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 الجدد ةــالطلب يــأبنائ
 

وهو العام الجامعي األول من حياتكم  ،2015/2014الزيتونة األردنية، في العام الجامعي  معةبكم في رحاب جا أرحب
الجامعية المتميزة بالنجاح والتوفيق بإذن هللا. وتتميز المرحلة الجامعية عن المرحلة الثانوية بالتعدد والتنوع في التخصصات 

ألنشطة وتحفل هذه المرحلة با العلمية واألكاديمية التي تختارون منها ما يؤهلكم للحياة العلمية في أعماركم المديدة.
الجامعة في مرافقها في الحرم الجامعي من نشاط رياضي وثقافي واجتماعي وفني، وأنتم أيها األبناء  وفرهاالالمنهجية التي ت

على التحصيل العلمي، وعلى التعاون مع اآلخرين وتهيئة وحثها ،بحاجة في هذه المرحلة من حياتكم إلى تكوين شخصياتكم
 منه.  واالستفادة، وتنمية قدراتكم ومهاراتكم في المجاالت كّلها وتنظيم الوقت األنفس لروح التآلف االجتماعي

؛ لتكونوا مواطنين صالحين، في الجامعة ثم بعد ألبنائه واألستاذ المجرب لطلبته هنا أن أزجي لكم بعض نصائح األب وأود
 شاء هللا : إنتخرجكم 

 
 تحرصوا على المواظبة وحضور المحاضرات؛ ألن مهمتكم األساسية هي الدراسة والتحصيل العلمي. أن .1
  .تتحلوا باألخالق الحميدة؛ فال قيمة للعلم إذا لم يقترن باألخالق أن .2
  .تتمسكوا باالنتماء للوطن، والوالء لقيادته الهاشمية، والمحافظة على القيم العربية ، والمثل اإلسالمية أن .3
 تبتعدوا عن أصحاب الفكر الضال أو المنحرف عن األخالق والقيم الرفيعة والمثل النبيلة.  أن .4

 
 لكم حياة جامعية متميزة بالنجاح والتوفيق. متمنيا  

  

 االستاذ الدكتور رشدي علي حسن، كلمة رئيس الجامعة
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 81  جامعةال في الخاصة الدراسة تعليمات (:1) ملحق 

 83 2112/2112 الدراسي للعام الجامعي التقويم (:2) ملحق 
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 ة:ـالجامع ةـرؤي 
مةدة  فةيرؤيةة الجامعةة نتيجةة المكانةة التةي تحتلهةا بةين الجامعةات األردنيةة، وتعكةس طموحهةا فةي تحقيةق هةذه الرؤيةة  تبلورت
 :اآلتياألولى. وعليه فقد تم تحديث رؤية الجامعة على النحو  ستراتيجيةاالخطتها 

 
 
 

 
 ة:ـالجامع ةـرسال 

رائةدة فةي خدمةة  تعليمية   مؤسسة  ا ة والبرامج والخدمات التي تقدمهرسالة الجامعة سبب نشأتها وتحدد مجموعة األنشط تعكس
 :اآلتيرسالة جامعة الزيتونة تحددت على النحو  ، فإنفي تطويره. وعليه واإلسهام ،المجتمع وتنميته

 
 

 
 
 

 
 ة:ـالجامع مـقي                                   

للجامعةة. وتسةعى  سةتراتيجيةاالهةي منطلقةات تحقيةق الخطةة و القيم التي تحكم سةلو  أسةرة الجامعةة عةاملين وطلبةة،  مجموعة
 .إلى واقع فعلي يعيشه أبناء الجامعة ويمارسونه مجردة لتحويلها من شعارات الجامعة إلى تدعيم هذه القيم وتفعيلها؛

 
 

 
 
 
 
 ا:ـة وأهدافهـالجامع اتـغاي 

 مجموعة غايات وأهداف لتحقيقها، وهذه الغايات واألهداف هي: ستراتيجيةااللرؤية الجامعة ورسالتها، تعتمد الخطة  تحقيقا  
 

 .متطورة ، واعتماد الخطط الدراسية المواكبة الحتياجات المجتمع والتقدم العلمي تعّلميةبيئة  توفير األولى الغاية
 .الخبرات القادرة والمؤهلة، وا عدادها في مجاالت التخصص المعتمدة  في الجامعة بناء الثانية الغاية
 .في التفاعل مع المجتمع اإلسهامكفريق،  لعملوا واإلنتاجالطلبة ودعمهم على التعلم والتفوق والبحث  تحفيز الثالثة الغاية
 البحث العلمي ودعم الدراسات العلمية والعملية في المجاالت المختلفة، لتلبية احتياجات المجتمع المحلي. تشجيع الرابعة الغاية
 التعليم والتعلم. جياواالهتمام بمصادر تكنولو  ،وتطوير األساليب والوسائل التعليمية ،التعليم االلكتروني تعزيز الخامسة الغاية
 .بين الكادر اإلداري والكادر األكاديمي، بما يخدم العملية التعليمية والعلمية للجامعة الربط السادسة الغاية
 تقبل التعددية الثقافية. السابعة الغاية

قليميا   محليا   مرموقة مكانة إلى الجامعة تصل أن  البحثية وأنشطتها ، التعليمية برامجها في وا 
 .الجودة لضمان االعتماد معايير ضمن

 المؤهلة والخبرات المتخصصة بالكوادر واإلقليمي المحلي  المجتمع ورفد ، الجامعي  التعليم بمستوى  االرتقاء
 الجامعة نجازاتإ يعزز بما ، التكنولوجي التطور ومواكبة الفاعلة المدربة القياداتبو واإلبداع، التطوير على القادرة
 .وجاذبة خصبة  علمية بيئة إيجاد إلى سعيا   ،المجتمع خدمة في والمعرفية والبحثية العلمية

الوطني االنتماء  
 

اإلخالص و النزاهة  
 

التقييم في العدالة  
 

تمرالمس للتعلم القابلية  
 

المخرجات على التركيز  
 

كفريق العمل  
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 ةـات في الجامعـوالتخصص اتـالكلي: 
 :ماجستير برامج وثمانية ،البكالوريوستخصصا  في برنامج  ثالثين على وتشتمل ،كلياتسبع  جامعة الزيتونة األردنية تضم
 العلمية الدرجة التخصص رقم البرنامج الكلية الرقم
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 اتمـــــــــــــــلو المع

 البكالوريوس الرياضيات  0101
 البكالوريوس علم الحاسوب  0102
 الماجستير الحاسوب علم  01027
 البكالوريوس المعلومات الحاسوبية نظم  0103
 البكالوريوس البرمجيات هندسة  0104
 البكالوريوس الوسائط المتعددة نظم  0105
 البكالوريوس شبكات الحاسوب  0106
 البكالوريوس )قيد االعتماد(  المعلوماتتكنولوجيا أمن   0107

 الصيدلة كلية 10
 البكالوريوس الصيدلة  0201
 الماجستير الصيدالنية العلوم  02017

 التمريض كلية 10
 البكالوريوس التمريض  0301
 الماجستير )قيد االعتماد( التمريض السريري   03017

 اآلداب كلية 10

 البكالوريوس هاالعربية وآداب اللغة  0401
 البكالوريوس أدب اإلنجليزية / اللغة  0402
 الماجستير )قيد االعتماد( أدب اإلنجليزية / اللغة  04027
 البكالوريوس صف معلم  0403
 البكالوريوس االنجليزية / ترجمة اللغة  0404
 البكالوريوس الجرافيكي التصميم  0405
 البكالوريوس الفرنسية واللغة االنجليزية وآدابهما اللغة  0406
 البكالوريوس االتصال والعالقات الدولية  0407

