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رحاب اجلامعة
يقول اهلل عز وجل بعد اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم »وقل ربي زدين 

علمًا« �شدق اهلل العظيم.
اأيهيا الطلبية الأعيزاء, هذا رحياب جامعتكيم وا�شع رحب منير, يف هذا 
الف�شياء الأكادميي تعي�شيون حياتكم اجلامعية  اإنهيا مرحلة مهمة يف م�شرة 
كل واحيد منا, فيها كثر من ال�شعي الطيب للتعلم الذي هو نوع من اأنواع 
اجلهاد, ول يكون اجلهاد �شهاًل اإل اإذا كان مدعمًا بالإميان. وحده الإميان يحفزنا 

كي نتحمل ال�شعب.
لهيذا الرحاب قد�شيته لأنيه رحاب علم, وله مكانة هيي الأعلى :هل 
ي�شتيوي الذيين يعلمون والذين ل يعلميون« وفيه يبداأ الإن�شيان اأول خطوة 

نحيو فهم احلياة ومعانيهيا, فالتخ�ش�ص مهما كان جماله منفتح على املعرفة مين زاويته, لكن احلياة اجلامعية, 
وما توفره اجلامعة لكم من بيئة �شليمة, وحيوية مفيدة من خالل اأن�شطتها املتعددة. من �شاأنها توفر عنا�رص 

القوة التي يجدر بالطالب امتالكها كي يجد طريقه نحو النجاح والتفوق يف حياته العملية.
لذليك كان �شعيار جامعتكم »املعرفة قيوة« وروؤيتها »جامعة جادة وملتزمة و�شاعيية للعلم« ور�شالتها 
»اإعداد القادة من خالل تهيئة بيئة حمفزة على التعلم والبحث العلمي وخدمة املجتمع« فهي كذلك جتتهد 
مثلما جتتهدون, وتتعلم مثلما تتعلمون, وترتقي من عام اإىل عام مثلما ترتقون, هي �شورة عنكم, واأنتم �شورة 

عنها يف حديثكم واجتهادكم ورقيكم العلمي والأخالقي.
لقيد خرجت اجلامعة ت�شعة اأفيواج من طلبة املاج�شتر, و�شتة اأفواج من طلبية البكالوريو�ص حتى الأن, 
وجميعهيم عا�شيوا حياة جامعية مليئية باحليوية والن�شاط وبالأميان اأي�شا, فقد �شادت املحبية والوئام, ونبذ 
اجلمييع العنيف والتع�شيب جانبًا, م�شتمتعني بعالقيات الزمالة وال�شداقية املتينة, وح�شين اخللق, والحرتام 

املتبادل بينهم وبني اأ�شاتذتهم, وموظفي ال�شوؤون واخلدمات امل�شاندة.
هيا هيو الدليل اليذي ير�شدكيم اإىل متطلبيات الت�شجيل وامليواد الدرا�شيية وغرها بيني اأيديكم, وها 
اأنتيم بني يدي جامعتكم, اأمينية عليكم, حري�شة على اإعدادكم وتاأهيلكم, ذخيرًا لوطنكم الغايل, وحماة 

ملكت�شباته, و�شناعًا مل�شتقبله, فلكم اأطيب التحيات, واأ�شدق الأمنيات.

كلمة رئي�س جمل�س الأمناء

الدكتور يعقوب ناصر الدين
رئيس مجلس أمناء الجامعة





11

دليل الطالب 2015 - 2016

أعزائي طلبة جامعة الشرق األوسط لبرنامجي 
البكالوريوس والماجستير

أحييكم أجمل تحية، وأرحب بكم أجمل ترحيب، 
وأنتم تنضم��ون إلى كوكبة الدارس��ين في هذه 
الجامع��ة التي اعدت نفس��ها، وهيأت رحابها كي 
تمنحك��م كل ما تس��تحقونه من رعاي��ة وعناية 
وإهتمام، وذلك واجب عليها، مثلما هوحق لكم، 
ومن هذه الثنائية نصيغ معًا عهدنا المشترك من 
أجل أن تتم العملية األكاديمية على أفضل وجه.

هن��ا، في ه��ذا الم��كان نعيش الحي��اة الجامعي��ة بجمي��ع أبعادها 
وأهدافها وغاياتها النبيلة، وفي ه��ذا الفضاء الجامعي تضعون أولى 
خطواتكم على طريق مستقبل واعد باألمل يوصلكم الى نوعية حياة 

تليق بتحصيلكم العلمي واألخالقي واإلنساني. 

دائم��ًا ال بد من دليل، والدلي��ل بين أيديكم، أرج��و أن تتطلعوا على 
محت��واه، وال تكتفوا بمجرد فكرة عامة، أوما يخص الكلية التي تنتمون 
إليه��ا، ذل��ك أن معرف��ة الجامع��ة وامكاناته��ا، والكليات وأقس��امها، 
والخدمات والنشاطات أمر له أهمية في اكتساب المعرفة، و»المعرفة 
قوة« هو ش��عار جامعة الش��رق األوس��ط التي تفخر بم��ا قدمت من 

خريجين على سوية عالية لبلدنا الحبيب، وللدول العربية الشقيقة.

أتمنى لكم حياة جامعية راقية، وأسأل اهلل العلي القدير أن يوفقكم 
في جهودكم ومثابرتكم وأن يكتب لكم النجاح والتفوق والس��داد، إنه 

سميع مجيب.

كلمة رئي�س اجلامعة

رئيس الجامعة
األستاذ الدكتور ماهر سليم
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كلمة عميد �صوؤون الطلبة

عميد شؤون الطلبة
الدكتور سليم شريف

نتش��رف بكم أبنائنا الطلب��ة برحاب جامعتكم 
جامعة الش��رق األوس��ط ذلك الص��رح العلمي 
الذي س��يرقى بكم ف��ي كل مجاالت��ه لتصبحون 
عنوانًا للتميز، متمنين لكم النجاح والسعادة في 
حياتكم األكاديمية بعد اتم��ام مهامكم الموكلة 
اليكم حاملين راية المس��ؤولية لحياتكم العملية 

بعد التخرج بإذن اهلل.

»المعرف��ة قوة« عنوان يصاحبكم عبر س��ني 
الحي��اة، تتبناه جامعتكم، ومن س��بل ترجمة هذا 

المعنى الس��امي بعد إيماننا بهدفنا لصناعة القادة نضع بين أيديكم 
هذا الكتيب كدليل للطالب للتعرف على الحقوق والواجبات والتعليمات 

إلرشادكم ولإلرتقاء بمعنى المعرفة.

إن عمادة ش��ؤون الطلبة ركن أساسي بالجامعات العريقة تدعمكم 
عل��ى طول دربك��م األكاديمي وبع��د التخرج، إذ تقدم عمادة ش��ؤون 
الطلبة كافة الخدمات الطالبية واألنشطة الالمنهجية التي تسعى من 
خاللها تنمية اإلبداع وخلق األجواء التي س��تحملونها معكم بالذاكرة 

بعد التخرج وتفخرون بها.

 أرجواإلطالع على هذا الكتيب واإلحتف��اظ به، كل التمنيات القلبية 
لكم بالتوفيق والتميز والنجاح.
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 ن�شاأة اجلامعة:

م�ؤ�ش�شة وطنية تعليمية بحثية ا�شتـ�شارية غري ربحية.

تهتم اجلامعة باملعرفة باعتبارها الق�ة الدافعة يف ن�شر الثـقافة وبناء مهارات علمية عالية للطلبة 
العلمية  التط�رات  م�اكبة  على  القادرة  الإن�شانية  التنمية  ملتطلبات  تلبية  بها،  وتزويدهم  وتاأهيلهم 

العاملية وتطبيقاتها املختلفة.

فاإن جامعة  امل�شتقبل،  ورجال  القادة  وم�ائل �شنع  واملعرفة،  العلم  منارات  كانت اجلامعات  وملا 
العلمي،  ال�شرح  هذا  دعائم  م�ؤ�ش�شها  ويرفع  ق�ة"،  "املعرفة  �شعار  بتحقيق  ت�شهم  الأو�شط  ال�شرق 

مّتخذًا من هذا ال�شعار مبداأً، مهما بلغت الت�شحيات وت�الت العقبات.

ال�شعار بت�فري اجل� العلمي املتمّيز، الذي يجد فيه الطالب جمالت عدة  وجت�ّشد اجلامعة هذا 
لكت�شاب املعرفة؛ فمن جمتمع طالبي خمتار بعناية، اإىل اأع�شاء هيئة تدري�س ذوي خربة ودراية، اإىل 
مكتبة حديثة ومتطّ�رة اإىل مرافق جامعية متفّردة، يجد الطالب نف�شه حم�طًا بهذا اجل� العلمي الذي 

يدفعه اإىل التمّيز والتفّرد.

تاأ�ش�شت اجلامعة يف 2005/6/30 للدرا�شات العليا، وابتداًء من بداية الف�شل الثاين من العام 
لتتكامل  تخ�ش�شات خمتلفة  البكال�ري��س يف  برامج  على طرح  امل�افقة  2009/2008 مت  اجلامعي 

حلقات املعرفة والتعلم بني برامج مرحلتي التعليم اجلامعي )البكال�ري��س واملاج�شتري(.
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 ر�ؤية اجلامعة:
جامعة جادَّة وملتزمة و�ساعية للتعلُّم.

 ر�شالة اجلامعة:

اإعداد القادة من خالل تهيئة بيئة حمفزة على التعلُّم والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

 اأهداف اجلامعة:

الريادة. يحقق  مبا  وكفاءة  بفاعلية  اجلامعة  اإدارة  يف  احلاكمية  • تبّني 

ال�شاملة. اجل�دة  معايري  وفق  رائدة  اأكادميية  برامج  • تقدمي 

والتميز. لالإبداع  وحمفزة  جاذبة  تعّلمّية  تعليمية  بيئة  • تهيئة 

ومكاتبها. ومراكزها  ودوائرها  وعماداتها  اجلامعة  كليات  اأداء  كفاءة  • رفع 

ودعمها. وخارجيا،  داخليا  الأكادميي  الت�ا�شل  ج�ش�ر  • بناء 

املجتمع. م�ؤ�ش�شات  مع  فاعلة  �شراكات  • بناء 

التطبيقي. البحث  وتعزيز  العليا،  والدرا�شات  العلمي  البحث  مب�شت�ى  • الرتقاء 

للجامعة. املالية  امل�ارد  • تنمية 

:)Core Values( القيم اجلوهرية 
تعد القيم اإطار عمل للتعامل بني الأفراد داخل اجلامعة وخارجها لتحقيق اأول�ياتها الإ�شرتاتيجية 

وال�شعي نح� حتقيق اأهدافها واجلامعة تثمن عاليًا القيم الآتية:
علمية  مقايي�س  وتطبيق  اأدائها  يف  التميز  من  م�شت�ى  اأق�شى  حتقيق  اجلامعة  تن�شد  التميـز:   •

م��ش�عية يف التعليم والتعلم والبتكار.
واإثراء  للتعبري  الفر�شة  باإتاحة  الإبداع  على  اأع�شاءها  ي�شاعد  مناخًا  اجلامعة  تدعم  الإبـداع:   •
احل�ار الإ�شرتاتيجي لحتالل مكانة منفردة بني جامعات العامل بعدم الكتفاء بدور املتلقي للعلم، 

بل بالعمل املت�ا�شل لتحقيق الريادة العلمية يف جميع التخ�ش�شات التي تدّر�شها.
• البتـــكار: تدعـــم اجلامعـــة وجـــ�د منـــاخ ي�شاعـــد اأع�شاءها علـــى البتكار مبـــا ميّكنها مـــن ال�فاء 
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بالتزاماتها نح� طالبها واملجتمع املحلي.
• التعلم امل�ستمر: تلتزم اجلامعة بدعم التعلم امل�شتمر داخل جمتمع اجلامعة وخارجه، وتعزيز النم� 

الفكري امل�شتمر ورفاهية املجتمع امل�شتدامة.
الثقايف،  والتن�ع  الفر�س  وتكاف�ؤ  الجتماعية  العدالة  مببادئ  اجلامعة  تلتزم  والنزاهة:  العدالة   •

والتزام اأع�شائها باأعلى درجات الأمانة والحرتام والأخالقيات املهنية.
• ال�ستجابة: تتعهد اجلامعة باأن تك�ن اإيجابية يف درا�شة احتياجاتها، والتعامل مبرونة مع م�شكالتها.

• ال�سفافية وامل�ساءلة: تلتزم اجلامعة التزامًا را�شخًا بعر�س فكرها واأفكارها على املجتمع لقيا�س 
مقدار اإ�شهاماتها يف املعرفة العاملية بحاكمية ر�شيدة.

الفردية  القيادية  الأدوار  بتعزيز  را�شخًا  التزامًا  اجلامعة  تلتزم  اجلماعى:  والعمل  القيادة   •
وامل�ؤ�ش�شية، والإميان العميق بالحرتافية وامل�ش�ؤولية والإبداع والعمل بروح الفريق ال�احد.

• احلرية الأكادميية: يعد ال�شتك�شاف الفكري احلر واملن�شبط ه� ج�هر التقاليد الأكادميية الذي 
يظهر جليًا يف جميع ج�انب الأن�شطة العلمية والدرا�شية باجلامعة.

• اللتزام بالعمل امل�ؤ�س�سي: تلتزم اجلامعة بالعمل كفريق عمل واحد على جميع امل�شت�يات ويف جميع 
مناحي وم�شارات اجلامعة.

• التفاعل مع املجتمع: تلتزم اجلامعة بالتفاعل مع املجتمع من خالل عقد ال�شراكات املحلية الفاعلة 
التي ت�شهم يف ت�فري فر�س تعليم م�شتمر وبرامج تدريبية وتثقيفية.

ويف  امل�شت�يات  جميع  على  الأداء  مراجعة  با�شتمرارية  اجلامعة  تلتزم  ال�ساملة:  اجل�دة  �سمان   •
جميع مناحي وم�شارات اجلامعة وتقييمها وا�شتخدام النتائج لتحديد مناطق اخللل وو�شع احلل�ل 

املنا�شبة للتح�شني.
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ال�سيا�سة العامة للجامعة

ور�شالتها  روؤيتها  حتقيق  اأجل  من  اجلامعة  اإ�شرتاتيجية  لتنفيذ  امل�جهة  العري�شة  اخلط�ط  هي 
واأهدافها �شمن الق�انني الناظمة لقطاع التعليم العايل واأنظمة اجلامعة وتعليماتها وتهدي متخذي 

القرارات يف قراراتهم.

حماور ال�سيا�سة

1. امل�شوؤ�لية:
و�شع اإمكانيات اجلامعة وقدراتها كافة خدمة لل�طن والإن�شانية.

2. �شورة اجلامعة ��شمعتها:
من الث�ابت التي ينبغي األ مت�س ول تخد�س.

3. اجلودة:
غاية تلتزم اجلامعة بتحقيقها واإدامتها.

4. اأع�شاء الهيئة التدري�شية:
ع�ش� الهيئة التدري�شية املتميز حم�شن وجتب املحافظة عليه.

5. الطلبة:
يت�شف طالب اجلامعة مبهنيته ورقيه.

6. الربامج �املناهج �اخلطط:
ت�اكب احلداثة والتط�ر وقابلة للتطبيق، وتلبي احتياجات املجتمع املتغرية.

7. الهيئة الإدارية:
املقدرة  ب�شرط  لالأكادمييني،  الإدارية  الأعمال  بع�س  يف  والأول�ية  لالأكفياء،  اجلامعة  يف  العمل 

والرغبة واحل�ش�ر والدراية.
8. احلاكمية الر�شيدة:

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

تعظيم تن�يع م�ارد اجلامعة املالية وتربير نفقاتها.
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10. البحث العلمي:
ي�جه ليك�ن ذا مردود اقت�شادي ويخدم التنمية امل�شتدامة.

11. التعا�ن الد�يل:
بناء تعاون مع م�ؤ�ش�شات اأكادميية ومهنية ودولية مرم�قة يخدم تط�ر اجلامعة وحتقيق اأهدافها.

12. املهارات:
بناء مهارات مهنية وحياتيه لدى اأ�شرة اجلامعة وتعزيزها وت�فري البيئة الالزمة لتط�يرها.

13. الثقافة الإلكرت�نية:
ت�ظيف البيئة الإلكرتونية املتط�رة يف خدمة اجلامعة.

14. الن�شاطات:
ماأ�ش�شة الن�شاطات حمليًا واإقليميًا ودوليًا.

15. التغذية الراجعة:
تتبنى اجلامعة التغذية الراجعة متعددة امل�شادر لالرتقاء باأدائها.

16. التنوع الثقايف:
يحرتم طلبة اجلامعة والعامل�ن فيها التعددية والتن�ع الثقايف وي�شتفيدون منها.

 17. العمل التطوعي:
تعزز اجلامعة ثقافة العمل التط�عي لدى اأ�شرتها خدمة للجامعة واملجتمع.

18. خطة العمل:
عن  منبثقة  وكلية  فرعية  عمل  خطة  وفق  والإدارية  الأكادميية  وحداتها  بكل  اجلامعة  تعمل 

اإ�شرتاتيجية اجلامعة.

19. الثقافة التنظيمية:
تعمل اجلامعة على تك�ين ثقافة تنظيمية راقية لها.

20. الإتيكيت �الرب�توكول:
تعمل اجلامعة على تعزيز ثقافة الإتيكيت والربوت�ك�ل واأ�ش�لهما لتك�ن ثقافة �شائدة بني طلبتها 

والعاملني فيها.
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21. الت�شال �التوا�شل:
تفعيل مبادئ الت�شال والت�ا�شل يف جميع الجتاهات داخل اجلامعة وخارجها.

22. التعلم امل�شتمر:
اجلامعة يف كيانها وثقافتها �شاعية للتعلم وتن�شج قدرة م�شتمرة متجددة على التكيف والتغيري.

23. املخرجات:
حتر�س اجلامعة على تك�ين خمرجات متط�رة وعملية وم�اكبة للحداثة.

24. ت�شنيف اجلامعة:
ت�شعى اجلامعة اإىل تب�ء م�اقع متقدمة يف اأنظمة الت�شنيف املحلية والدولية.

25. املبادئ الأخالقية:
تلتزم اجلامعة مبراعاة مكارم الأخالق.
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ملاذا جامعة ال�سرق الأو�سط؟!
تت�سافر ع�امل عدة جتعل من جامعة ال�سرق الأو�سط مركزا للتميز والإبداع؛ منها:

التقنية احلديثة والتطبيق؛ لتك�ن  ال�احد، والرتكيز على  • تبّنيها ث�ابت منها: العمل بروح الفريق 
خمرجاتها ذات كفاءة وج�دة عالية.

الأداء  تعليمية بحثية نظرية وتطبيقية متميزة، وذات ج�دة عالية وفق معايري  • تقدميهـــا خربات 
العاملي.

• التزامها بالتح�شني والتط�ير امل�شتمرين لطلبتها وللعاملني فيها بهدف �شمان ج�دة خمرجاتها.
فيها. والعاملني  طلبتها  بني  وبّثه  امل�شتمر  التعّلم  مبداأ  • تبّنيها 

علـــى حل م�شكالته بطرق  والعمل  املحلي،  للمجتمع  وفنيـــة متميزة  ا�شت�شارية  • تقدميهـــا خدمات 
اإبداعّية.

فنّية  ودرا�شات  وتقّدميها خدمات  للمعرفة،  ب��شفها جامعة م�ّلدة  امل�شتمّرة  التنمية  • ا�شهامها يف 
مبدعة.

والعاملية  والعربية  الأردنيـــة  املهنية مع اجلامعـــات  املعل�مـــات  �شبكات من  اإقامة  علـــى  • حر�شهـــا 
العريقة وكذلك مع اجلمعّيات املهنّية ذات العالقة.

تبقى  املرافق اجلامعية وجّدتها وجاذبيتها، حتى  وتاأّلقه، وعلى متّيز  املكان  • حتر�ـــس على نظافة 
م�طن جذب ترتاح اإليه النف��س، وتقّر به العي�ن.

التنم�ية  املناطق  اأهم  ُيعد من  الذي  الدويل،  علياء  امللكة  على طريق مطار  متمّيز  • متّتعها مب�قع 
تط�رًا يف الأردن، الأمر الذي مُيّكن اجلامعة من ا�شتثمار مك�نات ق�تها ومقّ�مات تطّ�رها كّلها.

اأع�شاء هيئة  يت�افـــر فيها  العليا،  للدرا�شات  ا�شت�شارية  • متّيزهـــا م�ؤ�ش�شـــة وطنية تعليمية بحثيـــة 
تدري�ـــس يحمل�ن رتبـــًا اأكادميية متن�عـــة وخبـرات متميـــزة )30% منهم برتبة اأ�شتـــاذ، 20% منهم 
برتبة اأ�شتاذ م�شارك، و42% منهم برتبة اأ�شتاذ م�شاعد(، يعّدون اأمن�ذجًا يحتذى لطلبتهم، متابعة 

واإر�شادًا وت�جيهًا علميًا و�شل�كيًا، متمثلني ومنفذين لروؤية اجلامعة ور�شالتها. 
• تبّنيهـــا خططـــًا درا�شية معّدة اإعدادًا علميًا دقيقًا، من ِقبل خرباء خمت�شني وفقًا ملعايري عاملية 

متطابقة مع معايري العتماد اخلا�س للتخ�ش�س.
العملي.  وال�اقع  العاملية  الت�جهات  لتالئم  با�شتمرار  الدرا�شية  مناهجها  بتط�ير  • التزامها 
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لغـــة التدري�س فيهـــا العربيـــة الف�شيحة، مـــع تدري�س بع�ـــس امل�اد يف  اأن تكـــ�ن  • حر�شهـــا علـــى 
التخ�ش�شات باللغة الإجنليزية تلبية لحتياجات �ش�ق العمل والتميز عند املناف�شة.

ت�فري مرافق جامعية عديدة، اأُعّدت وفقاً للم�ا�سفات العاملية منها:
ل�شلكي. واإنرتنت  واإلكرتونية  ورقية  حم��شبة،  حديثة  • مكتبة 

• قاعـــات تدري�شيـــة مريحـــة ومكيفـــة وجمهزة باأحـــدث الأجهـــزة الإلكرتونية، ومبقاعـــد درا�شية 
مب�ا�شفات عاملية، وتقنيات �شمعية وب�شرية حديثة من�شجمة مع متطلبات تكن�ل�جيا املعل�مات.

التكن�ل�جيا. اإليها  ت��شلت  ما  باأحدث  جمهزة  الأغرا�س  متعددة  وقاعات  وم�شارح  • مدرجات 
الت�شميم  خمتـــربات  احلا�شـــ�ب،  وخمتـــربات  ال�ش�تيـــات،  خمترب  منهـــا:  متعـــددة  • خمتـــربات 

اجلرافيكي ومرا�شمه، وخمترب تكن�ل�جيا التعليم، 
اإذاعي وتلفازي ي�شمـــل جميع التجهيزات الإلكرتونيـــة احلديثة لإنتاج وتقدمي  • اأ�شت�ديـــ� تدريبـــي 

العرو�س والتقارير الإخبارية وخدمة الإعالم متعدد ال��شائط.
اأر�شي(  وتن�س  �شلة، وكرة طائرة،  • مالعب و�شاحات ريا�شية متن�عة )كرة قدم، وكرة يد، وكرة 

�شمن امل�ا�شفات العاملية و�شاحات خ�شراء ت�فر للطلبة جل�شات هادئة.
وتقّدم  باجلامعة،  اإ�شعاف خا�شة  و�شيارة  و�شيدلية،  يتك�ن من عيادة طبية  متقّدم  • مركز �شحي 
اجلامعـــة تاأمينًا �شحيًا لطلبتهـــا. ومتتد اخلدمات ال�شحية للجامعـــة اإىل املجتمع املحلي، واإىل كل 

حمتاج لهذه اخلدمات.
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امل�سطلحات اجلامعية
تتبع جامعة ال�شرق الأو�شط يف تدري�شها نظام ال�شاعات املعتمدة، الذي تنطلق منه عدة اعتبارات 
اأ�شا�شيـــة حتـــدد الأنظمة والتعليمـــات التي تنظـــم العملية التعليميـــة، وت�شبط العالقة بـــني اأطرافها 
املختلفـــة: الطلبـــة واأع�شـــاء الهيئة التدري�شيـــة واإدارة اجلامعة، �شـــ�اء اأكانت تتعلـــق بت�فري حد اأدنى 
م�شـــرتك مـــن الثفاقـــة العامة لطلبة اجلامعـــة، اأم بتحديد عدد مـــن امل�اد امل�شرتكة بـــني طلبة الكلية 

ال�احدة، اأم بتحديد متطلبات التخ�ش�س. وفيما يلي �شرح لبع�س امل�شطلحات:
- العام اجلامعي:

تتكـــ�ن مـــن ف�شلني درا�شيني اإجباريني مدة كل منهما )16( اأ�شب�عـــًا، وف�شل �شيفي اختياري ل 
تقل مدته عن )8( اأ�شابيع.

- الدرجة العلمية:

هي الدرجة التي متنح للطالب بعد حتقيق متطلبات التخرج، وت�شمى درجة البكال�ري��س اأو درجة 
املاج�شتري.

- نظام ال�صاعات املعتمدة:
نظـــام يق�م على حتديد ال�شاعـــات املعتمدة التي ي�شرتط اإكمالها، والنجـــاح فيها بامل�شت�ى الذي 
تقـــرره اأنظمة اجلامعـــة وتعليماتها �شرطًا للتخـــرج يف اأي ق�شم من اأق�شامهـــا، وحتديد املجالت 
الدرا�شيـــة التـــي ت�ّزع عليها هذه ال�شاعـــات املعتمدة. ثم يرتك للطالب حريـــة التقدم يف درا�شته 
للمـــ�اد املطل�بـــة منه بح�شب تقديـــره حلاجته اإليهـــا وا�شتعداده لها، بت�جيـــه املر�شد الأكادميي، 

�شمن احلدود الدنيا والعليا من ال�حدات الدرا�شية امل�شم�ح بت�شجيلها يف كل ف�شل درا�شي. 
- ال�صاعة املعتمدة:

هـــي وحدة علميـــة ت�شجل للطالب يف حالـــة جناحه يف املادة التـــي يدر�شها. وتقدر عـــادة ب�شاعة 
درا�شيـــة نظرية اأ�شب�عية، اأو ب�شاعتني عمليتني على الأقل. كما اأنها تك�ن اأ�شا�س حتديد الن�شاب 
الدرا�شـــي الذي ياأخـــذه الطالب يف كل ف�شل درا�شـــي، وفقًا لأحكام هذا النظـــام. ويق�م الق�شم 

املخت�س يف الكلية بتحديد عدد ال�شاعات املعتمدة لكل مادة من امل�اد.
- الف�صل الدرا�صي:

الفـــرتة الزمنية املمتدة بـــني الدرا�شة ونهايتها، مبا يف ذلك فرتة المتحـــان، ومدتها )16( �شتة 
ع�شـــر اأ�شب�عـــًا. اأما الف�شل ال�شيفي، فالدرا�شـــة فيه اختيارية، مدتهـــا )8( ثمانية اأ�شابيع على 

الأقل مبا يف ذلك اأيام المتحانات، وفقًا ملا تقرره اجلامعة يف هذا ال�شاأن. 
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- الف�صل الدرا�صي العتيادي:

 الف�شل الدرا�شي الأول والثاين.
- اخلطة الدرا�صية:

هي التي حتدد عدد ال�شاعات املعتمدة املقررة للح�ش�ل على الدرجة العلمية، وتبنّي طبيعة امل�اد 
الإجبارية والختيارية وامل�شاندة املطل�بة.

- متطلبات اجلامعة:
جمم�عة من امل�اد الدرا�شية ت�ّفر خلفية م�شرتكة جلميع طلبة اجلامعة يف روؤية ق�شايا جمتمعهم 
واأمتهـــم، ويف تنمية مهاراتهـــم اللغ�ية )العربيـــة والأجنبية( ورفعها اإىل امل�شتـــ�ى الذي ي�ؤّهلهم 

ل�شتعياب تلك القيم واملفاهيم، والتفاعل مع م�شادر املعرفة.
- متطلبات الكلية:

جمم�عة من امل�اد الدرا�شية التي حتددها كل كلية )يقّرها جمل�س العمداء بناء على تن�شيب من 
جمل�س الكلية( لتك�ن قاعدة معرفية م�شرتكة لطلبتها، وت�ؤدي اإىل ك�شف مي�ل الطالب احلقيقية 

�شمن الكلية ال�احدة، وت��شيع اأفقه، واإثراء معل�ماته يف املجال العام.
- متطلبات التخ�ص�س:

جمم�عة من امل�اد الدرا�شية ال�شرورية للتخ�ش�س يف عّدة جمالت معرفية التي يحّددها الق�شم املخت�س. 
- املتطلبات ال�صابقة:

هي امل�اد التي يجب على الطالب درا�شتها بنجاح حتى يتمكن من اأخذ امل�اد التي تعل�ها يف امل�شت�ى.
- امل�صتوى الدرا�صي:

يحدد امل�شت�ى الدرا�شي للطالب بعدد ال�شاعات املعتمدة التي ينهيها بنجاح، 
وي�شنف الطالب امل�شجل لنيـل درجة البكال�ري��س يف كليات اجلامعة على النح� الآتي:

32 0 ال�سنة الأوىل
65 33 ال�سنة الثانية

98 66 ال�سنة الثالثة

132 99 ال�سنة الرابعة

اأكرث من 133 ال�سنة اخلام�سة
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- املادة الدرا�صية:
درا�شة م��ش�ع على مدى ف�شل درا�شي واحد تغطي عددًا من ال�شاعات املعتمدة، يحددها الق�شم املخت�س.

- رقم املادة:
تعطى كل مادة رقمًا يدل على الكلية والق�شم وامل�شت�ى وللمجال املعريف والرقم الت�شل�شلي للمادة 

�شمن جمالها املعريف.
- العبء الدرا�صي:

- بالن�سبة لربامج البكال�ري��س:
هـــ� جمم�ع ال�شاعات املعتمدة التي ي�شجلها الطالب يف ف�شل درا�شي معنّي، واحلد الأعلى للعبء 
الدرا�شـــي ه� )18 �شاعة معتمدة( يف الف�شل الدرا�شـــي العتيادي، وميكن رفعه اإىل )21 �شاعة 
معتمـــدة( اإذا ح�شـــل الطالب على معـــدل )%85  فما ف�ق( اأو للطالب املت�قـــع تخرجه يف ذلك 
الف�شـــل، اأما يف الف�شـــل ال�شيفي فاإن العبء الدرا�شي يكـــ�ن )9 �شاعات معتمدة( وميكن رفعه 
اإىل )12 �شاعة معتمدة( للطالب املت�قع تخرجه يف ذلك الف�شل. اأما بالن�شبة للحد الأدنى للعبء 
الدرا�شي فه� )12 �شاعة معتمدة( يف الف�شل العتيادي وميكن ان ي�شل عبء الطالب الدرا�شي 

اإىل )9 �شاعات معتمدة( مب�افقة عميد الكلية.
- مدة الدرا�صة:

مـــدة الدرا�شـــة العتيادية لنيل درجـــة البكال�ري��س اأربـــع �شن�ات درا�شيـــة، با�شتثناء تخ�ش�شي 
)الهند�شة وال�شيدلة( اإذ تك�ن املدة الدرا�شية العتيادية خم�س �شن�ات درا�شية.

- املواد احلرة :
هي امل�اد التي يختارها الطالب من بني امل�اد التي تطرحها اجلامعة خارج تخ�ش�شه.

- العالمة النهائية للمادة:
هـــي جمم�ع عالمات المتحان النهائـــي، والختبارين الأول والثاين والأن�شطة وي�شتثنى من ذلك 
د نتيجتها بكلمة )ناجح( اأو )را�شب( مثل العل�م الع�شكرية وامل�اد  امل�اد ال�شتدراكية التـــي تر�شّ

التح�شريية والندوة.
- احلد الأدنى للعالمة:

احلـــد الأدنى لعالمة النجـــاح يف املادة لطالب البكال�ري��س هـــ� )%50(، واحلد الأدنى للعالمة 
النهائية ه� )35%(.

- املعدل الف�صلي:
ه� معدل عالمات امل�اد التي در�شها الطالب يف الف�شل ال�احد �شمن خطته الدرا�شية ول حت�شب 

يف املعدل الف�شلي عالمات امل�اد التي يدر�شها الطالب خارج متطلبات اخلطة الدرا�شية.
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- املعدل الرتاكمي »العام«:
هـــ� معدل جميـــع امل�اد التي در�شها الطالب جناحـــًا اأو ر�ش�بًا واملقررة يف خطتـــه الدرا�شية حتى 
تاريخ ذلك املعدل. ول حت�شب يف املعدل الرتاكمي عالمات امل�اد خارج خطة الطالب الدرا�شية.

- تاأجيل الدرا�صة:
ويعنـــي عـــدم ال�شتمرار يف الدرا�شـــة لف�شل درا�شي كحـــٍد اأدنى اأو ف�شلني درا�شيـــني كحٍد اأعلى 

مب�افقة اجلهات املخت�شة وفق تعليمات الالئحة الأ�شا�شية للجامعة.
- احلد الأدنى للتخّرج:

للح�شـــ�ل على الدرجة اجلامعّية الأوىل وفقًا ملـــا مت اعتماده لكل تخ�ش�س، على اأن ل يقل معدل 
الطالب الرتاكمي عند التخرج عن )%60( لطالب البكال�ري��س.

- لغة التدري�س:
 اللغـــة العربيـــة هي لغة التدري�س يف اجلامعة، وميكن التدري�س بلغة اأخرى يف بع�س التخ�ش�شات 

بقرار من جمل�س الأمناء بناء على تن�شيب من جمل�س العمداء.
- التدريب العملي:

املمار�شـــة التطبيقية ملا يدر�شه الطالب نظريًا وعمليًا يف التخ�ش�شات العلمية والإن�شانية، ويق�م 
من خاللها باإعداد م�شروع متكامل يف اأحد م��ش�عات املقرر )املادة( اأو تخ�ش�شه العلمي.

- املواظبة:
ح�شـــ�ر املحا�شرات واملناق�شات العلمية املحـــددة لكل مادة درا�شية على اأّل تقل عن احلد الأدين 

املقرر يف تعليمات منح درجتي البكال�ري��س واملاج�شتري لتلك املادة لكل ف�شل درا�شي.
- الإر�صاد الأكادميي:

تق�م اجلامعة بتخ�شي�س ع�ش� هيئة تدري�س لكل جمم�عة من الطلبة يف كل تخ�ش�س، لإر�شادهم، 
وم�شاركة كل منهم يف اختيار امل�اد التي يرغب الطالب يف ت�شجيلها ف�شليًا بعد التاأكد من تطبيق 
اأحكـــام اخلطة الدرا�شية لهذه امل�اد، وميكن للطالـــب ال�شتعانة باملر�شد الأكادميي لإيجاد حل�ل 

مل�شاكل قد ت�اجهه.
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كلية الآداب والعلوم
روؤية كلية الآداب والعلوم ور�صالتها واأهدافها

 الروؤية

ريادة ومتّيز يف الربامج الأكادميّية والبحثّية واخلدماتّية يف اإطار �شراكات متعددة.
 الر�صالة

ت�فري بيئة تعليمّية ت�شمن الكفاءة والتناف�شية.
 الأهداف

1. تخريج ك�ادر على درجة عالية من التعليم والتاأهيل والتمّيز.
2. ا�شتقطاب اأع�شاء هيئة التدري�س من ذوي اخلربات املتمّيزة.

3. ت�شجيع البح�ث العلمّية الت�شاركية ذات الن�عّية املتمّيزة.
4. عقد ال�شراكات مع امل�ؤ�ّش�شات املختلفة.

5. ت�شجيع الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س على تقدمي اأفكار ريادّية.
6. تقدمي ال�شت�شارات مبا يخدم ق�شايا التنمية امل�شتدامة.

�شات بح�شب متطّلبات �ش�ق العمل. 7. التّ��شع يف الربامج والتخ�شّ
 الأق�صام العلمية يف كلية الآداب والعلوم:

ت�شم كلية الآداب والعل�م اأربعة اأق�شام اأكادميية )بكال�ري��س وماج�شتري( وتقدم مقررات متن�عة 
يق�م بتدري�شها اأ�شاتذة متخ�ش�ش�ن ذوو خربات ط�يلة يف التدري�س. 

1- ق�شم اللغة العربية واآدابها)بكال�ري��س وماج�شتري(.
2- ق�شم اللغة الإجنليزية واآدابها)بكال�ري��س وماج�شتري(.

3- ق�شم العل�م ال�شيا�شية )ماج�شتري(.
4- ق�شم العل�م الأ�شا�شية.

كليات اجلامعة وتخ�س�ساتها
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روؤية ق�صم اللغة العربية واآدابها ور�صالته واأهدافه

 الروؤية

ريادة ومتّيز يف برامج اللغة العربية واآدابها.
 الر�صالة

رفد املجتمع املحلّي والإقليمّي بخّريجني م�ؤّهلني ومتمّيزين.
 الأهداف

1. ا�شتقطاب اأع�شاء هيئة تدري�س ذوي كفاءة متمّيزة. 
2. اإعداد طلبة بن�عّية متمّيزة باللغة العربّية واآدابها.

3. اإيجاد بيئة بحثّية تفاعلّية بني اأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة.
4. امل�شاهمة الفاعلة يف امل�شاريع ال�طنّية والعربّية للدفاع عن اللغة العربّية.

5. امل�شاركة يف امل�ؤمترات املحّلّية والإقليمّية والعاملّية مب��ش�عات اأدبّية ونقدّية ولغ�ّية.
6. تقدمي ال�شت�شارات يف جمالت اللغة والأدب.

روؤية ق�صم اللغة الإجنليزية واآدابها ور�صالته واأهدافه

 الروؤية

ريادة ومتيز يف برامج اللغة الإجنليزية واآدابها.
 الر�صالة

رفد املجتمع املحلّي والإقليمّي بخّريجني م�ؤّهلني ومتمّيزين.
1. ا�شتقطاب هيئة تدري�شية متميزة.

2. ت�فري بيئة تعلمية تعليمية للطلبة متكنهم من الإبداع.
3. تنمية مهارات الت�شال والت�ا�شل بني الطلبة.

4. اإعداد طلبة بن�عّية متمّيزة باللغة الإجنليزية واآدابها.
5. تعزيز اجلانب البحثي لدى اأع�شاء هيئة التدري�س والطلبة يف جمالت اللغة الإجنليزية واآدابها.

6. تقدمي ال�شت�شارات يف جمالت اللغة الإجنليزية واآدابها.
روؤية ق�صم العلوم ال�صيا�صية ور�صالته واأهدافه

 الروؤية

ريادة ومتيز يف جمالت العل�م ال�شيا�شية.
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 الر�صالة

رفد املجتمع املحلّي والإقليمّي بخّريجني م�ؤّهلني ومتمّيزين.
 الأهداف

1. ا�شتقطاب هيئة تدري�شية متميزة.
2. ت�فري بيئة تعلمية تعليمية للطلبة متكنهم من الإبداع.

3. تنمية مهارات الت�شال والت�ا�شل بني الطلبة.
4. اإعداد طلبة بن�عّية متمّيزة يف جمالت العل�م ال�شيا�شية.

5. تعزيز اجلانب البحثي لدى اأع�شاء هيئة التدري�س والطلبة يف جمالت العل�م ال�شيا�شية.
6. تقدمي ال�شت�شارات يف جمالت العل�م ال�شيا�شية.

 كلية العلوم الرتبوية
روؤية كلية العلوم الرتبوية ور�صالتها واأهدافها

  الروؤية: 

ريادة ومتّيز يف العل�م الرتب�ية.
  الر�صالة:

 ال�شعي لإعداد قادة متخ�ش�شني يف العل�م الرتب�ية والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
  الأهداف:

1. اإعداد ك�ادر م�ؤهلة يف املجالت الرتب�ية، قادرة على ممار�شة تخ�ش�شاتها بتميز.
2. ا�شتقطاب اأع�شاء هيئة تدري�س متميزين يف التخ�ش�شات الرتب�ية.

3. تنمية مهارات التفكري والإبداع لدى الطلبة يف خمتلف املراحل التعليمية.
4. ا�شتقطاب طلبة من ثقافات خمتلفة.

5. حتفيز اأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة على اإجراء البح�ث والدرا�شات الفردية واجلماعية.
6. تقدمي ا�شت�شارات يف خمتلف املجالت الرتب�ية.

�ش�ء  يف  والتعليم  الرتبية  مهنة  نح�  فيها  املرغ�ب  الإيجابية  الجتاهات  الطلبة  اإك�شاب   .7
امل�شتجدات العلمية والتكن�ل�جية.
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8. تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة.
9. دمج ثقافة التكن�ل�جيا يف التعليم اجلامعي.

