقـرار مــن مجلــس العمــداء :إذا تجــاوز االنقطــاع عــن الد ارســة أكثــر مــن فصــل د ارســي واحــد،
وقبلــت الجهــة المختصــة عــذره يعـ ّـد هــذا االنقط ــاع تأجيـاً ،ويحتســب ضمــن الحــد األعلــى
المســموح بــه للتأجيــل.

المادة ( :)34ال يجوز أن تزيد م ــدة التأجيل واالنس ــحاب بمجموعهما على فصلين د ارســيين ،وال
تحتســب هــذه المــدة مــن الح ــد األعلــى للحصــول علــى درجــة الماجســتير ،وفــي حالــة قبــول العــذر
للطالــب يعــد هــذا االنقطــاع تأجيـاً ،ويحســب مــن ضمــن الحــد األقصــى المســموح بــه للتأجيــل.

امتحان نهائي يخصص له ( )40أربعون عالمة.

يســتثنى ممــا جــاء فــي البنديــن (أ) و(ب) ،م ـواد النــدوات والبحــوث ومشــاريع
ج.
التخــرج ومشــاريع البحــث والمختبـرات والتصاميــم الهندســية واالختبــارات العمليــة التــي لهــا
ســاعات معتمــدة ،إذ يتــم توزيــع عالماتهــا بقـرار مــن مجلــس الكليــة بنــاء علــى توصيــة مــن
لجــان الكليــة.
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الفصل الحادي عشر
اإلنذار والفصل
المادة ( :)35ينذر الطالب أكاديمياً في الحاالت اآلتية:
أ.
د را ســي.

إذا لــم يحصــل علــى الحــد األدنــى للنجــاح فــي مادتيــن ،أو أكثــر فــي أي فص ــل
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إذا لــم يحصــل فــي نهايــة أي فصــل د ارســي علــى الحــد األدنــى للمعــدل
ب.
التراكمــي فــي الم ـواد التــي درســها فــي ذلــك الفصــل ،باســتثناء الفصــل الد ارســي األول.
ـاء علــى تقريــر مــن المشــرف ،وتوصيــة مــن لجنتــي
ج.
إذا رأى مجلــس الكليــة بنـ ً
القســم والكليــة ،أن الطالــب قــد أهمــل فــي إعــداد رســالته.
ـاء علــى توصيــة مــن لجنتــي
المــادة ( :)36يفصــل الطالــب مــن البرنامــج بقـرار مــن المجلــس ،بنـ ً
القســم والكليــة فــي الحــاالت اآلتيــة:

األكاديمــي ،ومديــر دائـرة القبــول والتســجيل ،وموافقــة رئيــس لجنــة القســم المختــص وتثبــت
للطالــب مالحظــة «منســحب» مــن المــادة فــي ســجله األكاديمــي .وفــي هــذه الحالــة ال
يتحمــل الطالــب أي خســارة ماليــة أو أكاديميــة.
وفــي جميــع الحــاالت الســابقة ال يجــوز لهــذا االنســحاب أن يــؤدي إلــى خفــض
د.
عــدد الســاعات المســجل لهــا عــن الحــد األدنــى للنصــاب الد ارســي المســموح بــه ،وفــق هــذه
التعليمــات.

أ .إذا تدنــى معــدل الطالــب التراكمــي فــي البرنامــج عــن ( ،)75%أو مــا يعادلــه فــي أي
فصليــن د ارســيين متتالييــن لإلنــذار.

مــع م ارعــاة مــا جــاء فــي الفقـرة (د) أعــاه ،يمكــن للطالــب أن «يســحب» بعــض
ه.
الم ـواد أو جميعهــا بموافقــة عميــد الكليــة خــال مــدة أقصاهــا ( )12أســبوعاً مــن بــدء
الفصــل الد ارســي األول أو الثانــي ،و( )6أســابيع مــن بــدء الفصــل الصيفــي .وتثبــت لــه
ملحوظــة (منســحب) فــي ســجله األكاديمــي .وفــي هــذه الحالــة يتحمــل خســارة الرســوم
المســتحقة.

إذا لــم يتمكــن مــن اســتكمال متطلبــات الحصــول علــى درجــة الماجســتير بنجــاح
د.
ضمــن المــدة الزمنيــة المســموح بهــا فــي هــذه التعليمــات.

تحســب المــدة فــي الفق ـرة (هــ) مــن هــذه المــادة ضمــن التأجيــل المســموح بــه،
و.
وفــق أحــكام المــادة ( )34مــن هــذه التعليمــات.

ب.

إذا رسب في مادة إجبارية ثالث مرات.

ج.

إذا رسب في االمتحان الشامل مرتين.

ه.

إذا رسب في مناقشة الرسالة.

المــادة ( :)37تصــدر ق ـ اررات اإلنــذارات األكاديميــة مــن دائ ـرة القبــول والتســجيل ،أمــا ق ـ اررات
ـاء علــى توصيــة مــن المجلــس.
الفصــل النهائــي مــن الجامعــة فيصدرهــا مجلــس العمــداء بنـ ً
الفصل الثاني عشر
االنسحاب من الدراسة
المادة (:)38
يســمح للطالــب باإلضافــة ،أو االنســحاب مــن مــادة أو أكثــر ،أو اســتبدال
أ.
تســجيله مــن مــادة بمــادة أخــرى ،خــال أســبوع مــن بدايــة كل مــن الفصليــن األول
والثانــي ،وخــال ثالثــة أيــام مــن بدايــة الفصــل الصيفــي ،وال تثبــت لــه فــي ســجله مالحظــة
االنســحاب مــن المــادة التــي حذفهــا ،أو اســتبدلها خــال المــادة المذكــورة.
يســمح للطالــب باالنســحاب (فقــط) مــن د ارســة مــادة ،أو أكثــر ،خــال مــدة
ب.
أقصاها األسابيع األربعة األولى من بداية كل من الفصلين األول والثاني ،واألسبوعين
األولييــن مــن الفصــل الصيفــي.

96

رجـــوع

يتــم االنســحاب فــي الحالتيــن الســابقتين بحســب نمــوذج خــاص تعــده دائ ـرة
ج.
القبــول والتســجيل ،علــى أن يتضمــن هــذا النمــوذج تنســيب مــدرس المــادة ،والمرشــد

إذا رغــب الطالــب فــي االنســحاب الكلــي مــن الجامعــة ،فعليــه أن يتقــدم بطلــب
ز.
علــى النمــوذج المقــرر إلــى دائـرة القبــول والتســجيل .وفــي هــذه الحالــة ،تثبــت لــه فــي ســجله
األكاديمــي ملحوظــة (منســحب مــن الجامعــة) ،ويعـ ّـد تســجيله فــي الجامعــة ملغــى.

يجــوز للطالــب المنســحب ،مــن الجامعــة أن يتقــدم للمجلــس ،للنظــر فــي إعــادة
ح.
تســجيله بتنســيب مــن مجلــس الكليــة المختصــة ،فــإن أعيــد تســجيله ،احتفــظ بســجله
األكاديمــي كام ـاً ،علــى أن يعطــى رقم ـاً جامعي ـاً جديــداً ،ويدفــع رســوماً جديــدة ،علــى
أن يكمــل متطلبــات التخــرج ،وفــق الخطــة الد ارســية المعمــول بهــا عنــد إعــادة تســجيله،
شـريطة أن ال يكــون قــد مضــى علــى انســحابه مــن الجامعــة خمــس ســنوات فأكثــر ،وفــي
هــذه الحالــة ،تحســب لــه مــدة الد ارســة الســابقة ضمــن الحـ ّـد األعلــى للمــدة المســموح بهــا
للحصــول علــى درجــة الماجســتير.
إذا ألغــي تســجيل الطالــب مــن الجامعــة لم ـرة ثانيــة ،ال يجــوز لــه أن يعــود
ط.
للد ارســة فيهــا.
الفصل الثالث عشر
اإلشراف على الرسائل
المادة ( :)39الرسالة الجامعية:
أ.

تحتوي صفحة العنوان األولى ما يأتي:
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 .1شعار الجامعة.

الد ارســات العليــا يشــترط فــي عضــو هيئــة التدريــس الــذي بلــغ ســن الســبعين أن يكــون
برتبــة أســتاذ ،وعمــل فــي التدريــس الجامعــي متفرغ ـاً مــدة ال تقــل عــن ( )12ســنة ،وأن
يكــون قــد نشــر أو قبــل لــه للنشــر بحثــان فــي مجــال تخصصــه فــي مجــات علميــة محكمــة
وفــي مجــال تخصصــه ،منشــور أحدهمــا أو مقبــول للنشــر فــي مجلــة مصنفــة عالميـاً فــي
الســنوات الخمســة األخي ـرة.

 .2عنوان الرسالة.
 .3اسم الطالب كما هو مسجل رسمياً في الجامعة.
 .4اسم المشرف والمشرف المشارك إن وجد.
 .5العبارة اآلتية:
قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في
 ،..........جامعة اإلسراء.

ه .يشــترط أن يكــون المشــرف الرئيــس علــى الرســالة الجامعيــة ،عضــو هيئــة تدريــس متفرغـاً
فــي الجامعــة.
و.

الحــد األقصــى لعــدد الرســائل الجامعيــة التــي يشــرف عليهــا ،عضــو هيئــة التدريــس فــي
آن واحــد يكــون حســب الرتبــة األكاديميــة :ســت رســائل جامعيــة لألســتاذ ،وأربــع رســائل
لألســتاذ المشــارك ،ورســالتان لألســتاذ المســاعد.

ز.

يحســب للمشــرف عــن رســالة أشــرف عليهــا ،ســاعة معتمــدة فــي الفصــل الد ارســي الواحــد،
وذلــك مــن بــدء الفصــل الــذي عيــن فيــه مشـرفاً ،وبمــا ال يزيــد علــى ثالثــة فصــول د ارســية،
وحســب تعليمــات العــبء التدريســي المعمــول بــه بالجامعــة.

ح.

فــي حــال وجــود إش ـراف مشــترك علــى الرســالة ،يــوزع عــبء اإلش ـراف والمكافــآت
بالتســاوي ،وفــي حــاالت خاصــة يجــوز أن يكــون المشــرف المشــارك مــن العامليــن فــي
الجامعــة بعــد موافقــة المجلــس.

أو ما يعادلها باللغة االنجليزية
This thesis is submitted in partial fulfillment of the requirements
for Master Degree in ………,
Isra University
 .6تاريخ تقديم الرسالة.
ب.

تحتوي صفحة العنوان الثانية على أسماء أعضاء لجنة المناقشة وتواقيعهم.

في حال كانت الرسالة باللغة العربية يضاف إليها ملخص باللغة اإلنجليزية،
ج.
وفــي حــال كانــت باللغــة اإلنجليزيــة يضــاف إليهــا ملخــص باللغــة العربيــة.
المادة ( :)40تقدم الرسالة مطبوعة ورقيا وإلكترونية حسب النمط المعتمد في الجامعة.
المادة (:)41
أ.

يصــدر المجلــس بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس الكليــة بنــاء علــى تنســيب مــن لجنتــي
الكليــة ،والقســم قـ ار اًر يتضمــن تعييــن المشــرف ،وإقـرار عنـوان الرســالة ،ومشــروع خطتهــا،
وفــق النمــوذج المعتمــد مــن قبــل عمــادة الد ارســات العليــا.

ب .يقــوم بالتدريــس فــي ب ارمــج الماجســتير أعضــاء هيئــة تدريــس ممــن تنطبــق عليهــم شــروط
اإلش ـراف ،ش ـريطة أن يكــون عضــو هيئــة التدريــس قــد اســتمر فــي اإلنتــاج.
ج.

يجــوز لعضــو هيئــة التدريــس برتبــة أســتاذ مســاعد التدريــس فــي ب ارمــج الماجســتير
واإلشـراف علــى طلبتهــا ،شـريطة أن يكــون قــد نشــر (أو قبــل لــه للنشــر) بحثيــن فــي األقــل
فــي مجــات علميــة محكمــة ومعتمــدة فــي آخــر ثــاث ســنوات.

د.

مــع م ارعــاة مــا ورد فــي الفق ـرة (ج) مــن تعليمــات ومعاييــر االعتمــاد العــام لب ارمــج
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ـاء علــى توصيــة مــن مجلــس الكليــة بنــاء علــى تنســيب مــن
ط .يجــوز بقـرار مــن المجلــس بنـ ً
لجنتــي الكليــة والقســم أن يســتمر عضــو هيئــة التدريــس الحاصــل علــى إجــازة تفــرغ علمــي
باإلش ـراف علــى رســالة الطالــب ،أو المشــاركة بهــا فــي جامعتــه األم.
ي .يجــوز مــع م ارعــاة نــص الفقـرة (ج) مــن هــذه المــادة ،وبتوصيــة مجلــس الكليــة بنــاء علــى
تنســيب مــن لجنتــي القســم والكليــة ،واقت ـراح مــن المشــرف ،وبق ـرار مــن المجلــس ،تعييــن
مشــرف مشــارك مــن داخــل الجامعــة أو خارجهــا ،ش ـريطة أن يكــون معين ـاً ،أو مؤه ـاً
للتعييــن برتبــة أســتاذ مســاعد فــي األقــل وتنطبــق عليــه شــروط اإلش ـراف.
ـاء علــى توصيــة مــن مجلــس الكليــة بنــاء علــى تنســيب مــن
ك .يجــوز بقـرار مــن المجلــس بنـ ً
لجنتــي القســم والكليــة تغييــر المشــرف فــي حــال تركــه العمــل فــي الجامعــة ،أو لظــروف
قاه ـرة ،وذلــك بالطريقــة نفســها التــي يتــم بهــا تعيينــه.
ل.

يجــوز تعديــل عنـوان الرســالة أو خطتهــا إذا اقتضــت ظــروف البحــث ذلــك ،ويتــم التعديــل
بالطريقــة نفســها التــي أقــرت بــه
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الفصل الرابع عشر
االمتحان الشـامل

الفصل الخامس عشر

المــادة ( :)42يكــون االمتحــان الشــامل ذا طبيعــة شــاملة تكامليــة ،يهــدف إلــى قيــاس قــدرة الطالــب
علــى الربــط بيــن المفاهيــم المختلفــة األساســية والمتقدمــة التــي اكتســبها مــن مختلــف المعــارف،
وتوظيفهــا فــي حــل المشــكالت العلميــة والتطبيقيــة فــي ميــدان تخصصــه.

مناقشة الرسائل الجامعية

المادة ( :)43تقوم لجنة القسم بما يأتي:
تنظيــم شــؤون االمتحــان الشــامل وتحديــد المجــاالت التــي يشــملها ،علــى أن
أ.
تشــمل مجــاالت التخصــص ،وأن ال يقــل عددهــا عــن ثالثــة ،وال يزيــد علــى خمســة،
واقتـراح الم ارجــع والقـراءات الالزمــة لذلــك ،وتعلــن المجــاالت والم ارجــع والقـراءات للطلبــة،
قبــل موعــد االمتحــان بفصــل د ارســي واحــد فــي األقــل.
التوصيــة إلــى لجنــة الكليــة بتشــكيل لجنــة االمتحــان الشــامل علــى أن تتكــون
ب.
مــن ثالثــة إلــى خمســة أعضــاء بمــن فيهــم رئيســها ،ويتــم اختيارهــم مــن أعضــاء هيئــة
التدريــس المختصيــن بموضــوع االمتحــان ،للقيــام بوضــع األســئلة ،وتصحيــح اإلجابــات،
ويصــدر الق ـرار بتشــكيل اللجنــة مــن المجلــس.
التنســيب بنتائــج االمتحــان الشــامل لمجلــس الكليــة ،لد ارســتها والتوصيــة بشــأنها
ج.
إلــى المجلــس إلقرارهــا.
المــادة ( :)44يتكــون االمتحــان الشــامل مــن ورقــة واحــدة ،وتكــون مدتــه ( )4أربــع ســاعات ،ويعقــد
ثــاث مـرات فــي العــام فــي المواعيــد المخصصــة حســب التقويــم الجامعــي ،وعلــى الطالــب أن يتقــدم
بطلــب لدخــول هــذا االمتحــان حســب النمــوذج المعــد لهــذا الغــرض.
المادة (:)45
يتقــدم الطالــب لالمتحــان الشــامل بعــد إنهائــه متطلبــات الخطــة الد ارســية
أ.
جميعهــا بنجــاح ،ش ـريطة أن ال يقــل معدلــه التراكمــي عــن (.)75%
إذا رســب الطالــب فــي االمتحــان الشــامل للم ـرة األولــى ،يمكنــه التقــدم لهــذا
ب.
االمتحــان مـرة ثانيــة ضمــن المــدة القصــوى للحصــول علــى درجــة الماجســتير ،وإذا رســب
الطالــب فــي الم ـرة الثانيــة يفصــل مــن برنامــج الماجســتير.
تســجل نتيجــة الطالــب فــي االمتحــان الشــامل فــي كشــف عالماتــه بعبــارة
ج.
ناجــح ،أو ارســب فــي كل م ـرة يتقــدم فيهــا لالمتحــان.
تطبــق تعليمــات منــح درجــة البكالوريــوس علــى الحــاالت التــي لــم يــرد عليهــا
د.
نــص فــي هــذه التعليمــات فيمــا يتعلــق باالمتحانــات والعالمــات والمعــدالت.
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المادة ( :)46تتكون لجنة المناقشة من:
أ.

المشرف  /رئيساً.

ب.

المشرف المشارك (إن وجد).

ج.

عضو هيئة تدريس من الجامعة ممن تنطبق عليه شروط اإلشراف.

عضــو مــن خــارج الجامعــة يكــون تخصصــه ذا عالقــة بموضــوع رســالة الطالــب
د.
وتنطبــق عليــه شــروط اإلش ـراف وال تقــل رتبتــه عــن أســتاذ مشــارك.
المــادة ( :)47فــي حــال إجــازة الممتحــن الخارجــي إلج ـراء المناقشــة وفــق النمــوذج المعتمــد تبــدأ
المناقشــة علــى النحــو اآلتــي:
أ -تكون مناقشة الرسالة بصورة علنية ،وتتم إجراءاتها على النحو اآلتي:
 .1يعرض الطالب ملخصاً لرسالته.
 .2يتولــى رئيــس لجنــة المناقشــة إدارة النقــاش ،وبعــد انتهائهــا تتــداول اللجنــة ،وتقــرر
بأغلبيــة أعضائهــا إحــدى النتائــج اآلتيــة:
أوالً:

ناجــح ،وفــي هــذه الحالــة علــى الطالــب تســليم رســالته خــال أســبوع مــن
تاريــخ المناقشــة.

ثانياً:

ناجــح مــع تعديــات طفيفــة ،وفــي هــذه الحالــة علــى الطالــب إج ـراء
التعديــات المطلوبــة ،وتســليم رســالته خــال أربعــة أســابيع مــن تاريــخ
المناقشــة ،مــع إرفــاق تقريــر مــن المشــرف يفيــد قيــام الطالــب بإج ـراء
التعديــات المطلوبــة.

ثالثاً:

ناجــح مــع تعديــات جوهريــة ،وفــي هــذه الحالــة علــى الطالــب
تعديل رســالته في مدة ال تقل عن شــهرين ،وال تزي ــد على أربعة أشــهر
مــن تاريــخ المناقشــة ،وتعــاد المناقشــة مــن جديــد بحضــور أعضــاء
اللجنــة كافــة ،وفــق األســس المعتمــدة للمناقشــة الســابقة فــي موعــد يحــدد
حســب األصــول ،ويســجل الطالــب صفــر ســاعة فــي الفصــل التالــي إذا
لــم تنفــد المــدة القانونيــة لــه للد ارســة ،ويعـ ّـد الطالــب ناجح ـاً إذا وافقــت
اللجنــة علــى الرســالة ،وإال فيعـ ّـد ارســباً.
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رابعاً:

راسب.