 االقتصاد والعلوم اإلدارية كلية 10

 البكالوريوس األعمال إدارة  0501
 الماجستير األعمال إدارة  05017
 البكالوريوس المحاسبة )مسار التدريس باللغة العربية(  0502
 البكالوريوس المحاسبة )مسار التدريس باللغة االنجليزية(  0502
 الماجستير المحاسبة  05027
 البكالوريوس المالية والمصرفية العلوم  0503
 البكالوريوس التسويق  0504
 الماجستير التسويف  05047
 البكالوريوس السياحية اإلدارة  0505
 البكالوريوس المعلومات اإلدارية نظم  0506
دارة المشاريع   0507  البكالوريوس التخطيط وا 

 الحقوق  كلية 10
 البكالوريوس الحقوق   0601
 الماجستير )قيد االعتماد( الحقوق   06017

 والتكنولوجيا الهندسة كلية 10

 البكالوريوس  الحاسوب واالتصاالت هندسة  0901
 البكالوريوس المدنية والبنية التحتية الهندسة  0902
 البكالوريوس  هندسة العمارة  0903
 البكالوريوس والتبريد لتكييف/ أنظمة ا الميكانيكية الهندسة  0904
 البكالوريوس )قيد االعتماد( هندسة القوى والتحكم  0905
 البكالوريوس )قيد االعتماد( تكنولوجيا الطاقة البديلة  0906
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المعرفية  لالذي يوضح الحقو  اآلتيالمزيد عن ماهية التخصصات ومخرجاتها، إليكم الجدول  لمعرفة الطلبة، أعزائي
 وما هي تخصصاتهم الحقا في سوق العمل. ،طلبة التخصص والمهارات التي يكتسبها

 مخرجات التخصص ماهية التخصص التخصص مقرال

 الرياضيات 0101

تأهيل كوادر تدريسية ذات مستوى عالي لسد حاجة 
المجتمع المحلي في مجال تدريس الرياضيات، وكذل  
رفد بعض المجاالت األخرى مثل المحاسبة واإلحصاء 

وغيرها بالكوادر القادرة على تجاوز المشاكل في 
 العمل. 

تنمية القدرات المنطقية والتحليلية للدارسين، 
كسابهم ثقافة ورفع مستوى قدراتهم  العلمية وا 

رياضية واسعة تمكنهم من نقل المعرفة إلى 
كمال دراستهم العليا.  المجتمع وا 

 الحاسوب علم 0102
الكيان المادي للحاسوب والبنى التحتية وتقنيات وطرق 

البرمجة والتطبيقات البرمجية واستخداماتها، ولغات 
 البرمجة.

مختصون في تصميم البرامج وبناء األنظمة 
 والتطبيقات البرمجية، وصيانتها وتحديثها.

0103 
المعلومات  نظم

 الحاسوبية

البنى التحتية، وتقنيات البرمجة وطرائقها، والتطبيقات 
التقنية، وأنظمة المعلومات، والمتطلبات التنظيمية 

 واإلدارية.

مختصون في  برمجة المعلومات، ومعالجتها، 
وتبادلها وتخزينها، وتصنيفها، وفهرستها، 

وتكاملها. وتشغيل األنظمة البرمجية الحاضنة 
 للمعلومات.

البنى التحتية، وتقنيات البرمجة وطرائقها، والتطبيقات  اتالبرمجي هندسة 0104
دارة المشاريع.  التقنية، وأنظمة المعلومات وا 

مختصون في تطوير المشاريع واألنظمة 
البرمجية وتخطيطها وتنفيذها، حسب 

 المحددة مسبقا من قبل المستخدم.المتطلبات 

 الوسائط المتعددة نظم 0105

البنى التحتية وتقنيات وطرق البرمجة، والتطبيقات 
والتقنية، ومعالجة الصور والفيديو والملفات الصوتية، 
وأنظمة الضغط والتخزين، قواعد البيانات، والتصميم 

 الجرافيكي.

مختصون في بناء أنظمة الوسائط المتعددة، 
الفيديو الرقمي والصور والملفات الصوتية، 

والتعامل مع األرشيف الرقمي المتعدد 
 الوسائط، والتصميم الجرافيكي.

 الحاسوب شبكات 0106
البنى التحتية، وتقنيات البرمجة وطرائقها، والتطبيقات 
التقنية، وأنظمة المعلومات وأنظمة تشغيل الشبكات، 

 وبروتوكوالت االتصال.

مختصون في اختيار أنظمة المعلومات وبنائها 
وتشغيلها وصيانتها، بشقيها: الكيان المادي 

والكيان البرمجي. وضمان عمل هذه األنظمة 
 من خالل الصيانة والتحديث واالستبدال.   

 تكنولوجيا أمن المعلومات 0107
يواكب التطورات الحديثة في مجاالت االنترنت 

السلكية واالسلكية وتطبيقاتها المختلفة واالتصاالت 
 والحوسبة النقالة وأمن وسرية تبادل المعلومات

مجاالت العمل لخريجي هذا التخصص: 
مبرمج شبكات، مبرمج متخصص بالحوسبة 

النقالة، مبرمج تطبيقات االنترنت، مسؤول إدارة 
مسؤول إدارة أمن الشبكات، محلل الشبكات، 

 أمن معلومات.

، والصيدالنيات )صيدالنية الكيمياء )صيدالنية /طبية( الصيدلة 0201
 األساسية، والعلوم السريرية. / طبية(،العلوم الطبية

لعمل في الصيدليات العامة وفي صيدليات ا
الدعاية ، يةالمستشفيات وفي الصناعات الدوائ

ية  في المؤسسات تسجيل األدو ة و الطبي
البحث العلمي في مجال العلوم و  ،الحكومية

 الصيدالنية والسريرية.

علوم التمريض، مثل تمريض البالغين واألطفال  التمريض 0301
 والنسائية والنفسية والمجتمع.

ممرضون قادرون على تقديم الرعاية 
التمريضية الشاملة لفئات المجتمع كافة، 

العلمي، ومهاراتهم في باستخدام أدلة البحث 
 التفكير الناقد في النواحي العلمية والعملية.

المهارات األساسية )القراءة والكتابة والتحدث  العربية وآدابها اللغة 0401
واالستماع(، تطوير الخلفية األدبية والثقافية 

إنسان واع ومتعلم مستعد لخدمة بلده، خريجون 
معدون إعدادا  جيدا   لتلبية حاجات المجتمعات 
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واالجتماعية للغة العربية وتذوقها، وأساليب البحث 
لحوار والنقاش وتمييز العلمي، والقراءة السريعة وا
 األفكار الخاصة والعامة.

 واإلقليمية والدولية وسوق العمل.المحلية 

 االنجليزية / األدب اللغة 0402

المهارات األساسية )القراءة والكتابة والتحدث 
واالستماع(، وتطوير الخلفية األدبية والثقافية 

واالجتماعية للغة اإلنجليزية وتذوقها،وأساليب البحث 
العلمي، والقراءة السريعة والحوار والنقاش، وتمييز 

 األفكار الخاصة والعامة.

إنسان واع ومتعلم مستعد لخدمة بلده وأمته، 
خريجون معدون إعدادا  جيدا   لتلبية حاجات 

عات المحلية واإلقليمية والدولية وسوق المجتم
 العمل.