10. ت�شجيع الطلبة واأع�شاء الهيئة التدري�شية على تقدمي م�شاريع ريادية.
الأق�صام العلمية لكلية العلوم الرتبوية وتخ�ص�صاتها:

1- ق�صم الرتبية اخلا�صة وتكنولوجيا التعليم:

ومينح ق�سم الرتبية اخلا�سة وتكن�ل�جيا التعليم درجة البكال�ري��س يف:
1- الرتبية اخلا�شة )ومت جتميده(.

2- تكن�ل�جيا التعليم.
 روؤية ق�صم الرتبية اخلا�صة وتكنولوجيا التعليم ور�صالته واأهدافه:

  الروؤية: 
التمّيز بن�عية اخلريجني.

  الر�صالة:
ال�شعي لإعداد ك�ادر ب�شرية م�ؤهلة يف جمايل الرتبية اخلا�شة وتكن�ل�جيا التعليم لتلبية املجتمع 

بكفاءة وفاعلية.
  الأهداف:

تن�شيط البحث العلمي والدورات التدريبية يف جمايل الرتبية اخلا�شة وتكن�ل�جيا التعليم.  .1
تقييم حمت�ى امل�اد الدرا�شية لتخ�ش�شي الرتبية اخلا�شة وتكن�ل�جيا املعل�مات وتط�يرها.  .2

دعم دمج التكن�ل�جيا يف البيئة التعلمية التعليمية.  .3
تقدمي امل�شاعدة الفنية وال�شت�شارات للم�ؤ�ش�شات الرتب�ية املختلفة يف جمايل الرتبية اخلا�شة   .4

وتكن�ل�جيا التعليم.
اإعداد كفاءات ترب�ية قادرة على البحث والعلم بنجاح يف جمايل الرتبية اخلا�شة وتكن�ل�جيا   .5

التعليم.
2- ق�صم الإدارة واملناهج:

ومينح ق�سم الإدارة واملناهج درجة املاج�ستري يف:
1- مناهج وطرق التدري�س،

2- الإدارة والقيادة الرتب�ية.
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 روؤية ق�صم الإدارة واملناهج ور�صالته واأهدافه:

  الروؤية: 

التمّيز بن�عية اخلريجني.
  الر�صالة:

ال�شعي لإعداد ك�ادر ب�شرية م�ؤهلة يف جمايل الإدارة واملناهج لتلبية املجتمع بكفاءة وفاعلية.
  الأهداف:

1. تن�شيط البحث العلمي والدورات التدريبية يف جمايل الإدارة واملناهج.
2. تقييم حمت�ى امل�اد الدرا�شية لتخ�ش�شي الإدارة واملناهج وتط�يرها.

3. تقدمي امل�شاعدة الفنية وال�شت�شارات للم�ؤ�ش�شات الرتب�ية املختلفة يف جمايل الإدارة واملناهج.
4. اإعداد كفاءات ترب�ية قادرة على البحث العلمي بنجاح يف جمايل الإدارة واملناهج.

5. النفتاح على املجتمع لتقدمي ال�شت�شارات واخلدمات للم�ؤ�ش�شات الرتب�ية.

 كلية الإعالم
روؤية كلية الإعالم ور�صالتها واأهدافها:

 الروؤية
الريادة يف الربامج الأكادميية وخدمة املجتمع يف جمال الإعالم.

 الر�صالة:
اإعداد وتاأهيل خريجني متميزين للمناف�شة يف حقل الإعالم.

  الأهداف:
1. تزويد الطلبة باملعرفة العملية والنظرية ل�شتى جمالت الإعالم.

2. اإك�شاب الطلبة مهارات ا�شتخدام اأحدث التقنيات يف جمال الإعالم.
3. ت�عية الطلبة مبعايري ال�شل�ك املهني واأخالقيات الإعالم.

4. ت�شجيع الطلبة على امل�شاركة يف خدمة املجتمع املحلي.
  الأق�صام العلمية لكلية الإعالم:

1- ق�صم ال�صحافة والإعالم:
ومينح ق�شم ال�شحافة والإعالم درجتي البكال�ري��س واملاج�شتري يف:
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1. ال�شحافة )بكال�ري��س(
2. الإعالم )ماج�شتري(.

 روؤية ق�صم ال�صحافة والإعالم ور�صالته واأهدافه:

  الروؤية: 

الريادة يف الربامج الأكادميية وخدمة املجتمع يف جمال ال�شحافة والإعالم.
  الر�صالة:

اإعداد وتاأهيل خريجني متميزين اأكادمييًا ومهنيًا يف جمال ال�شحافة والإعالم للمناف�شة يف �ش�ق 
العمل.

  الأهداف:
1. تقدمي ال�شت�شارات واخلربات خلدمة املجتمع.

2. اإك�شاب الطلبة معارف ومهارات حديثة يف جمال ال�شحافة والإعالم الإلكرتوين احلديث.
3. ت�عية الطلبة مبعايري ال�شل�ك املهني واأخالقيات املهنة.

4. اإك�شاب الطلبة مهارات الفن�ن ال�شحفية احلديثة.
2- ق�صم الإذاعة والتلفزيون:

1. ومينح ق�شم الإذاعة والتلفزي�ن درجة البكال�ري��س.
 روؤية ق�صم الإذاعة والتلفزيون ور�صالته واأهدافه:

  الروؤية: 

الريادة يف الربامج الأكادميية وخدمة املجتمع يف جمال الإذاعة والتلفزي�ن.
  الر�صالة:

اإعداد وتاأهيل خريجني متميزين اأكادمييًا ومهنيًا يف جمال الإذاعة والتلفزي�ن للمناف�شة يف �ش�ق 
العمل.

  الأهداف:
1. اإك�شاب الطلبة معارف ومهارات اإعداد واإنتاج الربامج الإذاعية والتلفزي�نية.

2. اإك�شاب الطلبة مهارات ا�شتخدام اأحدث التقنيات يف جمال الإنتاج الإذاعي والتلفزي�ين.
3. ت�عية الطلبة مبعايري ال�شل�ك املهني واأخالقيات املهنة.

4. ت�شجيع الطلبة على امل�شاركة يف امل�شاريع الريادية مبا يخدم املجتمع املحلي.
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 كلية احلقوق 
 روؤية كلية احلقوق ور�صالتها واأهدافها

 الروؤية:

التميز يف تدري�س القان�ن والبحث العلمي.
 الر�صالة:

تعميق املعرفة القان�نية النظرية واملهارات العملية مبا يلبي احتياجات �ش�ق العمل.
 الأهداف:

1. تخريج طلبة م�ؤهلني ل�شغل جمالت قان�نية يف خمتلف القطاعني العام واخلا�س.
2. تر�شيخ ثقة املجتمع املحلي بكلية احلق�ق.

3. حتفيز اأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة على البحث العلمي.
4. تلبية احتياجات اأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة بامل�شتجدات التكن�ل�جية. 

  اأق�صام كلية احلقوق:

1- ق�صم القانون:
- ومينح درجة البكال�ري��س يف القان�ن.

2- ق�صم القانون العام:
- ومينح درجة املاج�شتري يف القان�ن العام.

3- ق�صم القانون اخلا�س:
- ومينح درجة املاج�شتري يف القان�ن اخلا�س.
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 كلية الهند�سة 
روؤية كلية الهند�صة ور�صالتها واأهدافها:

 الروؤية:
ريادة ومتيز يف تخ�ش�شات الهند�شة تعليمًا وبحثًا وتطبيقًا.

 الر�صالة:
تخريج مهند�شني قادريني على املناف�شة يف �ش�ق العمل مبهنية عالية.

 الأهداف:
1. تزويد الطلبة باملعارف واملهارات الأ�شا�شية واملهنية.

2. اإك�شاب الطلبة مهارات الت�ا�شل.
3. تر�شيخ اأخالقيات املهنة لدى الطلبة ومبادئ املمار�شة العملية لها.

4. التط�ير امل�شتمر للربامج الدرا�شية ح�شب حاجة �ش�ق العمل.
5. حتفيز الكادر التدري�شي والطلبة على البحث العلمي والتعليم امل�شتمر.

6. ت�شجيع الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س على تقدمي اأفكار ريادّية.
7. بناء ج�ش�ر الت�ا�شل مع اجلهات ذات العالقة يف املجالت الهند�شية والتدريبية والعمل البحثي.

8. تقدمي التدريب وال�شت�شارات الهند�شية للجهات ذات العالقة.
  اأق�صام كلية الهند�صة وتخ�ص�صاتها:

1- ق�صم الهند�صة املدنية:
- ومينح درجة البكال�ري��س يف الهند�شة املدنية.

2- ق�صم الهند�صة املعمارية واأنظمة البناء:
1- ومينح درجة البكال�ري��س يف الهند�شة املعمارية واأنظمة البناء.

3- ق�صم هند�صة الطاقة املتجددة:
- ومينح درجة البكال�ري��س يف هند�شة الطاقة املتجددة.

روؤية ق�صم الهند�صة املدنية ور�صالته واأهدافه:

 الروؤية:
ريادة ومتيز يف الهند�شة املدنية تعليمًا وبحثًا وتطبيقًا.

 الر�صالة:
تخريج مهند�شني قادريني على املناف�شة يف �ش�ق العمل مبهنية عالية.
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 الأهداف:

1. تزويد الطلبة باملعارف واملهارات الأ�شا�شية واملهنية.
2. اإك�شاب الطلبة مهارات الت�ا�شل.

3. تر�شيخ اأخالقيات املهنة لدى الطلبة ومبادئ املمار�شة العملية لها.
4. التط�ير امل�شتمر للربامج الدرا�شية ح�شب حاجة �ش�ق العمل.

5. حتفيز الكادر التدري�شي والطلبة على البحث العلمي والتعليم امل�شتمر.
6. ت�شجيع الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س على تقدمي اأفكار ريادّية.

روؤية ق�صم الهند�صة املعمارية واأنظمة البناء ور�صالته واأهدافه

 الروؤية:
حتقيق التميز والإبداع يف التعليم والتعلم والبحث العلمي حمليًا واإقليميًا.

 الر�صالة:
اإعداد معماريني قادرين على الإبداع والعمل يف حقل العمل الهند�شي لتلبية احتياجات املجتمع.

 الأهداف:

1. تزويد الطلبة باملعارف واملهارات الأ�شا�شية واملهنية.
2. اإك�شاب الطلبة مهارات الت�ا�شل.

3. تر�شيخ اأخالقيات املهنة لدى الطلبة ومبادئ املمار�شة العملية لها.
4. التط�ير امل�شتمر للربامج الدرا�شية ح�شب حاجة �ش�ق العمل.

5. حتفيز الكادر التدري�شي والطلبة على البحث العلمي والتعليم امل�شتمر.
6. ت�شجيع الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س على تقدمي اأفكار ريادّية.

روؤية ق�صم هند�صة الطاقة املتجددة ور�صالته واأهدافه

 الروؤية:
ريادة ومتيز يف الطاقة املتجددة تعليمًا وبحثًا وتطبيقًا.

 الر�صالة:
تخريج مهند�شني قادريني على املناف�شة يف �ش�ق العمل مبهنية عالية.
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 الأهداف:

1. تزويد الطلبة باملعارف واملهارات الأ�شا�شية واملهنية.
2. اإك�شاب الطلبة مهارات الت�ا�شل.

3. تر�شيخ اأخالقيات املهنة لدى الطلبة ومبادئ املمار�شة العملية لها.
4. التط�ير امل�شتمر للربامج الدرا�شية ح�شب حاجة �ش�ق العمل.

5. حتفيز الكادر التدري�شي والطلبة على البحث العلمي والتعليم امل�شتمر.
6. ت�شجيع الطلبة واأع�شاء هيئة التدري�س على تقدمي اأفكار ريادّية.
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 كلية تكنولوجيا املعلومات

روؤية كلية تكنولوجيا املعلومات ور�صالتها واأهدافها:

 الروؤية:
ريادة عاملية ومتّيز يف التعليم والبحث العلمي يف جمالت تكن�ل�جيا املعل�مات.

 الر�صالة:
باحتياجات  وربطها  املعل�مات  تكن�ل�جيا  جمالت  يف  والتميز  الإبداع  على  حمفزة  بيئة  ت�فري 

املجتمع املحلي.

 الأهداف:
1. التمّيز يف جمالت تكن�ل�جيا املعل�مات على امل�شت�ى الأكادميي والبحثي.

2. تط�ير الربامج الأكادميية مل�اكبة التط�رات التكن�ل�جية احلديثة.
3. ا�شتحداث الربامج الأكادميية مبا يتنا�شب مع احتياجات �ش�ق العمل.

4. تنمية مهارات الطلبة املعرفية، والفكرية، واملهنية.

5. ت�فري بيئة حمفزة لأع�شاء الهيئتني التدري�شية والإدارية وطلبة الكلية يف جمالت البحث العلمي.
6. ا�شتقطاب هيئة تدري�شية اأكادميية وفنية متميزة.

7. تنمية مهارات وقدرات اأع�شاء الهيئة التدري�شية وتط�يرها مبا يتما�شى وامل�شتجدات العلمية 
والتكن�ل�جية.

8. تبني امل�شاريع الريادية مبا ي�شهم يف خدمة املجتمع.
9. تفعيل قن�ات الت�ا�شل مع الهيئات وامل�ؤ�ش�شات ذات العالقة يف جمالت تكن�ل�جيا املعل�مات.

10. الرتقاء بالعملية التعلمية التعليمية مبا يتنا�شب وامل�شتجدات العلمية والتكن�ل�جية.

  الأق�صام العلمية لكلية تكنولوجيا املعلومات وتخ�ص�صاتها:
1- قسم علم الحاسوب:

- ومينح درجتي البكال�ري��س واملجا�شتري يف علم احلا�ش�ب.
2- قسم نظم المعلومات الحاسوبية

- ومينح درجتي البكال�ري��س واملجا�شتري يف نظم املعل�مات احلا�ش�بية.
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روؤية ق�صم علم احلا�صوب ور�صالته واأهدافه

 الروؤية:

التمّيز يف جمال علم احلا�ش�ب اأكادمييًا وبحثيًا.
 الر�صالة:

اإعداد خريجني متميزين يف جمال علم احلا�ش�ب.
 الأهداف:

1. ت�فري بيئِة تعليمية للطلبة متّكُنهم من الَتَعّلم الذاتي.
2. تنمية مهارات الت�شال والت�ا�شل لدى الطلبة.

3. ا�شتقطاب هيئة تدري�شية اأكادميية وفنية متميزة.
4. تعزيز اجلانب البحثي والأكادميي لدى الطلبة وربطه باجل�انب التطبيقية.

5. تقدمي خريجني قادرين على التناف�س يف جمال علم احلا�ش�ب.
6. اإِْعداد اخلريجني على درجة عالية من الحرتاف واأخالق املهنة.

7. امل�اءمة بني متطلبات �ش�ق العمل واملخرجات التعليمية.
روؤية ق�صم نظم املعلومات احلا�صوبية ور�صالته واأهدافه

 الروؤية:

التمّيز يف جمال نظم املعل�مات احلا�ش�بية اأكادمييًا وبحثيًا.
 الر�صالة:

اإعداد خريجني متميزين يف جمال نظم املعل�مات احلا�ش�بية.
 الأهداف:

1. ت�فري بيئِة تعليمية للطلبة متّكُنهم من الَتَعّلم الذاتي.
2. تنمية مهارات الت�شال والت�ا�شل لدى الطلبة.

3. ا�شتقطاب هيئة تدري�شية اأكادميية وفنية متميزة.
4. تعزيز اجلانب البحثي والأكادميي لدى الطلبة وربطه باجل�انب التطبيقية.
5. تقدمي خريجني قادرين على التناف�س يف جمال نظم املعل�مات احلا�ش�بية.

6. اإِْعداد اخلريجني على درجة عالية من الحرتاف واأخالق املهنة.
7. امل�اءمة بني متطلبات �ش�ق العمل واملخرجات التعليمية.
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 كلية العمارة والت�سميم

روؤية كلية العمارة والت�صميم ور�صالتها واأهدافها:

 الروؤية:

التميز عامليُا يف التعلم والتعليم والبحث العلمي يف جمالت العمارة والت�شميم.
 الر�صالة:

امل�اءمة بني الأ�شالة واملعا�شرة لإعداد ك�ادر مبدعني قادرين على تلبية احتياجات املجتمع.
 الأهداف:

العلمية  التط�رات  م�اكبة  قادرين على  عالية،  ُم�شممني متخ�ش�شني ذوي احرتافية  اإعداد   .1
والتكن�ل�جية.

2. اإعداد ُم�شممني مبدعني م�اكبني للتط�رات العلمية والتكن�ل�جية.
3. الت�ا�شل مع املجتمع لتلبية احتياجاته يف جمايل العمارة والت�شميم.

4. ت�شجيع تبادل اخلربات مع امل�ؤ�ش�شات الأكادميية واملهنية املتخ�ش�شة يف جمالت الت�شميم 
عامليًا.

5. حتفيز الكادر التدري�شي والطلبة على البحث العلمي والتعلم امل�شتمر.
6. تر�شيخ اخالقيات املهنة لدى الطلبة ومبادئ ممار�شتها.

اأق�صام كلية العمارة والت�صميم:

1-  ق�صم الت�صميم اجلرافيكي:

 الروؤية:

التميز العاملي يف برامج الت�شميم اجلرافيكي.
 الر�صالة:

الت�شميم  جمال  يف  الإبداع  على  حُمفزة  فنية  بيئة  ت�فري  خالل  من  املعرفة  بناء  يف  الإ�شهام 
اجلرافيكي.

 الأهداف:

1- اإعداد ك�ادر متميزة قادرة على م�اكبة متغريات �ش�ق العمل.
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2- تط�ير قدرات الطلبة البداعية يف جمال الت�شميم اجلرافيكي.
3- ت�شجيع تبادل اخلربات مع امل�ؤ�ش�شات الأكادميية وال�شركات املتخ�ش�شة يف جمالت الت�شميم 

اجلرافيكي.
4-ت�فري بيئة حمفزة للبحث العلمي لأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة.

2- ق�صم هند�صة العمارة:

 الروؤية:

التميز عامليُا يف التعلم والتعليم والبحث العلمي يف جمالت العمارة والت�شميم.
 الر�صالة:

امل�اءمة بني الأ�شالة واملعا�شرة لإعداد ك�ادر مبدعني قادرين على تلبية احتياجات �ش�ق العمل.
 الأهداف:

1- اإعداد ك�ادر ذوي كفاءة وقدرة عالية قادرين على م�اكبة التط�ر امل�شتمر يف جمال العمارة 
عامليا.

2- تط�ير قدرات الطلبة النقدية والإبداعية حلل امل�شكالت يف جمايل العمارة والت�شميم.
3- ت�شجيع الت�شال والت�ا�شل مع املجتمع املحلي.
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 كلية اإدارة الأعمال

روؤية كلية اإدارة الآعمال ور�صالتها واأهدافها:

 الروؤية:

الريادة والتميز يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف جمالت الأعمال
 الر�صالة:

الإ�شهام يف بناء اقت�شاد املعرفة والتنمية امل�شتدامة باإعداد ك�ادر يف خمتلف جمالت الأعمال
 الأهداف:

1- ربط تخ�ش�شات جمالت الأعمال باحتياجات املجتمع
2- تخريج ك�ادر ذات مهارات قيادية م�اكبة للتط�رات العلمية يف جمالت الأعمال

3- تط�ير املهارات البحثية لأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة
4- ت�شجيع امل�شاريع الإبداعية الريادية مبا ي�شهم يف تنمية املجتمع

5- بناء �شراكة فاعلة مع م�ؤ�ش�شات املجتمع يف جمالت الأعمال

اأق�صام كلية اإدارة الآعمال:

ق�صم املحا�صبة والتمويل:

الروؤية:

الريادة والتميز يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف جمالت املحا�شبة والتم�يل

الر�صالة:

الإ�شهام يف اإعداد كفاءات مهنية متميزة ومبدعة يف تخ�ش�س املحا�شبة والتم�يل

الأهداف:

1-الإبداع والتميز يف جمالت املحا�شبة والتم�يل
2-رفد �ش�ق العمل بك�ادر م�اكبة للتط�رات العلمية يف تخ�ش�س املحا�شبة والتم�يل

3- تط�ير املهارات التعلمية التعليمية لأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة
4- تنمية املهارات البحثية لأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة يف جمال املحا�شبة والتم�يل
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5- ت�شجيع امل�شاريع الريادية يف جمال املحا�شبة والتم�يل مبا ي�شهم يف خدمة املجتمع.
6- بناء �شراكة فاعلة مع م�ؤ�ش�شات املجتمع يف جمال املحا�شبة والتم�يل.

7- تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم على تخطيط وتنفيذ ورقابة العمليات املالية.

ق�صم املحا�صبة والتمويل:

 الروؤية:

الريادة والتميز يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف جمالت املحا�شبة والتم�يل.
 الر�صالة:

الإ�شهام يف اإعداد كفاءات مهنية متميزة ومبدعة يف تخ�ش�س املحا�شبة والتم�يل.
 الأهداف:

1-الإبداع والتميز يف جمالت املحا�شبة والتم�يل.
2-رفد �ش�ق العمل بك�ادر م�اكبة للتط�رات العلمية يف تخ�ش�س املحا�شبة والتم�يل.

3- تط�ير املهارات التعلمية التعليمية لأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة.
4- تنمية املهارات البحثية لأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة يف جمال املحا�شبة والتم�يل.

5- ت�شجيع امل�شاريع الريادية يف جمال املحا�شبة والتم�يل مبا ي�شهم يف خدمة املجتمع.
6- بناء �شراكة فاعلة مع م�ؤ�ش�شات املجتمع يف جمال املحا�شبة والتم�يل.

7- تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم على تخطيط وتنفيذ ورقابة العمليات املالية.

ق�صم اإدارة الآعمال:

 الروؤية:

الريادة والتميز يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف تخ�ش�شات العل�م الإدارية.   
 الر�صالة:

الإ�شهام يف اإعداد كفاءات مهنية متميزة ومبدعة يف تخ�ش�شات العل�م الإدارية.
 الأهداف:

1- الإبداع والتميز يف تخ�ش�شات العل�م الإدارية.
2- رفد �ش�ق العمل بك�ادر م�اكبة للتط�رات العلمية يف تخ�ش�شات العل�م الإدارية.
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3- تط�ير املهارات التعلمية التعليمية لأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة
4- تنمية املهارات البحثية لأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة يف تخ�ش�شات العل�م الإدارية

5- ت�شجيع امل�شاريع الريادية يف تخ�ش�شات العل�م الإدارية مبا ي�شهم يف خدمة املجتمع
6- بناء �شراكة فاعلة مع م�ؤ�ش�شات املجتمع يف تخ�ش�شات العل�م الإدارية

ق�صم الإدارة ال�صياحية:

 الروؤية:
الريادة والتميز يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف جمالت الإدارة ال�شياحية

 الر�صالة:
الإ�شهام يف اإعداد كفاءات مهنية متميزة ومبدعة يف تخ�ش�س الإدارة ال�شياحية

 الأهداف:
1- الإبداع والتميز يف جمالت الإدارة ال�شياحية

2- رفد �ش�ق العمل بك�ادر م�اكبة للتط�رات العلمية يف تخ�ش�س الإدارة ال�شياحية
3- تط�ير املهارات التعلمية التعليمية لأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة

4- تنمية املهارات البحثية لأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة يف جمال الإدارة ال�شياحية
5- ت�شجيع امل�شاريع الريادية يف جمال الإدارة ال�شياحية مبا ي�شهم يف خدمة املجتمع

6- بناء �شراكة فاعلة مع م�ؤ�ش�شات املجتمع يف جمال الإدارة ال�شياحية
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مراكز اجلامعة

1- مركز اللغات

2- مركز التدريب والتط�ير الإعالمي

3- مركز يعق�ب نا�شر الدين لإحياء الرتاث

4- مركز التنمية والتط�ير الأكادميي والإداري

5- مركز الأعمال الريادية

6- مركز الإر�شاد واخلدمات النف�شية

7-  مركز التحكيم

8- مركز حق�ق الإن�شان

9- مركز الدرا�شات الإ�شرتاتيجية

10- مركز ال�شت�شارات والتدريب
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املادة )1(: 

 2015 ل�شنة  الأو�شط  ال�شرق  جامعة  البكال�ري��س" يف  درجة  منح  "تعليمات  التعليمات  هذه  ت�شمى 
ويعمل بها اعتباًرا من تاريخ اإقرارها.

املادة )2(: 
يك�ن للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ش�شة لها اأدناه ما مل تدل 

القرينة على غري ذلك:
جامعة ال�شرق الأو�شط.  : اجلامعة   
جمل�س عمداء اجلامعة.  : املجل�س   

رئي�س اجلامعة.  : الرئي�س   
عميد الكلية املعني.  : العميد   

اأي من كليات اجلامعة.  : الكلية   
اأي من اق�شام الكلية.  : الق�شم   

الف�شل الدرا�شي الأول اأو الثاين من كل عام جامعي.  : الف�شل الدرا�شي  
وحدة قيا�س اأكادميي تقابلها )16( حما�شرة نظرية.  : ال�شاعة املعتمدة  

عـــدد ال�شاعـــات املعتمدة التـــي ي�شمح للطالـــب ت�شجيلها يف   : العبء الدرا�شي  
الف�شل الدرا�شي ال�احد.     

املادة )3(: 

تطبق هذه التعليمات على جميع طلبة كليات اجلامعة امل�شجلني لنيل درجة البكال�ري��س.

الخطط الدراسية
املادة )4(: 

اأ. يقر املجل�س اخلطط الدرا�شية التي ت�ؤدي اإىل نيل درجة البكال�ري��س يف التخ�ش�شات التي تقدمها 
الأق�شام يف كليات اجلامعة، وذلك بناء على تن�شيب من جمال�س الكليات وت��شية جمال�س الأق�شام.

تعليمات منح درجة البكالوريو�س يف جامعة ال�سرق الأو�سط ل�سنة 2015 
�سادرة عن جمل�س الأمناء 

ا�ستنادًا اإىل املادة )17/ب/12( من قانون موؤقت رقم )16( ل�سنة 2010/
 قانون معدل لقانون اجلامعات الأردنية
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ب. ت��شع اخلطط الدرا�شية على اأ�شا�س نظام ال�شاعات املعتمدة.
ج. يحدد لكل مادة من م�اد اخلطط الدرا�شية )3( �شاعات معتمدة، ويج�ز بقرار من املجل�س اأن تقل 

اأو تزيد عن ذلك.
د. يجري تق�مي ال�شاعات املعتمدة لكل مادة على اأ�شا�س اأن املحا�شرة الأ�شب�عية، اأو الندوة هي �شاعة 
معتمدة، اأما �شاعات املختربات والتطبيق العملي، فيجري تق�ميها لكل مادة على حدة، ويف جميع 

احلالت ل يقل ح�شاب ال�شاعة املعتمدة عن �شاعتني تطبيقيتني اأو �شاعتي خمترب.

املادة )5(:
يك�ن احلد الأدنى ملجم�ع ال�شاعات املعتمدة املطل�بة لنيل درجة البكال�ري��س يف اخلطط الدرا�شية 

للتخ�ش�شات التي تقدمها كليات اجلامعة كما ياأتي:
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احلد الأدنى )�س.م( الكلية �تخ�ش�شاتها

الآداب والعل�م
132       1. اللغة الجنليزية واآدابها/ البكال�ري��س.

132       2. اللغة العربية واآدابها/ البكال�ري��س.
احلق�ق

141       1. القان�ن/ البكال�ري��س.
الأعمال

132       1. اإدارة الأعمال/ بكال�ري��س.
132       2. الت�ش�يق/ البكال�ري��س.
132       3. التم�يل/ البكال�ري��س.

132       4. املحا�شبة/ البكال�ري��س.
132       5. الإدارة ال�شياحية/ البكال�ري��س.

تكن�ل�جيا املعل�مات
132       1. علم احلا�ش�ب/ البكال�ري��س.

132       2. نظم املعل�مات احلا�ش�بية/ البكال�ري��س.
العل�م الرتب�ية

132       1. تكن�ل�جيا التعليم/ البكال�ري��س.
الهند�سة

162       1. الهند�شة املدنية/ البكال�ري��س.
162       2. الهند�شة املعمارية واأنظمة البناء/ البكال�ري��س.

162       3. هند�شة الطاقة املتجددة/ البكال�ري��س.
162       4. الهند�شة الكهربائية/ البكال�ري��س.

الإعالم
132       1. ال�شحافة/ البكال�ري��س

132       2. الإذاعة والتلفزي�ن/ البكال�ري��س.
العمارة والت�سميم

168       1. هند�شة العمارة/ البكال�ري��س.
135       2. الت�شميم اجلرافيكي/ البكال�ري��س.

132       3. الت�شميم الداخلي.
ال�سيدلة

168       1. ال�شيدلة.

املادة )6(: 
ت�شمل اخلطط الدرا�شية لكل تخ�ش�س متنح فيه درجة البكال�ري��س املتطلبات الآتية، على اأن حتدد 
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كل خطة درا�شية عدد ال�شاعات املعتمدة للمتطلبات �شمن احلدود الدنيا والعليا كما ياأتي:
اأوًل: متطلبات اجلامعة:

ت�شكل متطلبات اجلامعة اأر�شية م�شرتكة جلميع طلبة اجلامعة، الهدف منها زيادة قدرة الطالب 
على الت�ا�شل والتعبري باللغتني العربية والإجنليزية، اإ�شافة اإىل تعزيز قدراته يف ا�شتخدام احلا�ش�ب 

واإثراء معرفته يف املجالت الإن�شانية والجتماعية والعلمية، وتعزيز فهمه حل�شارة اأمته وفكرها.
تتك�ن متطلبات اجلامعة من )27( �شاعة معتمدة، م�زعة على النح� الآتي:

اأ. امل�اد الإجبارية وهي ب�اقع )12( �شاعة معتمدة على النح� الآتي:

ا�شم املادة ال�شاعات املعتمدة رقم املادة
1. اللغة العربية )1( 3 0106161

2. اللغة الإجنليزية )1( 3 0106171

3. العل�م الع�شكرية* 3 0106100

4. الرتبية ال�طنية** 3 0106184

وعلى  الأردنيني،  غري  للطلبة  واختيارية  الأردنيني،  للطلبة  اإجبارية  الع�شكرية  العل�م  مادة  تك�ن   *
اجلامعة  تطرحها  مادة  اأي  درا�شة  املادة،  هذه  درا�شة  يختاروا  مل  الذين  الأردنيني  غري  الطلبة 

وحت�شب �شاعاتها �شمن ال�شاعات املطل�بة للتخرج ول تدخل يف ح�شاب املعدل الرتاكمي.
بديلة يف احلالت  مادة  اخذ  اإىل  دون احلاجة  الع�شكرية  العل�م  مادة  درا�شة  الطالب من  يعفى 

الآتية:
1.  اإذا كان الطالب من خريجي الكليات الع�شكرية الأردنية )جامعة م�ؤتة، الكلية الع�شكرية امللكية، 

مدر�شة املر�شحني(، اأو ما يعادلها من كليات ع�شكرية اأجنبية.
التاأ�شي�شية  ال�كالء  ودورات  التاأ�شي�شية  ال�شنف  دورات  على  احلا�شل�ن  ال�شباط  من  كان  اإذا   .2

بالن�شبة للرتب الأخرى.
3. اإبراز وثيقة من دائرة التعليم اجلامعي التابعة ملديرية الثقافة الع�شكرية بالقيادة العامة للق�ات 
امل�شلحة الأردنية - اجلي�س العربي ت�شري اأن الطالب املعني تنطبق عليه �شروط الإعفاء ال�اردة يف 

1، 2 من هذه املادة.
غري  الطلبة  وعلى  الأردنيني،  لغري  واختيارية  الأردنيني  للطلبة  اإجبارية  ال�طنية  الرتبية  مادة   **

الأردنيني الذين مل يختاروا درا�شة هذه املادة اأن يدر�ش�ا مادة بديلة لها.
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العربية، والجنليزية، ومهارات احلا�ش�ب( يف  امل�شت�ى )اللغة  التقدم لمتحانات  الطالب  ب. على 
الطالب  يتقدم  مل  واإذا  واحدة،  وملرة  الطالب  التحاق  من  اجلامعي  العام  نهاية  اأق�شاه  م�عد 
لالمتحانات يف م�عدها يفقد حقه يف التقدم اإليها وتر�شد له عالمة )0( �شفر جامعي، وعليه 

درا�شة املادة ال�شتدراكية خارج اخلطة الدرا�شية.
ي�شتثنى من امتحانات امل�شت�ى الطلبة املج�شرون واملنتقل�ن للجامعة، �شريطة اأن يك�ن�ا قد اجتازوا 

بنجاح امتحان امل�شت�ى يف الكليات التي انتقل�ا منها اأو در�ش�ا فيها بنجاح هذه امل�اد.
الثالثة  اجلداول  بني  من  الطالب  يختارها  معتمدة  �شاعات   )15( ب�اقع  وهي  الختيارية  امل�اد  ج. 

الآتية:
اجلدول الأول: العل�م الإن�شانية، ويدر�س الطالب منه )6( �شاعات معتمدة

عدد ال�شاعات املعتمدةا�شم املادةرمز املادة
13.  اللغة العربية )2(0106162

23.  اللغة الجنليزية )2(0106172

33.  الثقافة الإ�شالمية0106180

اجلدول الثاين: العل�م الجتماعية، ويدر�س الطالب منه )3( �شاعات معتمدة
عدد ال�شاعات املعتمدةا�شم املادةرمز املادة
13.  القان�ن يف حياتنا0106121

23.  حق�ق الإن�شان0106122

33.  تاريخ القد�س والق�شية الفل�شطينية0106182

43.  ق�شايا دولية معا�شرة0106183

اجلدول الثالث: العل�م والتكن�ل�جيا وال�شحة، ويدر�س الطالب منه )6( �شاعات معتمدة
عدد ال�شاعات املعتمدةا�شم املادةرمز املادة
13.  مهارات حا�ش�ب )1(0106110

23.  مهارات الت�شال والت�ا�شل0106133

33.  مهارات التفكري0106134

43.  الرتبية الريا�شية وال�شحية0106233
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ثانيًا:  متطلبات الكلية:
تك�ن ال�شاعات املعتمدة ملتطلبات الكلية ب�اقع )15%( على الأقل من جمم�ع ال�شاعات املعتمدة 
للخطة الدرا�شية للتخ�ش�س. ويج�ز اأن ت�شتمل متطلبات الكلية م�ادًا اإجبارية واأخرى اختيارية، ويف 

هذه احلالة يراعى األ تزيد امل�اد الختيارية عن )40%( من متطلبات الكلية.
 ثالثًا:  متطلبات الق�صم التخ�ص�صية:

ال�شاعات  جمم�ع  من  الأقل  على   )%60( ب�اقع  التخ�ش�س  ملتطلبات  املعتمدة  ال�شاعات  تك�ن 
املعتمدة للخطة الدرا�شية للتخ�ش�س.

اأ. ت�شمل م�اد الق�شم التخ�ش�شية على م�اد اإجبارية واأخرى اختيارية.
الق�شم  متطلبات  �شاعات  جمم�ع  من   )%20( ب�اقع  الختيارية  للم�اد  الأعلى  احلد  يك�ن  ب. 

التخ�ش�شية.
رابعًا: متطلبات الق�صم امل�صاندة:

اجلامعة  كليات  �شائر  من  اأو  الكلية  يف  الأخرى  الأق�شام  من  امل�شاندة  امل�اد  ق�شم  كل  يختار  اأ. 
الأخرى.

ب. تك�ن امل�اد امل�شاندة وثيقة ال�شلة بطبيعة التخ�ش�س يف الق�شم.
خام�صًا: املتطلبات احلرة:

يختار الطالب من )3-6( �شاعات معتمدة من امل�اد املطروحة يف اجلامعة مع مراعاة املتطلب 
ال�شابق للمادة.

املادة )7(:
اأ. ت�شنف امل�اد التي يطرحها كل ق�شم، وامل�اد التي ترد يف اخلطة الدرا�شية على اأ�شا�س م�شت�يات 
اأربعة اأو خم�شة، وتعطى كل مادة رقمًا يدل على الكلية والق�شم وامل�شت�ى واملجال املعريف والرقم 

الت�شل�شلي للمادة �شمن جمالها املعريف.
ب. حتدد املتطلبات ال�شابقة اأو املتزامنة لكل مادة )اإن وجدت(، وتثبت هذه املتطلبات اإزاء كل مادة.
ج. ل يج�ز للطالب اأن يدر�س مادة ما قبل اأن يدر�س متطلبها ال�شابق اإل مب�افقة عميد الكلية التي 

تدر�س املادة، ويف حالة حدوث ذلك فاإن ت�شجيله وعالمته يف تلك املادة يعدان ُملغيني.
د. يج�ز للطالب اأن يدر�س مادة ما، ومتطلبها ال�شابق ب�شكل متزامن يف الف�شل ذاته، اإذا كان قد 
وكان  فيه  تخرجه  املت�قع  الف�شل  يف  م�شجاًل  كان  اإذا  اأو  فيه،  ينجح  ومل  ال�شابق  املتطلب  در�س 
تخرجه يت�قف على درا�شة تلك املادة، اأو اإذا كان منق�ل من جامعة اأخرى �شريطة ح�ش�له على 

م�افقة العميد املعني.
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نظام الدراسة
املادة )8(:

اأ. 1. تتك�ن ال�شنة الدرا�شية من ف�شلني درا�شيني عاديني هما: الف�شل الأول والف�شل الثاين.
2. يج�ز للجامعة اأن تطرح م�اد يف الف�شل ال�شيفي، ول يعد هذا الف�شل ف�شال درا�شيا.

)اأربع  ف�ش�ل  ثمانية  عادي  درا�شي  بعبء  الأوىل  اجلامعية  الدرجة  لنيل  الدرا�شة  مدة  تك�ن   .3
�شن�ات درا�شية( للتخ�ش�شات ذات ال�شن�ات الأربع، وع�شرة ف�ش�ل )خم�س �شن�ات درا�شية( 

للتخ�ش�شات ذات ال�شن�ات اخلم�س.
درا�شية  �شن�ات  ثالث  عن  تقل  مدة  يف  البكال�ري��س  درجة  على  يح�شل  اأن  للطالب  يج�ز  ل   4.
ذات  للتخ�ش�شات  درا�شية  �شن�ات  اأربع  عن  تقل  والأ  الأربع  ال�شن�ات  ذات  التخ�ش�شات  يف 
ال�شن�ات اخلم�س، وال�شنة الدرا�شية هنا تعني الف�شل الأول والثاين، ويج�ز للمجل�س تقلي�س 

هذه املدة ف�شاًل درا�شيًا واحًد.
5. ل يج�ز اأن تزيد املدة التي يق�شيها الطالب م�شجاًل يف الدرا�شة للح�ش�ل على الدرجة اجلامعية 
الأوىل يف اجلامعة عن اأربعة ع�شر ف�شاًل )�شبع �شن�ات درا�شية( للتخ�ش�شات ذات ال�شن�ات 

الأربع، و�شتة ع�شر ف�شاًل )ثماين �شن�ات درا�شية( للتخ�ش�شات ذات ال�شن�ات اخلم�س.
6. يج�ز للمجل�س منح ف�شل درا�شي اإ�شايف واحد للطالب الذي ا�شتنفد املدة الزمنية امل�شم�ح بها 

للح�ش�ل على درجة البكال�ري��س، على اأن يك�ن تخرجه يف ذلك الف�شل.
7. ل يقبل الطالب يف برناجمني درا�شيني يف اآن واحد يف اأي مرحلة من مراحل درا�شته.

ال�شيفي  الف�شل  اأما  المتحانات،  ذلك  اأ�شب�عًا مبا يف  ع�شر  �شتة  الدرا�شي  الف�شل  مدة  تك�ن  ب. 
فتك�ن مدته ثمانية اأ�شابيع مبا يف ذلك المتحانات.

البكال�ري��س  لنيل درجة  امل�شجل  الطالب  التي يدر�شها  املعتمدة  لل�شاعات  الأدنى  ج. 1. يك�ن احلد 
)12( �شاعة معتمدة يف الف�شل، ويج�ز مب�افقة العميد اأن يدر�س )9( �شاعات معتمدة، وي�شتثنى 

من ذلك الطالب الذي يت�قف تخرجه على عدد اأقل من ذلك.
2. يك�ن احلد الأعلى لل�شاعات املعتمدة التي يدر�شها الطالب )18( �شاعة معتمدة يف الف�شل.