يرســل ق ـرار لجنــة المناقشــة بعــد اعتمــاده مــن لجنــة القســم المختــص ولجنــة
ب.
الكليــة إلــى المجلــس فــي موعــد أقصــاه أســبوعان مــن تاريــخ المناقشــة.
الفصل السادس عشر
متطلبات منح درجة الماجستير
المادة (:)48
ـاء علــى
أ .تمنــح درجــة الماجســتير للطلبــة عنــد اســتحقاقها بقـرار مــن مجلــس العمــداء بنـ ً
تنســيب مــن المجلــس وتوصيــة مــن مجلــس الكليــة بعــد إتمــام المتطلبــات اآلتيــة:
 .1النجاح في المواد المطلوبة للتخرج جميعها في الخطة الدراسية.
 .2النجــاح فــي امتحــان الشــامل لطلبــة مســار الشــامل ،وإجــازة الرســالة لطلبــة مســار
ـاء علــى توصيــه مــن المجلــس ،وتنســيب مــن
الرســالة بقـرار مــن مجلــس العمــداء ،وبنـ ً
مجلــس الكليــة.

مختلفــة ،لغايــات البحــث العلمــي ،والنشــر اإللكترونــي ،والتبــادل مــع المؤسســات التعليميــة والبحثيــة
والجامعــات.
المــادة ( :)53يبــت مجلــس العمــداء فــي الحــاالت التــي لــم يــرد فيهــا نــص فــي هــذه التعليمــات ،وفــي
اإلشــكاالت التــي قــد تنشــأ عــن تطبيقهــا .ولمجلــس العمــداء أن يفــوض هــذه الصالحيــة إلــى لجنــة
برئاســة رئيــس الجامعــة ،وعضويــة العميــد وعميــد الكليــة المختــص فــي الجامعــة.
المــادة ( :)54ال يقبــل عــذر الطالــب بجهلــه بالتعليمــات ،أو بعــدم اطالعــه علــى النشـرات الصــادرة
عــن الجامعــة ،أو مــا ينشــر علــى لوحــات إعالناتهــا أو موقعهــا اإللكترونــي بشــأن هــذه التعليمــات.
المــادة ( :)55تعــد قـ اررات مجلــس التعليــم العالــي وقـ اررات مجلــس هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم
العالــي وضمــان جودتهــا فــي هــذا الشــأن معدلــة حكمـاً لهــذه التعليمــات.
المــادة ( :)56العميــد وعمــداء الكليــات ذوو العالقــة ،ومديــر القبــول والتســجيل ،مســؤولون عــن
تنفيــذ هــذه التعليمــات.
المادة ( :)57تلغي هذه التعليمات أي تعليمات ،أو ق اررات سابقة تتعارض مع ما ورد فيها.

ب .تسلم الشهادة والوثائق بعد الحصول على براءة ذمة من الجامعة.
الفصل السابع عشر
أحكام عامة
المــادة ( :)49تحــال حــاالت الســرقات العلميــة أو الشــك فيهــا إلــى لجــان تحقيــق متخصصــة ،للبــت
فيهــا سـواء قبــل المناقشــة ،أو بعدهــا ،وتنفــذ القـ اررات الصــادرة عــن الجامعــة بهــذا الشــأن.
المــادة ( :)50يتخــذ مجلــس العمــداء ق ـ ار اًر بســحب الدرجــة العلميــة إذا تبيــن فــي أي وقــت مــن
األوقــات أن هــذه الدرجــة قــد تــم الحصــول عليهــا بطــرق غيــر قانونيــة ،أو أن الرســالة المقدمــة لنيــل
الدرجــة العلميــة ال تتفــق فــي مضمونهــا ومعاييــر األمانــة العلميــة ،علــى أن يتــم إبــاغ الجهــات ذات
العالقــة داخــل الجامعــة وخارجهــا بقـرار المجلــس.
المــادة ( :)51علــى طالــب الماجســتير أن يــزود عمــادة البحــث العلمــي والد ارســات العليــا بنســخة
إلكترونيــة مــن رســالة الماجســتير ونســخة ورقيــة ونســختين إلكترونيــة إلــى مكتبــة الجامعــة موقعــة
حســب األصــول مــن المشــرف األكاديمــي ولجنــة المناقشــة.
المــادة ( :)52يفــوض الطالــب الجامعــة خطي ـاً حــق تصويــر الرســالة كلي ـاً ،أو جزئي ـاً ،وبأشــكال
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تعليمات االمتحانات االلكترونية في جامعة اإلسراء

اإللكترونيــة ومتابعتهــا ،وتضــم اللجنــة ممثليــن عــن المركــز ووحــدة
القبــول والتســجيل ،والكليــات المعنيــة باالمتحانــات اإللكترونيــة.

صادرة بموجب البند ( )13من الفقرة (ب) من المادة ( )16من قانون الجامعات االردنية رقم ( )18لسنة 2018

المــادة  :1تســمى هــذه التعليمــات (تعليمــات االمتحانــات اإللكترونيــة فــي جامعــة اإلسـراء) ،ويعمــل
ـار مــن تاريــخ صــدور قـرار مجلــس العمــداء بإقرارهــا.
بهــا اعتبـ ًا

المــادة  :2يكــون للكلمــات والعبــارات اآلتيــة حيثمــا وردت فــي هــذه التعليمــات المعانــي المخصصــة
لهــا أدنــاه مــا لــم تــدل القرينــة علــى غيــر ذلــك:
الجامعة:

جامعة اإلسراء.

الرئيس:

رئيس الجامعة.

العميد:

عميد الكلية في الجامعة.

المركز:

مركز التعليم اإللكتروني في الجامعة.

مركز الحاسوب:

مركز الحاسوب في الجامعة.

االمتحانات اإللكترونية:

هــي جميــع االمتحانــات التــي يتــم عقدهــا بشــكل محوســب فــي
المختب ـرات المخصصــة لذلــك.

المنسق:

هــو مــدرس المــادة حســب بيانــات نظــام القبــول والتســجيل،
وفــي حالــة وجــود م ـواد تــدرس مــن قبــل أكثــر مــن عضــو هيئــة
خطيــا ،ويتــم إعــام لجنــة
تدريــس يتــم تســمية المنســق لالمتحــان ً
االمتحانــات اإللكترونيــة باســم المنســق مــن قبــل رئيــس القســم ،أو
العميــد المعنــي.

الطالب:

هــو كل مــن يخضــع ألي امتحــان إلكترونــي يتــم عقــده وفق ـاً لهــذه
ا لتعليمــا ت .

المراقب:

هــو كل مــن يكلــف بمراقبــة االمتحانــات اإللكترونيــة ،وضمــان
عقدهــا بشــكل ســليم وفق ـاً لهــذه التعليمــات وحســب الواجبــات
الموكلــة إليــه.

مشرف المختبر:

هــو كل مــن يكلــف باإلش ـراف علــى المختب ـرات التــي يتــم عقــد
االمتحانــات اإللكترونيــة بهــا والقيــام بالواجبــات الالزمــة ،لضمــان
ســير تلــك االمتحانــات بشــكل ســلس وســليم.

بق ـرار
تشــكل
لجنة االمتحانات اإللكترونية :لجنــة
مــن رئيــس الجامعــة بدايــة كل عــام د ارســي ،لتنظيــم االمتحانــات
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لجنة امتحانات المستوى:

لجنــة تشــكل بق ـرار مــن رئيــس الجامعــة بدايــة كل عــام د ارســي،
لتنظيــم امتحانــات المســتوى (لغــة عربيــة ،لغــة انجليزيــة ،حاســوب)
ومتابعتهــا.

مشرف االمتحانات:

هــو كل مــن يقــوم بالعمــل علــى إدارة وإدامــة األنظمــة الخاصــة
بحوســبة االمتحانــات اإللكترونيــة ،واتخــاذ كافــة الترتيبــات الالزمــة،
لعقدهــا بشــكل آمــن وســليم ،وحســب الواجبــات الموكلــة إليــه.

المــادة  :3تشــمل هــذه التعليمــات كافــة االمتحانــات اإللكترونيــة التــي يتــم عقدهــا فــي الجامعــة،
وتلتــزم كافــة أط ـراف االمتحــان جميــع البنــود والعبــارات والشــروط فــي هــذه التعليمــات ،وجميــع
أنظمــة وتعليمــات الجامعــة األخــرى ذات العالقــة والقوانيــن ذات الصلــة.
المــادة  :4يتولــى المركــز ومركــز الحاســوب كل حســب اختصاصــه مــن خــال كوادرهــم الفنيــة فــي
الجامعــة ،إدارة االمتحانــات اإللكترونيــة التــي يتــم عقدهــا مــن الناحيــة الفنيــة فــي الجامعــة ،وتوفيــر
البنيــة التحتيــة ،والبرمجيــات الالزمــة؛ لعقدهــا بشــكل آمــن وســليم ،وضمــن أعلــى المعاييــر الفنيــة،
وتوفيــر مــا يلــزم لضمــان ذلــك.
المــادة  :5تتولــى لجنــة االمتحانــات االلكترونيــة اإلش ـراف علــى عقــد االمتحانــات اإللكترونيــة،
وضمــان الت ـزام تعليمــات االمتحــان اإللكترونــي.
إلكترونيــا هــي االختبــارات األول ،والثانــي ،والنصــف
المــادة  :6امتحانــات المـواد الممكــن عقدهــا
ً
فصلــي ،واالمتحــان النهائــي ،واالمتحانــات التكميليــة ،وامتحانــات المســتوى ،أيــة امتحانــات ،أو
اختبــارات أخــرى يتخــذ الق ـرار بإجرائهــا بشــكل إلكترونــي.
إلكترونيــا بموجــب طلــب صــادر عــن العميــد قبــل ثالثــة أيــام
المــادة  :7يتــم جدولــة عقــد االمتحــان
ً
مــن انعقــاده مــن خــال األنموذجــات المعتمــدة لــدى المركــز لهــذه الغايــة.
المــادة  :8يجــب إخبــار المركــز عــن إلغــاء أو تأجيــل االمتحــان قبــل أربـ ٍـع وعش ـرين ســاعة مــن
الموعــد المقــرر النعقــاده.
المــادة  :9يتــم توزيــع الطــاب بطريقــة عش ـوائية علــى األجه ـزة مــن خــال المنســق ،والمراقبيــن،
ومشــرف االمتحانــات بالتعــاون مــع مشــرفي المختب ـرات.
المــادة  :10يجــب اإلبقــاء علــى ( )10%مــن إجمالــي أجه ـزة كل مختبــر كأجه ـزة احتياطيــة،
منعــا باتًــا اســتخدام تلــك األجهـزة مــن قبــل الطــاب.
تســتخدم فــي حــال تعطــل أجهـزة الطــاب ويمنــع ً

المــادة  :11فــي حــال حــدوث عطــل فنــي رئيســي ،أو انقطــاع بالتيــار الكهربائــي يحــول دون عقــد
االمتحــان ،واســتمرار ذلــك العطــل لفت ـرة تزيــد عــن ثالثيــن دقيقــة ،يتــم إلغــاء االمتحــان ،وإعــادة
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جدولتــه الحًقــا.
المــادة  :12علــى المنســق تزويــد مشــرف االمتحانــات بقائمــة بأســماء الطــاب المحروميــن مــن
التقــدم لالمتحــان قبــل أربــع وعش ـرين ســاعة مــن انعقــاده ،التخــاذ اإلج ـراءات الفنيــة المناســبة.
المــادة  :13يتــم إلغــاء االمتحــان فــي أي مختبــر فــي حــال تأخــر المنســق ،والمراقبيــن عــن وقــت
بدايــة االمتحــان مــدة تتجــاوز الربــع ســاعة علــى أن تعــاد جدولــة االمتحــان الملغــى الحق ـاً.
المــادة  :14للمنســق تقديــر فت ـرة الســماح للطــاب المتأخريــن للدخــول للمختبــر المخصــص
لالمتحــان شـريطة أن ال يتداخــل ذلــك مــع الوقــت المســموح عنــده خــروج الطــاب مــن االمتحــان ،أو
إضافيــا يتجــاوز مــدة االمتحــان األصلــي ،وفــي جميــع الحــاالت ال يجــوز الســماح
أن يتطلــب وقتًــا
ًّ
للطالــب بالدخــول لالمتحــان ،إذا تأخــر فت ـرة تجــاوزت خمــس عش ـرة دقيق ـ ًة.
المادة  :15على المنســق االلتزام بإدخال أســئلة االمتحان بحيث ال تقل عن خمســين سـؤاالً لكل
امتحــان للمـرة األولــى ،ويتــم تعزيزهــا بالفصــول الالحقــة بعــدد ال يقــل عــن عشـرين سـؤاالً ،واســتبدال
بعــض األســئلة األخــرى للوصــول إلــى مخــزون مــن األســئلة ،ويجــب أن يتــم إدخــال األســئلة لنظــام
االمتحانــات قبــل ثالثــة أيــام علــى األقــل مــن تاريــخ انعقــاد االمتحــان؛ ليتمكــن المركــز مــن تنفيــذ
اإلج ـراءات الفنيــة التــي تضمــن عقــد االمتحــان بشــكل آمــن وصحيــح .ويجــب أن تحقــق األســئلة
الشــروط اآلتيــة:
ج -التنــوع لقيــاس المخرجــات التعليميــة المتوقعــة للمــادة( :المعرفــة والفهــم ،والمهــارات
العلميــة ،والمهــارات الذهنيــة ،والمهــارات العامــة األخــرى التــي تتعلــق بالحيــاة المهنيــة
للطالــب).
د -تــدرج األســئلة مــن الســهل إلــى الصعــب؛ لتقيــس الفــروق الفرديــة للطلبــة ،بحيــث تخــزن
علــى مجموعــات وفًقــا لمعامــل الصعوبــة( :مجموعــة للطلبــة المتوســطين فمــا دون،
ومجموعــة للطلبــة فــوق المتوســطين ،ومجموعــة للطلبــة المتميزيــن).
المــادة  :16يتــم التبليــغ عــن المشــاكل الفنيــة وقــت حصولهــا مباش ـرة أثنــاء االمتحــان ،ويتــم
معالجتهــا مــن قبــل مشــرف االمتحانــات ،ومشــرف المختبــر بالتنســيق مــع المنســق و/أو الم ارقــب
وعلــى النحــو اآلتــي:
ه-محاولــة إعــادة الطالــب إلــى النقطــة التــي وصــل إليهــا وقــت حصــول الخلــل؛ الســتكمال
امتحانــه وإعطائــه الوقــت الكافــي.
و -نقل الطالب إلى أحد األجهزة االحتياطية إذا تعذر إصالح جهازه.
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ز -فــي حــال لــم تنجــح محاولــة اســتكمال االمتحــان حســب مــا هــو موضــح أعــاه لمنســق
االمتحــان اتخــاذ الق ـرار ،إمــا بإعطــاء الطالــب فرصــة إعــادة االمتحــان مــن نقطــة
البدايــة وإعطائــه الوقــت الكافــي ،أو التقــدم المتحــان تكميلــي الحًقــا.

ح -فــي حــال دخــول الطالــب لالمتحــان ،وحــدوث أمــر طــارئ أدى إلــى خــروج الطالــب
مــن المختبــر ،وانتهــاء المــدة المخصصــة لالمتحــان دون اإلجابــة عــن جميــع األســئلة،
يجــب إرفــاق كتــاب رســمي مــن عميــد الكليــة ،إلج ـراء امتحــان تكميلــي للطالــب
مــع تحديــد أســباب إج ـراء االمتحــان التكميلــي ،وحســب األنموذجــات المعتمــدة لــدى
المركــز.
المــادة  :17علــى الطالــب التأكــد مــن إنهــاء امتحانــه وتســليم إجاباتــه مــن خــال ظهــور رســالة علــى
جهــازه تفيــد بذلــك ،أو ظهــور نتيجتــه فــو اًر ،ويتحمــل الطالــب المســؤولية الكاملــة فــي حــال مغادرتــه
مكانــه قبــل إنجــاز المطلــوب.
المــادة  :18فــي حــال تبيــن عــدم ترصيــد عالمــة الطالــب بعــد انتهــاء االمتحــان ،يتــم اتخــاذ مــا
يأتــي:
فنيــا ،وبالتنســيق مــع المنســق عــن ســبب عــدم
د -يقــوم مشــرف االمتحانــات بالتحقــق ًّ
ترصيــد عالمــة الطالــب بعــد انتهــاء االمتحــان ،وتبيــان فيمــا إذا كان ذلــك نتيجــة خلــل
فنــي ،أو نتيجــة خطــأ شــخصي مــن الطالــب.
ه-فــي حــال تــم التأكــد أن عــدم ترصيــد عالمــة الطالــب كان نتيجــة خلــل فنــي ،ال يمكــن
معالجتــه ،فمــن حــق الطالــب الحصــول علــى فرصــة الخضــوع المتحــان تكميلــي،
وبالطريقــة التــي يقررهــا المنســق.
دائمــا ترصيــد ،واعتمــاد نتيجــة االمتحــان األحــدث فــي حــال تــم إعــادة االمتحــان،
و -يتــم ً
وألســباب مبــررة.
المــادة  :19ال يجــوز إدخــال الطــاب إلــى المختبــر ألداء االمتحــان اإللكترونــي إال بوجــود
المراقبيــن ،أو المنســق لذلــك االمتحــان.
المــادة  :20يتــم االحتفــاظ بنســخة مــن بيانــات االمتحانــات ،ونتائجهــا علــى النظــام لمــدة عاميــن
د ارســيين.
المــادة  :21تطبــق تعليمــات وأنظمــة الجامعــة علــى حــاالت الغــش التــي يتــم اكتشــافها أثنــاء انعقــاد
االمتحانــات اإللكترونية.
المادة  :22يتوجب على الطالب ما يأتي:
ح-االلتزام بالجلوس على الجهاز الذي يحدده المراقبون في المختبر.
ط-التواجد في محيط المختبر قبل بدء االمتحان.
ي-إحضار البطاقة الجامعية ،أو هوية األحوال المدنية ،وإبرازها عند الطلب.
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فور عن أي خلل فني ،وعدم االنتظار لحين انتهاء االمتحان.
ك-اإلبالغ ًا

د -إدارة وإدامة عمل األنظمة الخاصة باالمتحانات اإللكترونية بطريقة آمنة وفعالة.

ل-االلت ـزام التــام بكافــة التعليمــات ،واإلرشــادات التــي يصدرهــا لــه المنســق والمراقبــون
قبــل ،وأثنــاء انعقــاد االمتحــان.

ه -فــي حــال توفــر اإلمكانيــة الفنيــة ،يجــب أن يقــوم مشــرف االمتحانــات أو المنســق الــذي
يعقــد االمتحــان ،باعتمــاد نقــل العالمــات بشــكل أتوماتيكــي لقاعــدة بيانــات التســجيل،
بحيــث تظهــر للمــدرس وللطــاب عبــر البوابــة اإللكترونيــة ألنظمــة الجامعــة .امــا
فــي حالــة عــدم توفــر اإلمكانيــة الفنيــة العتمــاد ،ونقــل العالمــات بشــكل أتوماتيكــي،
فعلــى مشــرف االمتحانــات تســليم نتائــج االمتحــان لمنســق المــادة خــال ثمــان وأربعيــن
ســاعة مــن إج ـراء االمتحــان مــن خــال البريــد اإللكترونــي الرســمي لمنســق المــادة
وترســل نســخة مــن النتائــج لعميــد الكليــة.