 صف معلم 0403
نشر مصادر المعرفة الحديثة المتعلقة بإعداد 
 المعلمين، تطبيق المعايير المهنية المعتمدة.

مختصون في حقل التربية والتعليم، وال سيما 
 الصفوف األربعة األولى من مراحل التعليم.

 الترجمةاالنجليزية/  اللغة 0404
المهارات األساسية )القراءة والكتابة والتحدث 

واالستماع(، نظريات الترجمة، الترجمة التزامنية 
 والتتابعية، نقد الترجمات.

خريجون قادرون على ممارسة الترجمة 
باللغتين لتلبية حاجات المجتمعات المحلية 

 واإلقليمية والدولية وسوق العمل.

 الجرافيكي التصميم 0405
وأدوات التصميم الجرافيكي، والتطبيقات في تقنيات 

المجاالت الجرافيكية المرئية ، واإلعالن والنشر 
 المطبعي واإللكتروني.

مختصون في التصميم الجرافيكي وتقنيات 
 الطباعة  واإلعالن  وأنواعه المتعّددة .

 

0406 
الفرنسية واللغة  اللغة

 االنجليزية و آدابهما
 الترجمة، واألدب، والحضارة.اللغة الفرنسية : 

 زية: الترجمة، واألدب، والحضارة.اللغة االنجلي

مختصون في مهارات اللغة الفرنسية واللغة 
االنجليزية قادرون على التواصل مع العالم 

الناطق باللغتين المذكورتين، وتلبية احتياجات 
 المجتمع المحلي واإلقليمي.

0407 
االتصال والعالقات 

 الدولية

فهةةمل لالقتصةةاد الةةدولي ،  .موضةةوعات العالقةةات الدوليةةة
والصةةةةةةراعات اإلثنيةةةةةةة ، والدبلوماسةةةةةةية الدوليةةةةةةة ، وأثةةةةةةر 

مهةارات اتصةال شةفوية وكتابيةة  العولمة فةي ذلة  كلةه .
قضةةةةايا  ، فاعلةةةةة ، لجمهةةةةور متعةةةةدد متبةةةةاين الثقافةةةةات .
تطةةوير  ومشةةكالت دوليةةة مةةن منظةةور متعةةدد الثقافةةات .

األحةةةةةةةةةةداث والوقةةةةةةةةةةائع السياسةةةةةةةةةةية رؤى نقديةةةةةةةةةةة تطةةةةةةةةةةال 
قليميةة  واالجتماعية واالقتصةادية ، علةى صةعد محليةة وا 

 ودولية .

يمكن لخريجي هذا التخصص أن يظفروا 
 بفرص عمل في : 

الهيئات الحكومية ، والشركات المتعددة 
، ومؤسسات اإلعالم  NGOsالجنسيات ، والة 

، ومنظمات األعمال ، والمؤسسات الدبلوماسية
 نائية اللغوية .ذات الث

 

 األعمال إدارة 0501

إكساب الطالب المعارف والمهارات في إدارة أعمال 
الصناعية،التجارية والخدمية المنظمات المختلفة 

ووضع االستراتيجيات الالزمة للتعامل مع مختلف 
المشاكل التي تواجه اإلدارات في مختلف المستويات 

 اإلدارية ضمن الهياكل التنظيمية.

كادر إداري متخصص في إدارة أعمال خلق 
المنظمات المختلفة، قادر على تحليل مؤشرات 
البيئة المحيطة، والعمل على تجاوز المشاكل 

التي قد تواجه المنظمات من خالل واقع 
 العمل.

 المحاسبة 0502
معايير المحاسبة الدولية، وتدقيق الحسابات، وحساب 

والتحليل المالي، تكاليف اإلنتاج، والتخطيط المالي، 
 ضرائب الدخل والمبيعات.

مختصون في بناء النظام المحاسبي لمنشآت 
األعمال على اختالف أنشطتها وأشكالها 

القانونية، وتفسير األرقام المتخصصة إلى لغة 
سهلة الفهم من غير المختصين، ومراقبة أداء 

 هذه المنشآت وتقييمه.

0503 
 المالية العلوم

 والمصرفية

دارة المصارف، وتقييم األسهم  اإلدارة المالية، وا 
دارة المحافظ االستثمارية، وتمويل  والسندات، وا 

 المنشآت.

مختصون في إدارة استثمارات المنشآت 
وطرائق تمويلها، وتقييم المخاطر المحيطة بها، 

وتفسير األرقام المتخصصة إلى لغة سهلة 
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الفهم من قبل المديرين والمقرضين 
 رين.والمستثم

 التسويق 0504

إدارة التسويق والمبيعات ، ودراسة وتحليل سلو  
المستهل ، وتطوير استراتيجيات تسويقية فعالة، 

وتطوير حمالت اعالنية، ودراسة التطبيقات التسويقية 
في قطاع الخدمات المختلفة، وتطوير القدرة على 

 دخول االسواق الخارجية والتعامل معها.

تسويق قادرون على إدارة مسوقون ومديرو 
وتحليل العمليات التسويقية بشكل فعال ومربح، 

من خالل تطوير االستراتيجيات المتعلقة 
 بالمنتجات و تسعيرها وتوزيعها وترويجها.

 السياحية اإلدارة 0505

مفهوم صناعة الضيافة ومقوماتها وتقنياتها، أقسام 
واالجتماعية صناعة الضيافة، واألهمية االقتصادية 

لصناعة الضيافة، والتدريب الميداني في منشآت 
 الضيافة.

مختصون في صناعة الضيافة والمنشآت 
دارة الموارد البشرية، والتسويق  السياحية، وا 

دارة المكاتب السياحية.  السياحي وا 

 اإلداريةالمعلومات  نظم 0506
دارة  مفهوم نظم المعلومات في مؤسسات األعمال، وا 

ا المعلومات، وتطوير تطبيقات نظم تكنولوجي
 المعلومات وتقنيات ذكاء األعمال.

معرفة متقدمة في حقول نظم المعلومات 
اإلدارية وتطبيقاتها، وا عداد محللين ومصممين 
دارة قواعد البيانات  للنظم وبيانات األعمال، وا 

 عمال، وتطوير تطبيقاتفي منظمات األ
 االنترنت.

دارة  0507  المشاريعالتخطيط وا 

العلوم اإلدارية األساسية، العلوم االقتصادية، إدارة 
المشاريع، العلوم المالية والمحاسبية، التخطيط 

االستراتيجي، استخدامات وتطبيقات الحاسوب في 
 إدارة المشاريع  وحساب الجدوى االقتصادية

خبرة في ادارة المشاريع والتخطيط االستراتيجي 
والهيئات الكبيرة للمؤسسات والشركات 

والصغيرة، اعداد الدراسات الخاصة بالجدوى 
االقتصادية، والتخطيط للمشاريع واالشراف 

 على تنفيذها.

 الحقوق  0601
دراسة القوانين واألنظمة والتعليمات القانونية، 

 وتطبيقاتها العملية.

مختصون في مهنة المحاماة، والقضاء، 
الرسمية ومستشارون قانونيون لدى الدوائر 

 والخاصة كافة.

0901 
هندسة الحاسوب 

 واالتصاالت

ت هندسة االتصاالت: هندسة االتصاالدراسة 
هندسة الحاسوب ،  و التشابهية والرقمية والالسلكية

المعاجات الدقيقة ولغاتها وأنظمة التشغيل،   وشبكاتها:
 الهندسة اإللكترونية.و  وبروتوكوالت الشبكات.

والعلمية والهندسية  تطبيق المعرفة الرياضية
تصميم و  في تخصص الحاسوب واالتصاالت.