3. يج�ز اأن ي�شل العبء الدرا�شي للطالب يف اأي ف�شل اإىل )21( �شاعة معتمدة �شريطة األ يقل 
معدله الف�شلي اأو الرتاكمي يف الف�شل ال�شابق عن )85%(، اأو اإذا كان مت�قع تخرجه يف ذلك 

الف�شل.
�شاعة   )22( اإىل  التخرج  ف�شل  يف  للطالب  الدرا�شي  العبء  ي�شل  اأن  العميد  مب�افقة  يج�ز   .4

معتمدة، �شريطة اأن تك�ن �شاعة تدريب اأو خمترب.



51

دليل الطالب 2015 - 2016

5. يك�ن احلد الأعلى للعبء الدرا�شي للطالب يف الف�شل ال�شيفي )9( �شاعات معتمدة، ويج�ز 
مب�افقة العميد زيادة عدد ال�شاعات اإىل )12( �شاعة معتمدة لغايات التخرج، وي�شمح باإ�شافة 
)1( �شاعة زيادة عن احلد الأق�شى اإذا ت�قف تخرجه عليها �شريطة اأن تك�ن �شاعة تدريب اأو 

خمترب.
د. ي�شنف الطلبة امل�شجل�ن يف اجلامعة لنيل درجة البكال�ري��س على اأربعة اأو خم�شة م�شت�يات هي 
م�شت�ى ال�شنة الأوىل وال�شنة الثانية وال�شنة الثالثة وال�شنة الرابعة وال�شنة اخلام�شة ، ويعد الطالب 
يف م�شت�ى ال�شنة الثانية اأو الثالثة اأو الرابعة اأو اخلام�شة اإذا كان قد جنح يف درا�شة ما ل يقل عن 

)33(، )66(، )99(، )132( �شاعة معتمدة على الت�ايل.
ه. يقدم كل ق�شم خطة ا�شرت�شادية م�زعة على الف�ش�ل املحددة لكل تخ�ش�س )لي�س من �شمنها 

الف�شل ال�شيفي(.
و. تعطى كل مادة رقما يدل على م�شت�اها وجمالها وت�شل�شلها.

ز. يلغى ت�شجيل الطالب يف اأي ف�شل اإذا مل ي�شدد الر�ش�م الدرا�شية يف امل�عد املحدد يف ذلك الف�شل.

ح. ي�شاف )50%( من ر�ش�م ال�شاعة املعتمدة لكل �شاعة ي�شجلها الطالب اأثناء الدرا�شة ال�شتدراكية.
المواظبة على الدوام

املادة )9(:

مادة يف اخلطة  لكل  املعتمدة  ال�شاعات  الطلبة ح�شب  امل�اظبة على احل�ش�ر جلميع  ت�شرتط  اأ. 
الدرا�شية.

للمادة دون عذر  املعتمدة  ال�شاعات  اأكرث من )15%( من جمم�ع  بالتغيب  للطالب  ي�شمح  ب. ل 
يقبله مدر�س املادة.

ج. اإذا غاب الطالب اأكرث من )15%( من جمم�ع ال�شاعات املعتمدة للمادة دون عذر مر�شي اأو 
قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح املادة، فاإنه يحرم من التقدم لالمتحان النهائي لتلك 
اإجبارية، ويف جميع الأح�ال تدخل  اإذا كانت  اإعادة درا�شتها  املادة ويعد را�شبا فيها، وعليه 
نتيجة املادة يف ح�شاب معدل عالمات الطالب الف�شلي والرتاكمي لأغرا�س الإنذار والف�شل 

من التخ�ش�س.
د. اإذا غاب الطالب اأكرث من )15%( من ال�شاعات املعتمدة ملادة ما وكان هذا الغياب لعذر مر�شي 
اأو قهري يقبله العميد، ميكن اعتبار الطالب من�شحبا من تلك املادة بقرار من العميد، وتطبق 
والت�شجيل بذلك، وتثبت  القب�ل  العميد مدير  اأحكام الن�شحاب، ويبلغ  عليه يف هذه احلالة 

كلمة )من�شحب( اإزاء تلك املادة يف ال�شجل الأكادميي للطالب. 
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هـ. ي�شمح للطلبة الذين ميثل�ن اململكة، اأو اجلامعة يف الن�شاطات الر�شمية داخل البالد اأو خارجها 
بالتغيب بن�شبة ل تتجاوز )%20(.

و. ينبه الطالب خطيًا من مدر�س املادة قبل اإيقاع عق�بة احلرمان بحقه ومب�جب من�ذج خا�س 
معد لهذه الغاية.

ز. يتم حرمان الطالب من دخ�ل المتحان النهائي بقرار من العميد، وتن�شيب من رئي�س الق�شم 
بناًء على ت��شية مدر�س املادة، ويتم تبليغ مدير دائرة القب�ل والت�شجيل بذلك عند و�ش�ل 

غياب الطالب للن�شبة املبينة �شابقًا.
اأو  اأن يك�ن ب�شهادة �شادرة عن طبيب عيادة الطلبة يف اجلامعة،  ح. ي�شرتط يف العذر املر�شي 
العميد  اإىل  ال�شهادة  واأن تقدم هذه  اأو عيادة معتمدة من اجلامعة،  امل�شت�شفى،  �شادرة عن 
القاهرة  امل�اظبة، ويف احلالت  الطالب عن  انقطاع  تاريخ  اأ�شب�ع من  تتجاوز  خالل مدة ل 

الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل اأ�شب�ع من تاريخ زوال اأ�شباب الغياب.
ط. اأما يف حال التغيب عن المتحانات النهائية في�شرط يف العذر املر�شي اأن يك�ن �شادرًا عن 
طبيب اجلامعة، اأو من ق�شم الط�ارئ يف م�شت�شفى معتمد من اجلامعة، واأن تقدم للعميد بعد 

م�شادقة عيادة اجلامعة ف�ر انتهاء مدة العذر.
القب�ل  دائرة  ومدير  واملحا�شرون  التدري�س  هيئة  واأع�شاء  الأق�شام  وروؤ�شاء  الكليات  ي. عمداء 

والت�شجيل م�ش�ؤول�ن عن تنفيذ اأحكام امل�اظبة.
االمتحانات والعالمات والمعدالت

املادة )10(:
اأ. يجري احت�شاب العالمات وت�شجيلها لكل مادة بالن�شبة املئ�ية مع بيان عدد �شاعاتها املعتمدة.

ب. 1. العالمة النهائية لكل مادة هي جمم�ع عالمة المتحان النهائي وعالمات اأعمال الف�شل، 
وي�شتثنى من ذلك كل مادة ل تدخل يف املعدل الرتاكمي اإذ ت�شجل نتائجها ناجح/را�شب.

2. يعقد المتحان النهائي لكل مادة يف نهاية الف�شل، ويك�ن المتحان حتريريًا �شاماًل ملقرر 
المتحان  ي�شمل  اأن  ويج�ز  للمادة،  الإجمالية  العالمة  له )50%( من  املادة، ويخ�ش�س 
عالمة  من  لها  تخ�ش�س  التي  الن�شبة  الق�شم  جمل�س  يحدد  عملية،  امتحانات  النهائي 

المتحان النهائي، على اأن يعتمد هذا الت�زيع من جمل�س الكلية املخت�شة.
3. تق�م جمال�س الأق�شام املعنية ببيان كيفية ت�زيع العالمات التي ت��شع للم�اد ذات الطبيعة 
الكليات  جمال�س  من  الت�زيع  هذا  يعتمد  اأن  على  اخلا�شة  اأو  البحثية  امل�اد  اأو  العملية 

املعنية، وتبلغ به دائرة القب�ل والت�شجيل.
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4. ت�شمل الأعمال الف�شلية للمادة ما ياأتي:
اأ�ًل: الختبارات ال�شف�ية والق�شرية اأو التقارير اأو البح�ث اأو ال�اجبات.

الف�شل،  من  ال�شاد�س  اأو  اخلام�س  الأ�شب�ع  يف  الأول  الختبار  ويك�ن  حتريريني،  اختبارين  ثانيًا: 
)الأ�شب�ع الثالث من الف�شل ال�شيفي(، ويك�ن الختبار الثاين يف الأ�شب�ع احلادي ع�شر اأو الثاين 
حتريري  اختبار  لكل  ويخ�ش�س  ال�شيفي(،  الف�شل  من  اخلام�س  )الأ�شب�ع  الف�شل  من  ع�شر 
)20%( من العالمة الإجمالية للمادة، وتخ�ش�س العالمات الع�شر املتبقية )10%( ملا تبقى من 

اأعمال الف�شل.
�شريطة  ن�شفي(  )اختبار  واحد  اختبار حتريري  على  القت�شار  يج�ز يف حالت خا�شة  اأ.  ثالثًا: 
اأن يتم احل�ش�ل على م�افقة جمل�س الق�شم على ذلك قبل بداية الف�شل، ويخ�ش�س لالختبار 
الن�شفي يف هذه احلالة )35%( من العالمة الإجمالية للمادة، ويعقد هذا الختبار يف الأ�شب�ع 

الثامن اأو التا�شع من الف�شل.
اأحد  الق�شم  جمل�س  يعني  مدر�س،  من  اأكرث  يدر�شها  التي  ال�شعب  املتعددة  امل�اد  حال  يف  ب. 
مدر�شي املادة من�شقًا لها. يت�ىل املن�شق و�شع خطة تدري�س املادة والإ�شراف على الختبارات 

والمتحانات امل�شرتكة للمادة والتعاون مع املدر�شني عند تقييم اأداء الطلبة يف املادة.
رابعًا: امل�اد العملية:

اأ . يخ�ش�س لأعمال الف�شل )60%( من العالمة النهائية، وت�شمل عالمات التقارير، والتق�مي، 
والمتحانات الي�مية.

ب . يخ�ش�س )40%( من العالمة النهائية لالمتحان النهائي.
مهما  مادة  اأي  الف�شل يف  اأعمال  من  على جمم�ع )%50(  الذي ح�شل  للطالب  يج�ز  ل  خام�شًا: 
كان ن�عها، التغيب اأو عدم التقدم لالمتحان النهائي من اأجل ا�شتكمال العالمة النهائية للمادة 

واعتمادها، وخالف ذلك يحال الأمر ملجل�س الكلية ل�شتكمال نتيجة هذه املادة.
ج. مدر�س املادة م�ش�ؤول عن ت�شحيح اأوراق الختبارات والمتحانات اخلا�شة مب�اده وعن نقلها 

اإىل ك�ش�ف العالمات ب�شكل �شحيح ونهائي.
العالمة  وتعد  ت�شحيحها  بعد  النهائي  المتحان  با�شتثناء  للطالب  الختبارات  اأوراق  ترد   .1 د. 

نهائيه بعد انق�شاء اأ�شب�ع على ردها.
2. حتفظ اأوراق المتحان النهائي يف الكلية ملدة ف�شل درا�شي للرج�ع اإليها عند احلاجة، ثم 

يجري الت�شرف بها لإتالفها من قبل جلنة م�شكلة من الكلية املعنية.
3. ت�شلم ك�ش�ف بالعالمات النهائية لكل مادة بتف�شيالتها اإىل رئي�س الق�شم، وتقر العالمات 
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يف جمل�س الق�شم بعد تدقيقها، ويتحمل الق�شم م�ش�ؤولية الأخطاء التي تقع بها، ثم يتم 
رفعها اإىل جمل�س الكلية لإقرارها ثم رفعها اإىل دائرة القب�ل والت�شجيل.

يف  را�شبًا  يعد  العميد  يقبله  عذر  دون  عنه  املعلن  النهائي  المتحان  عن  يتغيب  طالب  كل  هـ. 
المتحان، وتر�شد له عالمة )ال�شفر اجلامعي( يف ذلك المتحان.

و. 1. كل من يتغيب عن اختبار معلن عنه بعذر مر�شي اأو قهري، عليه اأن يقدم ما يثبت عذره 
لرئي�س الق�شم خالل ي�مي عمل من تاريخ زوال العذر، ويف حال قب�ل هذا العذر، يبلغ مدر�س 
املادة بذلك، وعلى مدر�س املادة اإجراء اختبار تع�ي�شي للطالب خالل اأ�شب�ع من تاريخ تبليغه 

بقب�ل عذر الطالب.
2. كل من يتغيب عن المتحان النهائي املعلن عنه بعذر مر�شي اأو قهري، عليه اأن يقدم ما 
يثبت عذره للعميد خالل ي�مي عمل من تاريخ زوال العذر، ويف حال قب�ل العذر فاإن العميد 
يبلغ قراره لرئي�س الق�شم الذي يبلغ بدوره مدر�س املادة لإجراء امتحان تكميلي للطالب 
يف مدة اأق�شاها نهاية الأ�شب�ع الثاين من الف�شل الدرا�شي الذي يليه، ول يحت�شب منها 

الف�شل ال�شيفي، على اأن يعلم مدير القب�ل والت�شجيل ر�شميًا بذلك.
3. كل من يتغيب عن المتحان النهائي ي�شجل غائبا يف ذلك المتحان )غ( يف خانة العالمة 

النهائية من من�ذج ر�شد العالمات.
4. ت�شجل مالحظة )غري مكتمل( على من�ذج ر�شد العالمات للمادة التي تغيب فيها الطالب 

عن امتحانها النهائي بعذر يقبله العميد.
عميد  يقبله  بعذر  م�شروعه  اإكمال  ي�شتطع  مل  اأو  م�شروع  مناق�شة  عن  الطالب  تغيب  اإذا   .5
الكلية املعنية، تر�شد للطالب عالمة "غري مكتمل" يف هذا امل�شروع، على اأن يتم ا�شتكمال 

املناق�شة اأو تقدمي امل�شروع يف م�عد اأق�شاه نهاية الف�شل التايل واإل تعد عالمته �شفرًا.
 املادة )11(:

اأ. يج�ز للطالب اأن يطلب مراجعة عالمته النهائية يف اأي مادة وفق النم�ذج املعتمد خالل مدة 
اأق�شاها اأ�شب�عني من بداية الف�شل التايل، على اأن يعلم مدير القب�ل والت�شجيل ر�شميا بذلك 
وذلك بعد دفع الر�شم املايل املعد لهذا الغر�س، وتقت�شر املراجعة على التاأكد من عدم وق�ع 

خطاأ مادي )اأ�شئلة غري م�شححة اأو خطاأ يف اجلمع(.
ب. تت�ىل مراجعة عالمة الطالب جلنة ثالثية م�شكلة من العميد ورئي�س ق�شم املادة ومدر�شها، 

وتبلغ اللجنة قرارها خطيًا اإىل مدير القب�ل والت�شجيل.
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املادة )12(:

احلد الأدنى لعالمة النجاح يف املادة ه� )%50(.
اأ. تخ�ش�س الن�شب املئ�ية للمعدل الف�شلي، اأو املعدل الرتاكمي التقديرات املبينة اإزاء كل منها:

التقديراملعدل %
ممتاز100-85

جيد جدًا76 - اأقل من 85
جيد68 - اأقل من 76
مقب�ل60 - اأقل من 68
�شعيف50 - اأقل من 60

را�شبدون 50
ب. يك�ن معدل الف�شل عبارة عن معدل عالمات جميع امل�اد التي در�شها الطالب جناحًا اأو ر�ش�بًا 

يف ذلك الف�شل.
ج. يك�ن املعدل الرتاكمي عبارة عن معدل عالمات جميع امل�اد التي در�شها الطالب جناحًا اأو ر�ش�بًا 

�شمن اخلطة الدرا�شية حتى تاريخ احت�شاب ذلك املعدل.
ال�شاعات  عدد  يف  مادة  لكل  املئ�ية  العالمة  ب�شرب  ال�شابقة  املعدلت  من  اأي  احت�شاب  يجري  د. 

املعتمدة، وق�شمة جمم�ع ح�ا�شل ال�شرب الناجتة على جمم�ع عدد ال�شاعات املعتمدة.
هـ.  يثبت املعدل الف�شلي اأو الرتاكمي لأقرب منزلة ع�شرية.

و. يك�ن احلد الأدنى لعالمة الر�ش�ب )%35(.
ز. تطبق تعليمات ل�حة ال�شرف يف اجلامعة ملنح درجة البكال�ري��س للطلبة املتف�قني.

إنذار الطالب وفصله من التخصص
املادة )13(:

اأ. يعد الطالب منذرًا اأكادمييًا حكمًا اإذا ح�شل على معدل تراكمي اأقل من)60%( يف اأي ف�شل من 
الف�ش�ل الدرا�شية با�شتثناء الف�شل ال�شيفي.

ب. ل ينذر الطالب اأكادمييًا يف نهاية الف�شل الأول من التحاقه بالتخ�ش�س.
ج. عند ح�ش�ل الطالب على اإنذار اأكادميي عليه اإلغاء مفع�له يف مدة اأق�شاها ف�شالن درا�شيان 
بعد الف�شل الذي ح�شل فيه على الإنذار با�شتثناء الف�شل ال�شيفي، ويلغي الطالب مفع�ل 

الإنذار برفع معدله الرتاكمي اإىل )60%( فاأكرث.
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الإنذار بعد مرور املدة  اإلغاء مفع�ل  اإذا مل يتمكن من  التخ�ش�س م�ؤقتًا  د. يف�شل الطالب من 
املحددة كما ورد اأعاله. وي�شتثنى من ذلك الطالب الذي اأمت بنجاح )99( �شاعة م�شت�ى �شنة 

رابعة جلميع امل�شت�يات على الأقل من جمم�ع ال�شاعات املعتمدة خلطته الدرا�شية.
 )%60 دون  ما  اإىل   %50( بني  الرتاكمي  معدله  يقع  والذي  م�ؤقتًا  املف�ش�ل  للطالب  ميكن  ه. 
ال�شتمرار يف تخ�ش�شه كطالب )درا�شة خا�شة( مب�افقة املجل�س وتطبق عليه يف هذه احلالة 

تعليمات الدرا�شة ال�شتدراكية.
وـ يف�شل نهائيًا من التخ�ش�س كل طالب يح�شل على معدل تراكمي اأقل من )50%( يف اأي ف�شل 
اأي ف�شل  التخ�ش�س، وكذلك  التحاقه بذلك  الأول من  الف�شل  با�شتثناء  ال�شنة  من ف�ش�ل 

�شيفي.
ز. ل يج�ز اإعادة قب�ل الطالب املف�ش�ل من تخ�ش�شه اإىل التخ�ش�س نف�شه مرة ثانية.

إعادة دراسة المواد
املادة )14(: 

اإجبارية  الإعادة  وتك�ن  را�شب،  نتيجة  اإعادة درا�شة كل مادة يح�شل فيها على  الطالب  اأ. على 
اإعادة  اإذا كان الر�ش�ب يف مادة اختيارية فيج�ز للطالب  للم�اد الإجبارية يف اخلطة، واأما 
درا�شة هذه املادة اأو اأي مادة اأخرى �شمن قائمة امل�اد الختيارية يف خطته الدرا�شية، وتعترب 
هذه املادة التع�ي�شية كمادة معادة بالن�شبة للمادة الختيارية التي ر�شب فيها من حيث ح�شاب 

عالمتها يف املعدل الرتاكمي.
ب. ميكن للطالب اإعادة درا�شة اأي مادة ح�شل فيها على عالمة اأقل من )68%( لأغرا�س رفع 

معدله الرتاكمي، وحتت�شب له يف هذه احلالة العالمة الأعلى فقط.
وعند  �شجله،  املادة يف  لتلك  الر�ش�ب  نتيجة  ثبتت  اإجبارية  مادة  الطالب يف  ر�ش�ب  ج. يف حال 
اإعادتها حتت�شب له العالمة الأعلى. اأما امل�اد الختيارية فله حق اإعادتها اأو ا�شتبدالها مبادة 

اختيارية اأخرى من خطته مع حذف العالمة ال�شابقة.
اآخر فاإن �شاعات تلك املادة  اأو لأي �شبب  اإعادة الطالب درا�شة مادة ب�شبب ر�ش�به،  د. يف حال 
الرتاكمي مرة واحدة  املعدل  للتخرج، ويف ح�شاب  املطل�بة  ال�شاعات  تدخل يف ح�شاب عدد 

وحتت�شب له العالمة الأعلى.
املادة )15(:

اأ. ت�شتمل الدرا�شة اخلا�شة على ن�عني من الدرا�شة هما:
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1. الدرا�شة احلرة.
2. الدرا�شة ال�شتدراكية.

املادة )16(:

اأن ي�شجل للدرا�شة احلرة يف بع�س امل�اد يف اجلامعة الطلبة الذين يدر�ش�ن يف جامعات  يج�ز 
اأو  درا�شي  امل�اد خالل ف�شل  درا�شة هذه  يرغب�ن يف  اأو خارجه ممن  الأردن  داخل  عليا  معاهد  اأو 
اأكرث، وكذلك الأ�شخا�س الراغب�ن يف تعميق معارفهم التخ�ش�شية بغية حت�شني اأدائهم ومهاراتهم يف 

الأعمال اأو ال�ظائف التي يق�م�ن بها، اأو لإثراء معرفتهم الثقافية اأو الأكادميية.
املادة )17(:

اأ�ًل: ي�شرتط يف قب�ل الطالب للت�شجيل يف الدرا�شة احلرة ما ياأتي:
اأ. اأن يك�ن حا�شاًل على �شهادة الثان�ية العامة الأردنية اأو ما يعادلها، على األ يقل معدله يف 

�شهادة الثان�ية العامة عن احلد الأدنى للقب�ل يف اجلامعة.
ب. اأن تت�افر ال�ش�اغر يف امل�اد التي يرغب الت�شجيل فيها.

اأو معاهد عليا غري  ثانيًا: ي�شتثنى من ال�شرط ال�شابق )اأ( الطلبة امل�شجل�ن للدرا�شة يف جامعات 
اجلامعة وعليهم اإح�شار ما يثبت ذلك.

ثالثًا: يطلب من الطالب الذي يرغب بالت�شجيل يف الدرا�شة احلرة تقدمي اإحدى ال�ثيقتني الآتيتني 
اأو كلتيهما:

اأ. ك�شف عالمات �شهادة الدرا�شة الثان�ية العامة، اأو ما يعادلها.
ب. وثيقة اإثبات التحاقه بالدرا�شة يف جامعة اأو معهد جامعي اأخر.

رابعًا: يقبل الطلبة يف الدرا�شة احلرة بقرار من رئي�س اجلامعة، بناًء على ت��شية من مدير القب�ل 
والت�شجيل.

املادة )18(:
يج�ز ت�شجيل الطلبة الذين ل تنطبق عليهم �شروط القب�ل يف امل�اد التي يرغب�ن يف ت�شجيلها، 

طلبة م�شتمعني، اإذ ي�شمح بح�ش�رهم املحا�شرات فقط، ول يطلب منهم التقدم لمتحاناتها.
املادة )19(:

اأ. اإذا قبل طالب يف برنامج البكال�ري��س يف اإحدى كليات اجلامعة، و�شبق له اأن در�س م�اد درا�شة 
حرة يف اجلامعة، وكانت هذه امل�اد �شمن خطته الدرا�شية، يح�شب له من هذه امل�اد )36( 
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�شتة وثالث�ن �شاعة معتمدة على الأكرث �شريطة اأن ل يك�ن قد م�شى على درا�شته لها اأكرث 
من )7( �شن�ات.

ب. تدخل عالمات امل�اد التي در�شها الطالب درا�شة حرة وح�شبت له �شمن معدلة الرتاكمي.
املادة )20(:

�شاعة  اثنتا ع�شرة  ه�  الدرا�شة احلرة  لطالب  ال�احد  الف�شل  الدرا�شي يف  للعبء  الأعلى  احلد 
اأن تزيد عن ذلك، و)9( �شاعات يف الف�شل  معتمدة يف الف�شل العتيادي، ويج�ز مب�افقة العميد 

ال�شيفي.
املادة )24(:

يج�ز اأن يقبل يف الدرا�شة ال�شتدراكية طالب البكال�ري��س املف�ش�ل من التخ�ش�س ب�شبب تدين 
معدله الرتاكمي عن )60%( وفق ال�شروط الآتية:

اأ. اإذا كان معدل الطالب الرتاكمي ل يقل عن )50%( فانه مينح )ف�شلني درا�شيني( ول ي�شمل 
اأخفق يف رفع  الف�شل ال�شيفي لرفع هذا املعدل اإىل )60%( فاأكرث ومب�افقة املجل�س، فاإذا 
معدله يتم ف�شله اأكادمييًا من التخ�ش�س امللتحق به اإل اإذا كان قد اأنهى ما جمم�عه )99( 
اأو  التخـرج،  ملتطلبات  املعتمدة  ال�شــاعات  من  امل�شت�يات  جلميع  رابعة  �شنة  م�شت�ى  �شاعة 
كان معدله الرتاكمي ل يقل عن )59%(، ويف هذه احلالة يعطى ف�شلني درا�شيني اإ�شافيني 
اإذا مل يتمكن من رفع  التخ�ش�س  اأكادمييًا من  ومب�افقة املجل�س، ويف�شل بعدهما الطالب 

معدله اإىل )60%( فاأكرث.
القان�نية  املدة  ا�شتنفاده  بعد  نهائيًا  ا�شتدراكيًا  درا�شيًا  ف�شاًل  الطالب  منح  للمجل�س  يحق   ب. 
ح�شب الفقرة )اأ( من هذه املادة لغايات رفع معدله الرتاكمي اإىل )60%( فاأكرث، فاإذا اأخفق 

الطالب بذلك فاإنه يف�شل من التخ�ش�س ف�شاًل نهائيًا.
الر�ش�م  كامل  دفع  اخلا�شة(  )الدرا�شة  ال�شتدراكية  الدرا�شة  اإىل  املح�ل  الطالب  على  ج. 

الدرا�شية املقررة لذلك.
املادة )25(:

بتدين معدله  تتعلق  لأ�شباب  نهائيًا من تخ�ش�شه يف اجلامعة  املف�ش�ل ف�شاًل  للطالب  يحق  اأ. 
الرتاكمي وعدم قدرته على ت�ش�ية و�شعه، اأن يح�ل اإىل تخ�ش�س اآخر طاملا اأنه حّقق �شروط 
يف  قب�له  من  �شن�ات   )7( اأق�شاها  مدة  يف  البكال�ري��س  درجة  ينهي  اأن  على  فيه،  القب�ل 
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ال�شن�ات  الأربع( و)8( �شن�ات )للتخ�ش�شات ذات  ال�شن�ات  اجلامعة )للتخ�ش�شات ذات 
اخلم�س(، ويعامل الطالب يف ذلك معاملة الطالب امل�شتجد اأو املنق�ل من اأي جامعة اأخرى، 
وذلك لغايات الإنذار والف�شل من التخ�ش�س وتطبق عليه اخلطة الدرا�شية املعتمدة واملعم�ل 

بها يف التخ�ش�س املنتقل اإليه.
ب. ل يج�ز للطالب املف�ش�ل من التخ�ش�س الع�دة اإىل التخ�ش�س الذي ف�شل منه.

املادة )26(:

يك�ن احلد الأعلى للعبء الدرا�شي للطالب املح�ل من الدرا�شة املنتظمة اإىل الدرا�شة ال�شتدراكية 
)12( �شاعة معتمدة يف الف�شل العادي، و)9( �شاعات معتمدة يف الف�شل ال�شيفي.

املادة )27(: 

اإذا متكن الطالب من رفع معدله اإىل )60%( فاأكرث، يف اأي ف�شل من ف�ش�ل الدرا�شة ال�شتدراكية 
يح�ل حكمًا اإىل الدرا�شة املنتظمة.

املادة )28(: 

يف  ال�اردة  والعالمات  والمتحانات  امل�اظبة  �شروط  اخلا�شة  الدرا�شة  يف  امل�شجلني  على  تطبق 
تعليمات منح درجة البكال�ري��س.

املادة )29(:

ي�شتفيد طالب الدرا�شة اخلا�شة من جميع اخلدمات والت�شهيالت اجلامعية املت�افرة ومينح ه�ية 
جامعية.

املادة )30(:

 حتت�شب فرتة الدرا�شة ال�شتدراكية �شمن احلد الأق�شى ل�شن�ات الدرا�شة يف اجلامعة.
املادة )31(:

تطبق تعليمات النقطاع والتاأجيل على الطلبة امل�شجلني يف الدرا�شة ال�شتدراكية.

السحب واإلضافة
املادة )32(:

اأ. ي�شمح للطالب بال�شحب والإ�شافة خالل اأ�شب�عني من بداية الف�شل بحٍد اأق�شى، اأما بالن�شبة 
ول  الف�شل  بداية  من  اأ�شـــب�ع  خالل  والإ�شافة  بال�شـــحب  للطالب  في�شمح  ال�شيفي  للف�شل 
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اأو التي ا�شتبدل بها غريها  يثبت له يف �شجله مالحظة )من�شحب( من املادة التي �شحبها، 
خالل املدة املذك�رة، وذلك يف احلالت الآتية:

1.  اإذا مت تغيري تخ�ش�شه.
الإ�شافة  اأو  ال�شحب  عملية  وكانت  فيه،  �شجل  الذي  الف�شل  يف  مت�قعا  تخرجه  كان  اإذا   .2

�شرورية لتخرجه يف ذلك الف�شل.
بدل  اأخرى  مادة  اإ�شافة  و رغب يف  للطالب،  الدرا�شي  الربنامج  ما من  مادة  األغيت  اإذا   .3

عنها.
4. اإذا عدل م�عد طرح مادة ما ر�شميا، وترتب على ذلك تعار�س يف جدول الطالب الدرا�شي.

5. اإذا مت طرح مادة جديدة بعد انتهاء م�عد ت�شجيل الطالب ورغب يف اإ�شافة هذه املادة.
6. اإذا كان معدل الطالب الف�شلي اأو الرتاكمي يف الف�شل ال�شابق )85%( فاأكرث، ورغب يف 

درا�شة واحد وع�شرين )21( �شاعة معتمدة يف الف�شل العادي التايل.
7. اإذا ر�شب يف مادة ما يف الف�شل ال�شابق اأو ح�شل فيها على عالمة اأقل من )68%( ورغب 

يف اإعادة درا�شة املادة نف�شها.
8. اإذا وقع خطاأ يف اإر�شاد الطالب.

9. اإذا كان الطالب حتت مفع�ل الإنذار الأكادميي اأو الدرا�شة ال�شتدراكية، ورغب يف درا�شة 
مادة ما لرفع معدله الرتاكمي اإىل احلد الأدنى.

الأ�شب�ع  نهاية  اأق�شاها  مدة  خالل  اأكرث  اأو  مادة  درا�شة  من  بالن�شحاب  للطالب  ي�شمح   .1 ب. 
ال�شيفي  الف�شل  بداية  من  ال�شابع  والأ�شب�ع  والثاين،  الأول  الف�شل  بداية  من  ع�شر  الرابع 
لهذا  نتيجة  يج�ز  ول  )من�شحب(،  عبارة  �شجله  يف  يثبت  احلالة  هذه  ويف  مالية،  وبخ�شارة 
الن�شحاب اأن يقل عدد ال�شاعات امل�شجلة للطالب عن احلد الأدنى للعبء الدرا�شي امل�شم�ح 

به وفق هذه التعليمات.
2. يتم الن�شحاب بخ�شارة مالية ح�شب من�ذج خا�س تعده دائرة القب�ل والت�شجيل، على اأن 

يت�شمن هذا النم�ذج م�افقة العميد املخت�س واعتماد مدير دائرة القب�ل والت�شجيل.
3. اإذا مل ين�شحب الطالب خالل املدة املذك�رة يف البند الأول من هذه الفقرة فاإنه يعد ملتزما 

بامل�اد التي �شجلها.
ج. ل ي�شمح بانتقال الطالب امل�شجل يف �شعبة معينة اإىل �شعبة اأخرى اإل يف احلالت التي تقت�شيها 

اأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة، واحلالت التي يقدرها العميد التي تت�ىل طرح املادة.
غيابه  جمم�ع  يتجاوز  الذي  الطالب  يعد   )9( املادة  من  )د(  الفقرة  يف  ورد  ما  مراعاة  مع  د. 



61

دليل الطالب 2015 - 2016

)15%( من ال�شاعات املعتمدة للمادة بعذر مقب�ل من العميد من�شحبا من تلك املادة، ويثبت 
يف �شجله مالحظة )من�شحب(.

هـ. يعد الطالب املن�شحب من جميع م�اد الف�شل م�ؤجال لدرا�شته لذلك الف�شل. ويحق للطالب 
بدء  العميد قبل م�عد  اإىل  الف�شل  امل�شجلة يف  امل�اد  الن�شحاب من جميع  يتقدم بطلب  اأن 
المتحانات النهائية من الف�شل الأول اأو الثاين اأو الأ�شب�ع ال�شابع من الف�شل ال�شيفي. ويف 

هذه احلالة يبت العميد يف طلب الن�شحاب ويبلغ دائرة القب�ل والت�شجيل بقراره.
و. للمجل�س امل�افقة على �شحب م�اد الف�شل ال�شابق كامل اإن اقتنع املجل�س بالأ�شباب امل�جبة.

تأجيل الدراسة
املادة )33(:

اأ. يحق للطالب اأن يتقدم بطلب لتاأجيل درا�شته لف�شل قبل بدء الف�شل الذي ي�د تاأجيله اإذا ما 
ت�افرت لديه اأ�شباب تقتنع بها اجلهة املخت�شة بامل�افقة على التاأجيل وبعد دفع الر�ش�م املقرة 

لذلك وفقًا ملا ياأتي:
1. جمل�س الكلية، اإذا كان التاأجيل املطل�ب اأقل من اأربع ف�ش�ل درا�شية مت�شلة.

2. املجل�س فيما عدا ذلك بحد اأق�شى �شتة ف�ش�ل.
الطالب  فيعد  اأكرث  اأو  ف�شل  ملدة  اأي طالب  على  امل�ؤقت  التاأديبي  الف�شل  عق�بة  اأوقعت  اإذا  ب. 

م�ؤجاًل حكمًا.
ج. ل حت�شب مدة التاأجيل من احلد الأعلى للمدة امل�شم�ح بها للح�ش�ل على درجة البكال�ري��س.

د. يبلغ مدير القب�ل والت�شجيل ر�شميا بقرار التاأجيل ال�شادر عن جمل�س الكلية اأو املجل�س.
ه. ل يج�ز تاأجيل درا�شة الطالب اأو �شحب الف�شل كاملة اإل بعد م�شي ف�شل درا�شي على التحاقه 

يف اجلامعة.
فقد المقعد الجامعي

املادة )34(:

اأ. ُيعّد الطالب املتخلف عن الت�شجيل بعد مرور اأ�شب�عني من بدء الدرا�شة يف الف�شل الدرا�شي 
ح�شب التق�مي اجلامعي املعتمد فاقدًا ملقعده اجلامعي.

ب. يحتفظ الطالب الذي فقد مقعده اجلامعي ب�شجله الأكادميي ملدة �شتة ف�ش�ل كحد اأق�شى 
وخالف ذلك يلغى �شجله الأكادميي يف اجلامعة.

ج. يج�ز للطالب الذي فقد مقعده اجلامعي اأن يتقدم بطلب لإعادة ت�شجيله يف اجلامعة، وينظر 
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ويحتفظ  واحد  درا�شي  ف�شل  عن  تزيد  ل  املدة  كانت  اإذا  ت�شجيله  اإعادة  يف  الكلية  جمل�س 
ب�شجله الأكادميي، وللمجل�س اإذا كانت اأكرث من ف�شل درا�شي، على اأن يكمل متطلبات التخرج 
وفق اخلطة الدرا�شية املعم�ل بها عند ع�دته ووفقا للتعليمات النافذة، وحت�شب مدة الدرا�شة 
ال�شابقة �شمن احلدين الأعلى والأدنى ل�شن�ات التخرج. ويف حالة اختالف اخلطة املعم�ل بها 
عند ع�دة الطالب عن اخلطة التي در�س عليها، يح�شم ف�شل درا�شي واحد من احلد الأعلى 

ل�شن�ات التخرج مقابل كل )15( �شاعة معتمدة من امل�اد التي حتت�شب للطالب.
د. اإذا قبل املجل�س عذر الطالب حت�شب فرتة التخلف عن اجلامعة تاأجياًل.

يتقدم لمتحان غري  اأن  بتاأجيل درا�شته  قام  اأو  الذي قبلت ع�دته يف اجلامعة  للطالب  ه. يج�ز 
التخ�ش�س  كلية  عميد  يقبله  بعذر  النهائية  امتحاناتها  اأداء  عن  تخلف  التي  للم�اد  مكتمل 
قبل مدة فقد املقعد اجلامعي اأو التاأجيل �شريطة األ تزيد مدة فقدان املقعد )النقطاع( اأو 
التاأجيل عن ف�شليني درا�شيني متتاليني واأن يق�م بتاأدية المتحان ح�شب امل�اعيد املعلن عنها 

يف الكلية.
اإلنسحاب من الجامعة

املادة )35(:

اأ. اإذا رغب الطالب الن�شحاب من اجلامعة فعليه اأن يتقدم بطلب من خالل النم�ذج املعتمد اإىل 
دائرة القب�ل والت�شجيل وذلك قبل نهاية الأ�شب�ع الرابع ع�شر من الف�شل الدرا�شي الأول اأو 
الثاين اأو الأ�شب�ع ال�شابع من الف�شل ال�شيفي امل�شجل به الطالب، ويف هذه احلالة تثبت له يف 

�شجله مالحظة "من�شحب من اجلامعة" ويعد ت�شجيله يف اجلامعة ملغى.
اأعاله  )اأ(  ال�اردة يف  الزمنية  الفرتة  بعد  اجلامعة  من  الن�شحاب  بطلب  الطالب  تقدم  اإذ  ب. 

فيعترب الن�شحاب للف�شل الالحق.
ان�شحابه بطلب  �شتة ف�ش�ل على  يتقدم قبل م�شي  اأن  املن�شحب من اجلامعة  للطالب  ج. يج�ز 
اإىل املجل�س للنظر يف اإعادة ت�شجيله يف نف�س التخ�ش�س ما مل يكن مف�ش�ًل منه، فاإذا اأعيد 
ت�شجيله يحتفظ ب�شجله الأكادميي كامال على اأن يكمل متطلبات التخرج وفق اخلطة الدرا�شية 
املعم�ل بها عند اإعادة ت�شجيله، ويف هذه احلالة حت�شب له مدة الدرا�شة ال�شابقة �شمن احلد 

الأعلى للمدة امل�شم�ح بها للح�ش�ل على درجة البكال�ري��س.
د. على الطالب املن�شحب من الدرا�شة يف اجلامعة اأن يربئ ذمته من اجلامعة قبل البت يف طلب 

ان�شحابه.
ه. ت�شرتد من الطالب املن�شحب من الدرا�شة اجلامعية جميع املنح التي قدمت له يف اأثناء فرتة 

درا�شته باجلامعة.
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االنتقال من الجامعات االخرى
املادة )36(: 

ي�شمح بانتقال الطلبة غري املف�ش�لني تاأديبيًا من جامعة معرتف بها اإىل اجلامعة وفقا لل�شروط 
الآتية:

اأ. اأن يك�ن معدله يف الثان�ية العامة اأو ما يعادلها مقب�ل يف الكلية املنتقل اإليها �شنة قب�له يف تلك 
اجلامعة.

ب. اأن يك�ن الطالب م�شجاًل يف جامعة اأو معهد عاٍل يتبعان نظام امل�اظبة )ل يقبل النت�شاب( 
وعلى اأن تك�ن اجلامعة والتخ�ش�س معرتف بهما.

ج. األ تقل الن�شبة املئ�ية لعدد ال�شاعات املعتمدة التي �شيدر�شها الطالب عن )50%( من جمم�ع 
�شاعات اخلطة الدرا�شية يف التخ�ش�س املنق�ل له.

د. حتت�شب للطالب ومب�افقة العميد امل�اد التي جنح فيها يف اجلامعة املنتقل منها اإذا كانت �شمن 
خطته الدرا�شية املقرة يف اجلامعة وان األ تقل عالمته يف اأي مادة مراد معادلتها عن )%60( 
فما ف�ق، على اأن يتم معادلة امل�اد مرة واحدة يف الف�شل الذي يلتحق به باجلامعة، ويف كل 

الأح�ال ل يحت�شب للطالب اأي مادة درا�شية م�شى على درا�شتها اأكرث من )7( �شن�ات.
هـ. ل حتت�شب عالمات امل�اد التي �شبق للطالب اأن در�شها يف جامعة اأخرى �شمن معدله الرتاكمي 

يف اجلامعة.
و. مع مراعاة البند )ج( من هذه املادة يقبل الطالب الذي ح�شل على درجة البكال�ري��س من 
جامعة معرتف بها يف اأي تخ�ش�س يف اجلامعة �شريطة ا�شتيفاء �شروط القب�ل املقرة لهذا 
التخ�ش�س على اأن يدر�س ما ل يقل عن )50%( من جمم�ع �شاعات اخلطة الدرا�شية املعتمدة 

للتخ�ش�س يف اجلامعة.
املناظر  التخ�ش�س  يف  الأردنية  املجتمع  لكليات  ال�شامل  امتحان  اجتاز  الذي  الطالب  يقبل  ز. 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ال�شادرة عن وزارة  التج�شري  اأ�ش�س  اأن تنطبق عليه  �شريطة 

الأردنية.
ح. يقبل الطالب الذي اأنهى �شهادة دبل�م كليات املجتمع ال�شادرة من خارج الأردن �شريطة اأن 

تنطبق عليه اأ�ش�س التج�شري ال�شادرة من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الأردنية.
ط. يح�شم ف�شل درا�شي واحد من احلد الأعلى ل�شن�ات التخرج مقابل كل )15( �شاعة معتمدة 

مت معادلتها للطالب.
من  والف�شل  والإنذار  التاأجيل  لغايات  امل�شتجد  الطالب  معاملة  املنتقل  الطالب  يعامل  ي. 