م -التأكــد مــن تســليمه إلجاباتــه ،وإنهائــه المتحانــه بشــكل صحيــح مــن خــال انتظــار
نتيجتــه الفوريــة ،أو ظهــور رســالة مــن النظــام تؤكــد إنهائــه لالمتحــان بشــكل ســليم.
ن -معرفة البيانات الخاصة بالمادة كرقمها ،ورقم الشعبة ،واسم المدرس.
المادة  :23يحظر على الطالب ما يأتي:
ه-الت ازحــم علــى األب ـواب ،والدخــول بشــكل غيــر منظــم ،وعليــه اســتخدام الجهــاز
المخصــص لــه فقــط.
و -إدخــال أوراق ،أو كتــب ،أو أجهـزة خلويــة ،أو وســائل مســاعدة إال فــي الحــاالت التــي
يســمح بهــا المنســق.
ز -تناول الطعام ،أو الشراب في مختبرات الحاسوب المخصصة لعقد االمتحانات.
ح-الدخــول مجــدداً إلــى قاعــة االمتحــان فــي حــال مغادرتــه لهــا بعــد بدايــة االمتحــان إالّ
فــي حــاالت يســمح بهــا المنســق.
المادة  :24يتوجب على المنسق ما يأتي:
ه-ضمــان إدخــال أســئلة االمتحــان علــى نظــام االمتحانــات مــن خــال الوســائل التــي
يوفرهــا لــه النظــام قبــل ثالثــة أيــام مــن موعــد انعقــاده فــي األقــل.
و -االلتزام بوقت بداية االمتحان ،ونهايته المجدولين مسبًقا.
ز -بعــد قيــام مشــرف االمتحانــات بإنشــاء االمتحــان ،يتوجــب علــى المنســق مشــاهدة
االمتحــان بصيغتــه النهائيــة ،ثــم اعتمــاده بالتنســيق مــع مشــرف االمتحانــات قبــل أربــع
وعش ـرين ســاعة مــن موعــد انعقــاد االمتحــان.
ح -توقيــع الطــاب علــى قائمــة الحضــور والغيــاب الورقيــة ،وتثبيــت رقــم جهــاز الحاســوب
فــي المــكان المخصــص لذلــك ،ثــم مقارنــة األســماء مــع قائمــة أســماء المتقدميــن
لالمتحــان التــي ســيقوم مركــز الحاســوب بتزويدهــا للمنســق بعــد انتهــاء االمتحــان،
وتســليم النتائــج؛ للتحقــق مــن تطابــق القائمتيــن.
المادة  :25يتوجب على مشرف االمتحانات ما يأتي:
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و -يقــوم مشــرف االمتحانــات أو المنســق الــذي يعقــد االمتحــان بإنشــاء االمتحــان بحيــث
تكــون عمليــة ســحب األســئلة مــن بنــك األســئلة بشــكل عش ـوائي ،وضمــن المعاييــر
ال ـواردة فــي المــادة (.)15
المادة  :26يتوجب على مشرف المختبر ما يأتي:
و -إدامــة عمــل األجه ـزة المســتخدمة فــي المختب ـرات ،والتأكــد مــن صالحيتهــا قبــل كل
امتحــان.
ز -متابعــة صالحيــة األجه ـزة فــي المختب ـرات ،وكفاءتهــا للعمــل بالتعــاون مــع مش ـرفي
المختب ـرات.
ح-المســاعدة فــي عمليــة إدخــال الطــاب إلــى المختب ـرات ،وإرشــادهم إلــى المــكان
المخصــص لهــم.
ط-التعــاون التــام مــع منســق االمتحــان ،والمراقبيــن ،ومشــرف االمتحانــات؛ إلنجــاح
االمتحــان.
ي-التعامل مع كافة المشاكل الفنية أثناء انعقاد االمتحان.
المادة  :27يتوجب على المراقب ما يأتي:
ز -اإلش ـراف المباشــر علــى عمليــة دخــول الطلبــة ،وخروجهــم ضمــن المــدد الزمنيــة
المســموح بهــا.
ح-التأكد من جلوس الطالب في األماكن المخصصة لهم مسبًقا.
ط-التأكد من هوية الطالب من خالل بطاقته الجامعية ،أو أي إثبات شــخصية رســمي
كالبطاقة الشــخصية ،ومطابقته مع اســم الطالب على شاشــة االمتحان اإللكتروني.
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ي-التعامــل مــع محــاوالت الغــش ،واتخــاذ اإلجـراءات بحــق مرتكبيهــا بالتنســيق مــع منســق
االمتحان.
ك-عدم مغادرة المختبر ،وضرورة التواجد فيه لغاية خروج آخر طالب.
ل -ترصيــد حضــور ،وغيــاب الطــاب علــى قائمــة الحضــور والغيــاب الورقيــة التــي يتــم
تزويــده بهــا مــن خــال منســق المــادة ،وتوقيــع الطــاب علــى حضورهــم لالمتحــان،
لمطابقتهــا مــع أســماء الذيــن تقدم ـوا لالمتحــان.
المــادة  :28يجــب أن يتوفــر لــكل امتحــان إلكترونــي يعقــد فــي مختبــر مراقبــان يتــم تســميتهما مــن
طــرف الكليــة المعنيــه باالمتحــان.

رجـــوع

د -عكــس نتائــج امتحانــات المســتوى بشــكل أتوماتيكــي علــى قاعــدة بيانــات التســجيل فــور
توفــر اإلمكانيــة الفنيــة لذلــك.
المــادة  :32يتوجــب علــى كل مــن لجنــة االمتحانــات اإللكترونيــة ،ولجنــة امتحانــات المســتوى مــا
يأتــي:
د -متابعــة التنفيــذ ،وااللتـزام بمــا جــاء مــن تعليمــات لالمتحانــات اإللكترونيــة ،وامتحانــات
المســتوى كل حســب مســؤولياته.
ه -رفــع تقريــر فصلــي لرئيــس الجامعــة بأيــة مالحظــات حــول ســير االمتحانــات
اإللكترونيــة ،وامتحانــات المســتوى فــي الجامعــة.

المــادة  :29ال يجــوز اإلفصــاح عــن البيانــات المتعلقــة باالمتحانــات لجلســات ســابقة ،إال بموجــب
طلــب خطــي مــن العميــد ،أو رئيــس القســم المعنــي.

و -عقــد اجتمــاع فــي بدايــة كل فصــل د ارســي ،لتوزيــع المهــام والمســؤوليات حســب مــا
جــاء فــي تعليمــات االمتحانــات اإللكترونيــة ،وضمــان االلت ـزام بمــا جــاء فيهــا.

المــادة  :30تطبــق جميــع التعليمــات الـواردة فــي تعليمــات االمتحانــات اإللكترونيــة علــى امتحانــات
المســتوى لدرجــة البكالوريــوس (اللغــة العربيــة ،اللغــة اإلنجليزيــة ،الحاســوب) ويؤخــذ بعيــن االعتبــار
الخصوصيــات اآلتية:

المــادة  :33يبــت مجلــس العمــداء فــي األمــور التــي لــم يــرد عليهــا نــص فــي هــذه التعليمــات ،وفــي
اإلشــكاالت التــي تنشــأ عــن تطبيقهــا.

د -تتولى لجنة امتحانات المستوى اإلشراف على ما يأتي:
 .1متابعة امتحانات المستوى.
 .2إعــادة النظــر باألســئلة الموجــودة فــي بنــك األســئلة
الخــاص بتلــك االمتحانــات مــن حيــث اإلضافــة ،والتعديــل،
والحــذف.

المــادة  :34تلغــي هــذه التعليمــات جميــع التعليمــات واإلج ـراءات الســابقة الخاصــة باالمتحانــات
االلكترونيــة.
المــادة  :35رئيــس الجامعــة ،والعمــداء ،مديــر المركــز ،ومديــر مركــز الحاســوب ،ومديــر القبــول
والتســجيل ،ولجنــة االمتحانــات اإللكترونيــة ،ولجنــة امتحانــات المســتوى ،مســؤولون عــن تنفيــذ هــذه
التعليمــات كل حســب مســؤولياته.

 .3التنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة؛ ألغ ـراض حجــز
المختب ـرات ،إلج ـراء امتحانــات المســتوى.
ه -يســلم المركــز قائمــة بأســماء الطــاب الذيــن ســيتقدمون المتحــان المســتوى مــع
األنمــوذج المعتمــد لــدى المركــز ،والخــاص بحجــز االمتحانــات اإللكترونيــة.
و -تعقــد امتحانــات المســتوى بشــكل مســتمر مــن بدايــة تســجيل الطلبــة الجــدد ،ولغايــة
انتهــاء مــدة التســجيل ،وفًقــا لمــا ت ـراه اللجنــة مناسـ ًـبا.

المادة  :31يقوم مشرف االمتحانات بما يأتي:

ج -تســليم نتائــج امتحانــات المســتوى لرئيــس اللجنــة خــال ثمــان وأربعيــن ســاعة مــن
إج ـراء االمتحــان مــن خــال البريــد اإللكترونــي الرســمي المعتمــد لهــذه الغايــة.
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تعليمات الدراسة الخاصة في جامعة االسراء
المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الدراسة الخاصة في جامعة االسراء) ،ويعمل بها
اعتبا اًر من تاريخ إقرارها.
المادة ( :)2تشمل الدراسة الخاصة ما يأتي:
اوال :الدراسة الحرة
ثانيا :الدراسة االستدراكية
اوالً :الدراسة الحرة

المــادة ( :)3يجــوز أن يســجل للد ارســة الحـرة فــي بعــض المـواد فــي جامعــة اإلسـراء أشــخاص مــن
الفئــات التاليــة والحصــول علــى وثيقــة رســمية تبيــن نتائجهــم فــي تلــك المـواد:

أ .الطلبــة المســجلون للد ارســة فــي جامعــات أو معاهــد عليــا ،داخــل األردن أو خارجــه،
ويرغبــون فــي د ارســة بعــض الم ـواد فــي جامعــة اإلس ـراء فــي فصــل د ارســي واحــد أو
أكثــر.

ب .األف ـراد الذيــن يرغبــون فــي تعميــق معارفهــم العلميــه بغيــة تحســين أدائهــم ومهاراتهــم
فــي األعمــال والوظائــف التــي يقومــون بهــا.
ج .األفراد الذين يرغبون في إثراء معرفتهم الثقافية واألكاديمية.
المادة ( :)4يشترط في قبول الطالب للتسجيل في الدراسة الحرة في جامعة اإلسراء ما يأتي:

أ .أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة االردنية أو ما يعادلها اذا تقدم لدراسة
مواد من مســتوى البكالوريوس على أن ال يقل معدله في شــهادة الثانوية العامة عن
الحــد األدنــى للقبــول للد ارســة فــي جامعــة اإلسـراء.
ب .أن يكــون حاصـاً علــى درجــة البكالوريــوس أو مــا يعادلهــا إذا تقــدم لد ارســة مـواد مــن
مســتوى الد ارســات العليــا.
ج .أن تتوفــر الشـواغر فــي المـواد الــي ينــوي التســجيل فيهــا بعــد إعطــاء األولويــة لطلبــة
الجامعــة المنتظميــن.

المــادة ( :)5تعلــن دائـرة القبــول والتســجيل عــن مواعيــد تقديــم الطلبــات لهــذا النــوع مــن الد ارســة فــي
المواعيــد المناســبة .ويتــم البــت فــي الطلبــات المقدمــة خــال االســبوعين االولييــن مــن بدايــة الفصليــن
األول والثانــي مــن كل عــام ،وخــال االســبوع األول مــن بدايــة الفصــل الصيفــي ،بالتنســيق مــع
عمــادة الكليــة المعنيــة.
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ثانياً :الدراسة االستدراكية
المــادة ( :)6يجــوز أن ُيقبــل فــي الد ارســة االســتدراكية طالــب البكالوريــوس المفصــول مــن الد ارســة
المنتظمــة فــي جامعــة اإلس ـراء لتدنــي معدلــه التراكمــي عــن الحــد األدنــى المقبــول ( )60%وفــق
الشــروط اآلتيــة:
أ .إذا كان معدلــه ال يقــل عــن (ُ ،)55%يعطــى ثالثــة فصــول د ارســية لرفــع هــذا المعــدل
إلــى الحــد األدنــى المقبــول ( ،)60%وإذا أخفــق ،ال يســمح لــه بمواصلــة الد ارســة
الخاصــة إال إذا كان قــد أنهــى بنجــاح مــا مجموعــه ( )99مــن الســاعات المعتمــدة
المقــررة.
ب .إذا كان معدلــه بيــن (ُ ،)54,9 – 50يعطــى فص ـاً واحــداً لرفــع هــذا المعــدل إلــى
( .)55%وإذا حقــق ذلــك ُيعطــى ثالثــة فصــول إضافيــة لرفــع المعــدل إلــى الحــد
األدنــى المقبــول .وإذا أخفــق ال يســمح لــه بمواصلــة الد ارســة الخاصــة إال إذا كان قــد
أنهــى بنجــاح مــا مجموعــه ( )99ســاعة مــن الســاعات المعتمــدة المقــررة.
المادة (:)7

أُ .يســمح لطلبــة الجامعــة بد ارســة مــا ال يزيــد علــى ( )18ســاعة معتمــدة فــي أي جامعــة
أخــرى معتــرف بهــا تتبــع نظــام الد ارســة باالنتظــام وفــق الشــروط اآلتيــة:
 .1أن يكــون الطالــب منتظمـاً فــي د ارســته فــي الجامعــة بمــا فــي ذلــك الطالــب المحـ ّـول
للدارســة الخاصــة.
 .2أن يكون الطالب قد أنهى د ارســة ما ال يقل عن ( )36ســاعة معتمدة في الجامعة
بنجاح.
 .3أن يحصــل الطالــب علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن رئيــس قســمه وعميــد كليتــه
لد ارســة الم ـواد المطلوبــة.
 .4أن يدرس الطالب هذه الساعات في غير فصل تخرجه.
 .5تحســب للطالــب الســاعات التــي حصــل فيهــا علــى عالمــة ( )60%علــى األقــل ،وال
تدخــل عالماتهــا فــي معدلــه التراكمــي.

بُ .يســمح لطلبــة الجامعــات األخــرى ،الذيــن أنه ـوا د ارســة مــا ال يقــل عــن ( )33ســاعة
معتمــدة فــي جامعاتهــم ،د ارســة مــا ال يزيــد علــى ( )36ســاعة معتمــدة فــي جامعــة
اإلس ـراء وفــق الشــروط اآلتيــة:
 .1أن يبين الطالب ما يثبت انتظامه في جامعته.
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 .3أن يتقــدم بطلــب إلــى جامعــة اإلسـراء قبــل أســبوعين علــى األقــل مــن بدايــة الفصــل
الد ارســي المنــوي التســجيل فيــه.
 .4أن تتوافر الشواغر في المواد التي يرغب الطالب في دراستها.
ج .يعامــل طلبــة الجامعــات الذيــن يســمح لهــم بد ارســة م ـواد فــي جامعــة اإلس ـراء وفــق
الترتيــب الســابق ،معاملــة طلبــة جامعــة اإلس ـراء مــن حيــث:
 .1ضرورة التقيد بالتعليمات واألنظمة والقوانين الجامعية المتبعة.
 .2االستفادة من الخدمات والتسهيالت الجامعية المتوافرة.
أحكام عامة
المــادة ( :)8تطبــق علــى المســجلين فــي الد ارســات الخاصــة شــروط المواظبــة واالمتحانــات
والعالمــات ال ـواردة فــي تعليمــات منــح درجــة البكالوريــوس.
المــادة ( :)9ال يزيــد الحــد األعلــى للنصــاب الد ارســي فــي الفصــل الواحــد لطالــب الد ارســة الخاصــة
علــى ( )15ســاعة معتمــدة فــي مســتوى البكالوريــوس فــي الفصــل العــادي و( )9ســاعات معتمــدة
فــي الفصــل الصيفــي و( )6ســاعات معتمــدة فــي مســتوى الماجســتير.
المــادة ( :)10يطبــق علــى طلبــة الد ارســات الخاصــة نظــام تأديــب الطلبــة المعمــول بــه فــي جامعــة
اإلسراء.
المــادة ( :)11تكــون رســوم الســاعة المعتمــدة لجميــع طلبــة الد ارســات الخاصــة نفــس قيمتهــا فــي
جامعــة اإلس ـراء مضاف ـاً إليهــا  50%مــن هــذه القيمــة.
المــادة ( :)12مــع م ارعــاة مــا ورد فــي هــذه التعليمــات ،تتولــى دائ ـرة القبــول والتســجيل اإلش ـراف
علــى تنظيــم شــؤون طلبــة الد ارســات الخاصــة ،ومتابعــة أمورهــم الد ارســية ،واتخــاذ القـ اررات المناســبة
بشــأنها ،بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة فــي الجامعــة.
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تعليمات المنح لطلبة جامعة اإلسراء
المــادة ( :)1يحصــل الطالــب علــى منحــه وفق ـاً للتعليمــات والقواعــد التنظيميــة التــي ينــص عليهــا
برنامــج المنــح المعتمــد فــي الجامعــة ســنوياً عنــد قبولــه فــي الجامعــة.
المادة ( :)2تتوقف المنحة في الحاالت اآلتية:

أ .تدنــي المعــدل التراكمــي للطالــب إلــى مــا دون ( )60%باســتثناء الفصــل األول
اللتحــاق بالجامعــة.
ب .حصول الطالب على عقوبة تأديبية صادرة عن أية سلطة تأديبية في الجامعة.
ج .في حال تكرار التأخر عن دفع الرسوم الدراسية في الموعد المحدد.
د .في حال انتقال الطالب إلى تخصص آخر.
ه .انتهــاء عمــل أوليــاء أمــور الطلبــة الحاصليــن علــى منــح أبنــاء عامليــن بالجامعــة ،أو
تــرك أحــد اإلخــوة الجامعــة.

ِ
الفنيــة) مشــروطة
المــادة ( :)6منــح نشــاطات عمــادة شــؤون الطلبــة (الرياضيــة ،الموســيقيةّ ،
باســتمرار ممارســة األنشــطة فــي الجامعــة.
المادة (:)7

أُ .يمنــح الطالــب خصم ـاً إضافي ـاً للتفـ ّـوق العلمــي مقــداره ( )10%إذا كان معدلــه
التراكمــي لفصليــن د ارســيين متتالييــن وحســب فصــل القبــول يزيــد علــى (،)84%
ويمنــح خصم ـاً مقــداره ( )15%إذا كان معدلــه التراكمــي لفصليــن د ارســيين وحســب
ُ
فصل القبول يزيد على ( ،)90%وكان مسدداً لجميع الرسوم وااللتزامات ،ولم تكن
قــد وقعــت عليــه أي عقوبــة تأديبيــة صــادرة عــن أي ســلطة تأديبيــة فــي الجامعــة.
بُ .يلغــى خصــم التفـّـوق العلمــي فــي حالــة عــدم تحقيــق هــذه الشــروط فــي أي فصــل مــن
الفصــول.