 التجارب وتنفيذها، ومعالجة البيانات وتفسيرها.
 .مليات تصميم األنظمة والمكونات والع

0902 
الهندسة المدنية والبنية 

 التحتية

طرق  .لتربة واألساسات، اتحليل اإلنشاءات الخرسانة
 .النظم البيئيةهندسة  .مصادر توزيع المياه .ومرور

دارة  التكييف والتدفئة والتمديدات الكهربائية وا 
 المشاريع.

تطبيق المعرفة الرياضية والعلمية والهندسية 
 في تخصص الهندسة المدنية والبنية التحتية.
تصميم التجارب وتنفيذها، ومعالجة البيانات 

تصميم األنظمة والمكونات  وتفسيرها.
 المطلوبة. والعمليات لتلبية االحتياجات

 العمارةهندسة  0903
  التصميم المعماري. 
 تصميم المباني وانشاؤها وتركيبها. 
 دارة المشاريع  .ممارسة المهنة وا 

 .هندسة العمارةعرفة الرياضية  في تطبيق الم
تصميم التجارب وتنفيذها، ومعالجة البيانات 

تصميم األنظمة والمكونات و  وتفسيرها.
 االحتياجات المطلوبة.والعمليات لتلبية 

0904 
الهندسة الميكانيكية / 

 نظمة التكييف والتبريدأ

 ميكانيكا تطبيقية. 
 علوم حرارية. 
 تدفئة وتكييف. 
 التحكم اآللي. 

تطبيق المعرفة الرياضية والعلمية والهندسية 
 في تخصص أنظمة التكييف والتبريد.

تصميم التجارب وتنفيذها، ومعالجة البيانات 
 وتفسيرها.

 .والعمليات .تصميم األنظمة والمكونات
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 هندسة القوى والتحكم 9090

 وتحليةةةةةةل وااللكترونيةةةةةة الكهربائيةةةةةةة الةةةةةدارات 
 االشارات

 الرقميةةةةةةةة وااللكترونيةةةةةةات الرقمةةةةةةةي المنطةةةةةةق 
 الضمنية واالنظمة الدقيقة والمعالجات

 وحمايتها القوى  أنظمة تحليل  
 القوى  وتوزيع نقل أنظمة تصميم 
 والذكي والحديث األلي التحكم أنظمة 
 الكهربائية والقيادة القوى  بأنظمة التحكم 
 الكهربائية اآلالت 

إجراء التجارب وتحليل المعلومات الناتجة 
 .عنها

تجهيز العمليات حسب الحاجة وضمن 
معطيات ومحددات اقتصادية واجتماعية 

نتاجية آمنة  .وصحية ضمن بيئة تصنيعية وا 
المتعلقة إيجاد وصياغة وحل المشكالت 

 .بالطاقة البديلة
إدرا  وتقدير المسؤوليات الرسمية ضمن إطار 

 .العمل
التزود بالمعرفة الالزمة في تكنولوجيا الطاقة 

 .البديلة

 تكنولوجيا الطاقة البديلة 9090

 علم الكهرباء 
  علم الميكاني 
 الطاقة التقليدية 
 الطاقة المتجددة والبديلة وتطبيقاتها 

وتحليل المعلومات الناتجة إجراء التجارب 
 .عنها

تجهيز العمليات حسب الحاجة وضمن 
معطيات ومحددات اقتصادية واجتماعية 

نتاجية آمنة  .وصحية ضمن بيئة تصنيعية وا 
إيجاد وصياغة وحل المشكالت المتعلقة 

 .بالطاقة البديلة
إدرا  وتقدير المسؤوليات الرسمية ضمن إطار 

 .العمل
ة في تكنولوجيا الطاقة التزود بالمعرفة الالزم

 .البديلة
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 :ةة العامالقبول وشروطه لطلبة الثانوي -أوال   
 

 .االتخصصات جميعهيسمح لهم بالدراسة في  ،الفرع العلمي / الثانوية العامة طلبة  
 
 .اإلنسانية واالجتماعية متخصصات العلو يسمح لهم بالدراسة في  ،الثانوية العامة / الفرع األدبي والشرعي طلبة 

 
لية العلوم وتكنولوجيا في تخصصات ك ةلهم بالدراسيسمح  ،(األول)المسار  الثانوية العامة / فرع اإلدارة المعلوماتية طلبة 

االقتصاد والعلوم اإلدارية، وكلية وكلية  .باستثناء اللغة العربية وكلية اآلداب باستثناء تخصص الرياضيات. المعلومات
 الحقوق.

 
لهم يسمح  الدارسون لمادتي الفيزياء والرياضيات العلمي، (الثاني)المسار  الثانوية العامة / فرع اإلدارة المعلوماتية طلبة 

االقتصاد والعلوم وكلية  .باستثناء اللغة العربيةوكلية اآلداب  .لية العلوم وتكنولوجيا المعلوماتفي تخصصات ك ةبالدراس
 اإلدارية، وكلية الحقوق. وتخصصات: هندسة الحاسوب، وهندسة االتصاالت، والهندسة الصناعية في كلية الهندسة.

 
كلية التمريض، وكلية اآلداب، وكلية االقتصاد  ييسمح لهم بالدراسة ف ،فرع التعليم الصحي الشامل الثانوية العامة / طلبة 

ن في الدراسة بكلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات عليهم دراسة و التعليم الصحي الراغب طلبة   .الحقوق والعلوم اإلدارية، وكلية 
 .(2(، والتفاضل والتكامل )1مل )، والتفاضل والتكاستدراكيةاالرياضيات ال :مواد

 
 يندراسة مادت بشرط ،في تخصصات محددة لكل فرع مهني همالثانوية العامة الفروع المهنية يتم قبول طلبة 

 فيهما. والنجاح ،للفرع المهني المعني     افيتينإض
 :هيلها  مالمهنية التقدالتخصصات التي يسمح لطلبة الفروع  أوو/ الكليات
 وتخصص معلم  المعلومات،العلوم و تكنولوجيا كلية الهندسة )باستثناء هندسة العمارة(، و كلية  :الصناعي الفرع

 تخصص نظم المعلومات اإلدارية. و  ،صف
 كلية اآلداب، وكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، وكلية  :وفرع االقتصاد المنزلي رع الفندقيالتجاري والف الفرع

 .الحقوق 
 وتخصص نظم المعلومات اإلدارية ،تخصص معلم صف، و تالمعلوما وتكنولوجيا مالعلو كلية  :الزراعي الفرع. 
 