التخ�ش�س.
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االنتقال من تخصص إلى آخر في الجامعة
املادة )37(:

اأ. يج�ز انتقال الطالب من تخ�ش�س اإىل اآخر يف اجلامعة اإذا كانت تنطبق عليه �شروط القب�ل 
التي ت�ؤهله لاللتحاق بالتخ�ش�س اجلديد بعد دفع الر�ش�م اخلا�شة بذلك.

الغر�س  لهذا  املخ�ش�شة  النماذج  على  والت�شجيل  القب�ل  مدير  اإىل  النتقال  طلبات  تقدم  ب. 
ومب�افقة العميد املنتقل اإليها الطالب خطيا.

م�اد  و�شمن  بها،  در�شها وجنح  التي  امل�اد  اآخر حتت�شب  اإىل تخ�ش�س  الطالب  انتقال  ج. عند 
الف�شلي  املعدل  يف  املادة  تلك  عالمات  وتدخل  اإليه،  املنتقل  للتخ�ش�س  الدرا�شية  اخلطة 

واملعدل الرتاكمي للطالب.
اإىل اآخر داخل اجلامعة معاملة الطالب امل�شتجد وذلك  د. يعامل الطالب املنتقل من تخ�ش�س 
لغايات الإنذار والف�شل من التخ�ش�س وتطبق عليه اخلطة الدرا�شية املعتمدة واملعم�ل بها 

يف التخ�ش�س املنتقل اإليه.
الدراسة خارج الجامعة

املادة )38(: 
اأخرى خارج  �شاعة معتمدة يف جامعة  يزيد على )12(  للطالب يف اجلامعة درا�شة ما ل  يج�ز 
الدرا�شي ال�شيفي، وحت�شب له هذه  الف�شل  العادي، و)6( �شاعات يف  الدرا�شي  الف�شل  الأردن يف 

ال�شاعات وفق ال�شروط الآتية:
1. اأن يك�ن الطالب منتظمًا يف درا�شته باجلامعة.

2. اأن يك�ن الطالب قد اأنهى ما ل يقل عن )36( �شاعة معتمدة يف اجلامعة.
وزارة  لدى  بها  بالنتظام، ومعرتف  فيها  الدرا�شة  يرغب  التي  درا�شته يف اجلامعة  تك�ن  اأن   .3

التعليم العايل والبحث العلمي الأردنية.
اأن يح�شل الطالب على م�افقة خطية م�شبقة وفق النم�ذج املعتمد لهذا الغر�س من رئي�س   .4

الق�شم وعميد الكلية، على اأن يتم اإعالم دائرة القب�ل والت�شجيل خطيًا.
5. احلد الأدنى لعالمة النجاح يف امل�اد املراد معادلتها هي )68%( اأو ما يعادلها.

6. يعترب الطالب الذي يدر�س م�اد خارج اجلامعة - يف ف�شل اعتيادي - م�ؤجاًل لذلك الف�شل، 
وتطبق عليه تعليمات التاأجيل.

7. ت�شديد اللتزامات املالية املرتتبة على الطالب ودفع ر�ش�م ال�شاعات املعتمدة ور�ش�م الت�شجيل 
املادةة لت�شجيل الف�شل املراد درا�شته خارج الأردن.

8. اأن تك�ن الدرا�شة مرة واحدة فقط.
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المواد البديلة
املادة )39(: 

اأ. للعميد بعد اأخذ راأي رئي�س الق�شم اأن ي�افق على اأن يدر�س الطالب مادتني بديلتني بحٍد اأق�شى على 
اأن تك�ن املادة البديلة مماثلة للمادة الأ�شلية من حيث عدد ال�شاعات املعتمدة، واأن ل يك�ن لها 

متطلب �شابق مل يدر�شه الطالب، وذلك يف احلالت الآتية:
1. اإذا ت�قف احتمال تخرج الطالب على مادة واحدة اأو مادتني اإجباريتني وكانت اأي منهما غري 
مطروحة يف الف�شل الذي يت�قع اأن يتخرج فيه اأو كانت مطروحة ومتعار�شة مع مادة اإجبارية 

اأو اختياريه اأخرى من تخ�ش�شه �شجلها الطالب يف ذات الف�شل.
2. اإذا ر�شب الطالب ثالث مرات اأو اأكرث يف مادة اإجبارية اأو مادتني من خطته الدرا�شية بحٍد 

اأق�شى، ويج�ز مب�افقة العميد ال�شماح له بدرا�شة مادة بديلة يف ف�شل التخرج.
ب. تك�ن املادة البديلة من نف�س ق�شم املادة الإجبارية امل�شتبدلة، ويف حال تعذر ذلك فمن نف�س 
الكلية، واإن تعذر ذلك فمن كلية اأخرى على اأن تك�ن مطابقة يف حمت�ى املادة بن�شبة ل تقل 

عن )%75(.
ج. تطبق تعليمات املادة املعادة على املادة البديلة.

د. اإذا ر�شب الطالب يف املادة البديلة وطرحت املادة الأ�شيلة يف الف�شل التايل، عليه درا�شة املادة 
الأ�شيلة وتطبق عليها تعليمات املادة املعادة.

ه. اإذا جنح الطالب يف املادة البديلة ومل يتخرج يف ذلك الف�شل ثم طرحت املادة الأ�شيلة يعفى 
من درا�شتها.

أحكام عامة
املادة )40(: 

يقرها  اإجراءات  فيه ح�شب  امل�شجلني  للطلبة  الأكادميية  ال�شرية  متابعة  التخ�ش�س  ق�شم  يت�ىل 
املجل�س لهذا الغر�س.

املادة )41(:

على الطالب الذي يت�قع تخرجه يف نهاية ف�شل ما، اأن يق�م بتعبئة من�ذج خا�س لدى الق�شم الذي 
يطرح التخ�ش�س يف مدة اأق�شاها نهاية الف�شل الذي ي�شبق ف�شل التخرج حيث يت�ىل كل من الق�شم 

ودائرة القب�ل والت�شجيل معا مهمة التحقق من ا�شتيفائه �شروط التخرج.
املادة )42(:

متنح درجة البكال�ري��س للطلبة بعد اإمتام املتطلبات الآتية:
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اأ. النجاح يف جميع امل�اد املطل�بة للتخرج يف اخلطة الدرا�شية واحل�ش�ل على معدل تراكمي ل يقل 
عن )%60(.

ب. ق�شاء املدة املطل�بة للح�ش�ل على الدرجة وعدم جتاوز املدة الق�ش�ى ح�شبما ورد من اأحكام يف 
املادة )8( من هذه التعليمات. 

ج. اإمتام املتطلبات الأخرى التي تقت�شيها اخلطة التي يتخرج مب�جبها الطالب.
د. اأن يق�شي الطالب اآخر ف�شليني درا�شيني مبا فيها الف�شل املت�قع تخرجه فيه باجلامعة با�شتثناء 

الف�شل ال�شيفي.
ه. اأن يح�شل على وثيقة تثبت براءة ذمته من اجلامعة.

املادة )43(:
ال�شادرة عن  الن�شرات  بعدم اطالعه على  اأو  التعليمات  بهذه  بعدم علمه  الطالب  يقبل عذر  ل 

اجلامعة، اأو ما ين�شر على ل�حة اإعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات.
املادة )44(:

يتم ال�شرف باأمر من الرئي�س وفقا للنظام املايل ويف حدود امل�ازنة العامة املعتمدة، و�شمن خطة 
العمل املقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة الإدارية واملالية.

املادة )45(:
الرئي�س وعمداء الكليات وروؤ�شاء الأق�شام الأكادميية ومدير القب�ل والت�شجيل م�ش�ؤول�ن عن تنفيذ 

هذه التعليمات.
املادة )46(:

يبت املجل�س يف احلالت التي مل يرد ن�س بخ�ش��شها يف هذه التعليمات.
املادة )47(:

ل يج�ز تعديل هذه التعليمات اأو اإلغائها اإل بقرار من جمل�س الأمناء.
املادة )48(:

تعترب هذه التعليمات �شارية بعد اإقرارها من جمل�س الأمناء ح�شب الأ�ش�ل.
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املادة )1(:
ت�شمى هذه التعليمات »تعليمات منح درجة املاج�شتري« يف جامعة ال�شرق الأو�شط ل�شنة 2015 ويعمل بها 

اعتباًرا من تاريخ اإقرارها.

املادة )2(:
يك�ن للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ش�شة لها اأدناه، ما مل تدل 

القرينة على غري ذلك:
جامعة ال�شرق الأو�شط.  : اجلامعة   
جمل�س عمداء اجلامعة.  : جمل�س العمداء  

جمل�س الدرا�شات العليا.  : املجل�س   
عمادة الدرا�شات العليا والبحث العلمي.  : العمادة   
عميد الدرا�شات العليا والبحث العلمي.  : العميد   
الكلية التي تقدم برامج درا�شات عليا.  : الكلية   

اأي ق�شم من اأق�شام الكلية.  : الق�شم   
جلنة الدرا�شات العليا يف الكلية.  : جلنة الكلية  

جلنة الدرا�شات العليا يف الق�شم.  : جلنة الق�شم  
ع�ش� هيئة التدري�س الذي ير�شد طلبة الدرا�شات العليا اأكادميًيا   : املر�شد الأكادميي  

وتعينه جلنة الق�شم.     
الف�شل الدرا�شي الأول اأو الثاين من كل عام جامعي.  : الف�شل الدرا�شي العادي 

ع�ش� هيئة التدري�س الذي ي�شرف على ر�شالة الطالب.  : امل�شرف   

متطلبات الحصول على الدرجة
املادة )3(: 

تك�ن متطلبات احل�ش�ل على درجة املاج�شتري )33( �شاعة معتمدة كحد اأدنى ح�شب اخلطة الدرا�شية 
التي يقرها جمل�س العمداء، وت�زع هذه املتطلبات وفقًا مل�شارْي ال�شامل والر�شالة على النح� الآتي:

تعليمات منح درجة املاج�ستري
 يف جامعة ال�سرق الأو�سط ل�سنة 2015

�سادرة عن جمل�س الأمناء مبوجب الفقرة )ب( من املادة )3( 
من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية 

وال�سهادات يف جامعة ال�سرق الأو�سط
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اأوًل: برنامج املاج�ستري )م�سار ال�سامل(:
اآ. درا�شة امل�اد الإجبارية بنجاح، وهي )24( �شاعة معتمدة من م�شت�ى )700( من بينها مادة تخت�س 

مبنهجية البحث العلمي، ومادة م�شروع بحث ب�اقع )3( �شاعات معتمدة لكل منهما.
ب.درا�شة )9( �شاعات معتمدة بنجاح من امل�اد الختيارية من م�شت�ى )700(.

جـ.النجاح يف المتحان ال�شامل بعد اإنهاء جميع امل�اد الجبارية ومبعدل تراكمي ل يقل عن )%75(.
ثانياً: برنامج املاج�ستري )م�سار الر�سالة(:

اأ. درا�شة امل�اد الإجبارية بنجاح، وهي )15( �شاعة معتمدة من م�شت�ى )700( تت�شمن ثالث �شاعات 
معتمدة حدًا اأدنى، تخت�س مبنهجية البحث العلمي.

ب. درا�شة )9( �شاعات معتمدة بنجاح من امل�اد الختيارية من م�شت�ى )700(.
جـ.اإعداد ر�شالة جامعية يخ�ش�س لها )9( �شاعات معتمدة، والنجاح يف مناق�شتها بعد اإنهاء جميع امل�اد 

املطل�بة بنجاح ومبعدل تراكمي ل يقل عن )%75(.
ثالثاً:اأ. يج�ز للطالب بت��شية من املر�شد الأكادميي، وبتن�شيب جلنة الق�شم، وقرار من جلنة الكلية درا�شة 
ما ل يزيد على )3( �شاعات معتمدة من خارج خطته الدرا�شية من م�شت�ى )700( �شريطة اأن تك�ن ذات 

عالقة بالتخ�ش�س، بحيث حتت�شب له من �شمن امل�اد الختيارية.
ب. يج�ز يف حالت خا�شة تقدرها جلنتا الق�شم والكلية وبتن�شيب منهما بناًء على ت��شية من املر�شد 
مادة  عن  بديلة  تك�ن  اخلطة  من  اختيارية  مادة  درا�شة  املجل�س  من  وبقرار  وامل�شرف  الأكادميي 

اإجبارية غري مطروحة �شريطة:
1. اأن يك�ن الطالب مت�قعا تخرجه خالل الف�شل الدرا�شي نف�شه. 

اأنه على و�شك النتهاء منها، وقارب من  اأو  اإعداد ر�شالته اجلامعية  اأنهى  اأن يك�ن الطالب قد   .2
ا�شتنفاد املدة القان�نية.

3. مل يبق للطالب �ش�ى درا�شة مادة واحدة من قائمة امل�اد الإجبارية.
4. األ تك�ن املادة امل�شتبدلة من �شمن امل�اد الأ�شا�شية ذات اجلانب التطبيقي للتخ�ش�س.

ج. عند طرح م�اد )م��ش�عات خا�شة( �شمن اخلطط الدرا�شية حتت�شب املادة للطالب مرة واحدة فقط 
حتى اإذا اختلفت امل��ش�عات.

المواد االستدراكية
املادة )4(: 

البكال�ري��س،  مرحلة   يف  لتخ�ش�شه  مغاير  تخ�ش�س  يف  ماج�شتري  برنامج  يف  الطالب  قب�ل  عند  اأ. 
يحدد الق�شم امل�اد ال�شتدراكية الالزمة له من م�اد م�شت�ى البكال�ري��س التي يراها �شرورية لرفع 
طلب  يف  امل�اد  هذه  وحتدد  معتمدة،  �شاعات   )9( على  تزيد  ل  اأن  على  للطالب،  العلمي  امل�شت�ى 
درا�شتها  الطالب من  اإعفاء  املجل�س  من  وقرار  والكلية  الق�شم  بتن�شيب من جلنتي  ويج�ز  القب�ل، 
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جزئيًا اإذا ت�افرت بيانات ت��شيحية عن كفاية الطالب يف املرحلة ال�شابقة.
ب. ل تطلب اأي م�اد ا�شتدراكية من الطالب الذي يك�ن تخ�ش�شه يف درجة البكال�ري��س ه� التخ�ش�س 

ذاته اأو التخ�ش�س من نف�س احلقل يف برنامج املاج�شتري الذي ُقبل فيه.
وتظهر هذه  الدرجة،  لنيل  املطل�بة  املعتمدة  ال�شاعات  ال�شتدراكية �شمن  امل�اد  �شاعات  ج. ل حت�شب 

امل�اد يف الك�شف دون عالمات )ناجح، را�شب(.
د. على الطالب اأن ينهي امل�اد ال�شتدراكية بنجاح يف م�عد اأق�شاه نهاية العام اجلامعي الأول للتحاقه 

بالربنامج.
مدة الدراسة

املادة )5(: 
ف�شلني  ملدة  للتمديد  قابلة  درا�شية  ف�ش�ل  �شتة  املاج�شتري  درجة  على  احل�ش�ل  ملدة  الأعلى  احلد  اأ. 
درا�شيني با�شتثناء الف�شل ال�شيفي، وذلك مب�افقة جمل�س العمداء، ويج�ز ملجل�س العمداء التمديد 
لف�شل درا�شي تا�شع ل�شتكمال التعديالت على الر�شائل التي متت مناق�شتها يف الف�شل الدرا�شي 
اأو لتدارك  اأو لتعذر مناق�شة الر�شالة يف الف�شل الثامن لعذر قهري يقرره جمل�س العمداء  الثامن 

حالة ال�شرورة.
ب. يعد الف�شل ال�شيفي ف�شاًل درا�شيًا لغايات درا�شة م�اد البحث العلمي وال�شري يف اإعداد الر�شائل 

اجلامعية، ويج�ز طرح م�اد من طبيعة اأخرى.
ج. ل يج�ز اأن تزيد مدة التاأجيل والن�شحاب بعذر مبجم�عها عن ف�شليني درا�شيني ول حت�شب هذه املدة 
التاأجيل لف�شل  �شمن احلد الأعلى ملدة احل�ش�ل على الدرجة، ويج�ز بقرار من جمل�س العمداء 

ثالث حلالة مر�شية اأو حلالة ال�شرورة.
د. احلد الأدنى ملدة الدرا�شة للح�ش�ل على درجة املاج�شتري ثالثة ف�ش�ل درا�شية.

وذلك  املاج�شتري  درجة  على  احل�ش�ل  ملدة  الأعلى  احلد  على  زيادة  درا�شيًا  ف�شاًل  الطالب  مينح  هـ. 
ل�شتكمال امل�اد ال�شتدراكية املطل�بة منه.

العبء الدراسي
املادة )6(:

اأ. مع مراعاة احلد الأعلى ملدة احل�ش�ل على درجة املاج�شتري يك�ن احلد الأدنى للعبء الدرا�شي يف 
كل من الف�شل الأول والثاين )6( �شاعات معتمدة، واحلد الأعلى )12( �شاعة معتمدة، ول حت�شب 

�شاعات الر�شالة من �شمن العبء الدرا�شي.
ب. يك�ن احلد الأعلى للعبء الدرا�شي يف الف�شل ال�شيفي )6( �شاعات معتمدة.

�شاعات   )3( مبقدار  للطالب  الدرا�شي  العبء  يقل  اأن  الكلية  عميد  يقرها  خا�شة  حالت  يف  يج�ز  ج. 
معتمدة عن احلد الأدنى امل�شم�ح به.
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القبول
املادة )7(: الطاقة ال�صتيعابية:

الذين �شيقبل�ن يف برامج املاج�شتري، وذلك  العمداء مطلع كل عام جامعي عدد الطلبة  يحدد جمل�س 
بتن�شيب من املجل�س بناء على ت��شية جلان الدرا�شات العليا يف الأق�شام والكليات املخت�شة �شمن الطاقة 

ال�شتيعابية للجامعة العامة واخلا�شة.
املادة )8(: �صروط القبول:

اأوًل: �سروط عامة:
اأ- اأن يك�ن املتقدم حا�شاًل على درجة البكال�ري��س من جامعة اأو معهد علمي معرتف بهما وبتقدير ل 

يقل عن »جيد« اأو ما يعادله.
الدوام املطل�بة للح�ش�ل على  اأنه واظب على ما ل يقل عن )75%( من �شاعات  اأن يثبت املتقدم  ب. 

درجة البكال�ري��س.
ج- يف حال عدم اكتمال املقاعد املخ�ش�شة لأي برنامج ماج�شتري ح�شبما ورد يف البند )اأ( يج�ز قب�ل 

ما ل يزيد على )20%( من اإجمايل املقاعد للحا�شلني على:
1. درجة الدبل�م العايل بتقدير ل يقل عن جيد جدًا.

اأو ما يعادله �شريطة اأن يدر�س الطالب )3( م�اد من خطة  2. درجة البكال�ري��س بتقدير مقب�ل 
الإجبارية  امل�اد  من  به  اللتحاق  املراد  الق�شم  يحددها  الأول  الف�شل  يف  املاج�شتري  برنامج 
كطالب غري نظامي، بحيث تك�ن م�حدة جلميع الطلبة املقب�لني يف ذلك الربنامج. واأن يجتاز 
الطالب امل�اد الثالث بنجاح وبعالمة )70%( حدا اأدنى لكل منها ومبعدل تراكمي ل يقل عن 
)75%( وعندها ي�شبح الطالب نظاميًا، وحت�شب له هذه امل�اد �شمن امل�اد املادةة يف خطته، 
فاإن مل يحقق هذا ال�شرط كامال يلغى قب�له يف اجلامعة، وميكن له اللتحاق باجلامعة برقم 
جديد ويف تخ�ش�س جديد �شرط عدم معادلة اأي مادة من امل�اد التي اأخذها �شابقًا �ش�اء من 

داخل اجلامعة اأو خارجها.
د.  1. اأ. على الطالب املتقدم بطلب التحاق لربامج املاج�شتري اإرفاق �شهادة تبني اجتيازه لمتحان الت�فل 

اأو ما يعادله على النح� الآتي:
IELTSال�طنيITPiBT*التخ�ش�شات

40032503.5الإن�شانية
50061655العلمية

55079756اللغة الإجنليزية
-75--ال�شيدلة، والهند�شة

-65--اإدارة الأعمال

* امتحان ITP غري معتمد بعد تاريخ 2013/6/1.  
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ب. على الطلبة غري الأردنيني اللذين مل يجتازوا بنجاح امتحان الت�فل اأو المتحان ال�طني اجتياز 
اأي من المتحانني خالل ال�شنة الأوىل للتحاقهم باجلامعة.

ج. ينظر املجل�س يف اعتماد امتحانات كفاية معتمدة دوليًا للغات اأجنبية  اأخرى.
د. ي�شتثنى من )ج( اأعاله الطلبة غري املتحدثني بالعربية اإذا كان�ا �شيلتحق�ن بربنامج املاج�شتري يف 

اللغة العربية �شريطة تقدمي اإثبات كفايتهم يف لغتهم اأو يف لغة اأخرى غريها.
بربنامج  �شيلتحق�ن  كان�ا  اإذا  العربية  باللغة  املتحدثني  غري  الطلبة  اأعاله  )ج(  بند  من  ي�شتثنى   .2

املاج�شتري يف اللغة العربية �شريطة تقدمي اإثبات كفايتهم يف لغتهم اأو يف لغة اأخرى غريها.
هـ. ل يقبل الطالب يف برناجمني درا�شيني يف اآن واحد يف اأي مرحلة من مراحل درا�شته.

مرحلة  يف  التاأديبي  الف�شل  عق�بة  بحقه  �شدرت  اأو  منه  ف�شل  قد  كان  من  الربنامج  يف  يقبل  ل  و. 
البكال�ري��س.

ز. يج�ز قب�ل طلبة يف برنامج املاج�شتري على الف�شل ال�شيفي.
ح. مع مراعاة بند )ج( من هذه املادة يج�ز قب�ل من ح�شل على درجة الدبل�م العايل بتقدير ل يقل عن 

جيد جدًا يف برنامج املاج�شتري �شريطة حتقيق ال�شروط الآتية:
1. األ يزيد عدد ال�شاعات املحت�شبة من برنامج الدبل�م العايل على )9( �شاعات معتمدة.

2. اأن يك�ن برنامج الدبل�م العايل الذي ح�شل عليه الطالب �شادرًا عن اإحدى اجلامعات الأردنية 
اأو ما يعادلها.

3. األ حتت�شب �شاعات من اأي من برنامج الدبل�م التاأهيلي اأو املهني اأو التدريبي.
ط. األ يك�ن الطالب قد ف�شل من الربنامج الذي يطلب اللتحاق به.

يج�ز  ول  واحدًا  برناجمًا  نف�شه  التخ�ش�س  وال�شامل( يف  )الر�شالة  املاج�شتري  برنامج  م�شارا  يعد  ي. 
للطالب الذي ف�شل من اأحد امل�شارين اأن يقبل يف امل�شار الآخر. 

اإل  اآخر يف اجلامعة  اإىل برنامج  للدرا�شة فيه  انتظم  الذي  للطالب النتقال من الربنامج  ك. ل يج�ز 
�شروط  ا�شتيفاء  �شريطة  اإليها،  املنتقل  الكلية  من  وتن�شيب  الق�شم  من  وبت��شية  املجل�س  مب�افقة 

القب�ل يف الربنامج الذي يرغب النتقال اإليه.
ثانياً: �سروط خا�سة:

اأ. يج�ز لق�شم التخ�ش�س و�شع �شروط خا�شة اإ�شافية لاللتحاق بالربنامج الذي يطرحه ذلك الق�شم 
على اأن ل تتعار�س هذه ال�شروط مع الإطار العام لربامج الدرا�شات العليا وهذه التعليمات.

ب. يجب اأن تظهر هذه ال�شروط ب��ش�ح يف اخلطة الدرا�شية املقدمة لالعتماد، وتعد جزءًا منها. 
واأن تقر من جمل�س العمداء قبل تقدميها لالعتماد.

ج. يج�ز اأن تت�شمن ال�شروط اخلا�شة امتحانات معدة من الأق�شام مب�افقة املجل�س.
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آلية القبول
املادة )9(: 

اأ. تقدم طلبات اللتحاق بربامج املاج�شتري على النم�ذج املعد لهذا الغر�س حمددًا امل�شار الذي يرغب 
اللتحاق به )ال�شامل اأو الر�شالة( اإىل دائرة القب�ل والت�شجيل خالل الفرتة التي حتددها عمادة 

الدرا�شات العليا والبحث العلمي، وترفق بتلك الطلبات جميع الأوراق الثب�تية الالزمة.
ب. تق�م عمادة الدرا�شات العليا والبحث العلمي بالتن�شيق مع دائرة القب�ل والت�شجيل بفرز هذه الطلبات 
وتدقيقها، واإعداد قائمة باأ�شماء الطلبة املقرتح قب�لهم يف الربامج املختلفة، وفقًا لأ�ش�س املفا�شلة 
الكلية  اإىل  والبدلء( املقرتح قب�لهم مع طلباتهم  واإر�شال قائمة )الأ�شالء  التعليمات،  ال�اردة يف 

املخت�شة لتدقيقها واعتمادها والتن�شيب مبا تراه اإىل عمادة الدرا�شات العليا والبحث العلمي.
ج. ي�شدر جمل�س الدرا�شات العليا ق�ائم باأ�شماء املقب�لني يف الربامج بناًء على تن�شيب من جلنتي الق�شم 

والكلية.
الق�شم، على قائمة الطلبة  د. يف حال وج�د اعرتا�س من قبل كلية التخ�ش�س وبناء على تن�شيب من 
املقرتح قب�لهم اأو اأ�ش�س املفا�شلة بينهم تتم خماطبة عمادة الدرا�شات العليا والبحث العلمي بذلك 

مع بيان �شبب العرتا�س ومربراته.

هـ. يف حال عدم ال��ش�ل اإىل قائمة معتمدة بني كلية التخ�ش�س وعمادة الدرا�شات العليا والبحث العلمي 
العلمي،  والبحث  العليا  الدرا�شات  وعميد  الأكادميية،  لل�ش�ؤون  الرئي�س  نائب  ت�شكيل جلنة من  يتم 
بهذا  اللجنة  قرارات  وتك�ن  اجلهتني،  بني  الت�افق  عدم  اأ�شباب  لدرا�شة  التخ�ش�س  كلية  وعميد 

اخل�ش��س نهائية.
االنتقال والتحويل

املادة )10(:

اأ. يج�ز حت�يل درا�شة الطالب من برنامج ماج�شتري اإىل اآخر يف اجلامعة وفق ال�شرطني الآتيني:
1. ا�شتيفاوؤه �شروط القب�ل يف الربنامج الذي يرغب التح�يل اإليه وت�افر مقعد �شاغر له.

2. األ يقل معدله الرتاكمي عن )75%( اأو “جيد جدا” اأو ما يعادلهما.
ب. يج�ز انتقال الطالب من برنامج ماج�شتري يف جامعة اأخرى اإىل الربنامج نف�شه اأو اإىل برنامج اآخر يف 
اجلامعة �شريطة ا�شتيفائه �شروط القب�ل يف الربنامج الذي يرغب النتقال اإليه وت�افر مقعد �شاغر 
له، واأن ل يقل معدله الرتاكمي عن )75%( اأو ما يعادله يف حال رغبته باللتحاق برنامج التخ�ش�س 

نف�شه املنتقل منه الطالب.
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املادة )11(: اإجراءات التحويل:
اأ. تقدم طلبات النتقال والتح�يل لدائرة القب�ل والت�شجيل على النم�ذج املادة لهذا الغر�س.

التخ�ش�س  كلية  وبتن�شيب من عميد  العميد  بقرار من  التح�يل  اأو  النتقال  قرار  امل�افقة على  تتم  ب. 
وت��شية من رئي�س الق�شم املعني.

ج. ي�شرتط يف امل�اد التي در�شها الطالب يف جامعة اأخرى ويرغب يف احت�شابها ما ياأتي:
م�اد يف اخلطة  اأو  ملادة  املعتمدة  ال�شاعات  وعدد  واملحت�ى  امل�شت�ى  مكافئة من حيث  تك�ن  اأن   .1

الدرا�شية املقرة، على اأّل تقل ن�شبة حمت�اها العلمي عن )75%( من املادة املناظرة.
2. اأّل يقل تقدير الطالب يف كل منها عن )75%( اأو “جيد جدا” اأو ما يعادلهما.

د. حت�شب للطالب وبناًء على رغبته عند انتقاله من جامعة اأخرى اأو حت�يله من برنامج اإىل برنامج اآخر 
داخل اجلامعة امل�اد التي كان در�شها على النح� الآتي:

التح�يل من  للطالب يف حال  معادلتها  احت�شابها/  ال�شابق ومت  الربنامج  در�شها يف  التي  امل�اد   .1
برنامج اإىل برنامج اآخر داخل اجلامعة، وتدخل يف معدله الرتاكمي.

2. امل�اد التي كان در�شها يف الربنامج ال�شابق يف جامعة اأخرى ومت احت�شابها ول تدخل يف معدله 
الرتاكمي.

3. ل يج�ز اأن يزيد عدد ال�شاعات املحت�شبة على )9( �شاعات معتمدة للطالب املنتقل من جامعة 
اأخرى و)12( �شاعة معتمدة للطالب املقب�ل يف برنامج املاج�شتري يف اجلامعة و�شبق له اأن در�س 

م�اد خا�شة يف اجلامعة، اأو الطالب املح�ل من برنامج اإىل برنامج اآخر داخل اجلامعة.
هـ. ل يج�ز احت�شاب اأي م�اد من خارج اخلطة الدرا�شية التي التحق الطالب على اأ�شا�شها اإل اإذا ُن�ّس 

على ذلك ح�شب ما ورد يف الفقرة ثالثًا/اأ من املادة )3( من هذه التعليمات.
وح�شل  �شابقًا  يعادلها  ما  در�س  اأو  در�شها   )900 اأو   700( م�شت�ى  من  مادة  اأي  للطالب  حت�شب  ل  و. 
مب�جب ذلك على درجة علمية اأخرى. ويف جميع الأح�ال تتم امل�افقة على احت�شاب امل�اد بقرار من 

املجل�س بناًء على ت��شية من جلنتّي الق�شم والكلية املعنيني.
ز. يح�شم ف�شل درا�شي واحد من احلد الأعلى ملدة احل�ش�ل على الدرجة للطالب مقابل كل )9( �شاعات 

معتمدة مت احت�شابها.
املادة )12(:

 اأ. مع مراعاة املادة )11( من هذه التعليمات للطالب امللتحق بربنامج الدرا�شات العليا يف اجلامعة اأن 
يدر�س ما ل يزيد على )6( �شاعات معتمدة يف برنامج مماثل يف جامعة اأخرى �شريطة احل�ش�ل 
على م�افقة م�شبقة من املجل�س بناًء على ت��شية من جلنتّي الق�شم والكلية املخت�شتني �شريطة اأّل 

يزيد جمم�ع �شاعات املعادلة للطالب عن )9( �شاعات.
ب. ل حت�شب عالمات هذه امل�اد �شمن املعدل الرتاكمي.
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املادة )13(:
اأ. يج�ز حت�يل الطالب من م�شار اإىل اآخر بقرار من املجل�س بناًء على تن�شيب من جلنتّي الق�شم والكلية. 
امل�اد يف  الدرا�شية املقرة وتدخل عالمات تلك  التي در�شها �شمن اخلطة  امل�اد  وحت�شب له جميع 
املعدل الرتاكمي للطالب. على اأن يتم تزويد عمادة الدرا�شات العليا والبحث العلمي باأ�شماء الطلبة 
الذين حقق�ا �شروط التح�يل ح�شب النم�ذج املعد لذلك، يف مدة اأق�شاها اأ�شب�عان من بدء الف�شل 

التايل، ولن يقبل اأي طلب حت�يل بعد هذه الفرتة.
ب. يج�ز حت�يل الطالب من م�شار ال�شامل اإىل م�شار الر�شالة، اأو العك�س �شمن الربنامج ال�احد �شريطة 
الرتاكمي )%75(  معدله  يك�ن  واأن  الدرا�شية،  معتمدة من خطته  �شاعة  اأنهى )15(  قد  يك�ن  اأن 
على الأقل، واأن يت�افر م�شرف على ر�شالته )طالب م�شار الر�شالة(، ويك�ن اختيار الطلبة من بني 

املتقدمني للتح�يل تناف�شيًا ح�شب معدلتهم الرتاكمية.
ج-يج�ز للطالب اأن يح�ل من م�شار اإىل اآخر مرة واحدة فقط.

المواد والعالمات واالمتحانات
املادة )14(:

اأ. احلد الأدنى لعالمة النجاح يف كل مادة من م�اد برامج املاج�شتري )70%( وتك�ن اأدنى عالمة ت�شجل 
للطالب )50%( �شفر جامعي.

ب. عالمة النجاح يف امل�اد ال�شتدراكية هي )50%( ول حت�شب هذه ال�شاعات �شمن ال�شاعات املعتمدة 
املطل�بة لنيل درجة املاج�شتري، وتظهر هذه امل�اد يف الك�شف دون عالمات )ناجح، را�شب(.

املادة )15(:

اأ. احلد الأدنى للنجاح ه� احل�ش�ل على معدل تراكمي ل يقل عن )%75(.
ب. يج�ز للطالب اإعادة درا�شة مادتني على الأكرث �شمن خطته الدرا�شية طيلة مدة الدرا�شة للم�اد التي 

ح�شل فيها على عالمة اقل من )%75(.
املادة )16(:

حت�شب عالمات جميع امل�اد التي يدر�شها الطالب يف اجلامعة وفق خطته الدرا�شية جناحًا اأو ر�ش�بًا يف 
معدله الرتاكمي وي�شجل يف ملف الطالب الأكادميي كما ه� مبني يف املادة )19(.

املادة )17(:
يج�ز للطالب اإعادة درا�شة مادة ما ب�شبب ر�ش�به اأو لرفع معدله الرتاكمي من خطته الدرا�شية، وحت�شب 

له العالمة الأعلى يف املعدل الرتاكمي وتبقى الأخرى يف �شجله الأكادميي.
املادة )18(: 

يك�ن ت�زيع عالمات المتحانات على النح� الآتي:
عالمة  ن�شف  له  وير�شد  الأقل  على  ف�شلي  ن�شف  واحدًا  حتريريًا  امتحانًا  وت�شمل  الف�شل  اأعمال  اأ. 
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اأخرى تت�شمن اختبارًا ثانيًا وتقارير وبح�ثًا وعرو�شًا ير�شد  اأعمال الف�شل وهي )30%( واأعماًل 
لها )30%( من العالمة، وبذلك يك�ن جمم�ع اأعمال الف�شــل )60%( من العالمة الإجمالية للمادة.

ب. عالمة لالمتحان النهائي ويخ�ش�س له )%40(.
ج. ي�شتثنى مما ورد يف البندين )اأ، ب(: امل�شروعات، واملختربات، والت�شاميم، والر�ش�مات، والختبارات 
العملية، والتدريب العملي التي لها �شاعات معتمدة، اإذ تك�ن لها معايري وعالمة حتددها الأق�شام 

املعنية.
املادة )19(:

يخ�ش�س لعالمات املادة التقديرات املبينة على النح� الآتي:

التقديرالعالمة
85  - ممتاز100 
75  - جيد جدا84.9ً 
70  - �سعيف74.9 
را�سباقل من 70

املادة )20(:
يخ�ش�س لعالمات املعدل الف�شلي والرتاكمي التقديرات املبينة على النح� الآتي:

التقديراملعدل%
85  - ممتاز100 
75  - جيد جدا84.9ً 
را�سباقل من 75

املادة )21(:
بني  الربط  على  الطالب  قدرة  قيا�س  اإىل  يهدف  تكاملية،  �شاملة  طبيعة  ذا  ال�شامل  المتحان  يك�ن 
املفاهيم املختلفة الأ�شا�شية واملتقدمة التي اكت�شبها من خمتلف املعارف، وت�ظيفها يف حل امل�شكالت العلمية 

والتطبيقية يف ميدان تخ�ش�شه.

املادة )22(:
تت�ىل جلنة الق�شم:

اأ. حتديد املجالت املعرفية للتخ�ش�س التي ي�شملها المتحان ال�شامل على األ يقل عددها عن ثالثة واأن 
واملراجع  املجالت  وتعلن  لذلك،  الالزمة  والقراءات  املراجع  واقرتاح  الإجبارية  امل�اد  تك�ن �شمن 

والقراءات للطلبة قبل م�عد المتحان بف�شل درا�شي واحد على الأقل. 
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ب. الت��شية اإىل جلنة الكلية بت�شكيل جلنة المتحان ال�شامل يف الق�شم وتتك�ن من ثالثة اأع�شاء على 
الأقل مبن فيهم رئي�شها، وتت�ىل م�ش�ؤولية اإعداد الأ�شئلة وت�شحيح الإجابات، وي�شدر القرار بت�شكيل 

اللجنة من املجل�س. 
ج. تن�شيب نتائج المتحان ال�شامل للجنة الكلية لدرا�شتها والت��شية ب�شاأنها اإىل املجل�س لإقرارها.

املادة )23(: 
يتك�ن المتحان ال�شامل من ورقتني تقدمان يف ي�م واحد يف جل�شتني، مدة كل جل�شة منها )3( �شاعات، 
ح�شب  لالمتحان  يتقدم  اأن  الطالب  وعلى  املعتمد،  اجلامعي  التق�مي  وفق  اجلامعي  العام  يف  مرتني  ويعقد 

النم�ذج املعد لذلك.
املادة )24(:

بنجاح  الإجبارية  الدرا�شية  اخلطة  متطلبات  جميع  اإنهائه  بعد  ال�شامل  لالمتحان  الطالب  يتقدم  اأ. 
�شريطة األ يقل معدله الرتاكمي عن )%75(.

ب. اإذا ت�قف تقدمي الطالب لالمتحان ال�شامل على النجاح يف مادة اإجبارية واحدة غري مطروحة يف 
الف�شل، اأو كانت مطروحة ومتعار�شة مع مادة اإجبارية اأخرى، فيمكن بقرار من املجل�س وبناًء على 
ت��شية من جلنتي الق�شم والكلية درا�شة مادة بديلة من امل�اد الختيارية للربنامج. �شريطة األ تك�ن 

املادة امل�شتبدلة من �شمن امل�اد الأ�شا�شية ذات اجلانب التطبيقي للتخ�ش�س.

ج. اإذا ر�شب الطالب يف المتحان ال�شامل للمرة الأوىل ميكنه التقدم لهذا المتحان مرة ثانية �شمن 
املدة الق�ش�ى للح�ش�ل على درجة املاج�شتري.

د. تك�ن عالمة النجاح يف المتحان ال�شامل )75%( على الأقل واإذا ر�شب الطالب يف املرة الثانية:
1. يف�شل من برنامج املاج�شتري.

2. مينح �شهادة دبل�م الدرا�شات العليا.
هـ. ت�شجل نتيجة الطالب يف المتحان ال�شامل يف ك�شف عالماته بعبارة ناجح اأو را�شب يف كل مرة يتقدم 

فيها لالمتحان.
جمل�س  قبل  من  الطالب  لتخريج  املجل�س  تن�شيب  وكذلك  المتحان  يف  الطالب  نتيجة  اعتماد  يتم  و. 
العمداء بناء على ت��شية جلنة الق�شم وجلنة الكلية ح�شب النم�ذج ال�شادر عن عمادة الدرا�شات 

العليا والبحث العلمي.
املادة )25(:

تطبق تعليمات منح درجة البكال�ري��س على احلالت التي مل يرد فيها ن�س يف هذه التعليمات فيما يتعلق 
بالمتحانات والعالمات واملعدلت.
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المواظبة
املادة )26(:

اأ. اإذا جتاوز غياب الطالب دون عذر يقبله عميد كلية التخ�ش�س )20%( من جمم�ع ال�شاعات املقرة 
لأي مادة، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعد عالمته يف تلك املادة )0( �شفر جامعي، وعليه 
اإعادة درا�شة تلك املادة اإذا كانت اإجبارية. ويف جميع الأح�ال تدخل نتيجة ذلك الر�ش�ب يف ح�شاب 

معدل عالمات الطالب الف�شلي والرتاكمي لأغرا�س الإنذار والف�شل.
ب. اإذا جتاوز غياب الطالب بعذر يقبله عميد كلية التخ�ش�س )20%( من جمم�ع ال�شاعات املقرة ملادة 
اأو اأكرث فاإنه يعّد من�شحبًا من املادة اأو امل�اد ويبلغ عميد الكلية مدير دائرة القب�ل والت�شجيل بذلك.