المــادة ( :)8ال يســمح بازدواجيــة المنحــة ،وفــي حــال حصــول ازدواجيــة بيــن هــذه المنحــة والمنــح
األخــرى باســتثناء التفــوق األكاديمــي ،تحســب النســبة األعلــى وال يجمــع بينهمــا.

و .مــرور أكثــر مــن خمــس ســنوات لكليــات الهندســة والصيدلــة وأربــع ســنوات لباقــي
الكليــات علــى تاريــخ منــح الطلبــة المنتظميــن بعــد الد ارســة الثانويــة مباشـرًة ،وتقــل عــن
ذلــك لمــدة ســنة للطلبــة المجس ـرين والمنقوليــن مــن جامعــات أخــرى.
المــادة ( :)3تعــاد المنحــة التــي توقفــت بســبب تدنــي المعــدل التراكمــي إلــى مــا دون ال ـ ()60%
()1
عندمــا يحصــل الطالــب علــى معــدل تراكمــي ( )60%فــي األقــل.
المادة ( :)4تستثنى من المنحة المواد المسجلة اآلتية:
أ .مادة العلوم العسكرية.

ب .المواد المسجلة في الفصل الصيفي.
ج .المادة المعادة.
د .المـواد التــي تزيــد علــى ( )18أوتقــل عــن ( )12ســاعة معتمــدة فــي الفصــل الد ارســي
الواحــد.
ه .ساعات التدريب العملي لطلبة التمريض والصيدلة.
و .الساعات المعتمدة للرسالة في برامج الماجستير.
المــادة ( :)5ال تخضــع رســوم فتــح الملــف ،الرســوم الفصليــة ،رســوم التخــرج ورســوم مناقشــة رســالة
الماجســتير ،ألي منحة أو خصم.
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تعليمات مكتبة جامعة اإلسراء لسنة 2019
صادرة بموجب البند ( )13من الفقرة (ب) من المادة ( )16من قانون الجامعات األردنية رقم ( )18لسنة 20184

المــادة ( :)1تســمى هــذه التعليمــات «تعليمــات مكتبــة جامعــة اإلس ـراء لســنة  2019ويعمــل بهــا
اعتبــا اًر مــن تاريــخ إقرارهــا مــن مجلــس العمــداء.
المــادة ( :)2يكــون للكلمــات والعبــارات اآلتيــة المعنــى المبيــن إزاء كل منهــا ،مــا لــم تــدل القرينــة
علــى خــاف ذلــك:
الجامعة:

جامعة اإلسراء.

الرئيس:

رئيس الجامعة.

العميد:

عميد أي كلية ،أو أي عمادة أخرى في الجامعة.

المكتبة:

مكتبة الجامعة.

المدير:

مدير المكتبة.

المواد المكتبية:

الكتــب ،والدوريــات ،والوثائــق ،والمخطوطــات ،والرســائل الجامعيــة،
والخ ارئــط ،واألفــام ،والشـرائح ،والصــور ،واألســطوانات ،واألشــرطة،
واألق ـراص المت ارصــة ،والب ارمــج الحاســوبية الالزمــة ألغ ـراض المكتبــة.

لجنة المكتبة:

اللجنــة الخاصــة بشــؤون المكتبــة التــي يشــكلها مجلــس العمــداء فــي
مطلــع كل عــام جامعــي.

لجنة مكتبة الكلية:

اللجنــة الخاصــة بشــؤون المكتبــة التــي يشــكلها مجلــس الكليــة فــي
مطلــع كل عــام جامعــي.

المادة ( :)3يشــكل مجلس العمداء في مطلع كل عام جامعي لجنة برئاســة عميد البحث العلمي
والد ارســات العليــا ،وعضويــة عــدد مــن رؤســاء لجــان المكتبــة فــي الكليــات ،ومديــر مركــز الحاســوب،
يكــون مديــر المكتبــة مقــر اًر لهــا ،ويكــون مــن مهامهــا:
أ .وضــع السياســة العامــة للمكتبــة مــن حيــث المقتنيــات والخدمــات ،ومتابعــة تنفيــذ هــذه
السياســة بمــا مــن شــأنه تنميــة مقتنيــات المكتبــة ،والنهــوض بمســتوى خدماتهــا.

ب .تجتمــع اللجنــة مـرة واحــدة علــى األقــل فــي كل فصــل د ارســي ،بمــا فــي ذلــك الفصــل
الصيفــي ،وترفــع توصياتهــا إلــى الرئيــس.
المــادة ( :)4تتولــى المكتبــة شـراء المـواد المكتبيــة ،وفقـاً ألحــكام األنظمــة والتعليمــات المعمــول بهــا
فــي الجامعــة ،وفــي ضــوء المخصصــات الماليــة المرصــودة.
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المادة (:)5
أ .تُشــترى الم ـواد المكتبيــة باســتثناء الدوريــات ،باقت ـراح مــن أعضــاء هيئــة التدريــس،
وتنســيب لجنــة المكتبــة فــي الكليــة ،بموافقــة العميــد المختــص.
ب .يشــترى مــن كل كتــاب نســختان فــي األقــل ،إال إذا كان مطلوبـاً لغايــات االعتمــاد ،أو
لغايــات أخــرى ،فيشــترى العــدد الــازم.
ـاء علــى اقت ـراح القســم
المــادة (ُ :)6يشــترك فــي الدوريــات ،وتُشــترى األعــداد الســابقة منهــا ،بنـ ً
المعنــي ،وتنســيب لجنــة المكتبــة فــي الكليــة ،وموافقــة العميــد المختــص.
المادة ( :)7بالرغم مما ورد في المادة ( )4أعاله:
أ .للرئيــس شـراء مــا ال يزيــد عــن ( )15خمــس عشـرة نســخة مــن مؤلفــات العامليــن فــي
الجامعــة ،ومــا ال يزيــد عــن ( )10عشـرة نســخ مــن مؤلفــات المؤلفيــن األردنييــن مــن
غيــر العامليــن فــي الجامعــة.
ب .للمديــر شـراء مــا ال تزيــد قيمتــه علــى ( )50خمســين دينــا اًر فــي المـرة الواحــدة ،وبمــا
ال يتجــاوز ( )500خمســمائة دينــار فــي الســنة ،ولــه االشــتراك فــي الدوريــات الثقافيــة
والعامــة ،بمــا يـراه مناســباً ،بالتشــاور مــع لجنــة مكتبــة الجامعــة ،وموافقــة الرئيــس.
المادة (:)8
أ .تعــار المـواد المكتبيــة ألعضــاء الهيئتيــن التدريســية واإلداريــة فــي الجامعــة ،بموجــب
الهويــة الجامعيــة.
ب .تعــار الم ـواد المكتبيــة لطلبــة الجامعــة ،بموجــب الهويــة الجامعيــة ،وال يجــوز أن
يســتعمل هــذه الهويــة إال صاحبهــا.
ج .ال يجوز إعارة المخطوطات والدوريات ،ورسائل الماجستير ،والكتب النادرة.
المادة (:)9

أ .لعضــو هيئــة التدريــس اســتعارة ( )10عشـرة كتــب ،كحـ ٍـد أعلــى ،واالحتفــاظ بهــا ،لمــدة
ال تتجــاوز فصـاً د ارســياً واحــداً ،ويمكــن زيــادة عــدد اإلعــارات المســموح بهــا إلــى 10
كتــب إضافيــة بموافقــة إدارة المكتبــة.
ب .للطالــب اســتعارة ( )3ثالثــة كتــب كحـ ٍـد أعلــى ،لمــدة ال تتجــاوز أســبوعين ،ويســتثنى
مــن ذلــك طلبــة مشــاريع التخــرج ،إذ ال يزيــد الحــد األعلــى للكتــب المســتعارة علــى ()5
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خمســة كتــب ،ولمــدة ال تتجــاوز األســبوعين ،قابلــة للتجديــد ،لمــدة أســبوع مــن تاريــخ
انتهــاء اإلعــارة ،ويحــق لطــاب الماجســتير اســتعارة ( )5خمســة كتــب ،كحـ ٍـد أقصــى،
لمــدة أســبوعين ،ويســتثنى مــن ذلــك طلبــة الماجســتير الخريجيــن ،إذ ال يزيــد الحــد
األعلــى للكتــب المســتعارة عــن ( )8ثمانيــة كتــب ،لمــدة ال تتجــاوز األســبوعين ،قابلــة
للتجديــد ،لمــدة أســبوع مــن تاريــخ انتهــاء اإلعــارة.
ج .للموظف استعارة ( )5خمسة كتبٍ ،
كحد أعلى لمدة أسبوعين.
المادة ( :)10ال تجوز إعارة كتب أخرى للمستفيدين ،إال بعد إعادة ما لديهم من كتب متأخرة.
المــادة ( :)11للمديــر أن يســترد أي كتــاب معــار ،قبــل انتهــاء مــدة اإلعــارة ،إذا دعــت الضــرورة
إلــى ذلــك.
المادة (:)12
ـاء علــى طلــب عضــو هيئــة التدريــس ،بموجــب
أ .توضــع الكتــب علــى رف الحجــز ،بنـ ً
نمــوذج خــاص تعــده المكتبــة لهــذه الغايــة.

عنهــا ،أو دفــع ضعفــي ثمنهــا ،إضافــة إلــى ثمــن التجليــد ،وإذا امتنــع عــن القيــام بذلــك ،يحــرم مــن
خدمــات المكتبــة ،إضافـ ًة إلــى تطبيــق اإلجـراءات التأديبيــة المنصــوص عليهــا فــي أنظمــة الجامعــة
وتعليماتهــا.
المــادة ( :)20علــى رواد المكتبــة عــرض مــا بحوزتهــم مــن المـواد المكتبيــة علــى م ارقــب المدخــل
لــدى مغادرتهــم المكتبــة.
المــادة ( :)21تقــدم المكتبــة خدمــات التصويــر ،واالتصــال اآللــي (اإلنترنــت) ،ومــا يرتبــط بهــا،
كاســتخراج القوائــم ،مقابــل أجــر يحــدده المديــر باالتفــاق مــع الرئيــس.
المادة ( :)22الرئيس والمدير مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.
المادة (ُ :)23تلغي هذه التعليمات تعليمات المكتبة السابقة اعتبا اًر من تاريخ إقرارها.

المــادة ( :)24تحــال إلــى مجلــس العمــداء الحــاالت التــي لــم يــرد عليهــا نــص فــي هــذه التعليمــات
للبــت فيهــا.

ب .تعار الكتب الموضوعة على رف الحجز ،لليلة واحدة فقط.
المــادة ( :)13ال تجــوز إعــارة المصــادر األساســية ،والكتــب النــادرة ،وكتــب المجموعــات الخاصــة،
والرســائل الجامعيــة ،وبحــوث التخــرج ،والم ارجــع ،والدوريــات ،واألفــام ،والش ـرائح ،واألق ـراص
الممغنطــة ،إال فــي حــاالت خاصــة يقررهــا المديــر.
المــادة ( :)14للمديــر الحــق فــي االمتنــاع عــن إعــارة أي كتــاب ،أو منــع تعميــم اســتعماله داخــل
المكتبــة ،إذا رأى أن المصلحــة العامــة تقتضــي ذلــك.
المــادة (ُ :)15يحــرم المتأخــر فــي إرجــاع الكتــب المســتعارة مــن االســتعارة مــدة تعــادل ضعفــي مــدة
التأخير.
المــادة ( :)16إذا تخلــف الطالــب عــن إعــادة المــادة المكتبيــة المســتعارة ،أو قــام باإلتــاف المتعمــد،
أليــة مــادة مكتبيــة ،فيحــال إلــى عميــد شــؤون الطلبــة ،التخــاذ اإلج ـراءات التأديبيــة بحقــه ،إضافــة
إلــى مــا ورد مــن إجـراءات فــي أحــكام هــذه التعليمــات.
المــادة ( :)17تكــون اإلعــارة المتبادلــة بيــن المكتبــة ،ومكتبــات الجامعــات األخــرى ،ومؤسســات
البحــث ،العلمــي بموجــب اتفاقيــات خاصــة.
المــادة ( :)18علــى موظفــي اإلعــارة التأكــد مــن ســامة صفحــات الكتــاب المعــار عنــد إرجاعــه،
والتأكــد مــن عــدم تعرضهــا للتلــف ،أو التشــويه بالكتابــة ،أو بغيرهــا.
المــادة ( :)19علــى مــن تســبب بفقــدان أي مــادة مكتبيــة ،أو إتالفهــا ،تأميــن نســخة أصليــة بديلــة
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تعليمات التأمين الصحي لطالب جامعة اإلسراء

د.

المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات تعليمات التأمين الصحي لطالب جامعة اإلسراء.

علــى الطالــب المســتفيد مــن خدمــة التأميــن الصحــي اشــهار التاميــن للجهــة الطبيــة
المعالجــة ،وأخــذ الموافقــات الالزمــة قبــل البــدء بالمعالجــة لــدى الجهــات الطبيــة
المعتمــدة فقــط.

المــادة ( :)2يهــدف التأميــن الصحــي الــى تقديــم الخدمــة الطبيــة الالزمــة وفق ـاً لسياســة التأميــن
الصحــي فــي الجامعــة.

ه .ال تتــم التغطيــة فــي حالــة عــدم التوجــه مســبقاً للجهــة المعالجــة وأخــذ الموافقــات
الالزمــة.
و.

المــادة ( :)4يجــب علــى الطالــب أن يكــون مســدداً كامــل الرســوم الفصليــة والرســوم الســابقة ،أحتــى
يتــم تغطيتــه بمظلــة التأميــن الصحــي.

التحويــل إلــى المستشــفيات المعتمــدة مــن قبــل دائـرة التأميــن الصحــي إلجـراء المعالجــة
والعمليــات الجراحيــة حســب الحاجــة ،وفــي الدرجــة الثانيــة .وفــي حــال اختيــار درجــة
أعلــى مــن قبــل الطالــب ،فعندهــا تكــون كافــة التكاليــف علــى حســابه الخــاص ويعتبــر
الطالــب غيــر مشــمول بالتأميــن الصحــي ،كمــا يتحمــل كافــة النفقــات األخــرى غيــر
العالجيــة كالهاتــف والمأكـوالت اإلضافيــة التــي يطلبهــا والمرطبــات وأيــة أشــياء أخــرى
ال تتعلــق بالعــاج أو غيــر مغطــاة تأمينيـاً ،كمــا أن الجامعــة ال تتحمــل نفقــات الم ارفــق
للمريــض فــي المستشــفى بــأي حــال.

ز.

فــي الحــاالت الطارئــة المغطــاة التــي يتعــذر معهــا مراجعــة الطبيــب المركــز الصحــي
التابــع للجامعــة (بعــد الــدوام الرســمي للمركــز الصحــي) ،ي ارجــع الطالــب طـوارئ أحــد
المستشــفيات المعتمــدة وعليــه إب ـراز البطاقــة الجامعيــة الخاصــة بالطالــب نفســه،
شـريطة أن تكــون الحالــة طارئــة فعـاً وغيــر مســتثناة ،وفــي حــال تبيــن أن الحالــة غيــر
طارئــة أو حالــة مســتثناة يتحمــل الطالــب نفقــة العــاج علــى حســابه الخــاص.

ح.

ال تتحمل الجامعة نفقات جهة طبية غير معتمدة (المطالبات النقدية).

المــادة ( :)3يبــدأ االشــتراك بالتأميــن الصحــي للطالــب بعــد مــرور أول فصــل د ارســي للطالــب
ويكــون للطلبــة غيــر المؤمنيــن صحيـاً لــدى أي جهــات أخــرى ،وال يحتســب الفصــل الصيفــي كفصــل
د ارســي باعتبــاره فصــل اختيــاري ،وللطالــب الحــق باالســتفادة مــن خدمــات التأميــن الصحــي منــذ
تســجيله لــدى المركــز الصحــي فقــط.

المــادة ( :)5تطبيــق فت ـرات االنتظــار علــى الطلبــة الجــدد فقــط ،وتســتثنى الحــاالت المرضيــة
الســابقة لبــدء التأميــن.
المــادة ( :)6يكــون التأميــن الصحــي ســاري المفعــول مــع بــدء الد ارســة فــي الفصــل الد ارســي
الــذي يلــي الفصــل المســجل بــه الطالــب بمــا فــي ذلــك الفصــل الصيفــي وينتهــي بانتهــاء آخــر يــوم
امتحانــات الطالــب لذلــك الفصــل وفــق التقويــم الجامعــي المعتمــد مــا لــم يكــن خاضعـاً للعــاج داخــل
المستشــفى.
المــادة ( :)7تكــون اإلقامــة فــي المستشــفى فــي الدرجــة الثانيــة ،ومــع م ارعــاة المــادة الخاصــة
باالســتثناءات ،فــإن الحــد األقصــى الــذي تتحملــه الجامعــة ســنوياً لــكل طالــب يحــدده ســقف التأميــن
الصحــي للطالــب بحيــث ال تتجــاوز مســاهمة الجامعــة نصــف رســوم ســاعاته الســنوية.
المادة (:)8
أ.

تكون الخدمة الطبية من خالل الجهات الطبية المعتمدة من الجامعة.

ب .تكــون البطاقــة الجامعيــة والنمــوذج الطبــي الوثائــق الوحيــدة المعتمــدة ألغـراض التأميــن
الصحــي.
ج.

تتكون الخدمات الطبية مما يأتي:
 .1تقديم العناية الطبية في المركز الصحي داخل الحرم الجامعي مجاناً.

ط .ال يشمل التامين الصحي المعالجة خارج المملكة األردنية الهاشمية.
ي .فــي حــال حــدوث أصابــه داخــل الحــرم الجامعــي مشــمولة بالتأميــن الصحــي ،يجــب
علــى الطالــب مراجعــة المركــز الصحــي فــو اًر لتوثيقهــا وغيــر ذلــك فــإن الجامعــة غيــر
مســؤولة عــن تغطيــة مــا يترتــب عــن الحالــة.
ك .ال يكــون الطالــب مغطــى بالتأميــن الصحــي فــي حالــة دخــول المستشــفى علــى أســمه
دون اقت ـران ذلــك باســم الجامعــة.
ل.

يتوجــب علــى الطالــب مراجعــة الصفحــة االلكترونيــة الخــاص بــه لإلطــاع علــى
التغطيــات واالســتثناءات وســقوف تكاليــف المعالجــه ومــا هــو جديــد فــي نظــام التأميــن
الصحــي لجامعــة االس ـراء.

 .2التحويل الى الجهة الطبية التي تســتدعيها حالة الطالب المريض عند الضرورة
مــن قبــل طبيــب المركــز الصحــي بحيــث يتحمــل الطالــب مــا نســبته  50%مــن
قيمــة المعالجــات وفواتيــر المستشــفى.
122

123

استثناءات التأمين الصحي للطلبة
المادة (:)9

أ .يستثنى من المعالجة الحاالت اآلتية:
.1

العجــز أو المــرض الــذي ينشــأ قبــل س ـريان التأميــن علــى المشــترك واألم ـراض
المزمنــة واألورام جميعهــا ،وأمـراض القلــب وفحوصاتــه ،والفحوصــات االطمئنانيــه
وفحص الحساسية والمناعية والجينية ومعالجتها ،والفحص الروتيني والفحوصات
الدوريــة وفحــص تــورش.

.2

معالجــة اإلدمــان علــى الكحــول والمخــدرات واألمـراض العصبيــة والنفســية وأمـراض
الصــرع واألم ـراض ذات العالقــة بالنمــو وحــاالت الشــهية وأم ـراض الغــدد الصمــاء.

.3

حاالت السلس البولي أو التبول الالإرادي وأمراض وفحوصات النوم.