( عالمات أقل من الحد المسموح به من معدالت 11بحد أعلى ) المعدليمكن قبولهم استثناء  من شرط  األردنيينالطلبة غير  *

 شريطة التقيد بفروع الثانوية العامة التي تحدد االلتحاق في كل كلية وتخصص. ،القبول
 في التخصصات المطروحة في الجامعة.** ال يجوز منح أي طالب أردني يحمل جنسية أخرى استثناء  من شرط المعدل للتسجيل 

 وقواعد التجسير من كليات المجتمع: أسس -ثانيا  
 :األردنالحاصلون على دبلوم من داخل  الطلبة

 هـول و شروطـالقب سـأس
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( %18واجتازوا االمتحان الشامل بمعدل ال يقل عن ) األردنالذين يحملون شهادة دبلوم كليات المجتمع من  الطلبة 
(، %71ال يقل معدلهم في الشامل عن ) أنحيث يشترط  ،باستثناء تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري 

 يمكنهم التجسير إلى التخصصات المناظرة.
سنوات )ممن لم يشملهم نظام ال واألربعسنوات، ال للطلبة حملة شهادة دبلوم كليات المجتمع نظام الثالث يسمح 

شريطة تقدمهم لالمتحان التأهيلي الذي تعقده جامعة البلقاء لغايات  ،للتخصصات المناظرة سيرجالت االمتحان الشامل(
 ةتخصص الصيدل إلى( باستثناء الطلبة الذين يرغبون بالتجسير %18ونجاحهم فيه بمعدل ال يقل عن ) ،سيرجالت
 (.%71ال يقل معدلهم في هذا االمتحان عن ) أنط يشتر  ، حيثالهندسةتخصصات و 
، الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة )االمتحان الشامل( من ذوي االحتياجات الخاصة يسمح للطلبة 

 وثيقة طبيةلشريطة إرفاق الطالب التقدم بطلبات للتجسير في التخصصات المناظرة، (، %17) بمعدل ال يقل عن
صادرة عن اطباء االختصاص العاملين في مستشفيات وزارة الصحة، وأن تبين هذه الوثيقة فيما إذا كانت اإلعاقة سببا  

والتي تقوم بعد ، اتاللوائية في المحافظ نة الطبيةمن اللج في تدني تحصيل الطالب األكاديمي، وأن تعتمد هذه الوثيقة
 يعاني منه الطالب. ذل  بدورها بتحديد نسبة العجز الطبي الذي

ساعة لنظام الثالث  (77)، وساعة لنظام السنتين (47)درسها الطالب في الدبلوم بحد أعلى  التيمعادلة المواد  يتم 
 .سنواتال
 أو ،، وكلية معانيسمح بالتجسير للطلبة الذين تم قبولهم استثناء  من شرط فرع الثانوية في تخصصات كلية العقبة الجامعية ال*

 في كليات المجتمع.  الهندسيالبرنامج تخصصات ال يسمح لهم االلتحاق بالذين 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الحاصلون على دبلوم من خارج األردن: الطلبة
خارج المملكة في التخصصات  التي تخرجوا منها التعليمية لهم في المؤسسةقبولهم بغض النظر عن معد يمكن 

  شريطة أن تؤهلهم هذه الشهادات الى مواصلة تعليمهم الجامعي لمستوى البكالوريوس في دولهم. النظيرة،
التي ال تقل عالمتها عن  األردندرسها الطالب في مرحلة الدراسية الجامعية المتوسطة خارج  التيمعادلة المواد  يتم 
 31( أو ما يعادلها لباقي التخصصات بحد أعلى )%18و ) ،( أو ما يعادلها لتخصصات الصيدلة والهندسة71%)

 سنوات.ال ثلنظام الثال  (ساعة معتمدة 47و) ساعة معتمدة( لنظام السنتين،
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، وما بعد. 0100/0100الملتحقين بالجامعة للعام الدراسي الجدد تخص الطلبة  الواردة في هذا الدليل، تنبيه: الرسوم الدراسية والتعليمات المالية
 على الرسوم الدراسية والتعليمات المالية المتبعة قبل هذا العام. أما الطلبة الذين التحقوا بالجامعة قبل ذلك، فال تغيير

 رسوم الساعات الدراسية: -أ

ساعات  التخصص الكلية
 الخطة

 رسم الساعة المعتمدة
 )دينار أردني(

لمعدل  األدنىالحد  
 للثانوية العامةالقبول 

العلوم وتكنولوجيا  
 المعلومات

 %11 01 133 الرياضيات
 %11 00 133 علم الحاسوب

 ---- 001 33 ماجستير علم الحاسوب
 %11 00 133 نظم المعلومات الحاسوبية

 %11 01 133 هندسة البرمجيات
 %11 00 133 نظم الوسائط المتعددة
 %11 00 133 شبكات الحاسوب

 %11 01 133 تكنولوجيا أمن المعلومات *

 الصيدلة
 %81 00 111 الصــــيدلة
 --- 001 00 الصيدالنية ماجستير العلوم

 التمريض
 %71 00 132 التمريــــض

 --- 011 34 ماجستير التمريض السرسري *

 اآلداب

 %11 00 132 اللغة العربية وآدابها
 %11 00 132 اللغة اإلنجليزية / أدب

 --- 011 33 ماجستير اللغة اإلنجليزية / أدب *
 %11 00 132 اللغة اإلنجليزية / ترجمة

 %11 01 132 معلم صف
 %11 00 132 اللغة الفرنسية واإلنجليزية وآدابهما

 %11 00 132 التصميم الجرافيكي
 %11 01 132 االتصال والعالقات الدولية

االقتصاد والعلوم 
 اإلدارية

 %11 01 132 إدارة األعمال
 --- 001 31 ماجستير إدارة األعمال
 %11 01 132 العربية(المحاسبة )مسار باللغة 

 %11 00 132 المحاسبة )مسار باللغة االنجليزية(
 --- 001 31 ماجستير المحاسبة

 %11 00 132 العلوم المالية والمصرفية
 %11 00 132 التسويق

 --- 001 00 ماجستير التسويق
 %11 01 132 اإلدارة السياحية

 %11 00 132 نظم المعلومات اإلدارية
دارة المشاريع  %11 01 132 التخطيط وا 
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 *تخصصات جديدة في الجامعة ، تم ترخيصها وهي حاليا  قيد االعتماد من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
 

 الرسوم األخرى: -ب
 

 (أردني)دينار  الرسوم دةالبن

 011 التسجيل لكل فصل دراسي رسم 

 001 التسجيل للفصل الصيفي رسم 

 01 طلب االلتحاق رسم 

 0 جامعيةالهوية الرسم  

 011 مستردة تدفع مرة واحدة تأمينات 

 01 امتحان المستوى )لكل امتحان( رسم 

 001 رسم دراسة فصل حر 

 00 رسم تأجيل لكل فصل 

 001 رسم طلب العودة للدراسة 

 0100/0100  من العام الجامعي ابتداء   بالجامعة   لملتحقينلطلبة ال مؤمنة  *المواصالت 
 0100/0100لملتحقين بالجامعة ابتداء  من العام الجامعي للطلبة ا **التأمين الصحي مؤمن

 

 التعليمات المالية للسحب من الجامعة: -ج
 رسم طلب االلتحاق ورسم الهوية الجامعية غير مسترد 
 عند االنسحاب خالل فترة السحب واالضافة المجانية. امتحان المستوى  ، ورسميفقد الطالب رسم التسجيل 
 حسب فترة االنسحاب. ، ونسبة من رسوم الساعات المسجلةورسم امتحان المستوى  ،يفقد الطالب رسم التسجيل 

 
 
 
 

 الحقوق 
 %71 00 141 الحقوق 

 --- 011 33 * ماجستير الحقوق 

 الهندسة

 %81 01 111 هندسة الحاسوب واالتصاالت
 %81 011 111 الهندسة المدنية والبنية التحتية

 %81 011 111 هندسة العمارة
 %81 01 111 هندسة الميكانيك /أنظمةالتكيف والتبريد

 %81 01 111 هندسة القوى والتحكم
 %11 01 132 تكنولوجيا الطاقة البديلة
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 منــــح درجـــــــة البكالوريوس تعليمــات                    
 الزيتونة األردنية  جامعة فــــــــــــــي

 
 األردنية الجامعات لقانون  وفقا  و  األردنية الزيتونة جامعة في والشهادات الفخرية والدرجات العلمية الدرجات لمنح الداخلي النظام بموجب صادرة)