اجلدد  للطلبة  الغياب  ويحت�شب  التدري�س  لبدء  الأوىل  املحا�شرة  من  اعتبارًا  الغياب  احت�شاب  يتم  ج. 
الذين مت قب�لهم بعد بدء التدري�س اعتبارًا من تاريخ قب�لهم، اما الطلبة املتاأخرين يف الت�شجيل يعد 

لهم مدة التاأخر غياب دون عذر للفرتة التي �شبقت ت�شجيلهم.
عيادة  اأو  الطلبة يف اجلامعة  عيادة  �شادرة عن طبيب  ب�شهادة  يك�ن  اأن  املر�شي  العذر  ي�شرتط يف  د. 
معتمدة منه اأو �شادرة عن م�شت�شفى معتمد من اجلامعة، وان تقدم هذه ال�شهادة اإىل عميد الكلية 
خالل مدة ل تتجاوز اأ�شب�عني من تاريخ انقطاع الطالب عن امل�اظبة، ويف احلالت القاهرة الأخرى 

يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل اأ�شب�ع من تاريخ زوال اأ�شباب الغياب.
املادة )27(:

ت�شري تعليمات منح درجة البكال�ري��س يف اجلامعة على اإجراءات تقدمي العذر املر�شي.
املادة )28(:

اأ. كل من يتغيب عن المتحان النهائي املعلن عنه بعذر يقبله عميد كلية التخ�ش�س ت�شجل له مالحظة 
مدة  يف  للطالب  مع��س  امتحان  لإجراء  املادة  ملدر�س  العذر  بقب�ل  القرار  ويبلغ  مكتمل(،  )غري 
اأق�شاها اأ�شب�عان من بداية الف�شل التايل للف�شل الذي مل يتقدم فيه اإل اإذا كان الف�شل التايل 
م�ؤجاًل ر�شميًا اأو كان الطالب منقطعًا عنه بعذر، ويف تلك احلالة يعقد المتحان يف الف�شل التايل 

للف�شل امل�ؤجل.
من  تزيد  ل  مدة  مكتمل يف  لمتحانات غري  التقدم  الدرا�شة  املنقطع عن  اأو  امل�ؤجل  للطالب  يج�ز  ب. 

ف�شلني درا�شيني مع مراعاة البند )اأ( من هذه املادة.
االنسحاب

املادة )29(:
اأ. 1. ي�شمح للطالب بالن�شحاب من درا�شة مادة اأو اأكرث خالل مدة اأق�شاها نهاية الأ�شب�ع الرابع ع�شر 
من بدء الف�شل، والأ�شب�ع ال�شابع من بدء الف�شل ال�شيفي، وتثبت يف �شجله مالحظة )من�شحب(، 

مع مراعاة العبء الدرا�شي للطالب.
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2. يتم الن�شحاب يف هذه احلالة ح�شب من�ذج خا�س تعده دائرة القب�ل والت�شجيل، ويت�شمن هذا 
النم�ذج تن�شيب مدر�س املادة ورئي�س الق�شم املخت�س واعتماد مدير دائرة القب�ل والت�شجيل.

ب. مع مراعاة املادة )5/ج( ُيعّد الطالب الذي يتجاوز جمم�ع غيابه بعــذر يقبلــه عميد كلية التخ�ش�س 
)20%( من ال�شاعات املقرة مل�اد الف�شل من�شحبًا من ذلك الف�شل.

ج. يج�ز لعميد كلية التخ�ش�س امل�افقة على ان�شحاب الطالب من جميع امل�اد التي �شجلها يف الف�شل، 
مالحظة  �شجله  يف  وتثبت  النهائية  المتحانات  بدء  قبل  الن�شحاب  طلب  تقدمي  يتم  اأن  �شريطة 

)من�شحب(، وتعد درا�شته لذلك الف�شل م�ؤجلة.
د. ل يحق للطالب ا�شرتداد الر�ش�م عن امل�اد املن�شحب منها.

هـ. 1. يج�ز للعميد اأن ي�افق على ان�شحاب الطالب ب�شكل نهائي من الربنامج الذي قبل فيه �شريطة اأن 
يتم تقدمي طلب الن�شحاب النهائي قبل بدء المتحانات النهائية.

2. ل يج�ز للطالب املن�شحب من برنامج املاج�شتري اأن يقبل يف الربنامج نف�شه مرة اأخرى اإذا كان 
معدله الرتاكمي وقت الن�شحاب اأقل من )%75(.

3. اإذا رغب الطالب املن�شحب من اجلامعة الع�دة اإىل الدرا�شة فعليه اأن يتقدم بطلب الع�دة اإىل 
الأكادميي  ب�شجله  الطالب  يحتفظ  احلالة  هذه  ويف  بالطلب،  العمداء  جمل�س  ويبت  اجلامعة 
ول  الدرجة،  على  للح�ش�ل  الأعلى  احلد  من  )النقطاع(  املقعد  فقدان  مدة  وحت�شب  كاماًل، 

يج�ز اأن يقبل الطالب يف تخ�ش�س �شبق وان ف�شل منه عند ان�شحابه من اجلامعة.
4. يبت جمل�س العمداء يف حال وج�د م�اد در�شها الطالب يف جامعة اأخرى خالل فرتة فقدان املقعد 

)النقطاع( اأو الن�شحاب من اجلامعة.
التأجيل

املادة )30(:

يف  الأقل  على  واحدًا  درا�شيًا  ف�شاًل  اأنهى  قد  يك�ن  اأن  تاأجيل  بطلب  يتقدم  الذي  الطالب  يف  ي�شرتط 
الربنامج الذي التحق به.

املادة )31(:
يقدم طلب التاأجيل على النم�ذج ال�شادر عن دائرة القب�ل والت�شجيل وذلك قبل بدء الدرا�شة، وت�شدر 
امل�افقة عن العميد لف�شل واحد حدًا اأق�شى. ول حت�شب مدة التاأجيل من احلد الأعلى ل�شن�ات التخرج اأو 

لغايات اإزالة اأ�شباب ال��شع على قائمة الإنذار.
املادة )32(: 

يعد ت�شجيل الطالب ملغى يف احلالت الآتية:
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اأ. اإذا مل يداوم يف الف�شل الأول للتحاقه بالربنامج.
ب. اإذا جتاوز فرتات التاأجيل املن�ش��س عليها يف املادة )5( من هذه التعليمات.

ج. اإذا انقطع عن الدرا�شة ف�شاًل درا�شيًا دون عذر يقبله العميد. واإذا قبل العميد عذر الطالب قبل بدء 
الف�شل التايل لفقدان املقعد )لالنقطاع( حت�شب مدة فقدان املقعد )النقطاع( من مدة التاأجيل 

املن�ش��س عليها يف املادة )5( من هذه التعليمات.
د. اإذا مل يقم بت�شديد الر�ش�م املقرة يف امل�اعيد املحددة واملعلن عنها.

فقد المقعد الجامعي
املادة )33(:

اأ. ُيعّد الطالب املتخلف عن الت�شجيل بعد مرور اأ�شب�عني من بدء الدرا�شة يف الف�شل الدرا�شي ح�شب 
التق�مي اجلامعي املعتمد فاقدًا ملقعده اجلامعي.

اأق�شى  حدًا  درا�شيني  ف�شلني  ملدة  الأكادميي  ب�شجله  اجلامعي  مقعده  فقد  الذي  الطالب  يحتفظ  ب. 
وخالف ذلك يلغى �شجله الأكادميي يف اجلامعة.

ج. يج�ز للطالب الذي فقد مقعده اجلامعي اأن يتقدم بطلب لإعادة قب�له يف اجلامعة، وينظر جمل�س 
العمداء يف اإعادة قب�له، والحتفاظ ب�شجله الأكادميي، على اأن يكمل متطلبات التخرج وفق اخلطة 
ال�شابقة �شمن  الدار�شة  النافذة، وحت�شب مدة  للتعليمات  بها عند ع�دته ووفقا  املعم�ل  الدرا�شية 
احلدين الأعلى والأدنى ل�شن�ات التخرج. ويف حالة اختالف اخلطة املعم�ل بها عند ع�دة الطالب 
عن اخلطة الدرا�شية التي در�س عليها، يح�شم ف�شل درا�شي واحد من احلد الأعلى ل�شن�ات التخرج 

مقابل كل )9( �شاعات معتمدة من امل�اد التي حتت�شب للطالب.
د. اإذا قبل جمل�س العمداء عذر الطالب حت�شب فرتة التخلف عن اجلامعة تاأجياًل.

ه. ل يج�ز اأن يتخلف الطالب عن الدرا�شة يف اجلامعة بعذر مقب�ل لأكرث من ف�شلني درا�شيني.
يتقدم لمتحان غري مكتمل  اأن  درا�شته  بتاأجيل  قام  اأو  قب�له يف اجلامعة  اأعيد  الذي  للطالب  يج�ز  و. 
فقد  مدة  قبل  التخ�ش�س  كلية  عميد  يقبله  بعذر  النهائية  امتحاناتها  اأداء  عن  تخلف  التي  للم�اد 
املقعد اجلامعي اأو التاأجيل �شريطة األ تزيد مدة فقدان املقعد )النقطاع( اأو التاأجيل عن ف�شليني 

درا�شيني متتاليني واأن يق�م بتاأدية المتحان ح�شب امل�اعيد املعلن عنها يف الكلية.
ز. ي�شمح للطالب العائد للدرا�شة بعد تخلفه عن اجلامعة بت�شجيل امل�اد اأو الر�شالة اجلامعية، اعتبارًا 

من بداية الف�شل الذي يلي الف�شل الذي تخلف فيه عن اجلامعة.
اإلنذار

املادة )34(:
اأ. ينذر الطالب اإذا مل يح�شل يف نهاية اأي ف�شل على احلد الأدنى للمعدل الرتاكمي وه� )75%( يف امل�اد 
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التي در�شها حتى نهاية ذلك الف�شل وذلك با�شتثناء الف�شل الدرا�شي الأول لاللتحاق باجلامعة اأو 
بعد تغيري تخ�ش�شه اأو الف�شل الدرا�شي ال�شيفي.

اأهمل يف  الطالب  اأن  والكلية  الق�شم  ت��شية من جلنتي  بناء على  التخ�ش�س  كلية  راأى جمل�س  اإذا  ب. 
اإجناز ر�شالته.

ج. ل يعد الف�شل الدرا�شي الذي يدر�شه الطالب ف�شاًل درا�شيًا، اإذ كانت جميع امل�اد امل�شجلة ا�شتدراكية، 
وذلك لغايات الإنذار اأو الف�شل الأكادميي.

الفصل
املادة )35(:

اأ. ُيعّد الطالب مف�ش�ًل من برنامج املاج�شتري يف احلالت الآتية:
1. اإذا مل يح�شل على احلد الأدنى من املعدل الرتاكمي للم�اد يف نهاية الف�شل الثاين لالإنذار.
2. اإذا مل يحقق متطلبات التخرج �شمن احلد الأعلى للمدة امل�شم�ح بها كما ورد يف املادة )5(.

3. اإذا ارتكب خمالفة ت�جب ف�شله ح�شب الأنظمة والتعليمات املعم�ل بها يف اجلامعة.
4. اإذا جتاوزت مدة فقدان املقعد )النقطاع( عن ف�شلني درا�شيني، ومل تقبل اجلهة املخت�شة عذر 

الطالب.
5. اإذا ر�شب يف مناق�شة الر�شالة ح�شب املادة )48/ب4 وج( من هذه التعليمات.

6. اإذا ر�شب يف المتحان ال�شامل مرتني.
ب. ي�شدر مدير دائرة القب�ل والت�شجيل قرارات الإنذارات الأكادميية، وعليه اإعالم العميد بذلك، اأما 

قرارات الف�شل النهائي من اجلامعة في�شدرها جمل�س العمداء بناًء على تن�شيب العميد.
)النقطاع(  املقعد  فقدان  بحالت  املعني  العميد  باإعالم  والت�شجيل  القب�ل  دائرة  مدير  يق�م  ج. 

والن�شحاب والتاأجيل وقرارات الف�شل من اجلامعة.
د. ُيعّد اإعالن قرارات الإنذار والف�شل النهائي من اجلامعة واأي اأم�ر اأخرى تخ�س الطلبة على ل�حة 
“تبليغًا”  امل�شجل  الربيد  اأو  للطالب  الإلكرتوين  الربيد  با�شتخدام  اأو  الطالب  كلية  يف  الإعالنات 

باملعنى القان�ين.
اإلشراف

املادة )36(:
اأ. 1. يج�ز للطالب امللتحق مب�شار الر�شالة بعد انهاء )18( �شاعة معتمدة من خطته الدرا�شية، ومبعدل  

تراكمي ل يقل عن )75%( البدء يف ت�شجيل �شاعات الر�شالة.
2. على الطالب اللتزام باإجراءات اإعداد الر�شالة، وخطتها، ومناق�شتها.

ب. ي�شدر املجل�س بناًء على ت��شية من جلنة الق�شم وتن�شيب من جلنة الكلية قرارًا يت�شمن تعيني امل�شرف 
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اأو امل�شرفني واإقرار عن�ان الر�شالة وخطتها، وذلك وفقًا للنم�ذج املحدد من عمادة الدرا�شات العليا 
والبحث العلمي.

ج. 1. تك�ن املدة الفا�شلة بني بدء ت�شجيل �شاعات الر�شالة واإقرار خطتها ف�شاًل درا�شيًا واحدًا، واإن مل 
ينجز الطالب اخلطة خالله، يح�ل اإىل م�شار ال�شامل حكمًا.

اأدنى وف�شلني  اأ�شهر حدًا  اأربعة  اإقرار خطة الر�شالة وتاريخ مناق�شتها  2. تك�ن املدة الفا�شلة بني 
درا�شيني حدًا اأعلى �شمن املدة القان�نية للح�ش�ل على الدرجة.

د. اإذا مل يحقق الطالب يف الف�شل الدرا�شي التايل لإقرار خطة الر�شالة اإجنازًا ملم��شًا ح�شب تقرير 
امل�شرف، ينذر من قبل املجل�س، واإذا مل يناق�س ر�شالته يف الف�شل الذي يليه، للمجل�س وبناء على 
ت��شية من جمل�شي الق�شم والكلية املعنيني اتخاذ قرار بتح�يله من م�شار الر�شالة اإىل م�شار ال�شامل 

حكمًا.
املادة )37(:

اأ. لغايات الإ�شراف على الر�شائل اجلامعية ي�شرتط يف ع�ش� هيئة التدري�س ما ياأتي:
اآخر خم�س �شن�ات ما ل يقل عن بحثني  اأ�شتاذ يف  التدري�س من رتبة  اأن يت�افر لدى ع�ش� هيئة   .1

من�ش�رين اأو مقب�لني للن�شر يف جمالت علمية حمكمة.
2. اأن يت�افر لدى ع�ش� هيئة التدري�س من رتبة اأ�شتاذ م�شارك يف اأخر خم�س �شن�ات ما ل يقل عن 

ثالثة بح�ث من�ش�رة اأو مقب�لة للن�شر يف جمالت علمية حمكمة.
اأ�شتاذ م�شاعد يف اآخر ثالث �شن�ات ما ل يقل عن  3. اأن يت�افر لدى ع�ش� هيئة التدري�س من رتبة 
بحثني من�ش�رين اأو مقب�لني للن�شر يف جمالت علمية حمكمة، �شريطة اأن يك�ن باحثًا منفردًا اأو 
رئي�شًا يف اأحدها على الأقل بعد ح�ش�له على الدكت�راه، واأل يك�ن م�شتاًل من ر�شالته يف املاج�شتري 

اأو من اأطروحته يف الدكت�راه.
ب. اأّل يزيد عبء الإ�شراف على )3( طالب لالأ�شتاذ امل�شاعد وعلى )6( طلبة لكل من الأ�شتاذ امل�شارك 
اأربع ر�شائل يف الف�شل ال�احد لالأ�شتاذ  األ يزيد عدد الر�شائل اجلامعية على )4(  والأ�شتاذ على 
امل�شاعد، اأما الأ�شتاذ والأ�شتاذ امل�شارك في�شرتط اأن ل يزيد عدد الر�شائل و/اأو الأطروحات على 

)8( ثماين ر�شائل يف الف�شل ال�احد.
ويج�ز  اجلامعة،  يف  متفرغًا  تدري�س  هيئة  ع�ش�  الر�شالة  على  الرئي�س  امل�شرف  يك�ن  اأن  ي�شرتط  ج. 
بال�شروط نف�شها ال�اردة يف )اأ( اأعاله ال�شتعانة باأع�شاء هيئة تدري�س من خارج الق�شم اأو اجلامعة.

�شروط  فيه  تت�افر  اجلامعة،  اأو  الكلية  اأو  الق�شم  خارج  من  م�شرف  تعيني  خا�شة  حالت  يف  يج�ز  د. 
الإ�شراف بت��شية من جلنة الدرا�شات العليا يف الق�شم والكلية املخت�شتني، وقرار من اللجنة الدائمة 

للدرا�شات العليا.
ه. ل يج�ز لالأقارب من الدرجة الأوىل اأو الثانية اأو الثالثة الإ�شراف على الر�شالة اأو مناق�شتها.
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املادة )38(:
يج�ز للمجل�س اأن يقرر بت��شية من جلنة الق�شم وتن�شيب من جلنة الكلية وباقرتاح من امل�شرف ت�شمية 

ع�ش� هيئة تدري�س اآخر مل�شاركته يف الإ�شراف على ر�شالة الطالب.
املادة )39(: 

التغيري  هذا  وي�ثق  تعيينه  بها  مت  التي  نف�شها  بالطريقة  وذلك  قاهرة،  لظروف  امل�شرف  تغيري  يج�ز 
بالنم�ذج ال�شادر عن عمادة الدرا�شات العليا والبحث العلمي.

املادة )40(:
الق�شم والكلية املعنيني وبتن�شيب من  العمداء بناء على ت��شية من جمل�شي  اأ. يج�ز بقرار من جمل�س 
ُعنّي  اأن  اأو املنتهية خدمته يف اجلامعة والذي �شبق  التدري�س املجاز  اأن ي�شتمر ع�ش� هيئة  املجل�س 

م�شرفًا على الر�شالة ال�شتمرار بالإ�شراف على الر�شائل التي كانت قد اأوكلت اإليه.
ب. يج�ز يف حالت خا�شة للمجل�س بت��شية من جلنة الق�شم وتن�شيب من جلنة الكلية امل�افقة للم�شرف 

الذي يق�شي اإجازته خارج الأردن، ال�شتمرار بالإ�شراف على الطالب اإذا كان الإ�شراف م�شرتكًا.
املادة )41(:

اأ. يح�شب للم�شرف عن كل ر�شالة )ماج�شتري( اأ�شرف عليها �شاعة معتمدة يف الف�شل الدرا�شي ال�احد، 
درا�شيني مب�جب  يزيد على ف�شلني  فيه م�شرفًا ومبا ل  ُعنّي  الذي  الف�شل  بدء  اعتبارًا من  وذلك 
�شاعة  ن�شف  منهما  لكل  يح�شب  م�شارك  م�شرف  وج�د  حالة  ويف  املجل�س،  عن  ت�شدر  تعليمات 

معتمدة.
اكتمال  التدري�س يف اجلامعة، ويف حال  هيئة  لع�ش�  املادة  العبء  الإ�شراف �شمن  �شاعات  ب. حت�شب 
مب�جب  خارجها  من  اأم  اجلامعة  داخل  من  �ش�اء  بالإ�شراف  اخلا�شة  املكافاآت  متنح  الن�شاب 

تعليمات ي�شدرها جمل�س الأمناء لهذه الغاية بتن�شيب من جمل�س العمداء.
املادة )42(:

تتك�ن جلنة املناق�شة يف حالة الإ�شراف املنفرد اأو امل�شرتك من:
 اأ. امل�شرف املنفرد اأو )امل�شرف الرئي�س اأو امل�شرف امل�شارك يف حالة الإ�شراف امل�شرتك(.

 ب. ع�ش� هيئة تدري�س من داخل الق�شم املعني ممن تنطبق عليه �شروط الإ�شراف.
عليه  وتنطبق  الر�شالة  مب��ش�ع  عالقة  ذا  تخ�ش�شه  يك�ن  اجلامعة  خارج  من  تدري�س  هيئة  ع�ش�   ج. 

�شروط الإ�شراف.
املادة )43(: 

داخل  من  اأع�شائها  بني  من  واأقدمية  رتبة  الأعلى  التدري�س  هيئة  ع�ش�  املناق�شة  جلنة  رئا�شة  يت�ىل 
اجلامعة واإذا كان رئي�س هذه اللجنة امل�شرف على الر�شالة فيدير اجلل�شة ول ي�شرتك يف النقا�س.
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املادة )44(:
الكلية،  جلنة  من  ت��شية  على  بناًء  املجل�س  من  ي�شدر  بقرار  م�عدها  ويحدد  املناق�شة  جلنة  تعنّي  اأ.   

وتن�شيب من جلنة الق�شم بعد ال�شتئنا�س براأي امل�شرف.
ب. يق�م الطالب بت�شليم ن�شخ من الر�شالة ب�شكلها النهائي لأع�شاء اللجنة قبل ثالثة اأ�شابيع على الأقل 

من م�عد املناق�شة.
املادة )45(:

يلتزم الطالب مب�ا�شفات كتابة الر�شالة وفق الآتي:
 اأ. حتت�ي �شفحة العن�ان الأوىل على ما ياأتي:

1. �شعار اجلامعة.
2. عن�ان الر�شالة باللغة التي كتبت بها. 

3. العن�ان مرتجمًا اإىل اللغة الأخرى.
4. ا�شم الطالب )كما ه� م�شجل ر�شميًا يف اجلامعة(.

5. ا�شم امل�شرف وامل�شرف امل�شارك )اإن وجد(.
6. العبارة الآتية: قدمت هذه الر�شالة ا�شتكماًل ملتطلبات احل�ش�ل على درجة املاج�شتري يف تخ�ش�س 

الطالب من جامعة ال�شرق الأو�شط.
اأو ما يعادلها يف الجنليزية:

Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of 
Master of ……… from Middle East University.

7. تاريخ تقدمي الر�شالة.
 ب. حتت�ي �شفحة العن�ان الثانية على اأ�شماء اأع�شاء جلنة املناق�شة وت�اقيعهم.

 ج. تقدم الر�شالة مطب�عة ح�شب الأ�شل�ب املعتمد و�شمن امل�ا�شفات ال�اردة يف دليل الدرا�شات العليا 
ال�شادر عن عمادة الدرا�شات العليا والبحث العلمي.

املادة )46(:
تت�ىّل عمادة الدرا�شات العليا والبحث العلمي م�ش�ؤولية التاأكد من اإجراءات املناق�شة كاملة ويقدم رئي�س 

اللجنة تقريرًا عنها للعميد وفق النم�ذج املعتمد ال�شادر عن عمادة الدرا�شات العليا والبحث العلمي.
املادة )47(: 

اأ. تتم مناق�شة الر�شالة على النح� الآتي:
1. يعر�س الطالب ملخ�شًا لر�شالته.

باأغلبية  وتقّر  املناق�شة،  نتيجة  اللجنة  تتداول  انتهائها  وبعد  املناق�شة،  اإدارة  اللجنة  رئي�س  يت�ىّل   .2
اأع�شائها اإحدى النتائج الآتية:

اأ. ناجح.
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ب. ناجح مع تعديالت طفيفة.
ج. ناجح مع تعديالت ج�هرية.

د. را�شب.
التعديالت  تلك  يجري  اأن  الطالب  على  تعديالت طفيفة،  مع  )ناجح(  املناق�شة  نتيجة  كانت  اإذا   .3
مع  )ناجح  النتيجة  كانت  اإذا  اأما  املناق�شة،  تاريخ  من  اأ�شابيع  ثالثة  اأق�شاها  مدة  يف  الالزمة 
تعديالت ج�هرية( عليه اأن يجري تلك التعديالت الالزمة يف مدة اأقلها �شهران واأق�شاها اأربعة 
اأ�شهر من تاريخ املناق�شة، وتعر�س الر�شالة بعد تعديلها يف اجتماع يحدد م�عده املجل�س وتعقده 
جلنة املناق�شة لهذا الغر�س بح�ش�ر كامل اأع�شائها، ويعد الطالب ناجحًا اإذا وافقت اللجنة على 

الر�شالة، واإل فيعد را�شبًا.
4. يتم اعتماد قرار جلنة املناق�شة من املجل�س بناًء على ت��شية من جلنة الق�شم وتن�شيب من جلنة 
والبحث  العليا  الدرا�شات  ال�شادر عن عمادة  النم�ذج  الذي ت�شمنه  التقرير  وبناًء على  الكلية، 

العلمي املعّد لهذا الغر�س.
5. يثبت عن�ان ر�شالة املاج�شتري يف ك�شف عالمات الطالب باللغتني العربية والإجنليزية.

6. يف جميع الأح�ال، اإذا مل يقدم الطالب التعديالت املطل�بة خالل املدة امل�شار اإليها ي�ؤجل تخرجه 
اإىل الف�شل الذي يليه.

7. اإذا تغيب الطالب عن م�عد مناق�شة الر�شالة دون عذر قهري يقبله املجل�س يعد را�شبًا يف املناق�شة.
8. اإذا ر�شب يف مناق�شة الر�شالة مينح �شهادة دبل�م الدرا�شات العليا.

ب. ل يتقدم الطالب للمناق�شة اإل بعد تربئة ذمته املالية.
ج. يغلق باب التقدم ملناق�شة الر�شائل قبل ع�شرون ي�مًا من بدء المتحانات النهائية للف�شل الدرا�شي 

وذلك ح�شب التق�مي اجلامعي، واإل فتتم املناق�شة يف الف�شل الذي يليه.
د. يف حال عدم النتهاء من التعديالت املطل�بة اأو املناق�شة ح�شب الأ�ش�ل، على الطالب ت�شجيل )0( 

�شفر �شاعة ا�شتمرارية الر�شالة.
لجان الدراسات العليا ومهماتها

املادة )48(: 
اأ . ت�شكل جلنة الق�شم بقرار من عميد كلية التخ�ش�س وبعد ال�شتئنا�س براأي رئي�س الق�شم وتف��س اإليها 

�شالحيات جمل�س الق�شم املتعلقة بالدرا�شات العليا، ويك�ن ت�شكيل اللجنة كالآتي:
هيئة  ع�ش�  يت�ىل  لديه  والإ�شراف  التدري�س  �شروط  ت�فر  عدم  حال  ويف  الق�شم/رئي�شًا،  رئي�س   .1

التدري�س اآخر يعينه عميد الكلية ممن تنطبق عليه ال�شروط رئا�شة هذه اللجنة.
2. ثالثة اإىل خم�شة من الأ�شاتذة والأ�شاتذة امل�شاركني، ويج�ز عند ال�شرورة اأن ت�شم اللجنة اأع�شاء 
يف  والإ�شراف  التدري�س  �شروط  عليهم  تنطبق  اأن  �شريطة  م�شاعد  اأ�شتاذ  برتبة  التدري�س  هيئة 
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برامج املاج�شتري.
ب�شيا�شات  اللتزام  و�شمان  الق�شم  يف  العليا  الدرا�شات  اأم�ر  على  الإ�شراف  الق�شم  جلنة  تت�ىل  ب. 

الدرا�شات العليا وتعليماتها، واأخالقيات البحث العلمي، وت�شتمل �شالحية اللجنة الآتي:
اأكادميي يف بداية العام اجلامعي لطلبة التخ�ش�س ال�احد يف الق�شم ممن تنطبق  1. تعيني مر�شد 

عليه �شروط التدري�س والإ�شراف يف برامج الدرا�شات العليا. 
2. تقدمي الت��شيات املتعلقة مبا ياأتي ورفعها للجنة الكلية:

 اأ. اإن�شاء برامج درا�شات عليا جديدة اأو جتميدها اأو اإلغاوؤها اأو تط�يرها.
ب. متابعة اخلطط الدرا�شية التي يقدمها الق�شم لربامج الدرا�شات العليا وحتديثها.

ج. اأعداد الطلبة املقرتح قب�لهم �شن�يًا.
د. اعتماد نتائج امتحانات امل�اد الدرا�شية لربامج الدرا�شات العليا يف الق�شم.

هـ. تعيني امل�شرفني وامل�شرفني امل�شاركني والتاأكد من ت�افر معايري العتماد عليهم.
و. الإعالن عن امل��ش�عات البحثية املقرتحة من قبل اأع�شاء هيئة التدري�س.

ز. م�شروعات الر�شائل والأطروحات اجلامعية.
ح. ت�شكيل جلان وحتديد م�اعيد املناق�شة.

احتياجاتهم داخل  وتاأمني  اأعمالهم  ومتابعة  الدرا�شية  للمنح  املر�شحني  الطلبة  باأ�شماء  ق�ائم  رفع  ط. 
الق�شم للعمل.

ي. تن�شيق الندوات العلمية اخلا�شة بطلبة الق�شم.
ك. اإعالم الطلبة باخلطة الدرا�شية املطبقة عليهم والإجراءات النافذة.

ل. عقد اجتماعات مع طلبة الدرا�شات العليا لبحث ق�شاياهم.
املادة )49(:

اأ. ت�شكل جلنة الكلية بقرار من جمل�س كلية التخ�ش�س وتف��س اإليها �شالحيات جمل�س الكلية املتعلقة 
بالدرا�شات العليا، ويك�ن ت�شكيل اللجنة على النح� الآتي:

برامج  يف  والتدري�س  الإ�شراف  �شروط  عليه  تنطبق  ممن  يف��شه  من  )اأو  رئي�شًا  الكلية/  عميد   .1
الدرا�شات العليا(.

2. روؤ�شاء جلان الدرا�شات العليا يف الأق�شام.
3. ع�ش�ا هيئة تدري�س برتبة اأ�شتاذ، ويج�ز اأن يك�ن اأ�شتاذ م�شارك عند احلاجة.

ب�شيا�شات  اللتزام  و�شمان  الكلية  يف  العليا  الدرا�شات  اأم�ر  على  الإ�شراف  الكلية  جلنة  تت�ىل  ب. 
الدرا�شات العليا وتعليماتها واأخالقيات البحث العلمي، وت�شتمل �شالحية اللجنــة الآتي:

1. متابعة ال�ش�ؤون الأكادميية لطلبة الدرا�شات العليا.
اإىل  بها  والتن�شيب  وعلميًا،  �شالمتها منهجيًا  والتاأكد من  للمناق�شة،  الر�شالة  بجاهزية  التن�شيب   .2
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جمل�س الكلية.
الدرا�شات  طلبة  ر�شائل  على  بالإ�شراف  املكلفني  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  باأ�شماء  قائمة  اإعداد   .3

العليا.
4. درا�شة مقرتحات بتخ�ش�شات جديدة على م�شت�ى الدرا�شات العليا يف الكلية.

5. مراجعة اخلطط الدرا�شية لربامج الدرا�شات العليا يف الكلية.

6. التن�شيق لإجراء بح�ث م�شرتكة بني اأع�شاء الهيئة التدري�شية.
الهيئة  اأع�شاء  من  جمم�عة  بها  ي�شرتك  الدرا�شية  واخلطط  تتفق  مقررات  بتاأليف  التن�شيق   .7

التدري�شية.
املادة )50(

ت�شكل جلنة اأخالقيات العمل يف البحث العلمي بقرار من املجل�س يف مطلع كل عام جامعي، ويك�ن ت�شكيل 
اللجنة على النح� الآتي:

 اأ. عميد الدرا�شات العليا والبحث العلمي/ رئي�شًا.
ب. اأربعة اأع�شاء من الهيئة التدري�شية برتبة م�شارك كحد اأدنى.

وتك�ن مهمات هذه اللجنة ما ياأتي:
اأ . جمع البيانات ومعاجلتها والحتفاظ بها:

1. اأن يك�ن جمع البيانات مب�افقة من يخ�شهم الأمر ممن �شتجرى عليهم الدرا�شة.
2. اأن تك�ن البيانات �شحيحة ودقيقة وكاملة واأ�شيلة.

3. األ تخ�شع البيانات لأي ت�ش�يه اأو تعديل بحيث تت�اءم والنتائج التي يريدها الباحث / الباحث�ن.
4. اأن تك�ن البيانات مت�فرة للرج�ع اإليها عند احلاجة.

5. اأن يتم احلفاظ على �شرّية البيانات
6. اأن يتم حتديد من له/لهم حق الطالع على البيانات.

7. اأن حتفظ البيانات ملدة ل تقل عن )5( �شن�ات بعد ن�شر نتائج البحث.
ب . ت�خي الأمانة العلمّية:

1. اللتزام مبفه�م الأمانة العلمّية والفكرّية عند اإعداد خطط الأبحاث يف اإجرائها وكتابة التقارير 
عنها ون�شرها يف الدوريات العلمية املحّكمة ومنافذ الن�شر العلمي الأخرى.

2. مراعاة الدقة يف الإ�شارة اإىل جه�د الآخرين ومنجزاتهم يف خمتلف مراحل اإجراء البحث/
البح�ث.

اأعمال الآخرين من الزمالء وذلك فيما يتعلق بتقييم الطلبات  3. العدالة وامل��ش�عّية يف تقييم 
التي يتقدم�ن بها، وكذلك اإبداء الراأي يف مدى �شالحية اأبحاثهم للن�شر يف الدوريات العلمّية 

املحّكمة وكذلك يف ترقياتهم من رتبة اأكادميّية اإىل اأخرى اأرفع منها.
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4. الإف�شاح بكل �شفافية عن كل ما ميكن اأن يعد ت�شاربًا يف امل�شالح على امل�شت�يني ال�شخ�شي 
واملهني.

وت�شّكل  ق�شد،  غري  عن  اأو  ق�شد  عن  فيها  ال�ق�ع  وعدم  الأكادميية  ال�شرقات  عن  البتعاد   .5
املمار�شات الآتية �شرقات اأكادميية:

دون  اآخرين  لباحثني  من�ش�رة  غري  اأو  من�ش�رة  اأعمال  من  فقرات  اأو  جمل  اأو  كلمات  اقتبا�س   -
اإ�شنادها اإليهم.

- نقل ون�شخ اأعمال الآخرين و/اأو اتباع الت�شل�شل نف�شه واأ�شاليب البحث نف�شها وامل�شادر نف�شها 
ل اإىل النتائج نف�شها دون اأي اإ�شافة علمّية. والت��شّ

ل اإليه الباحث�ن الآخرون مع املحافظة على امل�شم�ن الأ�شلي من غري اأي اإ�شافة  - تلخي�س ما ت��شّ
ذات قيمة من غري اإ�شناد منجزاتهم اإليهم.

- ا�شتن�شاخ املادة املطب�عة وال�ش�ر واجلداول والبيانات مهما كان ن�عها من امل�اقع الإلكرتونية 
دون الإ�شارة اإىل ذلك.

- اإ�شناد معل�مات اأو اأفكار اإىل م�شدر غري م�ج�د فيه اأ�شاًل.
ج. الت�شرفات غري املقب�لة يف البحث العلمي:

1. تعد الت�شّرفات والمناط ال�شل�كية الآتية خمالفة ومنافية لإجراءات البحث العلمي ومتطلباتها 
ويخ�شع كل من يق�م باأي منها للم�شاءلة وفق الإجراءات التاأديبية يف اجلامعة:

- تزوير البيانات لأغرا�س التقّدم بطلبات دعم الأبحاث اأو تقدمي اأبحاث غري �شحيحة.
- التكّتم على نتائج الأبحاث التي يجريها الباحث واحلد من حرية و�ش�ل زمالئه اإليها.

بها ومت  التي قام�ا  بالأبحاث  وبيانات كاملة م�ثقة  الباحث/الباحثني ب�شجالت  - عدم احتفاظ 
اأو تلك التي يق�م�ن بها والحتفاظ بن�شخة/ن�شخ منها يف ال�حدات الأكادميّية التي  ن�شرها 

يعمل�ن بها.
- عدم الإبالغ عن املخالفات التي يعرف الباحث اأن باحثني اآخرين يق�م�ن/قام�ا بها وذلك اإىل 

العميد املعني يف اجلامعة.
- اتهام الآخرين بنّية مبيتة وبق�شد اإيذائهم من غري وج�د دليل م��ش�عي يدعم اتهامهم.

- عدم الإف�شاح عن اأي ت�شارب للم�شالح.
2. ويف هذا املجال تقع على اجلامعة امل�ش�ؤوليات الآتية:

- عدم اعتبار اللتزام باأخالقيات البحث العلمي واجبًا فرديًا على الباحث بل م�ش�ؤولية عليه جتاه 
امل�ؤ�ش�شة واملجتمع الأكادميي ب�شكل خا�س وكافة �شرائح املجتمع ب�شكل عام. 



88

دليل الطالب 2015 - 2016

- احلر�س على حفظ حق�ق كافة منت�شبيها و�شمعتهم مبا يف ذلك من يق�م�ن بالإبالغ عن املخالفات 
واملتهم�ن بارتكابها.

معها  والتعامل  البحثّية  املخالفات  عن  الإبالغ  واإجراءات  وواجباتهم  بحق�قهم  الباحثني  تعريف   -
منها  كل  و�شالحيات  ة  املخت�شّ اللجان  وواجبات  بحق�ق  التعريف  وكذلك  و�شفافّية  مب��ش�عّية 
بدءًا باإجراءات ال�شتق�شاء املبدئي ومرورًا باإجراءات ال�شتق�شاء الر�شمّية وجل�شات ال�شتماع 

وو�ش�ًل اإىل القرار النهائي.
وبخا�شة  الن�شر  العلمي يف  ال�شبق  بهدف  الآخرين  اأبحاث  م�شاريع  تقييم  املتعمد يف  التباط�ؤ  منع   -

عندما يك�ن املقّيم يجري بحثًا اأو اأبحاثًا يف املجال نف�شه.
- ت�جيه الطلبة لإجراء الأبحاث التي تتفق وم�شالح الباحث بدًل من تلك التي تت�اءم واحتياجاتهم 

وقدراتهم وتخ�ش�شاتهم الدقيقة.
هيئة  اأع�شاء  بها  يق�م  التي  العلمّية  الأبحاث  مناق�شة  اإىل  تهدف  ندوات  اأو  حما�شرات  تنظيم   -

التدري�س بهدف ن�شر املعرفة.
املادة )51(:

اأوًل: يت�ىل املر�شد الأكادميي املهمات الآتية:
 اأ. تعريف الطالب بفل�شفة الدرا�شات العليا يف اجلامعة وتعليماتها. 

 ب. م�شاعدة الطالب يف اكت�شاب املهارات الالزمة للنجاح يف الدرا�شات العليا.
 ج. متابعة �شري الطالب الأكادميي وفق اخلطة ال�شرت�شادية املعتمدة. 

ثانيًا: يت�ىل امل�شرف املهمات الآتية:
 اأ. الإ�شراف على تقدم الطالب يف م��ش�ع ر�شالته.

 ب. ت�جيه الطالب و�شمان الت�ا�شل معه ب�شكل منتظم.
 ج. تقدمي تقرير ف�شلي اإىل جلنة الق�شم عن م�شت�ى تقدم الطالب يف م��ش�ع ر�شالته.

منح الشهادات والدرجات العلمية
املادة )52(:

اأ. متنح درجة املاج�شتري بقرار من جمل�س العمداء بناًء على تن�شيب من املجل�س وت��شية من جلنتّي الق�شم 
والكلية وفق ال�شروط الآتية:

1. النجاح يف جميع امل�اد املطل�بة للتخرج يف اخلطة الدرا�شية واحل�ش�ل على معدل تراكمي ل يقل عن 
.)%75(

2. ق�شاء احلد الأدنى للمدة املطل�بة للح�ش�ل على الدرجة وعدم جتاوز املدة الق�ش�ى ح�شبما ورد من 
اأحكام يف املادة )5( من هذه التعليمات.
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ب. متنح �شهادة دبل�م الدرا�شات العليا للطالب ع��شًا عن درجة املاج�شتري بقرار من جمل�س العمداء بناًء 
على تن�شيب من املجل�س وت��شية من جلنتّي الق�شم والكلية يف اأي من احلالت الآتية �شريطة األ يك�ن 
الطالب قد ا�شتنفد احلد الأعلى ملدة احل�ش�ل على درجة املاج�شتري املن�ش��س عليه يف املادتني )5( 

و)6( اأعاله:
1. اإذا كان الطالب م�شجاًل يف م�شار الر�شالة ور�شب يف مناق�شة الر�شالة.