.4

التصويــر الطبقــي والمغناطيســي والفحوصــات غيــر الضروريــة والعــاج الطبيعــي
والمناظيــر بكافــة أنواعهــا.

.5

أمراض المفاصل (الرباط الصليبي -التصلب اللوحي -الجامانيف -الديسك).

.6

الرياضات الخطرة وأخطار الطيران وحاالت االدمان.

.7

األم ـراض التناســلية والجنســية والج ارحــة التجميليــة بمــا فــي ذلــك انح ـراف الوتي ـرة
واألم ـراض الجلديــة مثــل حــب الشــباب وتســاقط الشــعر والصدفيــة.

.8

طــب وج ارحــة األســنان واللثــة وتركيــب االســنان وعمليــات العيــون وادواتهــا مثــل
النظــارات والعدســات والليــزر والليــزك وتصحيــح البصــر (الحــول) وأدوات الســمع
واألط ـراف الصناعيــة والعــكازات ومشــدات الرقبــة وأجه ـزة تثبيــت الفكيــن.

.9

العقــم والحمــل وال ـوالدة ،فحــص وعــاج الهرمونــات فــي الجســم والفيتامينــات
والمقويــات.

حســابه الخــاص ويمنــح نفــس الخصــم الممنــوح للجامعــة علــى الفاتــورة.

رجـــوع

ج .تعتمد البطاقة الجامعية والنماذج الطبية عند الصرف.
د .يشترط أن يكون الطالب ملتزما بالرسوم المالية حتى يتم تغطيته في التأمين الصحي.

 .10جميــع الحـوادث خــارج الجامعــة باســتثناء الحـوادث التــي يصــاب بهــا الطلبــة أثنــاء
عملهــم داخــل الجامعــة.
 .11مــرض نقــص المناعــة (االيــدز) واألم ـراض الخلقيــة وز ارعــة القرنيــات ،والقرنيــات
المخروطيــة.
 .12اإلصابات الناتجة عن أعمال العنف والمشاجرة.
ب .فــي أي حالــة مــن الحــاالت ال ـواردة فــي الفق ـرة (أ) مــن هــذه المــادة يدخــل الطالــب علــى
124

125

رجـــوع
تعليمات الجمعيات العلمية الطالبية
الفصل األول

المــادة ( :)5ال يجــوز للجمعيــات العلميــة الطالبيــة االشــتغال باألمــور السياســية أو الطائفيــة أو
اإلقليميــة.

الجمعيات العلمية الطالبية وأهدافها
المــادة ( :)1تؤســس فــي جامعــة اإلسـراء جمعيــات طالبيــة تســمى (الجمعيــات العلميــة الطالبيــة)
مركزهــا الحــرم الجامعــي.

الفصل الثاني
أجهزة الجمعيات العلمية الطالبية واختصاصاتها
المادة ( :)6تعمل الجمعيات العلمية الطالبية على تحقيق أهدافها من خالل الهيئات اآلتية:

ـق تأســيس جمعيــة علميــة طالبيــة
المــادة ( :)2لــكل قســم مــن األقســام العلميــة فــي الكليــات حـ ّ
واحــدة ،ويجــوز لقســمين أو أكثــر مــن األقســام فــي الكليــة الواحــدة تأســيس جمعيــة علميــة طالبيــة
مشــتركة ،وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة عميــد الكليــة المختــص بالتشــاور مــع عميــد شــؤون
الطلبــة.

ب .الهيئة اإلدارية.

المادة ( :)3تهدف الجمعيات العلمية الطالبية إلى تحقيق الغايات اآلتية:

ج .اللجنة التنسيقية في الكلية.

أ .تشــجيع النشــاط العلمــي بيــن طلبــة األقســام العلميــة فــي الكليــات ،كل فــي ميــدان
تخصصــه .
ب .تنمية النواحي الثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية في القسم.
ج .توثيــق الصــات القائمــة بيــن طلبــة القســم أنفســهم وبيــن العامليــن فــي القســم مــن
أعضــاء الهيئــة التدريســية والموظفيــن.

د .اللجنة التنسيقية في الجامعة.
المــادة ( :)7تتكــون الهيئــة العامــة مــن جميــع طلبــة القســم المســجلين لنيــل درجــة البكالوريــوس،
وتمــارس االختصاصــات اآلتيــة:
أ .انتخــاب الهيئــة اإلداريــة مــن بيــن طلبــة القســم الذيــن يحققــون الشــروط الـواردة فــي المــادة ()9
مــن هــذه التعليمــات.

د .خدمة المجتمع المحلي.

ب .مناقشة التقريري السنويين المالي واإلداري الذين تقدمهما الهيئة اإلدارية وإقرارهما.

ه .نقل آراء الطلبة ومقترحاتهم إلى المسؤولين في الجامعة.

ج .سحب الثقة من الهيئة اإلدارية ،على أن ال يتم ذلك إال بأغلبية ثلثي طلبة القسم.

و .تنمية الحس الوطني واالنتماء إلى الجامعة وممتلكاتها.
المادة ( :)4تعمل الجمعيات العلمية الطالبية على تحقيق أهدافها بالوسائل اآلتية:

أ .نشــر البحــوث وإصــدار النش ـرات ومجــات الحائــط ذات الصبغــة العلميــة والثقافيــة
واالجتماعيــة.
ب .المشاركة في تنظيم الرحالت الطالبية على مستوى القسم.
ج .المشــاركة فــي تنظيــم األنشــطة الرياضيــة والمعــارض والحفــات الفنيــة علــى مســتوى
القســم.
د .المشــاركة فــي تنظيــم المحاضـرات والنــدوات واللقــاءات العلميــة والثقافيــة واالجتماعيــة
فــي القســم والكليــة.
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أ .الهيئة العامة.

المــادة ( :)8تتكــون الهيئــة اإلداريــة لــكل جمعيــة علميــة طالبيــة مــن ســبعة أعضــاء ،تنتخبهــم
الهيئــة العامــة بطريقــة االقت ـراع الســري فــي بدايــة كل عــام جامعــي ،وفــق ترتيبــات تعدهــا عمــادة
الحســبان نــص المــادة ( )9مــن هــذه التعليمــات .ويشــترط لقانونيــة هــذه
شــؤون الطلبــة .ويؤخــذ فــي ُ
االنتخابــات أن يشــترك فــي عمليــة االقتـراع األكثريــة المطلقــة لمجمــوع الهيئــة العامــة .وإذا لــم يكتمــل
النصــاب القانونــي ،تؤجــل االنتخابــات لمــدة أســبوع واحــد تصبــح بعدهــا قانونيــة مهمــا يبلــغ عــدد
المقترعيــن.
المــادة ( :)9يشــترط فــي الطالــب الــذي يرشــح نفســه لعضويــة الهيئــة اإلداريــة أليــة جمعيــة علميــة
طالبيــة مــا يآتــي:
أ .أن ال يقل معدله التراكمي عن (.)60%
ب .أن يبقى على تخرجه من الجامعة فصالن دراسيان على األقل.
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ج .أن يكون قد أمضى في الجامعة فصلين دراسيين على األقل.
د .أالّ تكون قد أصدرت بحقه أية عقوبة تأديبية من درجة إنذار نهائي فما فوق.
المــادة ( :)10تتولــى الهيئــة اإلداريــة لــكل جمعيــة طالبيــة شــؤونها اإلداريــة والماليــة والتنظيميــة
ويدخــل ضمــن اختصاصهــا تصريــف األمــور اآلتيــة:

رجـــوع

 .4أيــة مهــام أخــرى توكلهــا إليــه الهيئــة اإلداريــة فيمــا ال يتعــارض مــع هــذه التعليمــات
ومــع قانــون الجامعــة وأنظمتهــا.
السر:
ب .أمين ّ
 .1اإلشراف على تنظيم سجالت الجمعية وحفظها.

أ .اتخاذ الق اررات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف الجمعية.

 .2تدوين وقائع جلسات الهيئة اإلدارية والهيئة العامة.

ب .تشــكيل اللجــان الطالبيــة لألنشــطة المختلفــة مــن الهيئــة العامــة بمــا ال يتجــاوز خمســة
طــاب لــكل لجنــة.

 .3إعداد التقارير اإلدارية حسب طلب الهيئة اإلدارية.

ج .تقديم التقرير السنوي عن األنشطة المختلفة للجمعية إلى الهيئة العامة.
د .تقديم التقريريين السنويين المالي واإلداري إلى الهيئة العامة.
ه .تنفيذ ق اررات الهيئة العامة.
و .قبول استقالة أعضاء الهيئة اإلدارية.
ز .اإلشراف على اجتماعات الهيئة العامة.
المــادة ( :)11يتولــى الطالــب الــذي حصــل علــى أكثــر األص ـوات رئاســة الجمعيــة ،ثـ ّـم يختــار
الطالــب الحاصــل علــى أكثــر األص ـوات بعــد الرئيــس المنصــب الــذي يريــد أن يشــغله ،يليــه مــن
حصــل علــى أكثــر األصـوات بعــده ،وهكــذا إلــى أن يتـ ّـم توزيــع جميــع المناصــب ،مــا لــم يتــم االتفــاق
أمــا الطلبــة الفائــزون بالتزكيــة ،فيتــم توزيــع المناصــب بينهــم عــن طريــق
بينهــم علــى خــاف ذلــكّ .
الت ارضــي .وإذا تعـ ّذر ذلــك ،فعــن طريــق القرعــة .وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى مــن تســاووا فــي عــدد
األصـوات التــي حصلـوا عليهــا فــي االنتخابــات .ويتــم ذلــك كلــه فــي موعــد أقصــاه أســبوع واحــد مــن
ـص وعميــد شــؤون الطلبــة.
يــوم إجـراء االنتخابــات .وترســل النتائــج إلــى عميــد الكليــة المختـ ّ

المــادة ( :)12يتولــى أعضــاء الهيئــة اإلداريــة القيــام بالمهــام التــي تخــول إليهــم كل حســب
اختصاصــه وفــق ممــا يأتــي:
أ .رئيس الجمعية:
 .1اإلش ـراف علــى أعمــال الجمعيــة ،وتوقيــع م ارســاتها بعــد إجازتهــا مــن قبــل الهيئــة
اإلداريــة.
 .2تمثيل الجمعية أمام المسؤولين في الجامعة.

 .4رئاسة جلسات الهيئة اإلدارية والهيئة العامة في حال غياب الرئيس.
 .5تنفيذ ما تكلفه به الهيئة اإلدارية.
ج .أمين الصندوق:
 .1حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية.
 .2تســليم أيــة إيـرادات تصــل إلــى الجمعيــة ،بعــد قـرار مــن الهيئــة اإلداريــة وموافقــة مــن
عميــد شــؤون الطلبــة ،وإيداعهــا فــي البنــك المعيــن للجمعيــة.
د .المسؤول الثقافي واالجتماعي:
 .1تنظيم المحاضرات والندوات والحلقات والمسابقات الفكرية.
 .2اإلشراف على إصدار المجالت والنشرات.
 .3اإلشراف على األنشطة االجتماعية والثقافية وغيرها.
ه .المسؤول الرياضي :اإلشراف على تنظيم وإقامة المباريات والمسابقات والمهرجانات
والحفــات الرياضيــة الخاصــة بالجمعية.
و .المســؤول الفنــي :اإلش ـراف علــى تنظيــم وإقامــة الحفــات والمعــارض والمســابقات
والمهرجانــات الفنيــة والمســرحيات.
ز .مســؤول الرحــات :اإلشـراف علــى تنظيــم الرحــات العلميــة والترويحيــة ،سـواء أكانــت
داخــل المملكــة األردنيــة الهاشــمية أم خارجهــا ،بالتنســيق مــع الدوائــر المختصــة فــي
عمــادة شــؤون الطلبــة.

 .3رئاسة جلسات الهيئة اإلدارية والهيئة العامة.
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المادة (:)13
أ.

ج .يتولــى عميــد شــؤون الطلبــة دور المستشــار للجنــة التنســيقية فــي الجامعــة ،ويشــارك
ـق التصويــت.
فــي مناقشــاتها ،دون أن يكــون لــه حـ ّ

سر الهيئات اإلدارية للجمعيات
 .1تكون اللجنة التنسيقية في الكلية من رؤساء وأمناء ّ
كل كليــة.
العلميــة الطالبيــة فــي ّ

 .2تقــوم اللجنــة بانتخــاب رئيــس وأميــن سـ ّـر لهــا فــي أول جلســة تعقدهــا ،ويشــترط فــي
الرئيــس أن يكــون مــن رؤســاء الجمعيــات.
 .3فــي الكليــات التــي ال تضــم أكثــر مــن قســم ،أو الكليــات التــي ال يوجــد فيهــا أكثــر مــن
جمعيــة علميــة ،تقــوم الهيئــة اإلداريــة مقــام اللجنــة التنســيقية لغايــات تنفيــذ أحــكام هــذه
التعليمات.

تنظيم أعمال الجمعيات العلمية الطالبية
المــادة ( :)17عضــو الجمعيــة العلميــة الطالبيــه :هــو كل طالــب مســجل لنيــل الدرجــة الجامعيــة
األولــى (البكالوريــوس) فــي نفــس الكليــة التــي تتبــع لهــا الجمعيــة.
المــادة ( :)18تــزول عضويــة الهيئــة اإلداريــة واللجنــة التنســيقية فــي الكليــة وفــي الجامعــة فــي
إحــدى الحــاالت اآلتيــة:
أ .الوفاة.

ب.
 .1تتكــون اللجنــة التنســيقية للجمعيــات العلميــة الطالبيــة فــي الجامعــة مــن رؤســاء اللجــان
التنســيقية فــي كل كليــة.
سر لها في أول جلسة تعقدها.
 .2تقوم هذه اللجنة بانتخاب رئيس وأمين ّ

كل كليــة تنظيــم وتنســيق األنشــطة الطالبيــة ذات
المــادة ( :)14تتولــى اللجنــة التنســيقية فــي ّ
الصبغــة المشــتركة ،التــي تقــوم بهــا الهيئــات اإلداريــة للجمعيــات العلميــة الطالبيــة فــي تلــك الكليــة.
أمــا اللجنــة التنســيقية فــي الجامعــة فتتولــى تنظيــم وتنســيق األنشــطة الطالبيــة ذات الصبغــة العامــة
المشــتركة بيــن اللجــان التنســيقية فــي الكليــات ،وفــي حــدود مــا نصــت عليــه المــادة ( )3مــن هــذه
التعليمــات.
المــادة ( :)15اللجــان التنســيقية فــي الكليــات والجامعــة لهــا صفــة استشــارية ،وق ارراتهــا واقتراحاتهــا
غيــر ملزمــة للهيئــات اإلداريــة للجمعيــات العلميــة الطالبيــة أو أيــة لجنــة تنســيقية أخــرى.
المادة (:)16

أ .يعيــن عميــد الكليــة المختــص أحــد أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الكليــة ليكــون
مستشــا اًر فــي الهيئــة اإلداريــة لــكل جمعيــة ،كمــا يعيــن مستشــا اًر للجنــة التنســيقية،
ويتولــى المستشــار اإلشـراف علــى أعمــال الهيئــة اإلداريــة لــكل مــن الجمعيــة واللجنــة
ـق التصويــت.
التنســيقية ،دون أن يكــون لــه حـ ّ

ب .يعيــن عميــد شــؤون الطلبــة أحــد العامليــن فــي عمــادة شــؤون الطلبــة ليكــون مندوبـاً عــن
عمــادة شــؤون الطلبــة فــي الهيئــة اإلداريــة .كمــا يعيــن مندوب ـاً للجنــة التنســيقية فــي
ـق التصويــت ،وكذلــك حضــور
الكليــة يشــارك فــي مناقشــاتها ،دون أن يكــون لــه حـ ّ
االجتماعــات العاديــة واالســتثنائية للهيئــة العامــة.
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ب .االستقالة الخطية.
ج .فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ( )9من هذه التعليمات.
د .تخلــف العضــو عــن حضــور جلســات الهيئــة ثــاث م ـرات متتاليــة ،أو ســت م ـرات
متقطعــة ،دون عــذر تقبلــه الهيئــة.
المــادة ( :)19مــدة عضويــة الهيئــة اإلداريــة ومــا يتفــرع عنهــا مــن لجــان طالبيــة ســنة واحــدة ،تجــري
بعدهــا انتخابــات جديدة.
المــادة ( :)20تُعـ ّـد اجتماعــات الهيئــة اإلداريــة واجتماعــات اللجنــة التنســيقية فــي الكليــة وفــي
الجامعــة قانونيــة ،إذا حضرهــا مــا يزيــد علــى نصــف عــدد األعضــاء (باســتثناء مستشــار الجمعيــة
ومنــدوب عمــادة شــؤون الطلبــة) .وتصــدر القـ اررات بأغلبيــة أصـوات الحاضريــن .وفــي حالــة تســاوي
األصـوات ،يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس الهيئــة.
ألي ســبب كان ،يحــل محلــه
المــادة ( :)21إذا خــا منصــب عضــو مــن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة ّ
الطالــب الــذي يليــه فــي األص ـوات مــن غيــر أعضــاء الهيئــة اإلداريــة فــي آخــر انتخابــات أجرتهــا
الهيئــة العامــة .وإذا قـ ّـل عــدد أعضــاء الهيئــة اإلداريــة عــن النصــف ،تلغــى الهيئــة اإلداريــة للجمعيــة
حكمـاً .وتقــوم عمــادة شــؤون الطلبــة بتســيير أمــور الجمعيــة واإلشـراف علــى أنشــطتها ،أو الدعــوة
ـاء علــى تنســيب مــن عميــد شــؤون الطلبــة.
النتخابــات عامــة حســب مــا يقــرره رئيــس الجامعــة ،بنـ ً

ألي ســبب كان ،ترشــح الهيئــة اإلداريــة
المــادة ( :)22إذا خــا منصــب عضــو لجنــة تنســيقية ّ
المعنيــة عضـواً بديـاً .وإذا تعــذر ذلــك ،يبقــى المنصــب شــاغ اًر .وإذا قـ ّـل عــدد أعضــاء اللجنــة عــن
النصــف ،تلغــى اللجنــة حكم ـاً.
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المــادة ( :)23تجتمــع الهيئــة العامــة مـرة كل عــام ،ويجــوز دعوتهــا الجتماعــات غيــر عاديــة بقـرار
ـاء علــى طلــب مــا يزيــد علــى نصــف عــدد أعضــاء الهيئــة العامــة.
مــن الهيئــة اإلداريــة ،وتدعــى بنـ ً

ب .ريــع النشــاطات التــي تقــوم بهــا الجمعيــات العلميــة الطالبيــة التبرعــات والهبــات وأيــة
إي ـرادات أخــرى يوافــق عليهــا عميــد شــؤون الطلبــة.

المــادة ( :)24يكــون اجتمــاع الهيئــة العامــة قانوني ـاً إذا حض ـره مــا يزيــد علــى نصــف عــدد
ويعــد قانونيـاً مهمــا يبلــغ
األعضــاء .وإذا لــم يكتمــل النصــاب ،يؤجــل االجتمــاع لمــدة أســبوع واحــدُ .
عــدد الحضــور.

المــادة ( :)33يتــم تدقيــق المشــتريات واألمــور الماليــة الخاصــة بالجمعيــات العلميــة الطالبيــة مــن
قبــل محاســب تنتدبــه الدائـرة الماليــة فــي الجامعــة لهــذا الغــرض.