 (النافذ
 

  (0) المادة
 بدايةة من اعتبارا   بها وي عمل ،(األردنية الزيتونة جامعة في البكالوريوس درجة منح تعليمات) التعليمات هذه تسمى .أ

 .3102/3102 الجامعي العام
 :ذل  خالف على القرينة تدل لم ما إزاءها، الواردة المعاني اآلتية والعبارات للكلمات يكون  .ب

 
 الـــدراسيـــة الـــخطط   

 
 تقةةدمها التةةي التخصصةةات فةةي البكةةالوريوس درجةةة نيةةل إلةةى تةةؤدي التةةي الدراسةةية الخطةةط العمةةداء مجلةةس يقةةر   (0) المــادة
 .الكليات مجالس وتوصيات األقسام مجالس تنسيب على بناء وذل  الجامعة، كليات

 
  (0) المادة

 .المعتمدة الساعات نظام أساس على الدراسية الخطط توضع .أ
 :يأتي كما الدراسية الخطة في مادة لكل المعتمدة الساعات احتساب يجري  .ب

 .االمتحانات ذل  في بما تدريسية ساعة عشرة ست( 01) لكل واحدة معتمدة ساعة حساب .0
 .األقل على فعليتان ساعتان منها كل مدة ميدانية أو عملية حصة عشرة ست( 01) لكل واحدة معتمدة ساعة حساب .3
 الندوات لمواد ساعة عن منها كل مدة تقل ال منتظما   لقاء   عشرة ست( 01) لكل واحدة معتمدة ساعة حساب .2

 .والبحوث
 
 

 كليةةات تقةةدمها التةةي التخصصةةات فةةي البكةةالوريوس درجةةة لنيةةل المعتمةةدة السةةاعات لعةةدد األدنةةى الحةةد يكةةون     (0) المــادة
 :يأتي كما الجامعة

 ردنيةالزيتونة األ جامعة       الجامعة
 الجامعة عمداء مجلس المــجــلـس

 من كليات الجامعة أي         الكلية
 الكلية عميد العــمــيــد
 الكلية في قسم أي الــقــســم
 جامعي عام كل من الثاني أو األول الفصل الدراسي الفـصل
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 األدنى الحد التخصص الكلية

 المعلومات وتكنولوجيا العلوم

 023 الرياضيات
 022 الحاسوب علم
 022 الحاسوبية المعلومات نظم

 022 البرمجيات هندسة
 022 المتعددة الوسائط نظم

 022 الحاسوب شبكات
 022 تكنولوجيا أمن المعلومات

 011 الصيدلة الصيدلة
 023 التمريض التمريض

 اآلداب

 023 وآدابها العربية اللغة
 023 أدب/ اإلنجليزية اللغة
 023 ترجمة/ اإلنجليزية اللغة

 023 الجرافيكي التصميم
 023 وآدابهما اإلنجليزية واللغة الفرنسية اللغة
 023 صف معلم

 023 الدولية والعالقات االتصال

 اإلدارية والعلوم االقتصاد

 023 األعمال إدارة
 023 )مسار باللغة العربية( المحاسبة
 023 (اإلنجليزية باللغة )مسار المحاسبة

 023 والمصرفية المالية العلوم
 023 التسويق

 023   والسياحية الفندقية اإلدارة*
 023 اإلدارية المعلومات نظم

دارة التخطيط  023 المشاريع وا 
 023 السياحية اإلدارة

 020  الحقوق  الحقوق 

 الهسة

 011 واالتصاالت الحاسوب هندسة
 011 التحتية والبنية المدنية الهندسة
 011 العمارة هندسة
 011 والتبريد التكييف أنظمة/ الميكاني  هندسة
 011 القوى والتحكمهندسة 

 023 تكنولوجيا الطاقة البديلة
 م22/2/2111 تاريخ( 52) رقم العالي التعليم مجلس قرار بموجب 2112 عام نهاية حتىتستمر الدراسة في هذا التخصص * 
 تشمل الخطط الدراسية في كل تخصص ت منح فيه درجة البكالوريوس ما يأتي: (0المادة )

( سبع وعشرون ساعة معتمدة تشكل أرضية مشتركة لطلبة الجامعة كلهم، الهدف 27متطلبات الجامعة: ) .أ 
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منها زيادة قدرة الطالب لمهارات التواصل والتعبير باللغتين العربية واإلنجليزية، وتعزيز فهمه لحضارة أمته 
ثراء معرفته في مجاالت المعرفة اإلنسانية واالجتماعية وال علمية والتقنية، موزعة  على النحو وفكرها، وا 

 اآلتي:
 المجال األول :

( اثنتا عشرة ساعة معتمدة تشكل المجال األول وهي: اللغة العربية، اللغة 12متطلبات الجامعة اإلجبارية: ) .1 
 ( ثالث ساعات معتمدة.3اإلنجليزية، التربية الوطنية، العلوم العسكرية، كل منها بواقع )

( خمس عشرة ساعة معتمدة يدرس الطالب منها مادة واحدة وبحد أقصى 17االختيارية: )متطلبات الجامعة  .2
مادتين من كل مجال من مجاالت المعرفة الثاني والثالث و الرابع كما وردت مفصلة في الخطة الدراسية 

 المعتمدة وهي على النحو اآلتي:
  .المجال الثاني : العلوم اإلنسانية 

 االجتماعية واالقتصادية. المجال الثالث: العلوم 
 .المجال الرابع: العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة 

( على األقل من مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية في التخصصات %17متطلبات الكلية: تشكل ) .ب 
وثيقة الصلة  كلها، وتشمل مجموعة المواد التي يحتاجها طلبة الكلية جميعهم لتزويدهم بقاعدة معرفية مشتركة

بالمجال العام للتخصص، كما تشمل المواد التي تشكل حالة تكاملية مع مواد التخصص، وال يشترط أن 
 تكون هذه المواد من المواد التي تطرحها الكلية، أو أحد أقسامها األكاديمية.

( %11عن ) متطلبات التخصص: مفصلة على وفق الخطة الدراسية التي يقّرها مجلس العمداء حيث ال تقل .ج
 من مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية، وت راعي األقسام فيها ما يأتي:

 توزيع المواد بين مواد إجبارية ومواد اختيارية حيث تغطي جوانب التخصص بشكل متوازن. .1 
تعزيز العالقة مع التخصصات المساندة األخرى ضمن الكلية الواحدة بشكل خاص ومع التخصصات  .2

 الجامعة بشكل عام. األخرى في
 بناء الخطة الدراسية بحيث تتضمن تخصصا  فرعيا  من داخل الكلية أو من خارجها. .3
إمكانية اقتراح تخصص مشتر  أو متداخل مع تخصصات أخرى على مستوى القسم أو الكلية أو على  .4

 مستوى الجامعة.
إلى ساعة واحدة أو تزيد إلى ( ثالث ساعات معتمدة، ويجوز أن تقل عن ذل  3يخصص للمادة الواحدة ) .7

 ( ست ساعات معتمدة باالعتماد على طبيعة المادة والتخصص.1حد أقصاه )
( ست ساعات معتمدة يختارها الطالب بحرية من المواد التي تطرحها الجامعة 1المواد الحرة: ال تزيد على ) 

 مع مراعاة المتطلب السابق للمادة.
لغة العربية واللغة اإلنجليزية ومهارات الحاسوب للطلبة جميعهم الملتحقين هةةة. ي عقد امتحان المستوى في ال

خارج  االمتحانات مادة استدراكية بالجامعة على أن يسجل الطالب الذي يخفق في النجاح في أي من هذه
الجامعة الخطة الدراسية، وأن يكون التقدم لهذه االمتحانات خالل الفصلين األول والثاني من تاريخ االلتحاق ب

ذا لم يتقدم الطالب لالمتحانات في موعدها، يفقد حقه في التقدم إليها، وعليه دراسة المادة  ولمرة واحدة فقط، وا 
 أو المواد االستدراكية.