2. اإذا كان الطالب م�شجاًل يف م�شار ال�شامل ور�شب للمرة الثانية يف المتحان ال�شامل.
3. اإذا تقدم الطالب بطلب خطي للح�ش�ل على �شهادة الدبل�م بعد اإنهائه درا�شة )24( �شاعة معتمدة 

بنجاح من امل�اد املادةة للربنامج ومبعدل تراكمي ل يقل عن )%75(.
ج. متنح ال�شهادات والدرجات العلمية يف امل�اعيد املادةة يف نهاية كل ف�شل درا�شي مبا فيها الف�شل ال�شيفي.

أحكام عامة
املادة )53(:

وعمادة  امل�شرف  قبل  من  النهائية  �شيغتها  يف  عليها  امل�افقة  متت  التي  ورقية  ن�شخ   )4( الطالب  ي�شلم  اأ. 
.)CD( الدرا�شات العليا والبحث العلمي، واأربعة ن�شخ اأقرا�س مدجمة

 ب. على طالب املاج�شتري اأن ُيفّ��س اجلامعة )خطيًا( حق ت�ش�ير الر�شالة كليًا اأو جزئيًا وباأ�شكال خمتلفة 
مع  والتبادل  الإلكرتوين  والن�شر  العلمي  البحث  لغايات  وذلك  اإلكرتونيًا(  اأو  �شريط  على  اأو  )ورقيًا 

امل�ؤ�ش�شات التعليمية والبحثية واجلامعات.
ج. على طالب املاج�شتري اأن يقر مب�ش�ؤوليته الكاملة الأخالقية والقان�نية واملهنية عن ر�شالة املاج�شتري وما 
حت�يه، وعن اأي ادعاء يف هذا ال�شاأن من اأي جهة اأو اأفراد �ش�اء يف احلا�شر اأم امل�شتقبل، ومن غري اأي 

م�ش�ؤولية على اجلامعة.
املادة )54(:

اأن هذه الدرجة  اأي وقت من الأوقات  اإذا تبني يف  العلمية  العمداء قرارًا ب�شحب الدرجة  يتخذ جمل�س 
قد مت احل�ش�ل عليها بطرق غري قان�نية اأو اأن الر�شالة املقدمة لنيل الدرجة العلمية ل تتفق يف م�شم�نها 

ومعايري الأمانة العلمية، على اأن يتم اإبالغ اجلهات ذات العالقة داخل اجلامعة وخارجها بقرار املجل�س.
املادة )55(:

مع مراعاة املادة )49( حتال ق�شايا النتحالت العلمية اأو ال�شك فيها اإىل جلان حتقيق متخ�ش�شة للبت 
فيها �ش�اء قبل املناق�شة اأم بعدها وتنفذ القرارات ال�شادرة عن اجلامعة بهذا ال�شاأن.

املادة )56(:
باأمر من الرئي�س وفقا للنظام املايل ويف حدود امل�ازنة العامة املعتمدة، و�شمن خطة العمل  يتم ال�شرف 
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املقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة الإدارية واملالية.
املادة )57(:

تلغي هذه التعليمات اأي تعليمات كانت قد �شدرت �شابقًا عن جمل�س العمداء.
املادة )58(:

يت�ىل العميد اأي �شالحيات تتعلق ب�ش�ؤون الدرا�شات العليا غري من�ش��س عليها يف هذه التعليمات.
املادة )59(:

يبّت جمل�س العمداء يف احلالت التي مل يرد فيها ن�س يف هذه التعليمات.
املادة )60(:

رئي�س اجلامعة والعمداء ومدير دائرة القب�ل والت�شجيل م�ش�ؤول�ن عن تنفيذ هذه التعليمات.
املادة )61(:

ل يج�ز تعديل هذه التعليمات اأو اإلغائها اإل بقرار من جمل�س الأمناء.
املادة )62(:

تعترب هذه التعليمات �شارية بعد اإقرارها من جمل�س الأمناء ح�شب الأ�ش�ل.
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املادة )1(:

 ت�شمى هذه التعليمات »تعليمات البعثات العلمية يف جامعة ال�شرق الأو�شط« لعام 2014 ويعمل بها 
اعتبارًا من تاريخ 2014/8.

املادة )2(:

يتم اإر�شال املبتعث للح�ش�ل على امل�ؤهل العلمي بقرار من جمل�س العمداء بناًء على تن�شيب من 
جلنة التعيني والرتقية ويف �ش�ء ت��شية من جمل�س الق�شم وتن�شيب من جمل�س الكلية.

املادة )3(: 
يك�ن  اأن  للبعثة  املر�شح  العلمية ي�شرتط يف  البعثات  املادة )6( من نظام  مع مراعاة ما ورد يف 

حا�شاًل على امل�ؤهالت العلمية املطل�بة وال�شروط املقررة للبعثة وهي:
1. اأن يك�ن حا�شاًل على درجة البكال�ري��س يف تخ�ش�س البعثة من جامعة معرتف بها وبتقدير جيد 

على الأقل.
2. اأن يك�ن حا�شاًل على درجة املاج�شتري يف ذات التخ�ش�س من جامعة معرتف بها وبتقدير ل يقل 

عن جيد جدًا.
3. اأن ي�شتكمل متطلبات القب�ل كافة يف اجلامعة املر�شح لاللتحاق بها.

4. اأن ل يزيد عمره عن خم�شة وثالثني عامًا ميالديًا كحد اأق�شى.
5. اأن ل يك�ن ملتزمًا بالعمل لأي جهة اأخرى.

املادة )4(: 

باأحكام نظام البعثات العلمية يف جامعة ال�شرق الأو�شط، ما مل ين�س على  التقيد  على املبتعث 
خالفه �شراحة يف هذه التعليمات.

تعليمات البعثات العلمية يف جامعة ال�سرق الأو�سط  ل�سنة 2014
قرار �سادر عن جمل�س الأمناء 

رقم 2013/530-2014 ا�ستنادًا للمادة )17/ب/12( 
من قانون موؤقت رقم )16( ل�سنة  2014
قانون معدل لقانون اجلامعات الأردنية
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املادة )5(:

 ل يج�ز ابتعاث امللتزم باخلدمة يف بعثة علمية اأخرى قبل انتهاء مدة التزامه اإل يف حالت خا�شة 
يقررها جمل�س العمداء، ويف هذه احلالة يجب اأن ل تتجاوز مدة البتعاث جمتمعة خم�س �شن�ات.

املادة )6(:

ت�شرف خم�ش�شات البتعاث وفقًا لالأحكام املالية املتعلقة بالبعثات العلمية ال�شادرة عن جمل�س 
العمداء.

املادة )7(:

اأ. لغايات جتديد البتعاث �شن�يًا تق�م عمادة الدرا�شات العليا والبحث العلمي باإر�شال »من�ذج جتديد 
البعثة« اإىل املبتعث قبل فرتة انتهاء بعثته ب�شهرين والطلب منه تزويد رئا�شة اجلامعة بتقرير من 
الأ�شتاذ امل�شرف على م�ؤهله العلمي يبني و�شعه الدرا�شي، على اأن يرفق بالنم�ذج ك�شف العالمات 

لتلك ال�شنة الدرا�شية اإن وجد يف حال اأن البتعاث للح�ش�ل على درجة علمية.

اإليها من�ذج تقييم تقدم ح�ش�ل املبتعثني على  ب. تر�شل الأوراق امل�شار اإليها يف البند )اأ( م�شافًا 
لبيان  الق�شم  ورئي�س  املعني  الكلية  عميد  اإىل  البتعاث  جتديد  لأغرا�س  وذلك  العلمي  م�ؤهلهم 

الراأي يف �شري درا�شة املبتعث.

ج. يتم جتديد البتعاث �شن�يًا �شمن املدة القان�نية للبعثة بقرار من رئي�س اجلامعة بناًء على تن�شيب 
عمادة الدرا�شات العليا والبحث العلمي.

املادة )8(:

 مع مراعاة ما ورد يف املادة )8( من نظام البعثات العلمية، تتم اإجراءات التمديد بعد انتهاء املدة 
القان�نية للبعثة وفقًا لالإجراءات امل�شار اإليها يف البن�د )اأ، ب( من املادة )7( من هذه التعليمات، 
وي�شدر جمل�س العمداء قراره بتمديد البتعاث بناًء على تن�شيب جلنة التعيني والرتقية وت��شية عمادة 

الدرا�شات العليا والبحث العلمي.

املادة )9(:

على املبتعث بعد ع�دته اأن يتقدم بطلب خطي لعميد الدرا�شات العليا والبحث العلمي، ويتم اإعالم 
رئا�شة اجلامعة ر�شميًا ل�شتكمال اإجراءات التعيني.
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املادة )10(:

حت�شب مدة اللتزام للمبتعث العائد بعد اإنهائه جميع متطلبات احل�ش�ل على الدرجة اأو ال�شهادة 
التي ابتعثته اجلامعة للح�ش�ل عليها، وذلك اعتبارًا من تاريخ مبا�شرته العمل يف اجلامعة واإبراز ما 

يثبت ح�ش�له على هذا امل�ؤهل.

املادة )11(:

الإجراءات التنفيذية واأ�ش�س املفا�شلة:
اأ . لأغرا�س البتعاث يت�ىل جمل�س العمداء حتديد احتياجات الأق�شام للتخ�ش�شات الدقيقة وامل�ؤهالت 

العلمية بناًء على ت��شيات من جمال�س الأق�شام وجمال�س الكليات.
اإليها يف الفقرة )اأ(  ب . يتم الإعالن عن ت�افر فر�س لالبتعاث يف التخ�ش�شات وامل�ؤهالت امل�شار 

وا�شتقبال الطلبات وفق الأنظمة والتعليمات اجلامعية النافذة.
ج. يت�ىل جمل�س الق�شم درا�شة وفرز الطلبات وحتديد الطلبات التي تنطبق على اأ�شحابها امل�ا�شفات 
وفق  تنازليًا  مرتبة  لالبتعاث  باملر�شحني  قائمة  باإعداد  الق�شم  يق�م  كما  الإعالن.  يف  املحددة 

املعايري املعتمدة مب�جب هذه التعليمات.
د. يحدد جمل�س العمداء اأ�ش�س املفا�شلة املبينة على امل�ؤهالت العلمية واخلربات العملية والأداء يف 

املقابلة ال�شخ�شية للمتقدمني. 
هـ. بهدف املفا�شلة بني املتقدمني للمنحة نف�شها، تعطى الأول�ية لل�شخ�س احلا�شل على قب�ل غري 

م�شروط يف التخ�ش�س املطل�ب واملحدد يف الإعالن من جامعة معرتف بها.
املادة )12(: 

يبت رئي�س اجلامعة يف احلالت التي مل يرد عليها ن�س يف هذه التعليمات.

املادة )13(: 

رئي�س اجلامعة واجلهات التنفيذية املعنية فيها م�ش�ؤول�ن عن تنفيذ اأحكام هذه التعليمات.
تك�ن اإجراءات تغيري التخ�ش�س كما يلي:

1. يقدم الطالب املقب�ل وامل�شجل يف اجلامعة طلبًا لتغيري تخ�ش�شه على النم�ذج املعتمد يف دائرة 
القب�ل والت�شجيل بعد دفع الر�ش�م املقررة .

2. ينظر يف الطلب يف �ش�ء التعليمات والأنظمة واأ�ش�س القب�ل النافذة. 
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3. ير�شل الطلب اإىل عميد الكلية املعنية املح�ل لها الطالب يف حال رغبة الطالب بالنتقال من كلية 
الكلية  اآخر يف  اإىل  اإىل عميد كليته يف حال رغبة الطالب بالنتقال من تخ�ش�س  اأو  اأخرى  اإىل 

نف�شها، للم�افقة على النتقال اأو التح�يل.

يطلب  الذي  الف�شل  يف  اجلديد  للتخ�ش�س  بها  املعم�ل  الدرا�شية  اخلطة  الطالب  على  تطبق   .4
التح�يل فيه.

5. حت�شب للطالب بع�س امل�اد اأو كلها التي كان قد در�شها يف تخ�ش�شه ال�شابق وفق التعليمات النافذة.
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املادة )1(:
ت�شمى هذه التعليمات "تعليمات دائرة القب�ل والت�شجيل" ل�شنة 2015، يف جامعة ال�شرق الأو�شط ويعمل 

بها اعتبارًا من تاريخ اإقرارها.
مدير القبول والتسجيل

املادة )2(:
مدير القب�ل والت�شجيل م�ش�ؤول عن ح�شن �شري العمل يف دائرة القب�ل والت�شجيل وفق الأنظمة والتعليمات 

اجلامعية النافذة وعليه القيام بال�اجبات املحددة بال��شف ال�ظيفي املعتمد للعاملني يف الدائرة.
املادة )3(:

مهمات دائرة القب�ل والت�شجيل وواجباتها، تت�ىل دائرة القب�ل والت�شجيل املهمات وال�اجبات الآتية:
1. اإعداد اخلطة الإ�شرتاتيجية واخلطة التنفيذية اخلا�شة بالدائرة وتط�يرها ومتابعة تنفيذها.

2. اإعداد امل�ازنة ال�شن�ية للدائرة يف �ش�ء اإ�شرتاتيجية عمل الدائرة وخطتها.
3. التاأكد من ُح�شن تطبيق تعليمات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وق�انينها واأنظمتها، وتعليمات هيئة 
التعليم العايل وتعليمات كافة جمال�س اجلامعة املخت�شة: وجمل�س الأمناء، وجمل�س  اعتماد م�ؤ�ش�شات 
يف  بها  املعم�ل  العلمية  الدرجات  منح  وتعليمات  الدائرة  بعمل  يتعلق  فيما  العمداء  وجمل�س  اجلامعة، 

اجلامعة، ومتابعة تنفيذها.
العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات  اعتماد  هيئة  وقرارات  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قرارات  تنفيذ   .4
اجلامعة  وجمل�س  الأمناء  جمل�س  املخت�شة:  اجلامعة  جمال�س  كافة  وقرارات  العايل  التعليم  وجمل�س 

وجمل�س العمداء املتعلقة بعمل الدائرة.
والر�ش�م اجلامعية واخلطط  املنح  ونظام  الدرا�شي  النظام  تعديالت على  ما يطراأ من  وتطبيق  متابعة   .5

الدرا�شية.
م�ؤ�ش�شات  اعتماد  وهيئة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وبخا�شة  الر�شمية  اجلهات  مع  التن�شيق   .6
التعليم العايل ب�شاأن �شروط واإجراءات قب�ل الطلبة وانتقالهم من جامعة اإىل اأخرى وت�شديق ال�شهادات 

وال�ثائق اجلامعية وتنظيم ونقل ملفات الطلبة وما �شابه.
7. تن�شيق تبادل الثب�تيات املتعلقة بالطلبة مع الكليات املختلفة داخل اجلامعة مبا ميّكن تلك الكليات من فتح 

ملف متكامل لكل طالب جامعي لديها.

تعليمات دائرة القبول والت�سجيل يف جامعة ال�سرق الأو�سط ل�سنة 2015
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8. التن�شيق مع دائرة ال�ش�ؤون املالية ب�شاأن ر�ش�م الت�شجيل والر�ش�م اجلامعية واآلية ت�شديدها.
9. التن�شيق مع الكليات لإعداد التق�مي اجلامعي وعر�شه على جمل�س العمداء من اأجل اإقراره.

10. درا�شة الأوراق الثب�تية وال�شهادات العلمية التي يرفقها الطالب مع طلب القب�ل وفح�شها والتاأكد من 
اكتمال الثب�تيات وال�شهادات املقدمة وقان�نّيتها.

املعل�مات  كافة  يت�شمن  املُح��شب  الربنامج  اإىل  الدخ�ل  من  ميّكنه  للطالب  جامعي  رقم  تخ�شي�س   .11
ال�شخ�شية والأكادميية وتزويد الكليات املعنية بكافة املعل�مات وال�ثائق التي متكن من اإ�شدار قرارات 

القب�ل ح�شب التعليمات املعتمدة يف اجلامعة.
12. اإ�شدار �شهادات القب�ل للطلبة امللتحقني يف اجلامعة ح�شب التعليمات النافذة يف اجلامعة.

13. اإعداد التقارير والإح�شائيات املتعلقة ب�ش�ؤون الطلبة واأو�شاعهم الأكادميية ونتائج المتحانات، واإعداد 
وغريها،  المتحانات  بنتائج  املتعلقة  الإح�شائيات  وكذلك  وال�شن�ية  الف�شلية  الدورية  الإح�شائيات 
اأعمال  وتط�ير  بالإجنازات  املتعلقة  التقارير  فيها  مبا  وال�شن�ية  والف�شلية  ال�شهرّية  التقارير  واإعداد 

الدائرة.
امل�اد  وجدولة  والنهائية  الف�شلية  المتحانات  وجدول  الدرا�شي  اجلدول  لإعداد  الكليات  مع  التن�شيق   .14

املطروحة على القاعات.
15. التن�شيق مع الكليات لإعداد ق�ائم اخلريجني ح�شب التعليمات املعم�ل بها واإعداد ق�ائم الطلبة املت�قع 

تخرجهم يف �ش�ء �شجالتهم الأكادميية وتزويد الكليات بهذه الق�ائم.
ال��شل  اإبراز  بعد  وال�شل�ك  ال�شري  الطالب، ح�شن  اإثبات  التخرج،  – م�شدقات  التخرج  وثائق  اإعداد   .16

املايل.
17. ا�شتخراج ال�ثائق اخلا�شة بالطلبة امل�شجلني واخلريجني اعتمادًا على �شجالتهم الأكادميية املت�افرة 

بالدائرة.
18. الت�ا�شل الفعال بكافة و�شائل الت�شال املمكنة مع اجلمه�ر املتعامل مع الدائرة داخل الأردن وخارجه 

والإجابة عن الأ�شئلة التي تتلقاها الدائرة من خارج اجلامعة.
19. امل�شاركة يف الإعداد حلفل التخريج ال�شن�ي، ويف اإعداد دليل الطالب والكتاب ال�شن�ي واأدلة اجلامعة 

اخلا�شة بالأنظمة والتعليمات.
20. العمل على ح��شبة جميع اأعمال الدائرة، اإ�شافة اإىل الت�شجيل الإلكرتوين ومتابعة اآليات حفظ ال�شجالت 

الأكادميية للطلبة والتي هي اإلكرتونية يف الأ�شا�س، مع التاأكد من وج�د نظام ورقي م�شاند.
21. التن�شيق مع الكليات بداية كل ف�شل درا�شي بال�ش�اغر يف كل تخ�ش�س ح�شب الأنظمة والتعليمات.



97

دليل الطالب 2015 - 2016

22. تثبيت العالمات، وم�ش�ؤولية تعديل العالمات بناء على الكتب الر�شمية الالزمة لذلك.
وامل�ؤجلني  واملنذرين  واملن�شحبني  اأكادمييًا  واملف�ش�لني  اخلريجني  بالطلبة  ف�شلية  ق�ائم  اإعداد   .23

واملنقطعني.
24. حفظ ال�ثائق املتعلقة بالطلبة من ك�ش�ف عالمات و�شهادات و�شجالت.

25. حفظ �شجالت الطلبة وت�ثيق العالمات والإنذارات الأكادميية والعق�بات.
إجراءات القبول

املادة )4(:

تك�ن اإجراءات القب�ل كما ياأتي:
1. يق�م الطالب بتعبئة من�ذج طلب اللتحاق يف اجلامعة بعد دفع الر�ش�م املقررة لذلك.

2. يرفق مع طلب اللتحاق ال�شهادات وال�ثائق املطل�بة وامل��شحة يف الطلب م�شدقة ح�شب الأ�ش�ل.
3. يتم تعبئة من�ذج مقابلة الطلبة املنتقلني اإىل اجلامعة.

4. يقدم الطلب اإىل دائرة القب�ل والت�شجيل.
5. يتم النظر يف الطلب يف �ش�ء التعليمات واأ�ش�س القب�ل النافذة.

اأو امل�عد املحدد  اأ�شب�ع واحد من تقدميه الطلب  اأق�شاها  6. يعلم الطالب بالقب�ل من عدمه خالل فرتة 
لالإعالن عن القب�ل اأيهما اأبعد.

7. يف حال قب�ل الطالب مينح �شهادة قب�ل م��شحًا فيها رقمه اجلامعي وتخ�ش�شه والف�شل الدرا�شي الذي 
قبل فيه وبريده الإلكرتوين اخلا�س به.

8. ي�شجل الطالب امل�اد الدرا�شية قبل بدء الدرا�شة ويف حال عدم الت�شجيل ودفع الر�ش�م املقررة يعترب قب�له 
يف اجلامعة لغيًا.

إجراءات معادلة المواد
املادة )5(:

تك�ن اإجراءات معادلة م�اد در�شها الطالب يف جامعة/ كلية/ معهد معرتف به ويريد احت�شابها �شمن 
خطته الدرا�شية يف جامعة ال�شرق الأو�شط كما ياأتي:

1. يتقدم الطالب بطلب معادلة امل�اد التي در�شها يف جامعة/ كلية/ معهد اأخرى ويرغب بنقلها على النم�ذج 
م�شدق  للم�اد  وت��شيف  عالمات  ك�شف  الطلب  مع  ويرفق  بالدرا�شة،  التحاقه  عند  لذلك  املخ�ش�س 
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ح�شب الأ�ش�ل.
باجلامعة،  والتعليمات. )العرتاف  الأنظمة  الطالب ح�شب  در�شها  التي  امل�اد  معادلة  درا�شة طلب  يتم   .2

نظام الدرا�شة، تاريخ درا�شة املادة، ... الخ(.
تت�ىل  التي  للم�اد  املعادلة  لإجراء  املعنية  الكليات  اإىل  والت�شجيل  القب�ل  دائرة  من  الطلب  حت�يل  يتم   .3

تدري�شها ويتم اتخاذ القرار من عميد الكلية املعنية.
املعّزز  الطلب  تقدمي  تاريخ  من  اأ�شب�ع  اأق�شاها  مدة  يف  والت�شجيل  القب�ل  دائرة  اإىل  القرارات  تر�شل   .4
بال�ثائق الثب�تية املطل�بة ويتم تدقيقها والتاأكد من مطابقتها للخطة الدرا�شية للطالب للربنامج الذي 

قبل فيه ح�شب الأنظمة والتعليمات اخلا�شة بذلك.
ح�شب  والت�شجيل  القب�ل  دائرة  يف  ملفه  يف  وحتفظ  الدرا�شي،  الطالب  �شجل  يف  املعادلة  امل�اد  تر�شد   .5

الأ�ش�ل.
6. يعلم الطالب ر�شميًا باملعادلة التي مت اعتمادها.

إجراءات التسجيل والسحب واالإضافة
املادة )6(:

تك�ن اإجراءات الت�شجيل وال�شحب والإ�شافة كما ياأتي:
1. تتم عملية الت�شجيل اإلكرتونيًا عرب م�قع اجلامعة الإلكرتوين، ويج�ز للطالب اأن ي�شجل من خالل �شعبة 

الت�شجيل يف دائرة القب�ل والت�شجيل.
عملية  لإمتام  الت�شجيل  �شعبة  مراجعة  وعليه  اإلكرتونيًا،  ي�شجل  اأن  للطالب  يج�ز  ل  احلالت  بع�س  يف   .2

الت�شجيل.
3. ت�شت�جب اأي عملية ت�شجيل ت�ش�ية امل�شتحقات املالية م�شبقًا.

4. يلتزم الطالب اأثناء ت�شجيله بالأنظمة والتعليمات وبخطته الدرا�شية.
5. يحق للجامعة اإلغاء ت�شجيل اأي طالب يف اأي مادة يقل فيها عدد الطلبة عن احلد الأدنى املقرر، ول يرتتب 

على الطالب اأي ر�ش�م جراء هذا الإلغاء ويطلب منه اإ�شافة م�اد بدًل من امللغاة اإن رغب يف ذلك.
والإ�شافة  ال�شحب  اأخرى خالل فرتة  باإ�شافة م�اد و�شحب م�اد  الدرا�شي  تعديل جدوله  للطالب  6. ميكن 

املقررة يف التق�مي اجلامعي املعتمد.
7. يف حال رغبة الطالب الن�شحاب خالل الف�شل الدرا�شي من م�اد كان قد �شجلها يتم �شحبها وفق الأنظمة 

والتعليمات ووفقًا للتق�مي اجلامعي والأنظمة املالية.
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8. يف جميع احلالت يجب اأن ل تقل عدد ال�شاعات امل�شجلة عن احلد الأدنى املعتمد يف التعليمات النافذة.
9. يلغى ت�شجيل الطالب يف اأي ف�شل اإذا مل ي�شدد الر�ش�م الدرا�شية املقررة يف امل�اعيد املحددة يف ذلك 

الف�شل.
إجراءات تغيير التخصص

املادة )7(:

تك�ن اإجراءات تغيري التخ�ش�س كما ياأتي:
1. يقدم الطالب املقب�ل وامل�شجل يف اجلامعة طلبًا لتغيري تخ�ش�شه على النم�ذج املعتمد يف دائرة القب�ل 

والت�شجيل بعد دفع الر�ش�م املقررة.
2. ينظر يف الطلب يف �ش�ء الأنظمة والتعليمات واأ�ش�س القب�ل النافذة.

اإىل  الكلية املعنية املح�ل لها الطالب يف حال رغبة الطالب بالنتقال من كلية  اإىل عميد  3. ير�شل الطلب 
اأخرى اأو اإىل عميد كليته يف حال رغبة الطالب بالنتقال من تخ�ش�س اإىل اآخر يف نف�س الكلية، للم�افقة 

على النتقال اأو التح�يل.
4. تطبق على الطالب اخلطة الدرا�شية املعم�ل بها للتخ�ش�س اجلديد يف الف�شل الذي يطلب التح�يل فيه.

5. حت�شب للطالب بع�س اأو كل امل�اد التي كان قد در�شها يف تخ�ش�شه ال�شابق وفق التعليمات النافذة.
إجراءات تأجيل الدراسة

املادة )8(:

تك�ن اإجراءات تاأجيل الدرا�شة كما ياأتي:
1. يق�م الطالب بتعبئة من�ذج طلب تاأجيل الدرا�شة ح�شب الأ�ش�ل وقبل بدء الدرا�شة يف الف�شل املطل�ب 

تاأجيله.
2. تق�م دائرة القب�ل والت�شجيل بتدقيق طلب التاأجيل والتاأكد من عدم ا�شتنفاذ الطالب للحد الأعلى من 
ف�ش�ل التاأجيل امل�شم�ح بها وفق التعليمات النافذة وبعد التاأكد من ت�شديد كافة امل�شتحقات املالية يتم 

حت�يل الطلب اإىل اجلهة املخ�لة بامل�افقة ح�شب الأ�ش�ل.
3. يعّد الطالب م�ؤجاًل بعد �شدور امل�افقة على التاأجيل من اجلهة املخ�لة لذلك وبعد دفع ر�ش�م التاأجيل 

املقررة ح�شب الأنظمة والتعليمات.
إجراءات التغيب عن االمتحان النهائي

املادة )9(:
تك�ن اإجراءات التغيب عن المتحان النهائي كما ياأتي:

على  املعنية  الكلية  عميد  اإىل  بعذره  يتقدم  بعذر،  عنه  معلن  نهائي  امتحان  عن  الطالب  تغيب  حال  يف   .1
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النم�ذج املحدد لذلك خالل ثالثة اأيام من تاريخ المتحان.
2. يف حال اعتماد العذر املقدم يتم ر�شد عالمة "غري مكتمل" يف �شجل الطالب الأكادميي.

3. يتقدم الطالب لمتحان نهائي تع�ي�شي يف الفرتة املحددة لذلك ح�شب تعليمات منح الدرجات العلمية 
النافذة.

4. تر�شل نتيجة المتحان التع�ي�شي لدائرة القب�ل والت�شجيل ويتم ر�شد النتيجة يف �شجل الطالب الأكادميي، 
ويعاد احت�شاب معدل الطالب الرتاكمي وتطبق عليه الأنظمة والتعليمات باأثر رجعي ما عدا تاريخ منح 

ال�شهادة.
النماذج المستخدمة في الدائرة

املادة )10(:

النماذج  هذه  وتك�ن  والتعليمات  الأنظمة  ح�شب  والت�شجيل  القب�ل  عمليات  لتنفيذ  مناذج  اإعداد  يتم 
حمددة ومنظمة وم�ثـقة ح�شب الأ�ش�ل.

 املادة )11(:

يتم ال�شرف باأمر من الرئي�س وفقا للنظام املايل ويف حدود امل�ازنة العامة املعتمدة، و�شمن خطة العمل 
املقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة الإدارية واملالية.

املادة )12(:

مدير القب�ل والت�شجيل م�ش�ؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.
املادة )13(:

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

ل يج�ز تعديل هذه التعليمات اأو اإلغائها اإل بقرار من جمل�س الأمناء.
املادة )15(:

تعترب هذه التعليمات �شارية بعد اإقرارها من جمل�س الأمناء ح�شب الأ�ش�ل.
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املادة )1(:
ت�شمى هذه التعليمات "تعليمات اخلدمات العامة" يف مكتبة جامعة ال�شرق الأو�شط ل�شنة 2015، ويعمل 

بها اعتبارًا من تاريخ اإقرارها.
املادة )2(:

يك�ن للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ش�شة اأدناه ما مل تدل القرينة 
على خالف ذلك:

: جامعة ال�شرق الأو�شط. اجلامعة  
: رئي�س اجلامعة. الرئي�س  

: اأي عميد يف اجلامعة. العميــد  
: مدير دائرة املكتبة. املدير   

: اأي ق�شم اأكادميي يف كليات اجلامعة. الق�شم  
والر�شائل  واخلرائط  واملخط�طات  وال�ثائق  والدوريات  الكتب  من  ال�رقية  الأوعية   : املعل�مات   اأوعية 
املمغنطة  والأقرا�س  الأ�شرطة  من  الإلكرتونية  والأوعية  وغريها  اجلامعية 
املعل�مات  و�شبكات  اأخرى  معل�مات  تخزين  و�شيلة  واأي  املدجمة  والأقرا�س 
و�شبكاتها،  الأخرى  للمعل�مات  اأوعية  واأي  الإلكرتونية  البيانات  وق�اعد 

وامل�شغرات من املكريوفيلم وامليكروفي�س وال�شرائح والأفالم وغريها.
امل�شتفيــد             : اأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة والعامل�ن يف اجلامعة واأي فرد اأو هيئة اأو م�ؤ�ش�شة 

لها احلق يف ا�شتعارة اأوعية املعل�مات.
املادة )3(:

اأ. تت�ىل مكتبة اجلامعة �شراء امل�اد املكتبية وت�فريها وفقًا لأحكام نظام الل�ازم املعم�ل به يف اجلامعة.
ب. يتم �شراء امل�اد املكتبية مب�جب مناذج خا�شة تعدها املكتبة، وبتن�شيب من عميد الكلية، ومب�افقة رئي�س 

اجلامعة.
املادة )4(:

الكلية املعني تك�ن  ُت�شكل جلنة يف اجلامعة م�ؤلفة من نائب رئي�س اجلامعة ومدير دائرة املكتبة وعميد  اأ. 
الهيئة  اأع�شاء  اقرتاحات  على  بناًء  املايل  العام  بداية  قبل  املعل�مات  لأوعية  �شراء  خطة  عمل  مهمتها 
التدري�شية، وتقدم اخلطة للجهات املعنية لإدراجها يف م�ازنة اجلامعة، وميكن اأن تت�شمن اخلطة �شراء 
الأردن  يف  ت�شدر  التي  الرئي�شية  ال�شحف  من  املطل�بة  الن�شخ  وعدد  الدوريات،  من  ال�شابقة  الأعداد 

تعليمات اخلدمات العامة يف مكتبة 
جامعة ال�سرق الأو�سط ل�سنة 2015
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بحيث ل تزيد على ثالث ن�شخ لكل منها. ويف جميع الأح�ال يجب مع مراعاة املادة رقم )3( من هذه 
التعليمات اإل اأنه يج�ز للجنة طلب �شراء اأوعية معل�مات خارج اخلطة وعند ال�شرورة فقط.

ن�شخة  من  اأكرث  �شراء  ويج�ز  كتاب،  كل  من  واحدة  ن�شخة  ت�فري  املعل�مات  اأوعية  �شراء  تت�شمن خطة  ب. 
واحدة يف حالت ا�شطرارية تقررها اللجنة، على األ يزيد عدد الن�شخ امل�شرتاة يف جميع الأح�ال على 

خم�س ن�شخ.
ج. ملدير املكتبة �شراء خم�س ن�شخ حدًا اأعلى من الكتب التي ي�ؤلفها العامل�ن يف اجلامعة وغري املدع�مة من 
اجلامعة، ون�شختني حدًا اأعلى من الكتب التي ي�ؤلفها م�ؤلف�ن اأردني�ن من خارج اجلامعة وذلك لأغرا�س 

الإهداء والتبادل على اأن ل يزيد ما يتم �شراوؤه بهذه الطريقة عن خم�شمائة دينار يف ال�شنة ال�احدة.
املادة )5(:

اإل من قبل  اله�ية  ا�شتعمال هذه  اله�ية اجلامعية، ول يج�ز  الكتب لطلبة اجلامعة مب�جب  اإعارة  تتم 
�شاحبها وفق ال�شروط الآتية:

1. يحق لطلبة البكال�ري��س ا�شتعارة )3( كتب كحد اأق�شى ملدة اأ�شب�عني.
2. يحق لطلبة املاج�شتري ا�شتعارة )5( كتب كحد اأق�شى ملدة اأ�شب�عني.

3. ل يج�ز جتديد اإعارة اأي كتاب اإذا كان مطل�بًا ل�شخ�س اأو اأكرث، ويف هذه احلالة تراعى الأول�ية يف اإعارة 
هذا الكتاب، كما ل يج�ز اإعارة كتب جديدة للم�شتفيدين اإذا كانت بح�زتهم كتب متاأخرة.

4. ل جت�ز اإعارة املراجع والدوريات.
5. تعار الكتب امل��ش�عة على رف احلجز اإعارة ليلية فقط، وتنظم املكتبة عملية ا�شتعمالها خالل �شاعات 

الدوام.
6. تبداأ الإعارة الليلية قبل ن�شف �شاعة من انتهاء الدوام الر�شمي للمكتبة، وتنتهي بعد �شاعة من بداية دوام 

الي�م التايل.
7. يتم ختم تاريخ الإرجاع على من�ذج خا�س مثبت يف اآخر الكتاب املعار.

املادة )6(:
اأ. اإذا تاأخر امل�شتعري عن اإرجاع الكتاب يف امل�عد املحدد، يغرم )250( مائتني وخم�شني فل�شًا عن كل ي�م 
تاأخري على اأن ل تزيد الغرامة عن ع�شرين دينارا، ويف حال جتاوز مدة التاأخري عن �شهر واحد يعترب ما 
مت ا�شتعارته اأ�شبح مفق�دا وتطبق عليه اأحكام املادة )14( من هذه التعليمات، اإ�شافة اإىل دفع غرامة 

التاأخري.
ب. اإذا تاأخر امل�شتعري عن اإرجاع كتاب معار اإعارة ليلية يف امل�عد املحدد، يغرم مائتي فل�س عن كل �شاعة 
تاأخري على اأن ل تزيد الغرامة عن ع�شرين دينارا، ويف حال جتاوز مدة التاأخري عن اأ�شب�ع واحد يعترب 
ما مت ا�شتعارته اأ�شبح مفق�دا وتطبق عليه اأحكام املادة )14( من هذه التعليمات، اإ�شافة اإىل دفع غرامة 

التاأخري.
ج. يج�ز ملدير املكتبة الإعفاء اجلزئي من دفع الغرامة املرتتبة على تاأخري اإرجاع الكتب امل�شتعارة وذلك يف 
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�ش�ء م�شببات خطية يقدمها امل�شتعري، ومبا ل يزيد على )50%( من الغرامة.
د. يج�ز لرئي�س اجلامعة الإعفاء الكلي اأو اجلزئي من دفع الغرامة املرتتبة على تاأخري اإرجاع الكتب امل�شتعارة 

وذلك يف �ش�ء م�شببات خطية يقدمها امل�شتعري.
املادة )7(:

اأ. تتم اإعارة الكتب لأع�شاء هيئة التدري�س واملحا�شرين يف اجلامعة مب�جب البطاقة التي تعدها اجلامعة.
ب. ي�شمح لع�ش� هيئة التدري�س واملحا�شر املتفرغ ا�شتعارة )10( كتابًا كحد اأق�شى ملدة ف�شل درا�شي واحد. 

وعليه اأن يعيد الكتب التي ا�شتعارها اأو يجدد ا�شتعارتها عند نهاية الف�شل الدرا�شي.
املادة )8(:

اأ. تتم اإعارة الكتب للم�ظفني يف اجلامعة مب�جب البطاقة التي تعدها اجلامعة.
ب. يج�ز مل�ظف اجلامعة ا�شتعارة )3( كتب كحد اأق�شى وملدة اأ�شب�عني.

املادة )9(:
يج�ز جتديد اإعارة اأي كتاب ملرة واحدة فقط اإذا مل يكن مطل�بًا مل�شتفيد اآخر.

املادة )10(:
مب�جب  الأخرى  وامل�ؤ�ش�شات  الأردنية  اجلامعات  ومكتبات  اجلامعة  مكتبة  بني  املتبادلة  الإعارة  تنظم 

تعليمات ي�شعها مدير املكتبة وي�افق عليها جمل�س العمداء.
املادة )11(:

للمكتبة اأن ت�شرتد اأي كتاب معار قبل انتهاء مدة الإعارة اإذا دعت ال�شرورة اإىل ذلك.
املادة )12(:

ل يج�ز اإعارة املراجع والكتب النادرة وكتب املجم�عات اخلا�شة والر�شائل اجلامعية والدوريات والأفالم 
وال�شرائح والأ�شرطة والأقرا�س املمغنطة ووثائق الأمم املتحدة اإل يف حالت خا�شة يقررها مدير املكتبة.

املادة )13(:
الإجراءات  لتخاذ  الطلبة  �ش�ؤون  عميد  على  فيحال  امل�شتعارة  املكتبية  املادة  اإعادة  الطالب  رف�س  اإذا 

التاأديبية بحقه بالإ�شافة اإىل تطبيق اأحكام املادتني )6، 14( من هذه التعليمات.
املادة )14(:

اأ. اإذا فقد امل�شتعري كتابًا فعليه تاأمني ن�شخة اأ�شلية بديلة عنه واإل يغرم ثالثة اأمثال ثمنها بال�شعر احلايل 
بالإ�شافة اإىل تكاليف التجليد.

ب. اإذا فقد امل�شتعري جزءًا من كتاب متعدد الأجزاء، فعليه تاأمني ن�شخة اأ�شلية بديلة عنه واإل يغرم ثالثة 
اأمثال ثمن الأجزاء كاملة بال�شعر احلايل بالإ�شافة اإىل تكاليف التجليد.

ج. اإذا فقد امل�شتعري كتابًا ت�شلمته املكتبة على �شبيل الإهداء اأو التبادل فلمدير املكتبة تقدير ثمن الكتاب، 
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ويطبق بحق امل�شتعري ما جاء يف البندين )اأ( و )ب( من هذه املادة.
املادة )15(:

على من ت�شبب بفقدان اأي مادة مكتبية اأو اإتالفها تاأمني ن�شخة اأ�شلية بديلة عنها اأو دفع ثالثة اأمثال 
ثمنها بال�شعر احلايل كما تقدره املكتبة.

املادة )16(:
تقدم املكتبة خدمات الت�ش�ير الف�ت��شتاتي، وخدمات الت�شال املبا�شر )On Line(، وا�شتخدام ق�اعد 

البيانات املت�فرة يتم وفق الأ�ش�س التي تقررها اجلامعة.
املادة )17(:

تقدم املكتبة خدمات املعل�مات والبحث الببلي�غرايف ب�ا�شطة احلا�ش�ب من خالل قاعدة بيانات املكتبة 
وق�اعد البيانات الإلكرتونية املن�ش�رة على �شبكة املعل�مات العاملية )الإنرتنت( على النح� الآتي:

اأ. يحق للطالب طباعة ما ل يزيد على )50( خم�شني �شفحة جمانًا يف الف�شل الدرا�شي ال�احد من ق�اعد 
البيانات الإلكرتونية التي ت�شرتك بها املكتبة واإذا زاد العدد على ذلك يدفع )50( خم�شني فل�شًا لل�شفحة 

ال�احدة.
ب. طباعة ال�شفحة ال�احدة من الإنرتنت لأ�شرة اجلامعة بـ )30( ثالثني فل�شًا ومن خارج اجلامعة )100( 

مائة فل�س.
ج. الن�شخ الإلكرتوين على قر�س مدمج )CD( لأ�شرة اجلامعة لل�شفحة ال�احدة )50( فل�س ي�شاف اإليها 

ثمن قر�س )CD( فارغ ومن خارج اجلامعة )100( مائة فل�شًا ي�شاف اإليها ثمن قر�س )CD( فارغ.
املادة )18(:

اأ. ل ي�شمح با�شتخدام اأوعية املعل�مات املحظ�رة اإل لأغرا�س البحث العلمي بعد م�افقة م�شبقة من رئي�س 
اجلامعة اأو من يف��شه.