المــادة ( :)25تدعــو الهيئــة اإلداريــة واللجنــة التنســيقية والهيئــة العامــة لالجتماعــات فــي المــكان
الــذي تعينــه (داخــل الحــرم الجامعــي) بإشــعار يرســل إلــى جميــع األعضــاء ،وذلــك قبــل موعــد
االجتمــاع بأســبوع علــى األقــل .ويرفــق بهــذا اإلشــعار جــدول األعمــال.

الفصل الخامس

المــادة ( :)26تبلــغ كل مــن الهيئــة العامــة والهيئــة اإلداريــة واللجنــة التنســيقية فــي الكليــة وفــي
الجامعــة ق ارراتهــا إلــى عميــد شــؤون الطلبــة وعميــد الكليــة المختــص.
المــادة ( :)27يجــب أن تكــون قـ اررات الهيئــة العامــة والهيئــة اإلداريــة واللجنــة التنســيقية فــي الكليــة
وفــي الجامعــة ،منســجمة مــع سياســة الجامعــة وأهدافهــا ومصلحتهــا ،ومــع مــا ورد فــي المادتيــن (3
و )4مــن هــذه التعليمــات .وتكــون هــذه الق ـ اررات نافــذة بعــد أســبوع مــن اتخاذهــا إال إذا رأى عميــد
شــؤون الطلبــة بعــد التشــاور مــع عميــد الكليــة المختــص ،بأنهــا مخالفــة لقانــون الجامعــة أو أنظمتهــا
أو تعليماتهــا .وفــي حالــة الخــاف ،يرفــع األمــر إلــى مجلــس العمــداء التخــاذ القـرار المناســب.
الفصل الرابع
مالية الجمعيات العلمية الطالبية
المادة ( :)28تبدأ السنة المالية لكل جمعية علمية طالبية ببدء العام الجامعي وتنتهي بنهايته.
المادة ( :)29تودع الجمعيات العلمية الطالبية باسمها في أي بنك في الحرم الجامعي.
المــادة ( :)30يجــري صــرف أم ـوال الجمعيــات العلميــة الطالبيــة بق ـرار مــن الهيئــة اإلداريــة فــي
اجتمــاع قانونــي ،وال يجــوز صــرف هــذه األم ـوال إال فــي األوجــه التــي تخــدم أهــداف الجمعيــة
ونشــاطاتها العامــة.
المــادة ( :)31تســهم عمــادة شــؤون الطلبــة فــي تغطيــة نفقــات الجمعيــات العلميــة الطالبيــة وفــق
مــا تنــص عليــه التعليمــات الخاصــة بذلــك ،ويجــوز لعميــد شــؤون الطلبــة زيــادة إســهام العمــادة فــي
نفقــات الجمعيــات العلميــة الطالبيــة إذا اســتدعى األمــر ذلــك.

أحــكام عــامــة
المــادة ( :)34يصــدر عميــد شــؤون الطلبــة ،بتنســيب مــن رئيــس الجامعــة ،اللوائــح التنظيميــة
للجمعيــات العلميــة الطالبيــة ،بمــا فيهــا اللوائــح التنظيميــة الخاصــة باالنتخابــات.
المــادة ( :)35يتولــى عميــد الكليــة المختــص اإلش ـراف علــى جميــع أنشــطة الجمعيــات العلميــة
الطالبيــة داخــل مبانــي الكليــة التابعــة لهــا ،علــى أن يحضرهــا ممثــل لعمــادة شــؤون الطلبــة .وتعامــل
مكتبــة الجامعــة معاملــة الكليــة.
المــادة ( :)36يتولــى عميــد شــؤون الطلبــة اإلش ـراف علــى جميــع نشــاطات الجمعيــات العلميــة
خــارج المبانــي التابعــة للكليــات.
المــادة ( :)37لعميــد شــؤون الطلبــة أن يفــوض بعــض اختصاصاتــه المبينــة فــي هــذه التعليمــات
إلــى أحــد نوابــه أو مســاعديه.
المــادة ( :)38ال تحــل الجمعيــة العلميــة الطالبيــة واللجنــة التنســيقية فــي الكليــة وفــي الجامعــة ،إال
ـاء علــى تنســيب مــن عميــد شــؤون الطلبــة بعــد التشــاور مــع عميــد
بق ـرار مــن مجلــس العمــداء ،بنـ ً
الكليــة المختــص.
البت في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة ( :)39لمجلس العمداء ّ

المــادة ( :)40تلغــى األحــكام الـواردة فــي أيــة تعليمــات ســابقة إذا كانــت تلــك األحــكام مخالفــة لهــذه
التعليمات.
المادة ( :)41رئيس الجامعة والعمداء مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة ( :)32تتكون إيرادات الجمعيات العلمية الطالبية من:

أ .إسهام عمادة شؤون الطلبة في دعم نشاطات الجمعيات العلمية الطالبية.
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تعليمات األندية الطالبية
المــادة ( :)1تســمى هــذه التعليمــات (تعليمــات األنديــة الطالبيــة فــي جامعــة اإلسـراء) ويعمــل بهــا
مــن تاريــخ إقرارهــا حســب األصــول.
المــادة ( :)2يكــون للكلمــات اآلت حيثمــا وردت فــي هــذه التعليمــات المعانــي المخصصــة لهــا
أدنــاه ،مــا لــم تــدل القرينــة علــى خــاف ذلــك:
الجامعـ ــة:

جامعة اإلسراء.

الرئي ــس:

رئيس الجامعة.

هيئات األنديـــة واختصاصاتها
المــادة ( :)6تمــارس األنديــة اختصاصاتهــا وتعمــل علــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــال الهيئــات
اآلتيــة:
أ .الهيئة العامة.
ب .الهيئة اإلدارية.
المادة (:)7

العميـ ــد:

عميد شؤون الطلبة.

العمـ ــادة:

عمادة شؤون الطلبة.

أ .تتكــون الهيئــة العامــة للنــادي مــن جميــع الطلبــة المنضميــن للنــادي علــى أن ال يقــل
عــدد المؤسســين للنــادي عــن عش ـرة.

األنديـ ــة:

األندية الطالبية التي تؤسس وفق أحكام هذه التعليمات.

ب .تمارس الهيئة العامة االختصاصات اآلتية:

ـاء علــى تنســيب العميــد ،الموافقــة علــى تشــكيل أنديــة علميــة وثقافيــة
المــادة ( :)3للرئيــس ،بنـ ً
واجتماعيــة وأدبيــة وفنيــة ورياضيــة ،وأنديــة العمــل التطوعــي ،وذلــك لدعــم هوايــات الطلبــة وأنشــطتهم
داخــل الحــرم الجامعــي وخارجــه .وتتولــى العمــادة اإلش ـراف علــى هــذه األنديــة.

 .2مناقشة التقرير السنوي المالي واإلداري الذي تقدمه الهيئة اإلدارية وإق ارره.

المادة ( :)4تهدف األندية إلى تحقيق الغايات اآلتية:

 .3إقرار خطة العمل السنوية.

أ .تشجيع الميول الطالبية البناءة والعمل الجماعي بين طلبة الجامعة.
ب .تعميق الصلة بين األنشطة األكاديمية وغير األكاديمية للطلبة.
ج .تنمية المواهب والهوايات الهادفة وتشجيعها.
د .تشــجيع العمــل األدبــي والثقافــي والفنــي واالجتماعــي والرياضــي والتطوعــي لمــا فيــه
خدمــة للجامعــة والمجتمــع المحلــي.
ه .تنمية االهتمام بالثقافة والحضارة العربية اإلسالمية والعناية بالثقافة العالمية.

المــادة ( :)5يقتصــر نشــاط األنديــة علــى تحقيــق األهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا ،وال يجــوز
اســتغاللها لألمــور السياسـ ّـية أو الطائفيــة أو اإلقليميــة.

 .1انتخاب الهيئة اإلدارية من بين أعضائها.

حل الهيئة اإلدارية بموافقة ثلثي األعضاء على األقل في اجتماع قانوني.
ّ .4
المــادة ( :)8تتكــون الهيئــة اإلداريــة للنــادي مــن خمســة أعضــاء يتــم انتخابهــم مــن قبــل الهيئــة
العامــة باالقتـراع السـ ّـري فــي النصــف الثانــي مــن شــهر تشـرين األول مــن كل عــام جامعــي ،وفــق
تعليمــات تعدهــا العمــادة .ويشــترط لقانونيــة هــذه االنتخابــات أن تمــارس عمليــة االقت ـراع األغلبيــة
المطلقــة علــى األقــل (النصــف )1+مــن مجمــوع أعضــاء الهيئــة العامــة ،وإذا لــم يكتمــل النصــاب
القانونــي لعمليــة االقت ـراع ،تؤجــل االنتخابــات لمــدة ال تزيــد عــن أســبوع ،وتصبــح بعدهــا قانونيــة
مهمــا بلــغ عــدد المقترعيــن.
المادة ( :)9يشترط في الطالب المرشح لعضوية الهيئة اإلدارية ألي ٍ
ناد ما يأتي:
ّ
أ .أن ال يقل معدله التراكمي عن (.)60%
ب .أن يكون قد أمضى في الجامعة فصلين دراسيين على األقل.
ج .أن ال يكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية من درجة إنذار أول فما فوق.
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تنظيم أعمـال النادي

المادة (:)10

أ .تنتخــب الهيئــة اإلداريــة مــن بيــن أعضائهــا فــي أول اجتمــاع تعقــده رئيسـاً لهــا ونائبـاً
للرئيــس وأمينـاً للسـ ّـر وأمينـاً للصنــدوق ،وذلــك بطريقــة االقتـراع الســري .وتــوزع المواقــع
االداريــة األخــرى علــى األعضــاء بطريقــة االقت ـراع العلنــي.
ب .يعيــن العميــد لــكل نـ ٍ
ـاد مستشــا اًر مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية أو مــن العامليــن فــي
الجامعــة يتولــى اإلش ـراف علــى أعمــال الهيئــة اإلداريــة للنــادي وتوجيههــا ،دون أن
ـق التصويــت.
يمــارس حـ ّ

المــادة ( :)11تتولــى الهيئــة اإلداريــة لــكل نـ ٍ
ـاد شــؤونه اإلداريــة والماليــة ،وتمــارس الصالحيــات
اآلتيــة:
أ .اتخاذ الق اررات واإلجراءات المناسبة الالزمة لتحقيق أهداف النادي.
ب .تشكيل اللجان المختلفة من أعضاء الهيئة العامة واإلشراف على أعمالها.
ج .تقديــم خطــة عمــل ســنوية إلــى الهيئــة العامــة تتضمــن األنشــطة التــي تنــوي القيــام بهــا،
والمســتلزمات الماليــة لتنفيذهــا.
د .تقديم التقرير السنوي اإلداري والمالي إلى الهيئة العامة.
أي مــن
ه .النظــر فــي طلبــات االنضمــام إلــى النــادي والبـ ّ
ـت فيهــا ،وفــي حالــة رفــض ّ
ـق لمقــدم الطلــب اســتئناف قـرار الهيئــة اإلداريــة للعميــد خــال مــدة
هــذه الطلبــات ،يحـ ّ
أســبوع مــن تاريــخ تبليغــه القـرار ،علــى أن يبــت العميــد بالطلــب خــال أســبوعين مــن
تاريــخ تقديمــه لــه.
و .قبول استقالة أعضاء النادي.
ز .اإلشراف على اجتماعات الهيئة العامة.
ح .تحديد وسائل تحقيق أهداف النادي.
ط .التنسيب للعميد بقيمة االشتراك في عضوية النادي وكيفية دفع هذا االشتراك.
ي .تنفيذ ق اررات الهيئة العامة.

المادة ( :)13عضوية األندية الطالبية

أ .العضــو العامــل :هــو الطالــب المســجل فــي الجامعــة لنيــل درجــة علميــة .وحصــل
علــى موافقــة الهيئــة اإلداريــة علــى االنضمــام للنــادي لممارســة النشــاط الخــاص بذلــك
النــادي.
ب .العضو المشــارك :هو الخريج الذي كان عضواً عامالً في النادي عندما كان طالباً
فــي الجامعــة ،ويرغــب فــي االســتمرار بممارســة نشــاطه فــي النــادي متمتع ـاً بجميــع
حقــوق العضــو العامــل مــا عــدا عضويــة الهيئــة اإلداريــة .ويشــترط أن ال تزيــد نســبة
األعضــاء المشــاركين علــى ( )25%مــن األعضــاء العامليــن.
ج .العضــو الم ـؤازر :هــو الخريــج الــذي يرغــب فــي اســتمرار عضويتــه للنــادي ملتزم ـاً
بدفع قيمة االشــتراك وبمؤازرة النادي بمختلف الوســائل دون أن يمارس األنشــطة أو
يشــترك فــي التصويــت.

المادة ( :)14تزول العضوية في إحدى الحالتين اآلتيتين:
أ .االستقالة الخطية.

ب .فقدان أحد شروط العضوية.
المــادة ( :)15مــدة عضويــة الهيئــة اإلداريــة ومــا يتفــرع عنهــا مــن لجــان ســنة واحــدة ،تجــري بعدهــا
انتخابــات جديدة.
المــادة ( :)16تُعــد اجتماعــات الهيئــة اإلداريــة قانونيــة إذا حضرهــا مــا يزيــد علــى نصــف عــدد
األعضــاء .وتصــدر القـ اررات بأغلبيــة أصـوات الحاضريــن .وفــي حالــة تســاوي األصـوات ،يرجــح
الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس الهيئــة.
المــادة ( :)17تســقط العضويــة مــن الهيئــة اإلداريــة إذا تخلــف العضــو عــن حضــور جلســات الهيئــة
ثــاث مـرات متتاليــة أو ســت مـرات متقطعــة دون عــذر تقبلــه الهيئــة.
المــادة ( :)18إذا خــا منصــب عضــو مــن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة ألي ســبب كان ،يحــل محلــه
الطالــب الــذي حصــل علــى أعلــى األصـوات بعــد األعضــاء المنتخبيــن فــي آخــر انتخابــات أجرتهــا
الهيئــة العامــة .وفــي حــال تعــذر ذلــك ،تقــوم الهيئــة اإلداريــة باختيــار عضــو للمنصــب الشــاغر
ممــن تنطبــق عليهــم شــروط عضويــة الهيئــة اإلداريــة.

المــادة ( :)12يتولــى رئيــس الهيئــة اإلداريــة للنــادي تمثيــل ناديــه أمــام الم ارجــع والهيئــات داخــل
الجامعــة

المادة ( :)19تبلغ الهيئة اإلدارية ق ارراتها وق اررات الهيئة العامة للعميد خطياً.
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المــادة ( :)20تجتمــع الهيئــة العامــة مـرة كل عــام ،ويجــوز دعوتهــا الجتماعــات غيــر عاديــة بقـرار
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مــن الهيئــة اإلداريــة .وتدعــى بنــاء علــى طلــب مــا يزيــد عــن نصــف عــدد أعضــاء الهيئــة العامــة.

أحكام عامة

المــادة ( :)21يكــون اجتمــاع الهيئــة العامــة قانونيـاً إذا حضـره مــا يزيــد عــن نصــف عــدد األعضاء.
وإذا لــم يكتمــل النصــاب يؤجــل االجتمــاع لمــدة ال تزيــد عــن أســبوع ويعـ ّـد بعــد ذلــك قانوني ـاً مهمــا
يبلــغ عــدد الحاضريــن.

المــادة ( :)27فــي المرحلــة التأسيســية التــي تســبق تشــكيل الهيئــة اإلداريــة ألي نــاد وفقــا ألحــكام
المــادة ( )7مــن هــذه التعليمــات ،يتولــى العميــد صالحيــات الهيئــة اإلداريــة بمــا فيهــا النظــر فــي
طلبــات االنضمــام الــى النــادي واتخــاذ الق ـ اررات المناســبة بشــأنها.

المادة ( :)22يجب أن تكون ق اررات الهيئة اإلدارية والهيئة العامة منســجمة مع سياســة الجامعة
وأهدافهــا ومصلحتهــا ،ومــع مــا ورد فــي المادتيــن (4و )5مــن هــذه التعليمــات.

المــادة ( :)28للعميــد أن يفــوض صالحياتــه المبينــة فــي هــذه التعليمــات ،كلهــا أو بعضهــا ،إلــى
أحــد نوابــه أو مســاعديه أو أحــد رؤســاء االقســام فــي العمــادة.

مالية األندية
المادة ( :)23تبدأ السنة المالية لألندية ببدء العام الجامعي وتنتهي بنهايته.
المــادة ( :)24تنظــم حســابات النــادي وفــق األصــول المحاســبية المعروفــة ،ويجــري صــرف أمـوال
النــادي بقـرار مــن الهيئــة اإلداريــة فــي اجتمــاع قانونــي.
المادة ( :)25تتكون إيرادات النادي من:
أ .اشتراكات األعضاء.

ب .مساهمة العمادة في دعم أنشطة النادي.

المــادة ( :)29ال يحــل النــادي إال بق ـرار مــن الرئيــس بنــاء علــى تنســيب مــن العميــد ،وفــي هــذه
الحالــة تــؤول أم ـوال النــادي وموجوداتــه إلــى العمــادة.
المادة ( :)30لرئيس الجامعة البت في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.
المــادة ( :)31لرئيــس الجامعــة أن يصــدر الق ـ اررات التنفيذيــة واإلج ـراءات التــي ي ارهــا ضروريــة
لتنفيــذ أحــكام هــذه التعليمــات.
المادة ( :)32رئيس الجامعة والعميد مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المــادة ( :)33تكــون ق ـ اررات الهيئــة العامــة والهيئــة اإلداريــة نافــذة بعــد أســبوع مــن اتخاذهــا ،إال
إذا رأى العميــد بأنهــا مخالفــة لسياســة الجامعــة وأهدافهــا وأنظمتهــا وتعليماتهــا ،وفــي حالــة اســتمرار
الخــاف ،يرفــع األمــر إلــى رئيــس الجامعــة التخــاذ القـرار المناســب.

ج .ريع األنشطة التي يقوم بها النادي.
د .التبرعات والهبات التي يوافق عليها العميد.
ه .أية إيرادات أخرى يوافق عليها العميد.
المادة (:)26

أ .تــودع أم ـوال النــادي باســمه فــي البنــك المعتمــد داخــل الحــرم الجامعــي ،وتســحب بتوقيــع كل
مــن أميــن الصنــدوق والرئيــس أو أميــن السـ ّـر فــي حالــة غيــاب الرئيــس.
ب .يتــم تدقيــق الفواتيــر والمشــتريات واألمــور الماليــة الخاصــة باألنديــة مــن قبــل محاســب تنتدبــه
الدائ ـرة الماليــة فــي الجامعــة لهــذا الغــرض.

138

139

رجـــوع
تعليمات الرحالت الجامعية في جامعة اإلسراء
اقرت في مجلس االمناء بقرار رقم ( ح  1) 2011/2010 - 1 /تاريخ 2010/9/30

المــادة ( :)1تســمى هــذه التعليمــات (تعليمــات الرحــات الجامعيــة فــي جامعــة اإلس ـراء) ويعمــل
بهــا ابتــداء مــن اقرارهــا.
المــادة ( :)2يكــون للكلمــات والعبــارات اآلتيــة المعانــي المخصصــة لهــا أدنــاه إال إذا دلــت القرينــة
علــى خــاف ذلــك:
الجامعـ ــة:

جامعة اإلسراء.

الرئيـ ــس:

رئيس الجامعة.

العمي ـ ــد:

عميد شؤون الطلبة.