ي ستةثةنى من امتحانات المستوى الطلبة المجسرون والمنتقلون للجامعة من الكليات المتوسطة وكليات المجتمع  .و
ة أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح امتحان المستوى في الكليات التي انتقلوا منها، أو أو جامعات أخرى، شريط

 درسوا فيها بنجاح هذه المواد، ويطبق عليهم قرارات مجلس العمداء بهذا الخصوص.
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للطالب ضمن العلوم العسكرية هي مادة إجبارية للطلبة األردنيين واختيارية لغير األردنيين، وتحسب ساعاتها  .أ (0المادة )
عدد الساعات المعتمدة المقررة لتخرجه، وال تدخل في حساب المعدل. وعلى الطلبة غير األردنيين الذين لم 

 يختاروا دراسة هذه المادة دراسة مادة أخرى من مواد الجامعة على أن تعامل معاملة مادة العلوم العسكرية.
 ى الحاالت اآلتية:ي عفى الطالب من دراسة مادة العلوم العسكرية في إحد .ب

 إذا درسها بنجاح في أي جامعة أردنية. .1 
 إذا كان من خريجي الكليات العسكرية األردنية أو ما يعادلها من كليات عسكرية أجنبية. .2
إذا كان من الضباط الحاصلين على دورات الصف التأسيسية، ودورات الوكالء التأسيسية بالنسبة للرتب  .3

يم الجامعي بمديرية التدريب العسكري؛ إلثبات أن الطالب المعني تةنطبق عليه األخرى، وت عتمد دائرة التعل
 شروط اإلعفاء الواردة في هذا البند والبند الثاني  السابق.

ج. التربية الوطنية: وهي مادة إجبارية للطلبة األردنيين واختيارية لآلخرين، وعلى الطلبة غير األردنيين الذين لم  
 المادة أن يدرسوا بدال  منها أي مادة أخرى تطرحها الجامعة. يختاروا دراسة هذه

 يوضع وصف للمادة مناسب لعدد الساعات المعتمدة المخصصة لها. .أ (0المادة )
يقدم كل قسم خطة استرشادية موّزعة على ثمانية فصول أو عشرة فصول حسب ما تقتضيه الخطة الدراسية  .ب

 لكل تخصص.
اإلجبارية واالختيارية من داخل القسم، ويجوز أن ي عطى بعضها من قسم أو أقسام  تكون مواد التخصص .أ (8المادة )

 أخرى، ويتم ذل  بعد دراسة مشتركة من القسمين.
 ت طرح مواد الخطة الدراسية اإلجبارية مرة واحدة على األقل في كل عام دراسي. .ب
 ة فصول دراسية.ت طرح مواد الخطة الدراسية االختيارية مرة واحدة على األقل كل أربع .ج

 تصنف المواد التي ترد في الخطة الدراسية على أساس مستويات أربعة أو خمسة. .أ (0المادة )
 تثبت المتطلبات السابقة أو المتزامنة إزاء كل مادة. .ب
 ت عطى كل مادة رقما  يدل على مستواها ومجالها وتسلسلها. .ج
 المختبر األسبوعية أو التطبيقية )الفعلية(.ي ذكر إزاء كل مادة عدد الساعات المعتمدة، وعدد ساعات  .د

هةةة. ال يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن يدرس متطلبها السابق أو أن يدرس مادة متزامنة إال بموافقة 
 رئيس القسم وعميد الكلية التي تدرس المادة.
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 الدراسة والعـــبء الـــدراسي مدة
 

 :أوال   (01المادة )
 أربع أو فصول ثمانية والهندسة الصيدلة كليتي في األدنى الحد يكون  البكالوريوس درجة على للحصول .أ 

 الدرجة متطلبات الطالب إنهاء حالة وفي سنوات؛ ثالث أو فصول ستة األخرى  الكليات وفي سنوات،
 .واحدا   دراسيا   فصال   المدة هذه تقليص العمداء لمجلس يجوز ذل ؛ من أقل مدة في

 األولى الجامعية الدرجة على للحصول مسجال   الطالب يقضيها التي المدة تزيد أن يجوز ال .ب
 .األخرى  الكليات في سنوات وسبع والهندسة، الصيدلة كليتي في سنوات ثماني على( البكالوريوس)

 ينهي أن نظريا   الممكن من وكان البكالوريوس درجة على للحصول بها المسموح المدة الطالب استنفد إذا .ج
 على بناء   الفرصة هذه منحه على يوافق أن فللمجلس واحد، إضافي فصل بدراسة التخرج متطلبات

 .والتسجيل القبول مدير وشروحات الكلية مجلس وتنسيب المختص القسم رئيس من تنسيب
 : ثانيا   

 الصيفي الفصل مدة وتكون  االمتحانات، ذل  في بما أسبوعا   عشرة ست( 01) الدراسي الفصل مدة تكون 
 .االمتحانات ذل  في بما أسابيع ثمانية( 8)

 : ثالثا   
 العبء) البكالوريوس درجة لنيل المسجل الطالب يسجلها التي المعتمدة للساعات األدنى الحد يكون  .أ 

 الذي الطالب ذل  من وي ستةثةنى الواحد، الدراسي الفصل في معتمدة ساعة عشرة اثنا( 03( )الدراسي
 خاصة حاالت في ويجوز الساعات، من أقل عدد دراسة على الفصل ذل  نهاية في تخرجه يتوقف
 األدنى الحد عن معتمدة ساعات ثالث( 2) بمقدار للطالب الدراسي العبء يقل أن العميد يقدرها

 .به المسموح
 حدا   الدراسي الفصل في معتمدة ساعة عشرة ثماني( 08) الجامعة في للطالب الدراسي العبء يكون  .ب

 في معدله أو التراكمي معدله كان إذا إضافية معتمدة ساعات ثالث( 2) يسجل أن ويجوز أقصى،
 ال وبما الفصل، ذل  في تخرجه متوقعا   كان أو ، يعادلها ما أو فأكثر %81 السابق الدراسي الفصل

 . النافذة العالي التعليم مجلس قرارات مع يتعارض
 أن ويجوز. معتمدة ساعات تسع( 9) الصيفي الفصل في للطالب الدراسي للعبء األعلى الحد يكون  .ج

 قرارات مع يتعارض ال وبما الفصل، ذل  في تخرجه متوقعا   كان إذا إضافية ساعات ثالث( 2) يسجل
 . النافذة العالي التعليم مجلس

 ، عليها تخرجه توقف إذا األقصى الحد على زيادة معتمدة إضافية ساعة يسجل أن للطالب يسمح .د
 .النافذة العالي التعليم مجلس قرارات مع يتعارض ال وبما ، مختبر أو تدريب ساعة تكون  أن شريطة

 عشرة خمس( 01( )ثانية أو أولى) إضافية فرصة الم عطى للطالب الدراسي للعبء األعلى الحد يكون  .ه
 .الصيفي الفصل في معتمدة ساعات تسع( 9) و الدراسي، الفصل في معتمدة ساعة