ب. يقيد ا�شتخدام امل�اد املحظ�رة يف داخل القاعة املخ�ش�شة لها، ول ي�شمح با�شتعارتها اأو ت�ش�ير اأي جزء 
منها.

املادة )19(: 
يتم اإهداء الكتب من مكتبة اجلامعة، بناًء على م�افقة رئي�س اجلامعة.

املادة )20(:
يتم اإتالف اأوعية املعل�مات غري القابلة للرتميم وت�شطب قي�دها وقي�د امل�اد املفق�دة من املكتبة وفق 

التعليمات املعم�ل به يف اجلامعة.
املادة )21(:

اإذا اأ�شاء �شخ�س ال�شل�ك اأو خالف تعليمات املكتبة فلمدير املكتبة اأن مينعه من دخ�ل املكتبة واأن يحرمه 
اجلهات  اإىل  بحقه  �شك�ى  تقدمي  اأو  واحد،  درا�شي  ف�شل  على  تزيد  ل  ملدة  مكتبية  مادة  اأي  ا�شتعارة  من 

املخت�شة يف اجلامعة لتخاذ الإجراءات املنا�شبة بحقه.
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املادة )22(:
ل يحق لأي �شخ�س اأن يل�شق اأو يثبت اأي بيان اأو اإعالن اأو ن�شرة يف اأي مكان يف املكتبة اإل باإذن م�شبق 

من مدير املكتبة بالتن�شيق مع اجلهات املعنية يف اجلامعة.
املادة )23(:

من  خروجهم  عند  املدخل  مراقب  على  مكتبية  وم�اد  كتب  من  بح�زتـهم  ما  عر�س  املكتبة  رواد  على 
املكتبة.

املادة )24(:
يتم ال�شرف باأمر من الرئي�س وفقا للنظام املايل ويف حدود امل�ازنة العامة املعتمدة، و�شمن خطة العمل 

املقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة الإدارية واملالية.
املادة )25(:

يتم تعديل هذه التعليمات والبت يف احلالت التي مل يرد بها ن�س بقرار من الرئي�س.
املادة )26(:

الرئي�س واملدير م�ش�ؤولن عن تنفيذ اأحكام هذه التعليمات.
املادة )27(:

تلغي هذه التعليمات جميع الأحكام املتعار�شة معها وال�اردة يف اأي تعليمات اأو قرارات �شابقة.
املادة )28(:

ل يج�ز تعديل هذه التعليمات اأو اإلغائها اإل بقرار من جمل�س الأمناء.
املادة )29(:

تعترب هذه التعليمات �شارية بعد اإقرارها من جمل�س الأمناء ح�شب الأ�ش�ل.
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عمادة الدرا�سات العليا

الدرا�شات  �ش�ؤون  تنظيم  2008،لتت�ىل  العام  بداية  العلمي  والبحث  العليا  الدرا�شات  عمادة  ان�شئت 
العليا والبحث العلمي يف اجلامعة، وُت�شرف العمادة على قب�ل الطلبة يف برامج املاج�شتري يف التخ�ش�شات 
املطروحة يف اجلامعة وتتابع ادائهم الأكادميي والبحثي حتى تخرجهم، وتتميز العمادة يف ايجاد بيئة ترب�ية 

حم�رها الطالب لل��ش�ل اىل م�شت�يات اكادميية رفيعة ا�شا�شها البحث العلمي.
ت�شعى عمادة الدرا�شات العليا والبحث العلمي اإىل م�اكبة معايري العتماد و�شمان اجل�دة مبا ين�شجم 

مع الت�جهات ال�طنية يف البحث العلمي والتط�رات العلمية والتكن�ل�جية لتحقيق التنمية امل�شتدامة.
الأ�شيلة  البح�ث  اإجراء  والباحثني على  تدري�س  اأع�شاء هيئة  الباحثني من  العمادة على حتفيز  وتعمل 
وامل�ؤ�ش�شات  الهيئات  مع  التعاون  اىل  ت�شعى  كما   . املجتمع  وخدمة  املعرفة  اإثراء  يف  ت�شهم  واملبتكرة،والتي 

العلمية والبحثية عن طريق اإجراء البح�ث امل�شرتكة وتبادل املعرفة واخلربات.
 الروؤية:

التميز والريادة يف البحث العلمي وبرامج الدرا�شات العليا
 الر�صالة:

الرتقاء يف برامج الدرا�شات العليا والبحث العلمي للنه��س مبكانة اجلامعة
 الأهداف:

1- تعزيز ثقافة البحث العلمي لتلبية احتياجات املجتمع.
2- حتفيز اأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة لإجراء البح�ث.

3- اإجراء بح�ث م�شرتكة بالتعاون مع هيئات و م�ؤ�ش�شات خمتلفة.
4- دعم ميزانية البحث العلمي باإيجاد �شراكة حقيقية مع مراكز بحثية.

العلمية  امل�ؤمترات  يف  وامل�شاركة  واملحكمة  املفهر�شة  العاملية  املجالت  يف  الن�شر  ت�شجيع   -5
املتخ�ش�شة.

6- م�اكبة امل�شتجدات العلمية املعا�شرة والتط�ير امل�شتمر خلطط الدرا�شات العليا.
7- غر�س القيم الأخالقية و مبادئ الأمانة العلمية لدى الباحثني و طلبة الدرا�شات  العليا.

8- ت�فري ق�اعد بيانات بحثية للباحثني من داخل اجلامعة و خارجها.
9- دعم عقد امل�ؤمترات وور�س العمل ذات العالقة بق�شايا واحتياجات املجتمع

10- ت�ظيف ال��شائل التكن�ل�جية احلديثة يف العملية التعليمية
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والق�ية  املميزة  الطالب  بناء �شخ�شية  اإىل  الأو�شط  ال�شرق  الطلبة بجامعة  �ش�ؤون  ت�شعى عمادة 
و�شقلها، وذلك من خالل خلق بيئة طالبية منا�شبة، وتنمية اجتاهات اإيجابية لديه، وكذلك اإتاحة 
كل  ال�طنية،  واملنا�شبات  والريا�شية،  والجتماعية،  الثقافية،  املتن�عة:  الأن�شطة  امل�شاركة يف  فر�س 
ذلك من خالل اللجان الطالبية املختلفة، واإقامة الندوات، واملحا�شرات، والحتفالت، واملعار�س، 

والرحالت. 
ت�يل عمادة �ش�ؤون الطلبة اهتماما خا�شا بتك�ين �شخ�شية الطالب املتكاملة واملزودة باملعارف 
للتميز  مالئمة  بيئة  يف  امل�شتجدة  العاملية  املتغريات  مل�اكبة  الالزمة؛  والريادية  التقنية  واملهارات 
والبتكار، مع احلر�س على قيم املجتمع الأردين واملجتمع العربي، مبا ميكنه من امل�شاركة الفعالة يف 

احل�شارة العاملية، اإميانًا باأن الإن�شان الق�ي واملبدع ه� اأ�شا�س النم� والزدهار.
لتحقيق  متن�عة  والقيام مبهمات  التالية  الأهداف  بذلك حتر�س كل احلر�س على حتقيق  وهي 

ر�شالة اجلامعة واأهدافها من خالل الأن�شطة املدرو�شة وامل�جهة واملخطط لها .

 روؤية العمادة:

الريادة والتميز يف اخلدمات الطالبية.

 ر�صالة العمادة:

الأن�شطة  خالل  من  واإبداعاتهم  الطلبة  مل�اهب  داعمة  تفاعلية  جامعية  بيئة  اإىل  الرتقاء 
الالمنهجية.

 اأهداف العمادة:

1- تر�شيخ روح العتزاز ال�طني والنتماء لدى الطلبة.
2- �شقل م�اهب الطلبة وتنمية مهاراتهم لتلبية احتياجات �ش�ق العمل.

3- تعزيز القيم الأخالقية لدى الطلبة.
4- تقدمي اخلدمات الطالبية مل�اكبة التط�رات التكن�ل�جية املعا�شرة.

5- ت�شجيع الطلبة على النخراط يف العمل التط�عي املجتمعي.
6- دعم الروح القيادية واملبادرة لتط�ير الأفكار الإبداعية الريادية.

عمادة �سوؤون الطلبة
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7- تقدير جه�د الطالب املتميز.
8- ت�ا�شل اجلامعة مع اخلريجني.

9- اإيجاد بيئة جامعية جذابة واآمنة.

الهيكل التنظيمي لعمادة شؤون الطلبة
1. ق�شم اخلدمات الطالبية.

2. ق�شم متابعة اخلّريجني.
3. ق�شم الآمن واحلماية.

4. ق�شم الن�شطة الطالبية.
5. مكتب التاأهيل ال�ظيفي ل�شندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية.

قسم الخدمات الطالبية

�شعبة اخلدمات الطالبية
1- متابعة ج�دة اخلدمات واملرافق اجلامعية ومدى مالئمتها والج�اء الدرا�شية للطلبة .

2- اإ�شدار �شهادات ح�شن ال�شرية وال�شل�ك للطلبة.
3- ا�شتالم املفق�دات والإعالن عنها ت�شليمها اإىل اأ�شحابها.

4- الإ�شراف على اجلمعيات والأندية الطالبية ومتابعة انتخاب هيئاتها العامة والإدارية.
5- تغطية غياب الطلبة امل�شاركني يف الن�شطة التي تنفذها عمادة �ش�ؤون الطلبة.

6- تنظيم الرحالت الطالبية احلمالت الت�ع�ية والتط�عية.
7- حماولة اإيجاد فر�س عمل للطلبة داخل اجلامعة �شمن برنامج )ت�شغيل الطلبة (

�شعبة الطلبة الوافدين
1. م�شاعدة الطلبة يف الت�شجيل والإر�شاد الأكادميي.

2. متابعة الطلبة اأكادمييًا وحل ما ي�اِجههم من م�شكالت اأو ق�شايا مهمة.
3. الإجراءات اخلا�شة با�شت�شدار الإقامة ال�شن�ية للطالب وجتديدها.

4. القيام بتنظيم فعاليات ون�شاطات ثقافية وفكرية وفنية.
ناحية  ومن  وجغرافّيًا،  تاريخّيًا  ة  الها�شميَّ الأردنية  باململكة  للتعريف  ون�شاطات  رحالت  تنظيم   .5

العادات والتقاليد.
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6. اإطالع الطلبة ال�افدين على الروؤى امللكية ال�شامية، ودور الأردن يف املنطقة والعامل حتت قيادة 
جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم.

7. اإ�شاعة ج� من الألفة والتعاون بني الطلبة مع تكري�س قيمة النتماء للجامعة.
8. اإقامة لقاء التعارف بني الطلبة ال�افدين واإدماجهم باملجتمع اجلامعي من خالل ن�شاطات م�شرتكة 

مع دوائر العمادة املتن�عة.
9. العمل على حل ما يعرت�س الطلبة من م�شاكل اجتماعية اأو نف�شية اأو م�شاكل اأخرى.

العالقات  تر�شيخ  بهدف  الأردنية  اجلامعات  خمتلف  يف  ال�افدين  الطلبة  مكاتب  مع  الت�ا�شل   .10
وزيادة جمالت التعاون.

قسم متابعة الخريجين

1- بناء خمتلف قن�ات الت�شال والت�ا�شل لتعزيز عالقة اخلريج بجامعته ، والتعاون الهادف خلدمة 
اخلريجني واجلامعة واملجتمع املحلي .

2- عمل ت�شاريح الإدخال امل�ؤقت والعفاء اجلمركي ملركبات الطلبة الأجانب )ال�افدين(
3- بناء نظام معل�مات اإلكرتوين من خالل بناء ق�اعد بيانات خا�شة باخلريجني.

4- امل�شاعدة يف ايجاد فر�س عمل للخريجني من خالل الت�ا�شل مع الهيئات املحلية والدولية واإقامة 
الأيام ال�ظيفية.

5- اإقامة برامج تدريبية وور�س عمل لتعريف الطالب باحلياة املهنية وكيفية التعامل مع �ش�ق العمل 
وال�شتفادة من التغذية الراجعة من اخلريج بخ�ش��س اخلطط الدرا�شية ومدى ا�شتفادته العلمية 

منها.
6- التعاون مع ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات التي تبحث عن م�ظفني يف ال��ش�ل اىل خريجي اجلامعة ب�شه�لة 

وي�شر واختيار امل�ظف املنا�شب.
با�شتمرار باجلديد يف جمالتهم وتخ�ش�شاتهم لتط�ير م�شت�اهم ومهاراتهم  7- تزويد اخلريجني 

العلمية واملهنية .
8- الإعالن عن ال�ظائف املطل�بة وا�شتقبال الطلبات من ال�شركات الراغبة بالت�ظيف
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قسم األمن والحماية
1- تنظيم وتنفيذ برنامج واأعمال الأمن وال�شالمة للطلبة وامل�ظفني والزوار واملمتلكات داخل اجلامعة 
وتنفيذ اأعمال الدفاع املدين واحلرا�شة الداخللية واخلارجية ملباين وم�ج�دات ممتلكات اجلامعة 

وعلى مدار ال�شاعة.
عند  لهم  وامل�شاعدة  الع�ن  وتقدمي  والزوار  اجلامعة  والعاملني يف  الطلبة  على حماية  الإ�شراف   -2

ال�شرورة.
3- املبادرة اإىل مكان اأي م�شكلة طالبية اأو غري طالبية داخل احلرم اجلامعي والإعالم الف�ري لعميد 
�ش�ؤون الطلبة وملدير دائرته ولرئي�س ق�شمه وت�جيه اأفراد ال�شعبة لتط�يق امل�شكلة ومعاجلتها ما 

اأمكن ذلك.
ح�شب  الالزمة  الدخ�ل  ت�شاريح  ومنح  اجلامعة  ب�ابات  من  واخلروج  الدخ�ل  حركة  تنظيم   -4

التعليمات املتبعة.
وكذلك  اجلامعة  يف  والعاملني  والطلبة  اجلامعي  الأمن  م�ظفي  بني  العالقة  ت�ثيق  على  العمل   -5
املراجعني والزوار من حيث ح�شن التعامل والتخاطب والأداء ال�ظيفي املميز واحت�اء اأي خالف 

يف منتهى الن�شباطية واحلكمة.
اجلامعي  احلرم  بدخ�ل  لهم  امل�شم�ح  اجلامعة  يف  والعاملني  الطلبة  من  كل  ر�شد  على  العمل   -6
احلرم  داخل  وا�شتعمالها  املركبات  دخ�ل  تنظيم  لإجراءات  مراعاتهم  من  والتاأكد  ب�شياراتهم 
الزجاج  على  اجلامعة  يف  ال�شادرة  ال�شيارات  دخ�ل  ت�شريح  مل�شق  ب��شع  وتقيدهم  اجلامعي 
الأمامي ل�شياراتهم وا�شطفافها يف امل�اقف املخ�ش�شة لهم واطفاء اجهزة الإنذار امل�ج�دة يف 

�شياراتهم ومنع من ل يتقيد بهذه التعليمات من دخ�ل احلرم اجلامعي ب�شيارته.
وت�شليم  اجلامعي  احلرم  دخ�ل  من  ومنعهم  اجلامعة  من  املف�ش�لني  الطلبة  ر�شد  على  العمل   -7

املخالفني اإىل الأجهزة الأمنية املخت�شة.
8- تبليغ اجلهات املعنية عن اأي خلل اأو عطل يف اأي مرفق من مرافق اجلامعة.

الكتب  بيع  الكافيرتيا ومركز  امل�شتثمرة داخل احلرم اجلامعي مثل  الأماكن  العمل على مراقبة   -9
ال�شرقة  اأعمال  من  وحمايتها  اجلامعة  وتعليمات  باأنظمة  اإخاللها  وعدم  الأمنية  الن�احي  من 

والتخريب.
والأداء  والتخاطب  التعامل  ح�شن  مع  والزوار  واملراجعني  الطلبة  مع  وكيا�شة  بلباقة  الت�شرف   -10

املميز يف منتهى الن�شباطية واحلكمة.
11- التاأكد من ابراز اله�ية اجلامعية للطلبة وعلى ان تك�ن �شارية املفع�ل.
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قسم األنشطة الطالبية

�شعبة الن�شاط الفني:
1- تنظيم املعار�س الفنية داخل اجلامعة وخارجها.

2-تنظيم احلفالت امل��شيقية والفلكل�رية داخل اجلامعة وخارجها.
3- تنظيم امل�شرحيات الهادفة داخل اجلامعة وخارجها.

4- عمل امل�شابقات الفنية بالر�شم؛ والعزف والغناء الفردي واجلماعي.
والر�شم  والعزف  الغناء  جمالت  يف  وت�جيههم  وتدريبهم  وت�شجيعهم  امل�ه�بني  الطلبة  رعاية   -5

وامل�شرح.
6- عمل دورات عزف على الآلت امل��شيقية.

7- تنظيم الحتفالت بالأعياد ال�طنية والدينية.
8- اإن�شاء فرقة م��شيقية وك�رال من طالب اجلامعة.

9- و�شع اخلطط لالأن�شطة الفنية الداخلية واخلارجية والإ�شراف على تنفيذها.

�شعبة الن�شاط الريا�شي
1- تنظيم البط�لت الداخلية )كرة القدم ، �شلة ، طائرة ،تن�س طاولة ، �شطرجن ......(.

2- تنظيم البط�لت اخلارجية )منتخبات اجلامعة مع م�ؤ�ش�شات التعليم العايل والندية وامل�ؤ�ش�شات 
الأخرى(.

3- ت�شكيل املنتخبات الريا�شية املختلفة )كرة القدم ، �شلة ، طائرة ،تن�س طاولة ، �شطرجن ......(.
4- التن�شيق مع وزارة ال�شباب والريا�شة لإقامة البط�لت والدورات املختلفة.

5- تخطيط وتنفيذ كل ن�شاط ريا�شي يق�م به جمل�س طالب اجلامعة.
6- متثيل اجلامعة يف املحافل الريا�شية داخل اجلامعة وخارجها.

7- حتديد م�شتلزمات الفرق الريا�شية ال�شن�ية من مالب�س واأدوات واأجهزة.
8- العناية بالتغطية الإعالمية لالأن�شطة الريا�شية داخل اجلامعة وخارجها .

9- تر�شيح مدربني اأكفاء لتدريب منتخبات اجلامعة واإجراء ما يلزم لهم من خالل العميد والعمادة.
10- العمل على تفعيل ن�شاط العاملني يف اجلامعة من خالل البط�لت والدورات املختلفة ومن ثم 
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اختيار منتخب العاملني لتمثيلهم يف داخل اجلامعة وخارجها.
11- تقدمي برنامج �شن�ي لكل من )التدريبات، املناف�شات، ا�شت�شافة اأن�شطة ريا�شية( .

12- تقدمي م�شاريع تط�يرية للن�شاط الريا�شي.
الخت�شا�س  وجهات  والعمادة  العميد  مع  بالتعاون  حالته  ومتابعة  امل�شاب،  الالعب  زيارة   -13

باجلامعة.
14- ال�شرتاك يف دورات التحكيم والتدريب التي تنظمها الحتادات املختلفة.

15- تاأدية ما ي�شند اإليه من اأعمال مماثلة.

�شعبة الن�شاط الثقايف �الجتماعي
1- تهيئة الفر�س للطلبة للم�شاركة يف الفعاليات الثقافية والجتماعية الداخلية واخلارجية.

2- تنظيم املحا�شرات والندوات والحتفالت املختلفة.
3- تدريب الطالب على اإعداد املجالت والن�شرات الثقافية.

4- اإعداد وتنظيم برامج اخلدمة املجتمعية والعمل التط�عي وتنفيذها.
5- اإعداد امل�شابقات الثقافية والجتماعية على م�شت�ى اجلامعة وعلى م�شت�ى اجلامعات الأردنية.
6- تنظيم امل�شاركة يف برامج مبادرة مدر�شتي ،جائزة احل�شن لل�شباب وال�شابلة، هيئة �شباب كلنا 

الأردن...وغريها.
7- تنظيم م�شاركة الطالب يف املع�شكرات وخميمات الك�شافة.

8- اإعداد اخلطط والربامج الثقافية والجتماعية والإ�شراف على تنفيذها.
9- ال�شراف على ت�شكيل اللجان الثقافية والجتماعية ومتابعة براجمها واأن�شطتها.

10- تنظيم ور�س العمل لتدريب الطلبة على برامج اخلدمة املجتمعية بالتعاون مع هيئات وم�ؤ�ش�شات 
ال�طن.

11- تنظيم ور�س العمل التدريبة الطلبة يف املجالت الأدبية والثقافية املتن�عة.
12- اأي مهام اأخرى يكلف بها وتتطلبها طبيعة العمل.

مكتب التأهيل الوظيفي لصندوق الملك عبداهلل الثاني للتنمية

 23 يف  ال�ظيفي  للتاأهيل  خا�شة  مكاتب   2004 عام  للتنمية  الثاين  عبداهلل  امللك  �شندوق  اأن�شاأ 
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جامعة، ت�شاعد الطلبة على اكت�شاب اخلربات، والنخراط يف التدريب الالزم لدخ�ل �ش�ق العمل من 
خالل:

- عقد الدورات املخت�شة وور�س العمل يف جمالت خمتلفة كمهارات الت�شال والقيادة واإعداد ال�شرية 
الذاتية وكيفية اإن�شاء م�شاريع اقت�شادية.

- م�شاعدة الطلبة اخلريجني يف احل�ش�ل على فر�س عمل دائمة وم�ؤقتة، من خالل ربطهم ب�ش�ق 
فرتات  يف  تنظم  التي  ال�ظيفية  الأيام  عرب  العمل  اأرباب  للقاء  اأمامهم  الفر�س  واإتاحة  العمل 

خمتلفة من ال�شنة.

- ت�شكل مكاتب التاأهيل ال�ظيفي حلقة و�شل بني الطلبة املميزين يف اجلامعات وعدد من امل�ؤ�ش�شات 
التي تنفذ برامج ت�شهم يف التنمية ال�شبابية وعلى راأ�شها �شندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية ،اإذ 

تتيح هذه امل�ؤ�ش�شات للطلبة فر�س امل�شاركة يف اأن�شطة �شبابية حملية وخارجية.

- تنفذ مكاتب التاأهيل ال�ظيفي برامج اأخرى تعنى بالت�عية والتثقيف باأم�ر تهم الطلبة.

وقد عقدت مكاتب التاأهيل ال�ظيفي يف خمتلف اجلامعات اأكرث من )1087( دورة تدريبية وور�شة 
العمل  الكثري من فر�س  ت�فري  اإىل  بالإ�شافة  اأكرث من )50855( طالبًا وطالبة،  ا�شتفاد منها  عمل 

الدائمة وامل�ؤقتة من خالل ربط الطلبة مع ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات التي وفرت لهم فر�س عمل منا�شبة

�اجبات �م�شوؤ�ليات مدير �شند�ق امللك عبداهلل للتنمية �التاأهيل الوظيفي:

1.م�شاعدة الطلبة وتاأهيلهم ليتمكن�ا من النتقال من البيئة الأكادميية اجلامعية اىل العمل املهني 
ب�شكل اأف�شل .

2.تنمية وتط�ير القدرات ال�شخ�شية للطلبة مبا يت�افق مع احتياجات �ش�ق العمل.
3.امل�شاهمة يف ت�فري فر�س عمل م�ؤقتة اأو دائمة للطلبة.

4.م�شاعدة الطلبة الراغبني بالن�شمام للعمل التط�عي وخدمة املجتمع.
5.تنظيم دورات تدريبية وور�س عمل للطلبة مبا ينمي مهاراتهم.

6.تنظيم اأيام وظيفية اأو امل�شاركة يف اإقامة معر�س وظيفي يف اجلامعة منظم من جهات اأخرى.
7.تر�شيح طلبة للم�شاركة يف اأن�شطة ال�شندوق الرئي�شي بناًء على خماطبات ر�شمية ت�جه للجامعة.

8.التن�شيق والتعاون مع خمتلف مكاتب التاأهيل ال�ظيفي يف باقي اجلامعات والت�ا�شل مع منظمات 
القطاع العام وال�شركات اخلا�شة وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين.



114

دليل الطالب 2015 - 2016

املادة )1(:

ت�ُشمى هذه التعليمات "تعليمات تاأديب الطلبة ل�شنة 2015 يف جامعة ال�شرق الأو�شط"، ويعمل بها 
اعتبارًا من تاريخ اإقرارها.

املادة )2(:

وحتددها  عليها  تن�س  التي  العتبارات  تاأديب  جمل�س  اأو  حتقيق  جلنة  اأي  ت�شكيل  عند  تراعى 
الق�انني والأنظمة بدقة متناهية، ول يج�ز الت��شع اأو القيا�س على هذه الن�ش��س يف جميع الأح�ال.

املادة )3(:

ل يج�ز لع�ش� جلنة التحقيق اأن يك�ن ع�ش�ًا يف جمل�س التاأديب التايل لها، لأن القاعدة الأ�ش�لية 
تق�شي باأنه ل يج�ز لأي ع�ش� يف جلنة ابتدائية اأن يك�ن ع�ش�ًا يف جلنة ا�شتئنافية، اأي ل يج�ز ملن 

ت�ىل التحقيق اأن يت�ىل التاأديب.
املادة )4(:

ل يج�ز لعميد الكلية اأو عميد �ش�ؤون الطلبة اأن يك�ن ع�ش�ًا يف جلنة التحقيق الأولية التي تت�ىل 
النظر يف املخالفات التي يرتكبها الطلبة، لأنه ه� الذي يت�ىل اإحالة املخالفات اإىل هذه اللجنة، كما 

ل يج�ز له يف هذه احلالة اأن يك�ن �شاهدًا.
املادة )5(:

ال�شه�د وال�شتماع  اأحد  اأع�شائها ملقابلة  اأحد  التاأديب تكليف  اأو جمل�س  التحقيق  ل يج�ز للجنة 
اإىل �شهادته، بل يتعني ا�شتدعاء ال�شاهد اأمام اأع�شاء اللجنة اأو املجل�س جمتمعني، اأو انتقال اللجنة 
والأنظمة  الق�انني  فيها  تاأذن  التي  الأح�ال  �شهادته يف  اإىل  وال�شتماع  ملقابلته  املجل�س جمتمعني  اأو 

والتعليمات بذلك.
املادة )6(:

ل يتم حتليف املتهم ولكن يجب حتليف ال�شاهد، وعند القيام بتحليف اأحد ال�شه�د اليمني، يتعني 

تعليمات تاأديب الطلبة ل�سنة 2015 يف جامعة ال�سرق الأو�سط
�سادرة عن جمل�س اجلامعة

ا�ستنادًا للفقرة )ب( من املادة )27( من نظام تاأديب الطلبة يف جامعة 
ال�سرق الأو�سط 2011
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اأن ي�شع يده على القران الكرمي اأو الكتاب املقد�س ويديل مبا يفيد اأنه �شيق�ل ال�شدق واحلق ول �شيء 
غري ال�شدق واحلق، مبعنى اأن مالم�شة كتاب اهلل والإدلء ب�شيغة اليمني يجب اأن يك�نا يف وقت واحد.

املادة )7(:

بتغيري  يق�ما  اأن  التحقيق  حم�شر  على  الت�قيع  بعد  التاأديب  جمل�س  اأو  التحقيق  للجنة  يج�ز  ل 
م�شم�نه اأو جزء من هذا امل�شم�ن.

املادة )8(:

عند امتناع اأحد ال�شه�د عن احل�ش�ر اأمام جمل�س التاأديب اأو جلنة التحقيق ل�شبب اأو لآخر، تبلغ 
اجلهات املخت�شة باجلامعة بذلك  لالت�شال مع امل�ش�ؤولني يف اجلامعة لإح�شاره بالطرق امل�شروعة 

وبالتعاون مع جهة الخت�شا�س.
املادة )9(:

بعد القيام بتحليف ال�شاهد اليمني، يج�ز اأن ت�جه اإليه الأ�شئلة ليت�ىل الإجابة عليها، وتدون كتابة 
بخط اليد اأو اإلكرتونيا، على اأن ي�قع على كل �شفحة  مكت�بة بخط اليد اأو على الن�شخة ال�رقية يف 
حال التدوين اإلكرتونيا لت�شبح هذه الن�شخة هي الن�شخة املعتمدة اأو ي�شع ب�شمة اإبهامه عليها، كما 

يتعني اأن ي�قع اأع�شاء جمل�س التاأديب اأو جلنة التحقيق على كل �شفحة.
املادة )10(:

ل يج�ز ملجل�س التاأديب اأو جلنة التحقيق اأن ي�شتعمال اأثناء اإجراء التحقيق اأجهزة تن�شت ب�ش�رة 
�شرية لتك�ن و�شيلة اإثبات �شد الطالب اإل يف الأح�ال التي ياأذن فيها القان�ن بذلك و�شمن الأ�ش�ل 
مثل  ا�شتعمال  يج�ز  اأنه  على  النافذة،  والتعليمات  والأنظمة  القان�ن  عليها  ين�س  التي  والإجراءات 
هذه الأجهزة ب�ش�رة علنية لال�شتئنا�س بها يف ت�شجيل وقائع املح�شر وتذكر بع�س اجلمل والعبارات 

ال�اردة فيه حتقيقًا للعدالة.
املادة )11(:

اإذا اأ�شيب الطالب اأثناء التحقيق اأو اأثناء جل�شات جمل�س التاأديب بحالة انهيار ع�شبي اأو نف�شي 
اأو بحالة اإغماء، ادعاء اأو حقيقة، فيتعني على جلنة التحقيق اأو جمل�س التاأديب اأن ي�ؤجال انعقادهما 

مل�عد لحق حتقيقًا لأكرب قدر من العدالة.
املادة )12(:

ل يج�ز اأن ي�شرتك يف جلنة التحقيق اأو جمل�س التاأديب من كان الطالب قريبًا له، كما ل يج�ز اأن 
ي�شرتك فيهما من له م�شلحة يف تربئة الطالب اأو يف اإدانته، ويف مثل هذه الأح�ال يتعني على الع�ش� 
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اأو عميد �ش�ؤون الطلبة بذلك ويتنحى عن مبا�شرة التحقيق، ويحل حمله ع�ش�  اأن يبلغ عميد الكلية 
الحتياط لإمتام التحقيق.

املادة )13(:
يجب اأن تق�م جلنة التحقيق باإطالع الطالب على املخالفة املن�ش�بة اإليه، وحتديد م�عد لإجراء 
التحقيق، وت�فري اجل� املالئم له لالإح�شا�س بالطماأنينة، وذلك بعدم جتريحه اأو اإهانته اأو تهديده، 
كما يتعني على اللجنة اأو جمل�س التاأديب اأن يهيئا للطالب فر�شة الدفاع عن نف�شه بال��شائل امل�شروعة 
مظاهر  تاأمني  اأن  هي  والتاأديب  التحقيق  اإجراءات  يف  الأ�ش�لية  القاعدة  مقت�شى  لأن  ذلك  كافة، 

العدالة ل يقل اأهمية عن تاأمني العدالة نف�شها.
املادة )14(:

تاأديبية  اأكرث من جهة  من  ال�احدة  املخالفة  على  الأح�ال  الطالب يف جميع  يعاقب  اأن  يج�ز  ل 
واحدة داخل اجلامعة، لأن ذلك يتنافى مع ق�اعد الخت�شا�س ونظام تاأديب الطلبة يف اجلامعة من 

جهة، ومع روح العدالة من جهة اأخرى.
املادة )15(:

اإن اإحالة الطالب اإىل جلنة التحقيق، يجب اأن يتم يف �ش�ء ال�شروط التالية:
اأ-  اأن تك�ن هناك �شك�ى �شد الطالب تفيد ب�ق�ع خمالفة منه وتبني وقائع هذه املخالفة بالتف�شيل، 
�ش�اء قدمت هذه ال�شك�ى من عميد اأي كلية اأم من اأحد اأع�شاء هيئة التدري�س اأو من اأحد م�ظفي 

اجلامعة اأو من اأحد الطلبة اأو من الغري.
ب- اأن ت�شند هذه ال�شك�ى �شد طالب اأو طلبة معينني، ولهذا فاإن ال�شك�ى الحتمالية اأو الغام�شة اأو 

غري املحددة تك�ن غري مقب�لة.
جـ- قيام الطالب باأي م�شاجرة ثنائية اأو جماعية اأو اأعمال �شغب اأو �شتم اأو ذم اأو حتقري اأي طالب 

اآخر اأو اأي �شخ�س يف اجلامعة.
املادة )16(:

اإذا اأخل الطالب بالنظام وال�شبط الذي تقت�شيه جل�شات التحقيق اأو التاأديب، اأو خرج عن حدود 
خمالفة  ارتكب  قد  فيعترب  التحقيق،  جلنة  لأع�شاء  خماطبته  يف  اأو  ت�شرفاته  يف  والأدب  الأخالق 
تاأديبية جديدة، ويتعني يف هذه احلالة وقف التحقيق مع الطالب ف�رًا، وتن�شيب اأفعاله اإىل العميد، 
لتق�م اجلهة املخ�لة بت�شكيل جلنة جديدة خالل 15 ي�مًا، للنظر يف التهمتني معًا وتن�شيب العق�بة 

املالئمة.
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املادة )17(:

يج�ز لأع�شاء جلنة التحقيق اأو جمل�س التاأديب عند وج�د خالف يف الراأي ح�ل املخالفة التاأديبية 
التي ارتكبها الطالب، اأو ح�ل اأي م�شاألة اأخرى قد ت�اجههم يف التحقيق، اأن ي�شتاأذن�ا رئي�س اجلامعة 
هذا  حل  يف  يبديه  الذي  بالراأي  لال�شتئنا�س  القان�نية  ال�ش�ؤون  مكتب  با�شت�شارة  العميد  ب��شاطة 
اإداريًا بل جمرد راأي ا�شت�شاري، كما ل  الراأي الذي يبديه املكتب املذك�ر قرارًا  اخلالف، ول يعترب 

يعترب هذا املكتب يف هذه احلالة خ�شمًا اأو حكمًا يف التحقيق.
املادة )18(:

مع مراعاة ما ورد يف املادة )17( من هذه التعليمات، تك�ن اإجراءات التحقيق وجل�شات جمل�س 
التاأديب وم��ش�عهما والنتائج التي ت�شفران عنهما من الأ�شرار التي ل يج�ز اإف�شاوؤها، ولهذا يتعني 
عدم ال�شماح للطلبة وغريهم بح�ش�ر اإجراءات التحقيق اأو جل�شات جمل�س التاأديب وارتياد مكانهما 
اأو الطالع على حما�شر جل�شاتها. اإل انه يج�ز للجان التحقيق واملجل�س التاديبي ال�شتعانة ب�شخ�س 
من م�ظفي اجلامعة من غري اأع�شاء اللجنة او املجل�س التاديبي للطباعة الف�رية ملحا�شر اجلل�شات 

بعد اأداءه الق�شم القان�ين بعدم اإف�شاء اأي من املعل�مات التي يطلع عليها.
املادة )19(:

ميكن للطالب ال�شتعانة باأحد املحامني وفقًا ل�كالة ر�شمية للدفاع عنه اأمام جمل�س التاأديب، ول 
يج�ز منع هذا املحامي من احل�ش�ر مع الطالب بحجة ال�شرية، لأن الطالب وحماميه يعتربان يف هذه 

احلالة �شخ�شًا واحدًا .
املادة )20(:

يتعني على جلنة التحقيق عند ا�شتماعها لل�شه�د اأن ت�شتمع اإىل كل �شاهد على حدة، واللجنة اإذا 
راأت �شرورة اأن ت�اجه ال�شه�د بع�شهم وبع�س، اأو اأن ت�اجههم باأي من اأطراف ال�شك�ى.

املادة )21(:
ل يج�ز اأن يت�ىل التحقيق مع الطالب ح�ل خمالفة واحدة يف اآن واحد داخل اجلامعة اأكرث من 

جلنة واحدة.
املادة )22(:

ترفع جلنة التحقيق تن�شيبها اإىل العميد املعني م�قعًا من جميع اأع�شائها ، كما يجب اأن يك�ن هذا 
التن�شيب م�شببًا ووا�شحًا يف معانيه وخاليًا يف عباراته من اأي غم��س اأو اإبهام.

املادة )23(:

اإذا رغب اأحد الأطراف يف ا�شتدعاء �شاهد ما، وراأت جلنة التحقيق اأو جمل�س التاأديب اأن ا�شتدعاءه 
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�شيثبت واقعة غري منتجة، فيحق لهما عدم اإجابة طلبه، ول يعترب ذلك اإخالًل بحق دفاعه عن نف�شه.
املادة )24(:

اجلرائم  فقط  ي�شمل  واإمنا  التاأديبية  املخالفات  ي�شمل  ل  فاإنه  العام،  للعف�  قان�ن  �شدر  اإذا 
اجلزائية، ذلك لأن اأ�شا�س املخالفات التاأديبية ه� خمالفة ال�شخ�س لل�اجبات القان�نية وال�شل�كية 
ل�ظيفته اأو ملهنته. اأما اجلرائم اجلزائية فاأ�شا�شها معاداة ال�شخ�س للمجتمع بارتكاب اأفعال جرمها 

امل�شرع اأو بالمتناع عن القيام باأفعال اأمر مببا�شرتها امل�شرع.
املادة )25(:

عند مث�ل اأحد ال�شه�د اأمام جلنة التحقيق اأو جمل�س التاأديب، يجب على رئي�س اللجنة اأو رئي�س 
املجل�س اأن يطلع على ما يثبت �شخ�شيته، ثم ي�شاأله عن اأ�شمه وعمره ومهنته وحمل اإقامته وهل ه� من 

اأقرباء الطالب، ثم يحلفه اليمني قبل الإدلء بال�شهادة.
املادة )26(:

اإذا كان الطالب اأو اأحد ال�شه�د ل يح�شن التحدث باللغة العربية، فيجب على رئي�س جلنة التحقيق 
اأو جمل�س التاأديب اأن ي�شتعني باأحد املرتجمني بعد اأن يحلفه اليمني باأن يرتجم ما ي�شمعه من الطالب 
اأو من ال�شاهد ب�شدق واأمانة، ول يج�ز اأن يك�ن هذا املرتجم من بني اأع�شاء جلنة التحقيق اأو من بني 

ال�شه�د ول� قبل الطالب بذلك.
املادة )27(:

تدون حما�شر جل�شات التحقيق والتاأديب كتابة بخط اليد اأو اإلكرتونيا على ان يتم اإعتمادالن�شخة 
اأن  التي كتبت فيها ول يج�ز  اللجنة وقبل نهاية اجلل�شة  اأع�شاء  الت�قيع عليها من قبل  ال�رقية بعد 
يحدث اأي حك اأو �شطب يف حما�شر جلنة التحقيق املكت�بة بخط اليد ول اأن يتخلل �شط�رها حت�شية، 
واإذا اقت�شى الأمر �شطب اأو زيادة كلمة، وجب على جميع اأع�شاء جلنة التحقيق والطالب الت�قيع على 

ال�شطب اأو الزيادة يف هام�س املحا�شر.
املادة )28(:

يج�ز للجنة التحقيق اأن ت�شتعني باأحد اخلرباء ل�شتق�شاء احلقائق، كما يج�ز لها معاينة مكان 
احلادث اأو اأية م�شائل مادية اأخرى لها عالقة بالتحقيق.

املادة )29(:

اإبالغ دائرة القب�ل  اإذا اأحيل الطالب اإىل جلنة التحقيق اأو جمل�س التاأديب فعلى العميد املعني 
والت�شجيل بذلك لتنفيذ اأحكام املادة )11( من نظام تاأديب الطلبة.
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املادة )30(:

تبلغ اجلهة املخت�شة بفر�س العق�بة قرارها اإىل عميد الكلية املعني، واإىل دائرة القب�ل والت�شجيل، 
له  امل�فدة  اأمره واجلهة  و ويل  الطالب  باإبالغ  الطلبة  �ش�ؤون  الطلبة، ويق�م عميد  �ش�ؤون  واإىل عميد 

بالعق�بة املتخذة بحقه.
املادة )31(:

يج�ز اأن يتم اإيقاف اأي منحة/خ�شم للطالب يف حال ت�قيع اأي جزاء اأو عق�بة من�ش��س عليها يف 
هذه التعليمات اإبتداء من تاريخ ح�ش�ل املخالفة التي ا�شت�جبت املخالفة.