عميـد الكليـة:

عميد الكلية التي ينتسب إليها الطلبة.

المش ــرف:

عضو هيئة تدريس أو محاضر متفرغ يشرف على الرحلة.

المشرف اإلداري :موظف من عمادة شؤون الطلبة أو من الكلية المختصة.
الرحلـة العلميـة:

وهي رحلة ذات هدف تعليمي خاص داخل األردن أو خارجة.

الرحلـة العامـة:

وهي رحلة للترفيه أو الزيارة أو السياحة.

المادة (:)3
أ .يكون اقتراح الرحلة العلمية بطلب من القسم األكاديمي ويقدم إلى عميد الكلية.
يكــون اقت ـراح الرحلــة العامــة بطلــب مجموعــة مــن الطلبــة يقــدم إلــى عميــد
ب.
شــؤون الطلبــة.
المادة (:)4

أ .ينسب عميد الكلية الموافقة على الرحلة العلمية داخل األردن ،ويرفعها للرئيس.
ب .ينسب العميد الموافقة على الرحلة العامة داخل األردن ،ويرفعها للرئيس.
Board of Tusstees1 Decision No. (2/1-2010/2011) Date: 30/9/2010
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ج .يصدر الرئيس الموافقة على الرحلة العلمية أو العامة داخل األردن وخارجه.
المادة ( :)5يجري التقدم بطلب الرحلة على نموذج خاص ،ويشتمل هذا النموذج على:
أ .نوع الرحلة.

ب.مدة الرحلة.
ج.جهة الرحلة وبرنامجها المقترح.
د .عدد المشاركين في الرحلة.
ه.التكاليف التقديرية للرحلة ومقدار مساهمة الطالب.
و .اسم المشرف ووظيفته ورتبته األكاديمية.
ز .اسم المشرف اإلداري ووظيفته ومكان عمله.
المادة ( :)6يجري التقدم للرحلة العلمية أو العامة حسب المواعيد اآلتية:

أ .للرحــات داخــل األردن التــي ال تســتدعي المبيــت ،قبــل خمســة أيــام مــن موعدهــا علــى
األقــل.
ب.للرحــات داخــل األردن والتــي تســتدعي المبيــت ،قبــل عشـرة أيــام مــن موعدهــا علــى
األقــل.
ج.للرحالت خارج األردن قبل ثمانية أسابيع من موعدها على األقل.

المادة (:)7

أ .يكون لكل رحلة مشرف واحد على األقل له المسؤولية العامة عن الرحلة.
ب .إذا اشــتركت طالبــات فــي رحلــة علميــة تســتدعي المبيــت أو رحلــة عامــة يضــم إلــى
الرحلــة مش ـرفة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس أو محاض ـرة متفرغــة وإال فمش ـرفة مــن
عمــادة شــؤون الطلبــة ،ويلحــق بــكل رحلــة تســتدعي المبيــت مشــرف إداري أو أكثــر
وكذلــك إذا اســتدعت طبيعتهــا ذلــك.

المادة (:)8

أ .يتولى المشرف األمور اآلتية:
 .1اإلعداد المسبق للرحلة.
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 .2إصدار التعليمات الخاصة للرحلة.
 .3وضع البرنامج العام للرحلة واإلشراف على تنفيذه.
 .4مراقبة الشؤون اإلدارية والمالية للرحلة.
 .5تقديــم التقاريــر الالزمــة إلــى العميــد المختــص أو عميــد شــؤون الطلبــة حســب نــوع
الرحلــة.
ب .يتولى المشرف اإلداري األمور اآلتية:

المــادة ( :)12ال يســتفيد مــن مســاهمة الجامعــة فــي الرحــات إال الطلبــة والمشـرفون والمشـرفون
اإلداريــون فقــط.
المــادة ( :)13علــى المشــتركين فــي الرحلــة التقيــد التــام بأنظمــة وتعليمــات الجامعــة ،بمــا فيهــا
التعليمات الخطية والشفوية التي يصدرها المشرف ,والمخالف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص
عليهــا فــي نظــم تأديــب الطلبــة.
المــادة ( :)14علــى الطالبــات المشــتركات فــي رحــات تســتدعي المبيــت أن يقدمــن للعميــد المعنــي
أو عميــد شــؤون الطلبــة موافقــة خطيـ ًة مــن أوليــاء أمورهــن بالســماح لهــن فــي االشــتراك بالرحلــة.

 .1متابعة خطوات اإلعداد وتنفيذها.

المــادة ( :)15الرحــات امتــداد لحيــاة الطلبــة ،داخــل الجامعــة وكل مــا هــو ممنــوع ومحظــور داخــل
الحــرم الجامعــي ،يكــون ممنوعـاً ومحظــو اًر خــال النشــاطات المنظمــة فــي الرحلــة.

 .2حفظ سجالت نفقات الرحلة وشؤونها المالية.
 .3تنفيذ الشؤون اإلدارية للرحلة.

المادة ( :)16الرئيس والعمداء مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة ( :)9يحدد عدد المشرفين اإلداريين حسب ما يأتي:

أ .مشــرف إداري واحــد علــى األقــل للرحــات العامــة داخــل األردن ،والتــي ال تســتدعي
المبيــت.
ب .مشرف إداري لكل عشرين مشتركا للرحالت داخل األردن ،والتي تستدعي المبيت.
ج .مشرف إداري لكل  15مشتركاً للرحالت خارج األردن.

المــادة ( :)10يســتحق المشــرف أو المش ـرفة أو المشــرف اإلداري المكلــف عــاوات االنتقــال
والســفر حســب النظــام النافــذ فــي الجامعــة.
المادة ( :)11تســاهم الجامعة في نفقات الرحالت من ميزانيات الرحالت في الكليات المختص ــة
أو فــي عمــادة شــؤون الطلبــة ،حســب نــوع الرحلــة ،ويكــون الحــد األقصــى لهــذه المســاهمة حســب
الجــدول اآلتــي:
نوع الرحلة

المساهمة

علمية ليوم واحد ال تستدعي المبيت

نفقات التنقالت أو تقديم مواصالت من الجامعة

علمية ألكثر من يوم

نفقات التنقالت أو تقديم مواصالت من الجامعة
ونصف نفقات المبيت أو اإلقامة

عامة ليوم واحد أو أكثر
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 %25من نفقات التنقل تتحملها الجامعة
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رجـــوع

تعليمات مركز االستشارات والتعليم المستمر وخدمة المجتمع في جامعة اإلسراء لسنة
2019
(صادرة بموجب البند ( )13من الفقرة (ب) من المادة ( )16من قانون الجامعات األردنية رقم ( )18لسنة )2018

6

سمى هذه التعليمات (تعليمات مركز االستشارات والتعليم المستمر وخدمة
المادة ( :)1تُ ّ
ويعمل بها اعتبا اًر من تاريخ إقرارها.
المجتمع في جامعة اإلسراء) لسنة ُ ،2019

المــادة ( :)2يكــون للكلمــات اآلتيــة حيثمــا وردت فــي هــذه التعليمــات المعانــي المخصصــة لهــا أدنــاه
مالــم تــدل القرينــة علــى غيــر ذلــك:

المــادة (ُ :)6يشـ ّـكل الرئيــس بعــد االســتئناس ب ـرأي مجلــس العمــداء مجلس ـاً يســمى «مجلــس
المركــز» ويتألــف مــن:
 .1الرئيس :رئيساً
 .2المدير :نائباً للرئيس
 .3ممثلــي الكليــات فــي الجامعــة ويتــم تعيينهــم مــن الرئيــس بعــد االســتئناس بـرأي مجلــس
العمــداء.

الجامعة:

جامعة اإلسراء

المركز:

مركــز االستشــارات والتعليــم المســتمر وخدمــة المجتمــع فــي
ا لجا معــة .

الرئيس:

رئيس الجامعة.

المجلس:

مجلس المركز.

المدير:

مدير المركز.

 .1رســم السياســة العامة للمركز في مجاالت الد ارســات واالستشــارات والدورات الخاصة
بالمركــز وإقـرار خطــط عملــه ومتابعــة تلــك الخطــط وتنفيــذ مشــاريعه.

الفريق:

العاملــون فــي الجامعــة المكلفــون بعمــل وفــق أحــكام هــذه
ا لتعليمــا ت .

 .2النظــر فــي ميزانيــة المركــز الســنوية والتنســيب بهــا إلــى الجهــات المختصــة فــي
الجامعــة.

المادة (ُ :)3يعتبر المركز وحدة إدارية من وحدات الجامعة ويرتبط بالرئيس.
المــادة ( :)4يهــدف المركــز إلــى اســتثمار قــدرات الجامعــة العلميــة والبشـرية وتوجيههــا نحــو خدمــة
القطاعيــن العــام والخــاص والمجتمــع األردنــي واإلنســاني ،ويهــدف إلــى توفيــر
الدعــم المــادي والمعنــوي للجامعــة والعامليــن فيهــا.
المادة ( :)5يقوم المركز بالمهام اآلتية:

أ .تقديــم الد ارســات واالستشــارات لمؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص والشــركات
واأل ف ـراد.
ب .المســاهمة فــي الحـ ّـد مــن المشــاكل التــي تُواجــه الصناعــات الوطنيــة مــن خــال إجـراء
الد ارســات واألبحــاث وتقديــم االستشــارات الالزمــة فــي تطويــر هــذه الصناعــات كم ـ ًا
ونوعـاً.
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د .المســاهمة فــي تنميــة الم ـوارد البش ـرية مــن خــال عقــد الــدورات والــورش والنــدوات
والب ارمــج التعليميــة واالمتحانــات الخاصــة لتأهيــل وتطويــر قــدرات العامليــن فــي
القطاعيــن العــام والخــاص وكذلــك العامليــن فــي الجامعــة.

ج .إج ـراء الفحوصــات والتحاليــل المخبريــة التــي يحتاجهــا القطاعــان العــام والخــاص
وإصــدار تقاريــر بالنتائــج.

 .4عضوين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة واالختصاص.
 .5يجب أن ال يزيد عدد أعضاء المجلس عن أحد عشر عضواً.
المادة ( :)7يتوّلى المجلس المسؤوليات والصالحيات اآلتية:

 .3مناقشــة التقريــر الســنوي لعمــل المركــز وهيكلــه التنظيمــي وتحديــد حاجاتــه مــن الكـوادر
البشـرية ومتطلبــات تأهيلهــم وتدريبهــم.
 .4السعي لدعم الموارد المالية للمركز.
 .5تعزيــز نشــاطات المركــز مــع مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص داخــل المملكــة
وخارجهــا وتوطيــد عالقاتــه بالم اركــز المماثلــة لــه فــي الخــارج.
 .6إقرار اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية والنماذج التي ُينسب بها مدير المركز.

أي أمور ذات صلة بأهداف وعمل المركز.
 .7النظر في ّ

حدد مسؤولياته وفقاً لما يأتي:
عينه الرئيس وتُ ّ
المادة ( :)8يتوّلى إدارة المركز مدير ُي ّ
 .1اإلشراف على شؤون المركز اإلدارية والمالية والعاملين فيه.
 .2إعداد التقرير السنوي عن عمل المركز ورفعه للمجلس.
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 .3اقتراح خطط عمل المركز ورفعها إلى المجلس.
 .4القيــام باالتصــاالت الالزمــة داخــل الجامعــة وخارجهــا لتعزيــز دور المركــز ودعــم
نشــاطاته وفــق األصــول المتبعــة فــي الجامعــة.
 .5تقديم االقتراحات المناسبة لتطوير عمل المركز إلى المجلس.
 .6تنفيذ ق اررات المجلس وفقاً لقانون وأنظمة وتعليمات الجامعة.
 .7إعــداد العقــود واالتفاقيــات التــي يعقدهــا المركــز مــع الجهــات األخــرى والتنســيب بهــا إلــى
الرئيــس تمهيــداً لتوقيعهــا حســب األصــول.
بأية أعمال أخرى ُيكّلف بها من قبل الرئيس أو المجلس.
 .8القيام ّ
تتكون ميزانية المركز مما يأتي:
المادة (ّ :)9
خصصه الجامعة من موازنتها العامة.
أ .حصة المركز مما تُ ّ

قدمهــا
ب .الدخــل المتأتــي عــن طريــق الد ارســات واالستشــارات والخدمــات التــي يقــوم بهــا أو ُي ّ
للجهــات األخــرى فــي القطاعيــن العــام والخــاص داخــل المملكــة وخارجهــا وفقـاً ألحــكام هــذه
التعليمــات.

ج .الدعــم والمنــح والهبــات المقدمــة مــن الجهــات الرســمية واألهليــة المحليــة والدوليــة ش ـريطة
موافقــة الجهــات المختصــة حســب أحــكام القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا.
المــادة ( :)10ال يجــوز للعامليــن فــي الجامعــة القيــام بتقديــم الد ارســات واالستشــارات والخدمــات
الفنيــة للقطاعيــن العــام والخــاص داخــل المملكــة وخارجهــا أو القيــام بتدريــب كـوادر
تلــك القطاعــات إال بموافقــة الرئيــس وبتنســيب مــن الجهــات المعنيــة فــي الجامعــة.
المــادة ( :)11يتــم تنفيــذ الد ارســات واالستشــارات وتقديــم الخدمــات الفنيــة وعقــد الــدورات التدريبيــة
عــن طريــق المركــز بواســطة العامليــن المؤهليــن فــي الجامعــة وكذلــك األشــخاص
مــن ذوي الكفــاءة واالختصــاص والخب ـرة مــن خــارج الجامعــة ،مــن داخــل المملكــة
ومــن خارجهــا.
المؤهــل ال ارغــب فــي تنفيــذ أعمــال
المــادة ( :)12يتقـ ّـدم عضــو هيئــة التدريــس أو الموظــف
ّ
المركزبطلــب إلــى المديــر مــن خــال العميــد أو المديــر المعنــي تمهيــداً الســتكمال
اإلج ـراءات المطلوبــة وفــق أحــكام نظــام الهيئــة التدريســية أو نظــام الموظفيــن.
وزع الدخل المتأتي من عمل المركز وفقاً لما يأتي:
المادة (ُ :)13ي ّ
أ .الد ارســات واالستشــارات التــي تُُســتخدم فيهــا م ارفــق الجامعــة أو خدماتهــا تعامــل
كاآل تــي:
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 )60%( -1من الدخل اإلجمالي تُخصم لصالح المركز.
 -2يــوزع الباقــي علــى الفريــق أو الشــخص الــذي قــام بتنفيــذ
العمــل وحســب اتفــاق خطــي مســبق بيــن أعضائــه.
المنّفــذ للد ارســة أو االستشــارة
 -2يتحمــل الفريــق أو الشــخص ُ
ّأيــة نفقــات مباش ـرة أو غيــر مباش ـرة.

ب .الد ارســات واالستشــارات التــي ال تُســتخدم فيهــا م ارفــق الجامعــة أو خدماتهــا تعامــل
كاآلتــي:
 )40%( -1من الدخل اإلجمالي تُخصم لصالح المركز.
ـوزع الباقــي علــى الفريــق أو الشــخص الــذي قــام بتنفيــذ
ُ -2يـ ّ
العمــل وحســب اتفــاق خطــي بيــن أعضائــه.
المنّفــذ للد ارســة أو االستشــارة
-3
ّ
يتحمــل الفريــق أو الشــخص ُ
ّأيــة نفقــات أخــرى مباش ـرة أو غيــر مباش ـرة.

ج .الفحوصات والتحاليل المخبرية التي تتم في مختبرات الجامعة تعامل كاآلتي:
-1

( )70%من الدخل اإلجمالي تخصم لصالح المركز.

 -2تخصم التكاليف المباشرة وغير المباشرة إن وجدت.
 -3يــوزع الباقــي علــى الفريــق أو الشــخص الــذي قــام بإنجــاز
العمــل وحســب آليــة التوزيــع المســبقة التــي تقررهــا مجالــس
الكليــات.
د .الــدورات والــورش التدريبيــة التــي تســتخدم فيهــا م ارفــق الجامعــة أو خدماتهــا تعامــل
كاآلتــي:
 )50%( -1من الدخل اإلجمالي تخصم لصالح المركز.
 -2تُخصم التكاليف المباشرة أو غير المباشرة إن وجدت.
ـوزع الباقــي علــى الفريــق أو الشــخص الــذي قــام بتنفيــذ
ُ -3يـ ّ
العمــل وحســب االتفــاق الخطــي المســبق بيــن أعضائــه.
ـوزع
ه .الــدورات والــورش التدريبيــة التــي ال تســتخدم فيهــا م ارفــق الجامعــة أو خدماتهــا ُيـ ّ
دخلهــا وفقـاً آلليــة التوزيــع الـواردة فــي الفقـرة (ب) مــن هــذه المــادة.
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طبــق آليــة التوزيــع ال ـواردة فــي الفق ـرة (ب) مــن هــذه المــادة علــى األشــخاص
و .تُ ّ
الذيــن يقدمــون استشــارات ود ارســات للقطاعيــن العــام والخــاص ويتقاضــون مكافــآت
شــهرية مقابــل تلــك االستشــارات أو الد ارســات.

رجـــوع

طبــق آليــة التوزيــع الـواردة فــي الفقـرة (ج) مــن هــذه المــادة علــى الــدورات التدريبيــة
ز .تُ ّ
وب ارمــج تكنولوجيــا الحاســوب والمعلومــات.
رد الرســوم المدفوعــة للمشــاركين فــي الب ارمــج التدريبيــة
المــادة ( :)14يجــوز بموافقــة المديــر ّ
للمركــز وذلــك فــي الحــاالت اآلتيــة:
 .1إذا تع ّذر انعقاد البرنامج في الوقت المحدد لذلك.
 .2إذا تقـ ّـدم المشــارك بطلــب االنســحاب مــن البرنامــج قبــل اكتمــال الموافقــة علــى
البرنامــج.
 .3ي ارعــى فــي ذلــك نصــوص االتفاقيــات التــي يوقعهــا المركــز مــع الجهــات
األ خــرى.
المــادة ( :)15تُصــرف بتنســيب مــن المديــر وبموافقــة الرئيــس مكافــآت للعامليــن فــي المركــز
كحوافــز تشــجيعية بحيــث ال تتعـ ّـدى ارتــب شــهر إجمالــي بالســنة.
المادة ( :)16يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.

أي تعليمــات أو
أي تعليمــات ســابقة خاصــة بالمركــز أو ّ
المــادة ( :)17تلغــى هــذه التعليمــات ّ
ق ـ اررات تتعــارض مــع أحكامهــا.
المادة ( :)18الرئيس ومدير المركز مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات
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تعليمات تأديب الطلبة في جامعة اإلسراء
صادرة عن مجلس العمداء بموجب البند ( )11من الفقرة (ب) من المادة ( )17من قانون الجامعات األردنية رقم ( )20لسنة  2009المعدل
بموجب قانون مؤقت رقم ( )16لعام 2010

المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تأديب الطلبة في جامعة اإلسراء) ،ويعمل به
ابتداء من تاريخ .2009/2/4
ً

ي .أيــة إهانــة أو إســاءة أو إيــذاء يرتكبــه الطالــب بحــق عضــو هيئــة التدريــس أو أي مــن
العامليــن أو الطلبــة فــي الجامعــة.
ك .إتــاف أي ـاً مــن الممتلــكات الخاصــة بالجامعــة أو بالعامليــن فيهــا أو بطلبتهــا أو
بزوارهــا.
ل .التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال األوراق المزورة في أي أغراض جامعية.