املادة )32(:

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

عمداء الكليات وعميد �ش�ؤون الطلبة م�ش�ؤول�ن عن تنفيذ اأحكام هذه التعليمات.
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اإجراءات تاأ�صي�س الأندية الطالبية

وامل�شرحية  وامل��شيقية  الريا�شية  واله�ايات  الن�شاطات  لذوي  اأندية  الطلبة  �ش�ؤون  عميد  ي�شكل   .1
وخدمة  التط�عية  العامة  واخلدمات  الأجانب  وللطلبة  الال�شلكي  وه�اة  وال�شطرجن  والثقافية، 

املجتمع املحلي وغريها ومب�افقة رئي�س اجلامعة.

2. يعلن عن ت�شكيل الأندية ب��شائل الإعالنات املتاحة.

3. ت�شتقبل الطلبات لدى عمادة �ش�ؤون الطلبة لالن�شمام اإىل الأندية املعلن عنها.

4. ت�شكل الأندية الهيئتني الآتيتني:

اأ - الهيئة العامة:

طلبة. ع�شرة  عن  عددهم  يقل  ل  اأن  على  النادي  اإىل  املن�شمني  الأع�شاء  جميع  • بع�ش�ية 

بالآتي: العامة  الهيئة  • تق�م 

o انتخاب الهيئة الإدارية من بني اأع�شائها.

o مناق�شة التقرير ال�شن�ي املايل والإداري الذي تقدمه الهيئة الإدارية واإقراره.

o اإقرار خطة العمل ال�شن�ية.

o امل�شاركة الفاعلة يف ن�شاطات النادي من خالل اللجان املخت�شة.

الهيئة الإدارية: ب - 

تنتخبهم  اأع�شاء  ت�شعة  عن  عددهم  قل  اإذا  النادي  اإىل  املن�شمني  الأع�شاء  جميع  بع�ش�ية   •
الهيئة العامة بطريقة القرتاع ال�شري يف الن�شف الثاين من �شهر ت�شرين الأول من كل عام 
جامعي وفق ترتيبات تعدها عمادة �ش�ؤون الطلبة، وبعد التاأكد من حتقق ال�شروط الآتية، على 

كل ع�ش�:

الأندية الطالبية
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o اأن ل يك�ن منذرا اأكادمييًا.

o اأن يبقى على تخرجه من اجلامعة ف�شل درا�شي على الأقل.

o اأن ل يك�ن قد �شدرت بحقه اأي عق�بة تاأديبية من درجة اإنذار اأول.

لل�شر  واأمينًا  ونائبًا  لها  رئي�شا  تعقده  اجتماع  اأول  يف  اأع�شائها  بني  من  الإدارية  الهيئة  • تنتخب 
واأمينًا لل�شندوق، وذلك بطريقة القرتاع ال�شري.

يت�ىل  اجلامعة  يف  العاملني  من  اأو  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  من  م�شت�شارا  ناد  لكل  يعني   •
الإ�شراف على اأعمال الهيئة الإدارية للنادي وت�جيهها دون اأن ميار�س حق الت�ش�يت.

بالآتي: الإدارية  الهيئة  • تق�م 

o اتخاذ القرارات والإجراءات الالزمة لتحقيق اأهداف النادي.

o ت�شكيل اللجان الطالبية للن�شاطات املختلفة من اأع�شاء الهيئة العامة والإ�شراف على اأعمالها.

o تقدمي خطة عمل �شن�ية اإىل الهيئة العامة تت�شمن الن�شاطات التي تن�ي القيام بها وامل�شتلزمات 
املالية لتنفيذها.

o تقدمي التقريرين املايل والإداري ال�شن�يني اإىل الهيئة العامة.

o النظر يف  طلبات الن�شمام اإىل النادي، والبت فيها، ويف حالة رف�س اأي من هذه الطلبات 
يحق للمتقدم بطلب ا�شتئناف قرار الهيئة الإدارية اإىل عميد �ش�ؤون الطلبة خالل مدة اأ�شب�ع 

من تاريخ تبليغ القرار للطالب.

o الإ�شراف على اجتماعات الهيئة العامة.

o حتديد ال��شائل املنا�شبة لتحقيق اأهداف النادي.

o التن�شيب اإىل العميد بقيمة ال�شرتاك يف ع�ش�ية النادي وكيفية دفع هذا ال�شرتاك.

جتتمع الهيئة العامة مرة كل عام ويج�ز دع�تها لجتماعات غري عادية بقرار من الهيئة الإدارية   .5
اأو بناء على طلب ما يزيد على ن�شف عدد اأع�شاء الهيئة العامة.

تعترب اجتماعات الهيئة الإدارية قان�نية اإذا ح�شرها ما يزيد على ن�شف عدد الأع�شاء وت�شدر   .6
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له  الذي �ش�ت  الأ�ش�ات يرجح اجلانب  ت�شاوي  اأ�ش�ات احلا�شرين ويف حال  باأغلبية  القرارات 
رئي�س الهيئة.

تبلغ قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الإدارية لعميد �ش�ؤون الطلبة.  .7

مدة ع�ش�ية الهيئة الإدارية وما يتفرع عنها من جلان �شنة واحدة جتري بعدها انتخابات جديدة.  .8

ت�ؤول  بناًء على تن�شيب من عميد �ش�ؤون الطلبة ويف هذه احلالة  الرئي�س  النادي بقرار من  ُيحل   .9
اأم�ال النادي وم�ج�داته اإىل عمادة �ش�ؤون الطلبة.

م�صوؤولية التطبيق

عميد �ش�ؤون الطلبة
اإجراءات النت�صاب اإىل الأندية الطالبية

1. تعلن عمادة �ش�ؤون الطلبة عن ت�شكيل الأندية ب��شائل الإعالنات املتاحة يف بداية العام الدرا�شي.
2. يحدد الطالب النادي املهتم به بناء على و�شف الأندية، ويق�م بزيارة امل�ظف امل�ش�ؤول يف عمادة 

�ش�ؤون الطلبة.

3. يق�م الطالب املهتم مبلء من�ذج النت�شاب للنادي املعني.

�ش�ؤون  عمادة  يف  الطالبية  الأن�شطة  ق�شم  يف  عنها  املعلن  الأندية  اإىل  لالن�شمام  الطلبات  ت�شلم   .4
الطلبة.

5. تنظر الهيئة الإدارية يف طلبات الن�شمام اإىل النادي، وتبت بها.

اأو  الطلبة  �ش�ؤون  عميد  يت�ىل  ناد،  لأي  الإدارية  الهيئة  ت�شكيل  ت�شبق  التي  التاأ�شي�شية  املرحلة  6. يف 
من يف��شه، �شالحيات الهيئة الإدارية؛ مبا فيها النظر يف الطلبات املقدمة لالن�شمام للنادي، 

واتخاذ القرار املنا�شب ب�شاأنها.

7. يبلغ الطالب بقرار الهيئة/العميد رف�شا اأو قب�ًل.

8. ي�شتكمل الطالب املقب�ل اإجراءات النت�شاب ح�شب طبيعة النادي.

9. يف حالة رف�س اأي من هذه الطلبات يحق للمتقدم بطلب ا�شتئناف قرار الهيئة الإدارية اإىل عميد 
�ش�ؤون الطلبة خالل اأ�شب�ع من تاريخ تبليغ القرار للطالب.
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10. حتدد ع�ش�ية الأندية الطالبية كالآتي:

اأ- الع�ش� العامل: وه� الطالب امل�شجل يف اجلامعة لنيل درجة علمية ووافقت الهيئة الإدارية على 
طلبه لالن�شمام اإىل النادي على اأن يلتزم مبمار�شة الن�شاط اخلا�س بذلك النادي.

قيمة  بدفع  ملتزما  بالنادي  ا�شتمرار ع�ش�يته  يرغب يف  الذي  اخلريج  وه�  امل�ؤازر:  الع�ش�  ب- 
ال�شرتاك ومب�ؤازرة النادي ب�شتى ال��شائل دون اأن ي�شرتك يف الت�ش�يت.

11. تزول الع�ش�ية يف اإحدى احلالت الآتية:
اأ - ال�شتقالة اخلطية.

ب - فقدان اأحد �شروط الع�ش�ية.
ج- الت�قف عن دفع قيمة ال�شرتاك ملدة تزيد عن �شنة.

م�صوؤولية التطبيق

عميد �ش�ؤون الطلبة
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مادة )1(:

ت�شمى هذه التعليمات )تعليمات دائرة الرعاية ال�شحية يف جامعة ال�شرق الأو�شط �شادرة �شنة 
2011( ويعمل بها اعتبارا من تاريخ اإقرارها.

مادة )2(:

يك�ن للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ش�شة لها اأدناه، ما 
مل تدل القرينة على خالف ذلك:

اجلــــامعــــــــــــــــــــــــــــة : جامعة ال�شرق الأو�شط.
جمل�س الأمنـــــــاء : جمل�س اأمناء اجلامعـــة.

الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س : رئي�س اجلامعة.
الــدائــــــــــــــــــــــــــــــــــرة : دائرة الرعاية ال�شحية.

املــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر : مدير دائرة الرعاية ال�شحية.
الق�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم : وحدة اإدارية داخل الدائرة.

امل�ستـــــــــــــــــــــــــــــــــرك : كل م�شرتك بالتاأمني ال�شحي من الطالب والعاملني يف اجلامعة مب�جب اأحكام 
هذه التعليمات.

العاملني يف اجلامعة  ال�شحي من عائالت  التاأمني  النتفاع من  له  : كل من يحق  املنتـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
مب�جب اأحكام هذه التعليمات.

املعاجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة : اخلدمات الطبية التي تقدم للم�شرتك واملنتفع وت�شمل كافة املنافع املغطاة ح�شب 
عقد التامني اجلماعي املعم�ل به يف اجلامعة.

العيادة ال�سحيـة : العيادة ال�شحية داخل اجلامعة.

تعليمات دائرة الرعاية ال�سحية يف جامعة ال�سرق الأو�سط 
�سادرة عن جمل�س الأمناء �سنة 

2011 ا�ستنادا للفقرة )ن( من املادة )11( من قانون موؤقت رقم )16( 
ل�سنة 2010 )قانون معدل لقانون اجلامعات الأردنية(
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مادة )3(:

تهدف الدائرة اإىل امل�شاهمة يف ت�فري املعاجلة للم�شرتك واملنتفع وتقدمي خدمات �شحية وقائية 
وبيئة �شحية �شليمة وتاأهيلية للطالب والعاملني باجلامعة وم�اكبة التط�ر العلمي والعملي يف املجال 

الطبي. 
مادة )4(:

اأ. ي�شتفيد امل�شرتك�ن واملنتفع�ن يف اجلامعة من املعاجلة ح�شب �شروط وا�شتثناءات اتفاقية التاأمني 
ال�شحي امل�قعة بني اجلامعة و�شركة التاأمني.

ب. يتحمل امل�ظف اأق�شاط التاأمني ال�شحي للمنتفعني من اأفراد عائلته وعلى ح�شابه وح�شب اتفاقية 
التاأمني امل�قعة بني اجلامعة و�شركة التاأمني.

مادة )5(:
تتك�ن الدائرة من الأق�شام التالية:

1. العالج الطبي.
2. التمري�س.
3. ال�شيدلة.

4. ال�شتقبال وامللفات.
5. التاأمني ال�شحي.

مادة )6(:

تك�ن املهام الرئي�شية لهذه الدائرة كما يلي:

1. تنفيذ �شيا�شة اجلامعة وت�شريعاتها.
2. اإجراء الفح�س والك�شف الطبي الي�مي ملر�شى الدائرة من الطالب والعاملني يف اجلامعة واتخاذ 
والأطباء  الطبية  للمراكز  التح�يل  اأو  العالج  ب�شرف  �ش�اء  املر�شية  للحالة  املنا�شب  الإجراء 
وامل�شت�شفيات املعتمدة ح�شب احلالة وح�شب �شروط التفاقية مع �شركة التاأمني املعتمدة ومتابعتها.

3. متابعة تنفيذ عق�د برنامج التاأمني اجلماعي مع �شركة التاأمني املعتمدة واتخاذ الإجراءات الالزمة 
بخ�ش��شها من حيث اإلغاء اأو اإ�شافة م�ؤمنني جدد من امل�شرتكني و املنتفعني بالتن�شيق مع دائرة 
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امل�ارد الب�شرية وت�زيع بطاقات التاأمني ومناذج املعاجلة وغريها على املنتفعني واإعداد مطالبات 
دائرة  مع  بالتن�شيق  مل�شتحقيها  و�شرفها  حت�شيلها  ومتابعة  املعتمدة  لل�شركة  ال�شحي  التاأمني 

ال�ش�ؤون املالية.

ت�فر  الدائرة مبا ي�شمن  الطبية داخل  وامل�شتلزمات  والأدوية  واملعّدات  التجهيزات  ت�فري  4. �شمان 
اخلدمة الطبية بامل�شت�ى املطل�ب.

اأو عدم  واعتماد  والعاملني يف اجلامعة  الطالب  للمر�شى من  امل�شتحقة  املر�شية  الإجازات  5. منح 
فيها  والعاملني  الطالب  من  للمر�شى  اجلامعة  خارج  من  املمن�حة  املر�شية  الإجازات  اعتماد 

ح�شب الأنظمة والتعليمات املعم�ل بها يف اجلامعة.

6. اإجراء الفح�س الطبي للعاملني يف اجلامعة قبل التعيني.

ومتابعة نظافة  والكافترييا  ال�شرب  ال�قائية باجلامعة من �شحة و�شالمة مياه  7. متابعة اخلدمات 
البيئة ال�شحية للجامعة والتاأكد من مطابقة اأق�شام ومرافق اجلامعة لق�اعد ال�شالمة العامة.

مادة )7(:

يت�ىل مدير الدائرة املهام وال�اجبات الآتية:

الدائرة  اأق�شام  جميع  على  املبا�شر  والإ�شراف  وت�شريعاتها  اجلامعة  �شيا�شات  تنفيذ  على  العمل   .1
ال�شحية.

2. القيام مبهام طبيب العيادة اإ�شافة اإىل املهام الإدارية.

والتزاماتهم  ب�اجباتهم  الدائرة  يف  العاملني  قيام  من  والتاأكد  دائرته  يف  الأق�شام  عمل  متابعة   .3
وح�شب الت�شريعات املعم�ل بها يف اجلامعة. 

4. التاأكد من نظافة وترتيب العيادة وجتهيزها لال�شتعمال الي�مي.

5. اإعداد اأ�ش�س املعاجلة الطبية والتاأمني ال�شحي للطالب يف دليل الطالب ال�شن�ي من حيث احلالت 
الطارئة وال�شتثناءات وح�شب بن�د التفاقية مع �شركة التاأمني.

6. عمل ل�حة اإعالنات اإر�شادية وت�جيهية بالأمرا�س ال�شارية وجدول زمني اإر�شادي ح�ل املطاعيم 
ال�شرورية لالأمرا�س امل��شمية.
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اجلامعة  يف  والعاملني  للطالب  وتثقيفية  طبية  حما�شرات  لإلقاء  اأخ�شائيني  اأطباء  ا�شت�شافة   .7
وبالتن�شيق امل�شبق مع الرئا�شة وعمادة �ش�ؤون الطلبة.

8. اعتماد الإجازات املر�شية للطلبة والعاملني يف اجلامعة املمن�حة لهم من اجلهات ال�شحية التي 
تعتمدها اجلامعة.

9. امل�شاركة يف جلان اجلامعة وتنفيذ ما يطلب من دائرة الرعاية ال�شحية من قبل الرئي�س الأعلى 
والتعاون والتن�شيق مع عمادات وكليات ودوائر اجلامعة.

مادة )8(:

يت�ىل طبيب العيادة العام املهام وال�اجبات الآتية:

1. الك�شف الي�مي على مراجعي الدائرة من طالب وعاملني يف اجلامعة ومتابعة احلالت الطارئة يف 
غرفة الط�ارئ بالدائرة.

2. حت�يل احلالت املر�شية التي ت�شت�جب عمل فح��شات خمربية واإ�شعاعية للمراكز الطبية املعتمدة 
ال�شبكة  �شمن  وامل�شت�شفيات  لالأطباء  متخ�ش�شة  طبية  عناية  املر�شية  حالته  تلزم  من  وحت�يل 
التامني  �شركة  مع  بالتن�شيق  امل�شت�شفيات  يف  املر�شية  احلالت  اإدخال  ومتابعة  املعتمدة  الطبية 

املعتمدة.

3. الفح�س الطبي للعاملني اجلدد قبل التعيني.

4. منح الإجازات املر�شية للمر�شى من الطالب والعاملني يف اجلامعة ح�شب الأنظمة والتعليمات.

5. متابعة مرافق اجلامعة من م�شادر املياه وكافترييا ومرافق �شحية ونظافة البيئة ال�شحية للجامعة 
ومطابقتها لق�اعد و�شروط ال�شالمة العامة بالتن�شيق مع ق�شم ال�شيانة واخلدمات.

6. امل�شاهمة يف ن�شر ال�عي ال�شحي بني الطالب والعاملني يف اجلامعة باإعطاء حما�شرات تثقيف 
�شحي واعداد الن�شرات الالزمة.

7. ترتيب ي�م طبي جماين مب�شاركة اأطباء اأخ�شائيني للك�شف على الطالب والعاملني يف اجلامعة 
واملجتمع املحلي املحيط بها يف حال تكليف الدائرة بذلك.

8. م�اكبة التط�ر العلمي والعملي يف جمال العمل.
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الطلبة  مع  اإن�شانية  عالقات  وبناء  والتعاون  املهنة  و�شرف  اأخالقيات  على  واملحافظة  احلر�س   .9
والعاملني يف اجلامعة.

10. اأي مهمات ت�كل اإليه من قبل الرئي�س الأعلى.
 مادة )9(:

يت�ىل املمر�ش�ن واملمر�شات املهام الآتية:

1. جتهيز وحت�شري العيادة من ترتيب الأ�شرة وامل�شتلزمات الطبية والأوك�شجني وحقن و�شا�س والتاأكد 
من تعقيم الأدوات امل�شتعملة ونظافة العيادة.

2. حت�شري املراجعني من املر�شى قبل الدخ�ل على الأطباء.

3. القيام باإجراءات الغيارات وال�شمادات واحلقن واملحاليل ال�ريدية ح�شب اأوامر الأطباء.

4. القيام باإ�شعاف احلالت الطارئة التي حتدث للطلبة والعاملني يف كليات ودوائر اجلامعة.

�شري احلالة  الأطباء عن  واإبالغ  الط�ارئ  املالحظة يف غرفة  ق�شم  املر�شية يف  5. مراقبة احلالت 
العالجية يف غرفة الط�ارئ.

6. املحافظة على اأخالقيات و�شرف املهنة والتعامل بكيا�شة ولباقة مع الطلبة والعاملني يف اجلامعة.

7. اأي مهمات ت�كل اإليه من قبل الرئي�س الأعلى.
مادة )10(:

يت�ىل ال�شيديل املهام وال�اجبات الآتية:

1. تنفيذ �شيا�شة اجلامعة واإدارة ق�شم ال�شيدلة.

2. الإ�شراف على امل�ظفني التابعني له ومراقبة التزامهم بالعمل.

3. جتهيز ال�شيدلية مبا ي�شمن ح�شن اأدائها وترتيبها واإعداد الأدوية الالزمة لل�شرف الي�مي للطلبة 
وتع�ي�س النق�س فيها.

4. مراقبة احلد الأدنى ملخزون الأدوية وامل�شتلزمات الطبية والتاأكد من �شالحيتها واإعداد التقارير 



129

دليل الطالب 2015 - 2016

الدورية وحيثما يلزم ومبا ل يزيد عن كل �شهر مرة.

5. اإدارة وت�شغيل نظام ال�شيدلية املح��شب ملراقبة و�شبط حمت�يات ال�شيدلية ومتابعة وتفقد وجرد 
حمت�يات ال�شيدلية من اأدوية وم�شتلزمات طبية ورقيا والكرتونيا.

6. مراعاة الإجراءات الأ�ش�لية يف ا�شتالم و�شرف حمت�يات ال�شيدلية من اأدوية وغريها مبا فيها 
الأدوية املتفق عليها مب�جب اتفاقية التاأمني.

7. املحافظة على اأخالقيات و�شرف املهنة والتعامل بكيا�شة ولباقة مع الطلبة والعاملني يف اجلامعة.

8. اأي مهمات ت�كل اإليه من قبل الرئي�س الأعلى.
مادة )11(:

يت�ىل م�ظف ال�شتقبال املهام وال�اجبات الآتية:

1. اإعداد وجتهيز امللف الطبي ورقيًا والكرتونيًا للعالج لكل مري�س قبل عر�شه على اأطباء الدائرة 
واإعادة امللف ملكانه بعد انتهاء املراجعة.

2. ت�شجيل جميع مراجعي الدائرة من طلبة وعاملني يف �شجل املر�شى ي�ميًا ورقيًا والكرتونيًا وتنظيم 
دخ�لهم على الأطباء ح�شب الت�شل�شل مع مراعاة احلالت الطارئة.

3. عمل تقارير �شهرية باملراجعني من الطلبة والعاملني يف اجلامعة للعيادة ليتم اإر�شالها اإىل رئي�س 
اجلامعة.

4. اإعداد التقرير ال�شهري وال�شن�ي عن الإجازات املر�شية التي ح�شل عليها كل عامل يف اجلامعة.

5. املحافظة على اأ�شرار املر�شى التي يطلع عليها بحكم عمله والتعامل معهم بكيا�شة ولباقة.

6. اأي مهمات ت�كل اإليه من قبل الرئي�س الأعلى.
مادة )12(:

يت�ىل رئي�س ق�شم التاأمني ال�شحي املهام وال�اجبات الآتية:
1. الإ�شراف على عمل الق�شم ومتابعة م�ظفيه من حيث التزامهم ب�اجباتهم.

2. متابعة تنفيذ بن�د اتفاقية التامني ال�شحي للطلبة والعاملني يف اجلامعة مع �شركة التامني.
3. الإعداد ال�شن�ي لعطاء التاأمني ال�شحي للعاملني والطالب وقبل وقت كاف.
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4. جتهيز النم�ذج اخلا�س بالتاأمني ال�شحي ليعباأ من قبل العامل يف اجلامعة ولعائلته ملن يرغب يف 
ذلك.

5. اإر�شال ك�ش�فات باأ�شماء العاملني و طلبة اجلامعة ل�شركة التاأمني املعتمدة لتاأمينهم �شحيًا.
اخلا�شة  املعتمدة  التاأمني  �شركة  من  امل�شرتكني  ودليل  العالج  ومناذج  التاأمني  بطاقات  ا�شتالم   .6
بالعاملني وعائالتهم والطلبة وت�زيعها عليهم مع ت��شيح و�شروط وا�شتثناءات وفرتات النتظار 

لالتفاقية.
7. اإعداد مطالبات التاأمني ال�شحي للطلبة والعاملني بك�ش�فات واإر�شالها ل�شركة التاأمني ومتابعتها 

وا�شتالم رديات املطالبة وتدقيقها واإر�شالها لدائرة ال�ش�ؤون املالية ل�شرفها مل�شتحقيها.
العاملني  من  التامني  وثيقة  على  م�ؤمنني  اإ�شافة  اأو  باإلغاء  التامني  ل�شركات  الف�ري  الإعالم   .8

وعائالتهم والطلبة وح�شب التفاقية مع �شركة التامني.
والتاأكد من  للدائرة  التاأمني  �شركة  ال�اردة من  املغطاة  التاأمني غري  الإ�شعارات بحالت  ا�شتالم   .9

�شحتها ثم اإر�شالها لدائرة ال�ش�ؤون املالية للخ�شم على امل�ظف.
اجلامعة  يف  العاملني  من  مل�شتحقيها  و�شرفها  املزمنة  لالأمرا�س  الأدوية  ت�فري  على  العمل   .10

وعائالتهم بالتفاق مع �شركة التامني.
11. اأي مهمات ت�كل اإليه من قبل الرئي�س الأعلى.

مادة )13(:

يراعى يف اعتماد الإجازات املر�شية التعليمات الآتية:
1. اأن تقدم طلبات اعتماد الإجازات املر�شية اإىل الدائرة خالل اأيام الدوام الر�شمي.

2. اأن تك�ن �شادرة عن طبيب اأخ�شائي اأو م�شت�شفى معتمد من اجلامعة ومت حت�يل املري�س اإليه ول 
تعتمد بخالف ذلك .

3. اأن تك�ن الإجازة املر�شية �شادرة عن اأطباء الط�ارئ والأخ�شائيني بامل�شت�شفيات املعتمدة ال�شادرة 
للحالت ال�شطرارية مب�جب تقرير طبي ي�شري اإليها.

تعتمد  خا�س،  اأو  حك�مي  بتاأمني  ويتمتع  اجلامعة،  من  ال�شحي  بالتاأمني  يتمتع  ل  الذي  امل�ظف   .4
اأطباء الط�ارئ والأخ�شائيني بامل�شت�شفيات فقط وكان يف حالة  الإجازة املر�شية ال�شادرة عن 

ا�شطرارية ي�شري اإليها التقرير الطبي.
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5. اأن تقبل الن�شخة الأ�شلية فقط للتقارير على اأن تقدم اإىل املدير وح�شب النم�ذج املعتمد من دائرة 
امل�ارد الب�شرية خالل 48 �شاعة من �شدورها واإذا جتاوز هذه املدة ي�شقط حق املعني يف الإجازة 

املر�شية.

6. يتم تنظيم مدد الإجازات املر�شية لكافة العاملني يف اجلامعة ح�شب اأحكام قان�ن العمل الأردين 
ال�شاري املفع�ل.

مادة )14(:
املدير والعامل�ن يف الدائرة م�ش�ؤول�ن عن تنفيذ هذه التعليمات.

مادة )15(: 
اأ. يتم البت يف احلالت التي مل يرد ن�س بها بقرار من الرئي�س

ب. تلغي هذه التعليمات اأي تعليمات و/اأو قرارات �شابقة ذات عالقة بعد اإقرارها.
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املادة )1(:
ت�شمى هذه التعليمات "تعليمات مكافحة التدخني يف جامعة ال�شرق الأو�شط" ل�شنة 2014 ويعمل 

بها من تاريخ اإقرارها.
املادة )2(:

يك�ن للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخ�ش�شة لها اأدناه، ما مل 
تدل القرينة على غري ذلك:

جامعة ال�شرق الأو�شط.  : اجلامعة 
رئي�س اجلامعة.  : الرئي�س 

تعليمات مكافحة التدخني ال�شادرة مب�جب قرار جمل�س العمداء يف اجلامعة.  : التعليمات 
املادة )3(:

تهـدف اجلامعة اإىل خدمة املجتمع الأردين وتط�يره، والرتقاء بامل�شت�ى ال�شحي للم�اطن على 
راأ�س هذه اخلدمة، ولعل الأ�شل�ب الأمثل للمحافظة على �شحة الإن�شان ه� باعتماد الأ�شل�ب ال�قائي، 
واجلامعة  والنف�شية  املالية  واخل�شائر  الأمرا�س  املجتمع  يجنب  وقائي  هدف  التدخني  عن  والإقالع 

ت�شعى لتعميق هذا احل�س للطلبة والعاملني فيها.
املادة )4(:

يتم ت�شكيل جلنة عليا لالإ�شراف على تطبيق هذه التعليمات مهمتها ر�شم ال�شيا�شة العامة لتطبيق 
برنامج مكافحة التدخني يف اجلامعة وتتك�ن من:

اأ. دائرة الهند�شة واخلدمات.
ب. دائرة الرعاية ال�شحية.

ج. عمادة �ش�ؤون الطلبة.
املادة )5(:

يك�ن دور اللجنة العليا كالآتي:
الثقايف والجتماعي، وم�شرف اخلدمات الطالبية،  الن�شاط  تتك�ن من م�شرف  التعليمات  اأ. تطبيق 

وم�شرف اخلدمات العامة، والأمن اجلامعي، وجلنة من طلبة اجلامعة.
من جميع  التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  من  تتك�ن  العلمية  والأبحاث  والندوات  املحا�شرات  تنظيم  ب. 

تعليمات مكافحة التدخني
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الكليات ودائرة الرعاية ال�شحية، وعمادة الدرا�شات العليا والبحث العلمي، ويتم ت�شكيلها �شن�يًا.
ج. اإجراء ومتابعة وو�شع الربامج ملكافحة التدخني، بالإ�شافة اإىل اإجراء الت�شالت واملرا�شـالت مع 

اجلهات الدولية وال�طنية الداعمة بهدف احل�ش�ل على الدعم املادي والفني والإعالمي.
د. يحق للجنة العليا ت�شكيل جلان يف الكليات والدوائر الإدارية.

املادة )6(:
تعتمد اجلامعة اأ�شل�بًا متدرجًا ملكافحة التدخني ح�شب الالئحة الإجرائية املرفقة.

املادة )7(:
الإدارية،  واملكاتب  الجتماعات،  وقاعات  واملطعم،  والكلية،  العامة،  الأماكن  يف  التدخني  مينع 

وال�شالة الريا�شية، واملرافق العامة، والأماكن املغطاة.
املادة )8(:

لن�شر  تعزيزًا  التدخني  تنبيه وحتذير وغرامة ملخالف  تنط�ي على  اإجرائية لحقة  ل�حات  و�شع 
ثقافة منع التدخني.

املادة )9(:
التدخني يف الأماكن غري امل�شم�ح بها خمالفة لتعليمات واأنظمة اجلامعة، وتطبق بحق املخالفني 

التعليمات التاأديبية ذات العالقة.
املادة )10(:

تنظر جلنة ق�شايا الطلبة يف حالت خمالفة تعليمات مكافحة التدخني وتطبق العق�بات التاأديبية 
ح�شب التدرج الآتي:

اأ. )للمرة الأوىل( ت�قيع تعهد خطي بعدم التكرار )تنبيه(.
ب. )للمرة الثانية( حرمان الطالب من كافة المتيازات املالية التي منحتها اجلامعة )اإنذار اأول(.

ج. يف حال تكرار املخالفة للمرة الثالثة يحال الطالب اإىل جمل�س تاأديب الطلبة.
املادة )11(:

التدري�شية  الهيئتني  لأع�شاء  التدخني  مكافحة  تعليمات  خمالفة  حالت  يف  العليا  اللجنة  تنظر 
والإدارية وتطبق العق�بات التاأديبية ح�شب التدرج الآتي:

اأ. )للمرة الأوىل( ت�قيع تعهد خطي بعدم التكرار.
ب. )للمرة الثانية( ح�شم راتب ي�م عمل.

ج. يف حال تكرار املخالفة للمرة الثالثة يحال امل�ظف اإىل املجل�س التاأديبي.
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املادة )12(:
اإذا كان املدخن زائرًا ي�قع تعهد خطي بعدم تكرارها ويف حالة التكرار مينع الزائر من دخ�ل 

اجلامعة، وي��شع ا�شمه �شمن لئحة املمن�عني من الدخ�ل اإىل احلرم اجلامعي.
املادة )13(:

الرئي�س والعمداء وجمعية العاملني م�ش�ؤول�ن عن تنفيذ هذه التعليمات.

اآلية تطبيق تعليمات مكافحة التدخني يف اجلامعة
1. ر�شالة عن اأ�شرار التدخني ت�زع على اأع�شاء هيئة التدري�س والعاملني يف اجلامعة يف بداية الف�شل.

2. الكتابة يف �شحف وجمالت اجلامعة عن م�شار التدخني والتعليمات والعق�بات واآليات التنفيذ.
3. ت�شميم ب��شرتات وتخطيط كراتني على ل�حات الإعالنات تت�شمن بن�د من التعليمات والعق�بات 

ملدة اأ�شب�عني.
4. يرتدي طلبة من اجلامعة اأو�شحة خا�شة حتمل عبارات منع التدخني ملدة اأ�شب�ع.

5. حمالت �شبط املخالفني:
اأ. حملة من م�ظفي عمادة �ش�ؤون الطلبة .

ب. حملة من اأع�شاء الأمن اجلامعي املناوبني على مدار ال�شاعة.
ج. مراقب� القاعات.

د. اأي م�ظف اأو ع�ش� هيئة تدري�س يف اجلامعة.
6. يطلب من الطالب املخالف ه�يته ويكتب بذلك اإىل عميد �ش�ؤون الطلبة.

7. ي�قع الطالب )للمرة الأوىل( تعهد خطي بعدم التكرار )تنبيه(، و)للمرة الثانية( حرمان الطالب 
من كافة المتيازات املالية التي منحتها اجلامعة )اإنذار اأول(، ويف حال تكرار املخالفة الثانية 

يحال الطالب اإىل جمل�س تاأديب الطلبة.

والعميد/املدير  والت�شجيل  القب�ل  ومدير  املعني  الطالب  وكلية  املالية  ال�ش�ؤون  دائرة  اإعالم  يتم   .8
املعني بالعق�بة.

- لئحة اإجرائية ملكافحة التدخني يف اجلامعة

1. رفع �شعار "نح� جامعة خالية من التدخني".
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2. الطلب من كل طالب مقب�ل يف اجلامعة الت�قيع على تعهد "عدم التدخني".
3. و�شع ل�حة يف مكان بارز عند مدخل الطلبة حتمل عبارة "جامعة بدون تدخني" وت��شع ل�حات 

م�شابهة داخل اجلامعة.

4. تخ�ش�س �شفحة يف كل عدد من �شحف وجمالت اجلامعة تت�شمن مقالت وعبارات ت�عية باأ�شرار 
التدخني بالإ�شافة اإىل اإقامة املعار�س والب��شرتات.

5. تخ�شي�س اأماكن داخل الكليات للتدخني حتددها دائرة الهند�شة واخلدمات.
6. مينع بيع الدخان يف اأماكن البيع داخل احلرم اجلامعي.

7. يتم تاأ�شي�س ن�اة عيادة متخ�ش�شة لدى عمادة �ش�ؤون الطلبة مبكافحة التدخني بت�فر الدعم املايل 
لها من منظمات دولية وحملية داعمة.
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عزيزي الطالب/ـة اإليك بع�س التعليمات الآتية:

1. الرجاء التقيد بخطتك الدرا�شية فاأنت امل�ش�ؤول عن ت�شجيل م�ادك ول تتحمل اجلامعة اأي 
م�ش�ؤولية عند ت�شجيلك لي مادة خارج خطتك الدرا�شية .

2. ميكنك طلب ال�ثائق الر�شمية التي حتتاجها والتي تتعلق ب��شعك الكادميي يف اجلامعة 
من خالل النماذج امل�ج�دة يف دائرة القب�ل والت�شجيل وبعد دفع الر�ش�م املقررة.

تقع �شمن خطتك  التي  امل�اد  اختيار  مل�شاعدتك يف  وراجعة  الكادميي  اأ�شتعن مبر�شدك   .3
الدرا�شية فه� خري م�شاعد لك.

وامل�قع  اجلامعة  مباين  خمتلف  يف  امل�ج�دة  العالنات  ل�حات  متابعة  ال�شروري  من   .4
اللكرتوين لالإطالع على ما ي�شتجد. 

يف  ال�ارد  العن�ان  على  الدرا�شية  م�شريتك  تخ�س  قرارات  باأي  اإبالغك  اجلامعة  تعتمد   .5
طلب الإلتحاق مبا فيه عن�انك الإلكرتوين، لذا يرجى حتديث عن�انك يف دائرة القب�ل 

والت�شجيل يف حال تغيريه.

6. ال�شنة الدرا�شية يف اجلامعة عبارة عن ف�شليني درا�شيني اإجباريني مدة كل منهما )16( 
ا�شب�عا وف�شل �شيفي اختياري مدته )8( اأ�شابيع.

7. احلد الأعلى لعدد ال�شاعات التي يج�ز ت�شجيلها يف الف�شل الأول اأو الثاين ه� )12( �شاعة 
الأدنى ه�  واحلد  البكال�ري��س  لدرجة  �شاعة معتمدة  و)18(  املاج�شتري  لدرجة  معتمدة 
)6( �شاعات لدرجة املاج�شتري و)12( �شاعة لدرجة البكال�ري��س اما يف الف�شل ال�شيفي 
لدرجة  �شاعات  و)9(  املاج�شتري  لدرجة  �شاعات   )6( ه�  للت�شجيل  العلى  احلد  فاأن 

البكال�ري��س.

اأمور يجب اأن توؤخذ بالعتبار
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8. الرجاء اللتزام ب�اعيد الت�شجيل �شمن الفرتة املحددة ح�شب التق�مي اجلامعي حتى ل تقع 
طائلة الغرامات املرتتبة على التاأخري.

9. ان تغيبك عن اكرث من 20% من املحا�شرات لطلبة املاج�شتري و 15% لطلبة البكاوري��س 
تلك  "را�شب" يف  عالمة  لك  وتر�شد  النهائي  لالمتحان  التقدم  من  للحرمان  يعر�شك 

املادة وتدخل �شمن معدلك الرتاكمي.
البكال�ري��س  لطلبة   %60 و  املاج�شتري  لطلبة   %75 عن  الرتاكمي  معدلك  انخف�س  اإذا   .10
ي�شعك على قائمة النذرات الكادميية وا�شتمرار انخفا�س معدلك الرتاكمي ي�ؤدي اىل 
احلد  عن  الرتاكمي  معدلك  انخفا�س  حالة  يف  نن�شحك  لذا  التخ�ش�س،  من  ف�شلك 

الدنى املطل�ب مراجعة مر�شدك الكادميي لبحث ال�شبل الكفيلة لرفع املعدل.

11. ل ترتدد يف مراجعة مدر�شك خالل ال�شاعات املكتبية املخ�ش�شة للمراجعة.

12. ه�يتك اجلامعية وثيقة مهمة عليك املحافظة عليها وحملها معك با�شتمرار. وعند فقدها 
تبلغ عنها عمادة �ش�ؤون الطلبة خالل اأ�شب�ع.

13. تتيح عمادة �ش�ؤون الطلبة الفر�س لتنمية مهاراتك الثقافية، الريا�شية والفنية من خالل 
الأندية الطالبية املختلفة، فال ترتدد من الإفادة منها يف اأوقات فراغك.

14. تاأكد من ح�ش�لك على ن�شخة من اخلطة الدرا�شية والتق�مي اجلامعي.

15. قيامك بتزوير وثائق اجلامعة اأو ا�شتعمال الأوراق املزورة يف اأي من اأغرا�س اجلامعة قد 
يعر�شك اإىل اإلغاء قرار منحك ال�شهادة اجلامعية.

16.  كن حري�شًا على اأخذ التعليمات والإر�شادات ال�شادرة من امل�شادر الر�شمية للجامعة.

17. اجلامعة اأن�شئت لأجلك ولأبنائك من بعدك، فيجب اأن حتافظ على ممتلكاتها ومرافقها، 
واأن يك�ن انتماوؤك خال�شًا لها.

15. نظافة اجلامعة تعك�س نظافة طلبتها، فحافظ عليها نظيفة جميلة لتعك�س ال�جه احل�شاري 
ل�شرح علمي �شامخ.
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18. جامعة ال�شرق الأو�شط �شرح علمي متميز روعي يف اإن�شائه كافة الت�شهيالت والإمكانات 
احلديثة املي�شرة، فما عليكم اإل الإفادة من هذه املن�شاآت والتجهيزات التي ُوجدت لأجلك.

19. املكتبة �شرح حديث وجمهز باأحدث التقنيات، فال ترتدد يف الإفادة منها يف اأوقات فراغك.

20. عند م�اجهتك لأي م�شكلة عليك مراجعة عمادة �ش�ؤون الطلبة/ ق�شم اخلدمات الطالبية 
فهي املعنية مب�شاعدتك.

21. ل تت�ان عن تقدمي امل�شاعدة لزمالئك من ذوي الحتياجات اخلا�شة.

األعذار الطبية:

22- تعتمد الأعذار الطبية ال�شادرة عن اأطباء دائرة الرعاية ال�شحية باجلامعة.

23- الأعذار الطبية ال�شادرة عن اأطباء وم�شت�شفيات خارج اجلامعة تعتمد خالل 72 �شاعة 
من �شدورها من قبل مدير دائرة الرعاية ال�شحية باجلامعة.

24- يعتمد العذر الطبي لالأمتحان النهائي ال�شادر من امل�شت�شفيات فقط احلك�مي واخلا�س، 
وبعذر قهري.

25- ل يج�ز جتميع الأعذار الطبية ويعتمد اآخر تقرير وح�شب التعليمات.

26- مراجعة دائرة الرعاية ال�شحية باجلامعة ل�شتالم بطاقة وتعليمات التاأمني ال�شحي.
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