المادة ( :)2تسري أحكام هذا النظام على جميع طلبة الجامعة ،ويخضعون لألحكام واإلجراءات
التأديبية المنصوص عليها فيه.

م .إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.

المــادة ( :)3تعــد األعمــال اآلتيــة مخالفــات تأديبيــة تعــرض الطالــب الــذي يرتكــب أي ـاً منهــا
للعقوبــات التأديبيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام:

ن .س ـرقة أي مــن الممتلــكات الخاصــة بالجامعــة أو بالعامليــن فيهــا أو بطلبتهــا أو
بزوارهــا.

المدبــر عــن حضــور المحاض ـرات أو الــدروس أو عــن األعمــال االخــرى
أ .االمتنــاع ّ
التــي تقضــي األنظمــة بالمواظبــة عليهــا ،وكل تحريــض علــى هــذا االمتنــاع.
ب .الغش في االمتحان أو االشتراك أو الشروع فيه.

ج .اإلخالل بنظام االمتحانات أو الهدوء الواجب توافره فيها.
د .أي فعــل مـ ٍ
ـاس بالشــرف أو الك ارمــة أو األخــاق أو مخــل بحســن الســيرة والســلوك أو
مــن شــأنه اإلســاءة إلــى ســمعة الجامعــة أو العامليــن فيهــا ،بمافــي ذلــك أي فعــل مــن
هذا القبيل يرتكبه الطالب خارج الجامعة في مناســبة تشــترك فيها الجامعة أو نشــاط
تقــوم بــه.
ه .المشــاركة فــي أي تنظيــم داخــل الجامعــة مــن غيــر ترخيــص مســبق مــن الجهــات
المختصة في الجامعة ،أو االشــتراك في أي نشــاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية
النافــذة فــي الجامعــة ،أو التحريــض عليــه.
و .اســتعمال مبانــي الجامعــة لغيــر االغ ـراض التــي أعــدت لهــا أو اســتعمالها دون إذن
مســبق.
ز .إدخــال أو حمــل أيــة أســلحة ناريــة أو أدوات حــادة أو مـواد غيــر مشــروعة أو إدخــال
أي م ـواد واســتخدامها لغــرض غيــر مشــروع.
ح .توزيــع النشـرات أو إصــدار ج ارئــد حائــط بالكليــات أو جمــع التواقيــع أو التبرعــات التــي
مــن شــأنها اإلخــال باألمــن والنظــام الجامعــي أو االســاءة إلــى الوحــدة الوطنيــة.
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ط .اإلخــال بالنظــام أو االنضبــاط الــذي تفتضيــه المحاضـرات أو النــدوات أو األنشــطة
التــي تقــام داخــل الجامعــة.

س .التحريــض أو التدبيــر أو االشــتراك أو التدخــل فــي أعمــال عنــف أو شــغب أو
مشــاجرات ثنائيــة أو جماعيــة ضــد طلبــة أو أشــخاص آخريــن داخــل الجامعــة أو
خارجهــا فــي مناســبات تشــترك فيهــا الجامعــة أو نشــاط تقــوم بــه.
ع .حيــازة مشــروبات روحيــة أو مـواد مخــدرة أو تعاطيهــا أو الترويــج لهــا داخــل الجامعــة
أو حضــور الطالــب إلــى الجامعــة وهــو تحــت تأثيــر المشــروبات الروحيــة أو الم ـواد
المخــدرة.
ف .القيام بالتدخين في األماكن المغلقة داخل الحرم الجامعي.
ص.

تجاوز السرعة المقررة اثناء القيادة في الحرم الجامعي.

ق .دخــول الطالــب بســيارته إلــى الحــرم الجامعــي دون الحصــول علــى تصريــح الدخــول
الــذي يســمح لســيارته بالدخــول.
ر .اســتخدام تصريــح الدخــول الــذي يســمح لســيارة طالــب مشــترك بالدخــول إلــى الحــرم
الجامعــي مــن قبــل شــخص اخــر.
ش .استخدام سيارة الطالب المشترك من قبل شخص اّخر داخل الحرم الجامعي.
ت .اســتخدام الســيارة داخــل حــرم الجامعــة لغيــر الغايــات التــي رخــص لهــا الدخــول مــن
أجلهــا.
ث .إدخــال أيــة م ـواد ممنوعــة إلــى داخــل الحــرم الجامعــي فــي ســيارة الطالــب المشــترك
بمــا فــي (األســلحة واألدوات الحــادة ،واله ـ اروات والعصــي والمشــروبات الكحوليــة
والمخــدرات).
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خ .اإلســاءة ألــي ســمة الجامعــة والعامليــن بهــا بأيــة وســيلة كانــت بمــا فــي ذلــك وســائل
التواصــل االجتماعــي.
ذ .مخالفــة القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات والقـ اررات المعمــول بهــا فــي الجامعــة لــم يشــار
إليهــا ســابقا.
مخالفــة قانــون الجامعــة أو أنظمتهــا أو تعليماتهــا أو ق ارراتهــا النافــذة أو
ض.
أي منــه.
التحريــض علــى مخالفــة َ
المــادة ( :)4مــع م ارعــاة أحــكام المـواد ( )5و ( )6و ( )7و ( )8مــن هــذا النظــام ،تحــدد العقوبــات
التأديبيــة للطالــب علــى المخالفــات التأديبيــة ال ـواردة فــي المــادة ( )3مــن هــذا النظــام علــى النحــو
اآلتــي:
أ .التنبيه الخطي.

ن .الكفالــة الماليــة الصــادرة عــن دائ ـرة كاتــب العــدل مــن قبــل ولــي أمــر الطالــب أو
الطالبــة أو مــن ينــوب عنــه.
المــادة ( :)5إذا ثبــت نتيجــة التحقيــق أن الطالــب قــد غــش أو حــاول الغــش أو اشــترك أو شــرع
فيــه أثنــاء تأديــة االمتحــان أو االختبــار فــي إحــدى المـواد توقــع عليــه العقوبــات اآلتيــة مجتمعــة أو
منفــردة:
عد راسباً في تلك المادة.
ُ .1ي ّ

 .2يعد راسباً في تلك المادة وإلغاء تسجيله في أعلى مادتين حقق فيهما أعلى نتائج
من مواد ذلك الفصل الدراسي.

ب .اإلخراج من قاعة التدريس واستدعاء األمن الجامعي عند الضرورة إلخراجه.

 .3يلغى تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.

ج .الحرمــان مــن حضــور بعــض أو كل محاض ـرات الم ـواد التــي يخــل الطالــب بالنظــام
أثنــاء تدريســها.

ُ .4يفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.

د .الحرمــان لمــدة محــددة مــن االســتفادة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا مرفــق أو أكثــر مــن
الم ارفــق الجامعيــة التــي تــم ارتــكاب المخالفــة فيهــا.

أ .توقــع علــى الطالــب الــذي اتفــق مــع طالــب آخــر أو شــخص آخــر علــى الدخــول لتأديــة
اختبــار بــدالً منــه ودخــل لتأديتــه العقوبــات اآلتيــة مجتمعــة:

ه .الحرمــان لمــدة محــددة مــن ممارســة نشــاط أو أكثــر مــن األنشــطة الطالبيــة التــي
ارتكبــت المخالفــة فيهــا.
و .اإلنذار بدرجاته الثالث :األول والمزدوج والنهائي.
ز .تضميــن الطالــب مثلــي قيمــة األضـرار التــي ألحقهــا بممتلــكات الجامعــة أو العامليــن
بهــا أو الطلبــة أو أيــة ممتلــكات داخــل حــرم الجامعــة.
ح .إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة.

المادة (:)6

عد راسباً في ذلك االمتحان أو االختبار.
ُ .1ي ّ

ُ .2يلغى تسجيله في بقية مواده المسجلة في ذلك الفصل.

ـداء
 .3فصلــه مــن الجامعــة لمــدة فصــل د ارســي علــى األقــل ابتـ ً
مــن الفصــل الــذي يلــي الفصــل الــذي ضبــط فيــه.
ب .كمــا توقــع علــى الطالــب الــذي دخــل االختبــار بــدالً مــن طالــب آخــر العقوبــات التاليــة
مجتمعة:

ط .يعد راسباً في مادة أو أكثر.

 .1إلغاء تسجيله في مواده المسجلة في ذلك الفصل.

ي .الفصــل المؤقــت مــن الجامعــة لمــدة فصــل د ارســي أو أكثــر أو عــدم الســماح لــه
بالتســجيل فــي الفصــل الصيفــي.

ـداء
 .2فصلــه مــن الجامعــة لمــدة فصــل د ارســي علــى األقــل ابتـ ً
مــن الفصــل الــذي يلــي الفصــل الــذي ضبــط فيــه.

ك .الفصل النهائي من الجامعة.
ل .تعليق منح الدرجة بما ال يتجاوز فصلين دراسيين.
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م .إلغــاء قـرار منــح الشــهادة إذا تبيــن أن هنالــك عمليــة تزويــر أو احتيــال فــي متطلبــات
الحصــول عليهــا.

ج .وإذا كان الشــخص الــذي دخــل قاعــة االمتحــان مــن غيــر طلبــة الجامعــة فيحــال إلــى
الجهــات القضائيــة المختصــة.
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المادة (:)7

أ .إذا ثبــت نتيجــة التحقيــق أن الطالــب قــد حــرض أو دبــر أو شــارك أو تدخــل فــي
أعمــال عنــف أو شــغب أو مشــاجرة ثنائيــة أو جماعيــة داخــل الجامعــة أو خارجهــا فــي
مناســبة تشــترك فيهــا الجامعــة أو نشــاط تقــوم بــه ،يوقــع عليــه جـزاء الفصــل النهائــي
مــن الجامعــة.
ب .إذا ثبــت نتيجــة التحقيــق أن الطالــب قــد أقــدم علــى إيــذاء بليــغ لعضــو هيئــة التدريــس
أو العامليــن فــي الجامعــة أو الطلبــة فيهــا فيوقــع عليــه ج ـزاء الفصــل المؤقــت أو
النهائــي مــن الجامعــة.

المادة (:)8

أ .إذا ثبــت نتيجــة التحقيــق أن الطالــب كان فــي حوزتــه مشــروبات روحيــة ،أو حضــر
إلــى الجامعــة وهــو تحــت تأثيرهــا ،يوقــع عليــه جـزاء الفصــل مــن الجامعــة لمــدة فصليــن
د ارســيين ،وفــي حالــة تكـرار ذلــك يفصــل نهائيـاً مــن الجامعــة.

ب .إذا ثبــت نتيجــة التحقيــق أن الطالــب كان فــي حوزتــه مـواد مخــدرة أو أنــه قــد تعاطــى
أو روج لهــا أو حضــر إلــى الجامعــة وهــو تحــت تأثيرهــا يوقــع عليــه ج ـزاء الفصــل
النهائــي مــن الجامعــة.
المادة (:)9

أ .يجــوز الجمــع بيــن عقوبتيــن تأديبيتيــن أو أكثــر مــن العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي
هــذا النظــام.
ب .فــي حالــة إيقــاع عقوبــة الفصــل المؤقــت مــن الجامعــة تســحب هويــة الطالــب المفصــول
ويمنــع مــن الدخــول إلــى الحــرم الجامعــي خــال مــدة الفصــل إال بــإذن مســبق مــن
عميــد شــؤون الطلبــة.
ج .يحــرم الطالــب الــذي فصــل مــن الجامعــة فص ـاً تأديبي ـاً نهائي ـاً مــن الحصــول علــى
شــهادة حســن الســلوك ،كمــا يتــم تعميــم اســم الطالــب المفصــول نهائيـاً علــى الجامعــات
الرســمية والخاصــة األخــرى.

المادة (:)10

أ .تحفــظ ق ـ اررات فــرض العقوبــات التأديبيــة فــي ملــف الطالــب لــدى عمــادة شــؤون
الطلبــة ،وتبلــغ الجهــة المختصــة بفــرض العقوبــة قرارهــا إلــى عميــد الكليــة المعنــي،
إن وجــدت ،ولعميــد
وإلــى المســجل العــام وإلــى ولــي أمــر الطالــب وللجهــة الموفــدةْ ،
الكليــة المعنــي وضــع الق ـرار فــي لوحــة اإلعالنــات.
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ب .علــى عميــد الكليــة تبليــغ جميــع ق ـ اررات فــرض العقوبــات علــى أي مــن الطلبــة فــي
كليتــه إلــى عميــد شــؤون الطلبــة ومديــر دائ ـرة القبــول والتســجيل.

المادة (:)11

أ .ال يحــق للطالــب الــذي فصــل مــن الجامعــة فصـاً تأديبيـاً مؤقتـاً التســجيل فــي الفصــل
الصيفــي الــذي يســبق الفصــل الــذي فصــل فيــه.
ب .ال تحتســب للطالــب المفصــول فصـاً مؤقتـاً أيــة مـواد يدرســها خــال مــدة فصلــه فــي
أي جامعة أخرى.

المادة (:)12

أ .ال يحق للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق
معه.

ب .توقف إجراءات تخريج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها.
		
المادة (:)13
أ.
 .1يؤلــف مجلــس الكليــة فــي الشــهر األول مــن كل عــام جامعــي لجنــة مــن ثالثــة أعضــاء
فض ـاً عــن عضــو اربــع احتياطــي مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الكليــة ،وذلــك
للتحقيــق فــي المخالفــات التــي يرتكبهــا الطلبــة داخــل مبانــي الكليــة.
 .2تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
 .3يتولــى عميــد الكليــة إحالــة المخالفــات إلــى اللجنــة للتحقيــق فيهــا وتنســيب العقوبــة
المناســبة بشــأنها.
ب.
 .1يؤلــف رئيــس الجامعــة فــي مطلــع العــام الجامعــي لجنــة مــن ثالثــة أعضــاء فض ـاً
عــن عضــو اربــع احتياطــي مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة ،وذلــك
للتحقيــق فــي المخالفــات التــي يرتكبهــا الطلبــة فــي حــرم الجامعــة خــارج مبانــي
الكليــات ،ويجــوز للرئيــس فــي حالــة الضــرورة تشــكيل أكثــر مــن لجنــة للتحقيــق.
 .2تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
 .3يتولى عميد شؤون الطلبة إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب
		
العقوبة المناسبة بشأنها.
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رجـــوع
المادة (:)14

أ .يؤلــف مجلــس العمــداء فــي مطلــع العــام الجامعــي مجلس ـاً تأديب ـاً يتكــون مــن عميــد
شــؤون الطلبــة رئيسـاً ،وثالثــة أعضــاء مــن الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة ويتــم تســمية
عضــو اربــع احتياطــي مــن الهيئــة التدريســية فــي الجامعــة ،وذلــك للنظــر فــي مخالفــات
الطلبــة المحالــة إليــه مــن رئيــس الجامعــة أو عميــد شــؤون الطلبــة أو مــن عمــداء
الكليــات حســب مقتضــى الحــال.

أ .مــع م ارعــاة الفقرتيــن (ب) و (ج) مــن هــذه المــادة تكــون جميــع الق ـ اررات التأديبيــة
نهائيــة ،باســتثناء العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفق ـرات (ك) و (ل) و (م) مــن
المــادة ( )4مــن هــذا النظــام ،إذ يحــق للطالــب أن يســتأنف لــدى مجلــس العمــداء
أي ق ـرار منهــا خــال خمســة عشــر يوم ـاً مــن تاريــخ صــدور الق ـرار أو إعالنــه فــي
الكليــة ،ولمجلــس العمــداء أن يصــادق علــى القـ اررات المتخــذة بشــأن الجـزاء أو يعدلــه
أو يلغيــه ،وإذا لــم يســتأنف الطالــب قـرار الجـزاء ُيعــد القـرار التأديبــي الصــادر بحقــه
نهائي ـاً.

ج .لمجلــس العمــداء فــي حــاالت خاصــة أن يســتبدل برئيــس مجلــس التأديــب رئيسـاً آخــر
لمــدة محــددة.

ب .ترصد العقوبات من درجة إنذار أول فما فوق في سجل الطالب األكاديمي.

ب .تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد.

المــادة ( :)15علــى لجــان التحقيــق ومجلــس التأديــب البــت فــي القضايــا المحالــة إليهــا خــال مــدة
ال تتجــاوز ثالثيــن يومـاً مــن تاريــخ إحالتهــا مــن الجهــات المختصــة ،ولرئيــس الجامعــة تمديدهــا إن
اقتضــت الظــروف ذلــك ،وعلــى الطالــب المخالــف المثــول أمــام لجــان التحقيــق أو مجلــس التأديــب
خــال هــذه المــدة وللجــان التحقيــق ومجلــس التأديــب الحــق فــي إصــدار العقوبــة غيابيـاً ،إذا لــم يمثــل
الطالــب المخالــف بعــد تبليغــه عــن طريــق اإلعــان فــي الكليــة للمـرة الثانيــة.
المــادة ( :)16إذا انتهــت المــدة المحــددة أليــة لجنــة مــن لجــان التحقيــق ومجلــس التأديــب تســتمر
في ممارسة صالحياتها إلى أن تشكل لجان جديدة ومجلس جديد يحل محلها.
المادة ( :)17تحدد صالحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو اآلتي:

أ .لعضــو هيئــة التدريــس أو مــن يــدرس المــادة ،حــق إيقــاع العقوبــات المنصــوص عليهــا
فــي الفق ـرات (أ) و(ب) و (ج) مــن المــادة ( )4مــن هــذا النظــام خطي ـاً علــى الطالــب.
ب .للعميــد حــق ايقــاع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفق ـرات مــن (أ) إلــى (ي) مــن
المــادة ( )4مــن هــذا النظــام.
ج .للعميــد المختــص حــق مصــادرة أي مــادة يدخلهــا الطالــب بهــدف اســتعمالها ألي
غــرض غيــر مشــروع.
د .لمجلــس التأديــب حــق إيقــاع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )4مــن هــذا
النظــام وفق ـاً لقناعتــه بالعقوبــة المناســبة للمخالفــة المعروضــة عليــه.
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المادة (:)18

ج .ينتهــي مفعــول العقوبــات المرصــودة وتشــطب مــن ســجل الطالــب األكاديمــي علــى
النحــو اآلتــي:
 .1اإلنذار األول بعد مضي فصلين دراسيين.
 .2اإلنذار المزدوج بعد مضي ثالثة فصول دراسية.
 .3اإلنذار النهائي بعد مضي أربعة فصول دراسية أو عند تخرجه.
المادة (:)19
يتولــى موظفــو األمــن الجامعــي المحافظــة علــى األمــن والنظــام داخــل الحــرم الجامعــي ،وتكــون
للتبليغــات والتقاريــر التــي يقدمونهــا ُح ّجتهــا مالــم يثبــت عكــس ذلــك.

		

المــادة ( :)20لرئيــس الجامعــة أن يتولــى اختصاصــات مجلــس التأديــب فــي الجامعــة المنصــوص
عليهــا فــي هــذا النظــام فــي حالــة الضــرورة كحــدوث مشــاجرات أو شــغب أو اعتــداء علــى ممتلــكات
الجامعــة أو اضطـراب أو إخــال بالنظــام فيهــا ،ويبلــغ رئيــس الجامعــة قـ ارره الــذي يصــدره فــي هــذه
الحالــة إلــى مجلــس العمــداء.
المــادة ( :)21للجامعــة االســتمرار فــي إجراءاتهــا التأديبيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه التعليمــات،
حتــى لــو كانــت المخالفــة منظــورة لــدى جهــات اخــرى.
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