 اإلعالنات ولوحات اإللكتروني الجامعة موقع عبر ، المعلنة الرسمية التسجيل بمواعيد الطلبة التزام ي شترط. و
 . والجامعة الكليات في واإللكترونية الورقية
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 :رابعا   
 يكون  أن على مستويات، خمسة أو أربعة على األولى الجامعية الدرجة لنيل المسجلون  الطلبة يصنف .أ 

 :اآلتي النحو وعلى مستوى، لكل المطلوبة المعتمدة الساعات بنجاح درسوا قد الطلبة
 (.21) على يزيد ال ما: األولى السنة مستوى  .0 

 .معتمدة ساعة( 11) عن ويقل( 21) على يزيد ما: الثانية السنة مستوى  .3
 .معتمدة ساعة( 011) عن ويقل( 11) يساوي  ما: الثالثة السنة مستوى  .2
 .معتمدة ساعة( 021) عن ويقل( 011) يساوي  ما: الرابعة السنة مستوى  .2
 .معتمدة ساعة( 021) على يزيد ما: الخامسة السنة مستوى  .1

 آخر برنامج أي في نفسه الوقت في يلتحق أن البكالوريوس برامج من أي في المسجل للطالب يجوز ال .ب 
 .مستواه أو نوعه كان مهما الجامعة في

  
  المـــــواظبــــــــة              

 والمناقشات، المحاضرات،: وتشمل فيها، يسجلون  التي المواد في كلهم الجامعة لطلبة المواظبة تشترط .أ (00المادة )
 .الدراسية الخطة في مادة لكل المقررة الساعات حسب الميداني والتدريب العملية، والساعات

 القسم رئيس إلى شهريا   ويسلمها خاصة كشوفات على والحضور الغياب بتسجيل المادة مدرس يقوم .ب
 الفصل نهاية إلى لديه الكشوفات وت حفظ الدراسي، الفصل نهاية حتى المادة فيه ت عطى الذي المعني
 .يليه الذي الدراسي

 دون  لها المعتمدة الساعات من( %01) عن فيها مسجل مادة أي في غيابه يتجاوز أن للطالب يسمح ال .ج
 .المادة مدرس يقبله عذر

 عذر دون  للمادة المقررة الساعات مجموع من( %01) نسبة غياباته تتجاوز الذي الطالب حرمان يتم .د
 وبموافقة المادة مدرس من بتنسيب ذل  ويتم المادة، تدرس التي الكلية عميد يقبله قهري  أو مرضي
 جميع وفي إجبارية، كانت إذا دراستها إعادة وعليه ،(صفرا  ) المادة تل  في الطالب نتيجة وتعدّ  العميد،
 ألغراض والتراكمي الفصلي الطالب عالمات معدل حساب في الرسوب ذل  نتيجة تدخل األحوال
 غياب وصول عند مباشرة بذل  والتسجيل القبول مدير تبليغ ويتم التخصص، من والفصل اإلنذار
 .سابقا   المبينة للنسبة الطالب

 أو مرضي لعذر هذا وكان ما، لمادة المقررة الساعات مجموع من( %31) من أكثر الطالب غاب إذا. هةةة
 االنسحاب، أحكام عليه وتطبق المادة، تل  من منسحبا   يعدّ  المادة، تدرس التي الكلية عميد يقبله قهري 
 السجل في المادة تل  إزاء( منسحب) كلمة وتثبت بذل ، قراره والتسجيل القبول مدير العميد ويبلغ

 لهم فيسمح الرسمية، النشاطات في الجامعة أو المملكة يمثلون  الذين الطلبة أما للطالب، األكاديمي
ذا ،(%31) تةتةجاوز ال بنسبة التغيب  .االنسحاب أحكام عليه وتطبق منسحبا   يعدّ  أحدهم تجاوزها وا 

 منه، معتمدة أو الجامعة في الطلبة عيادة طبيب من صادرة بشهادة يكون  أن المرضي العذر في يشترط .و
 ال مدة خالل الكلية عميد إلى الشهادة هذه تقدم وأن الجامعة، قبل من معتمد مستشفى عن صادرة أو

 ما الطالب يقدم األخرى  القاهرة الحاالت وفي المواظبة، عن الطالب انقطاع تاريخ من أسبوعين تتجاوز
 .الغياب أسباب زوال تاريخ من أسبوع خالل القهري  عذره يثبت

 المواظبة أحكام بتنفيذ والتسجيل القبول ومدير والمحاضرون  التدريس هيئة وأعضاء الكليات عمداء يقوم .ز
 .الذكر اآلنفة
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 .المعتمدة ساعاتها عدد بيان مع المئوية بالنسبة مادة لكل وتسجيلها العالمات حساب يجري  .أ (00المادة )

 وي ستةثةنى الفصلية، األعمال وعالمات النهائي االمتحان عالمة مجموع هي مادة لكل النهائية العالمة .ب
 .عالمات دون  راسبا   أو ناجحا   إما نتائجها تسجل إذ العسكرية، العلوم مادة امتحانات ذل  من

 :التالي النحو على ومواعيدها لالمتحانات العام اإلطار يكون  .ج
 :عمليا   جزءا   تتضمن التي النظرية والمواد الخالصة، النظرية المواد: أوال  

 الفصل، خالل تحريريين امتحانين: وتشمل النهائية، العالمة من( %11) الفصل ألعمال يخصص .0 
 وي عقد ،(الصيفي الفصل في الثالث) الدراسي الفصل في السادس األسبوع نهاية في األول ي عقد

 ،(الصيفي الفصل في السادس) الدراسي الفصل في عشر الثاني األسبوع نهاية في الثاني االمتحان
 التقارير،: مثل األخرى  التقييم أشكال لتشمل الفصل أعمال من( %01) على يزيد ال ما ويخصص
 الفصلية واألعمال والشفوية، القصيرة اليومية واالختبارات التحليلية، والمقالة والبحوث، والواجبات،

 .تصحيحها فور األعمال هذه بجميع الطالب ويبلغ المادة، خطة تةتةضمنها التي األخرى 
 وخطتها للمادة وشامال   تحريريا   ويكون  النهائية العالمة من( %11) النهائي لالمتحان ي خصص .3

 .الدراسي الفصل بداية في الطلبة على الموزعة
 أن على النظرية، المواد من العملي الجزء عالمات توزيع كيفية بيان المعنية األقسام مجالس تحدد .2

 .الكلية مجلس بموافقة ذل  يقترن 
 يقرر إذ معتمدة، ساعات لها التي التخرج ومشاريع والتدريبات، والبحوث، الندوات، مواد ت ستةثةنى .2

 للطلبة وت علن منها، كل في الطالب تحصيل مستوى  تقويم وطرق  النجاح، متطلبات كلية كل مجلس
 .بذل  والتسجيل القبول مدير وي علم الدراسي، الفصل بداية في

 :الخالصة العملية المواد: ثانيا   
 التقارير، عالمات: وتشمل النهائية، العالمة من( %11) الفصل ألعمال يخصص .أ 

 .اليومية واالمتحانات والتقويم،
 .النهائي لالمتحان النهائية العالمة من( %21) يخصص .ب

 كان مهما مادة أي في الفصل أعمال في( %11) مجموع على حصل الذي للطالب يجوز ال: ثالثا   
 واعتمادها، للمادة النهائية العالمة استكمال أجل من النهائي لالمتحان التقدم عدم أو التغيب نوعها،

 .المادة هذه نتيجة الستكمال الكلية لمجلس األمر يحال ذل  وخالف
 المادة مدرسي أحد القسم رئيس ي عين األساتذة، من عدد يدّرسها التي الواحدة للمادة الشعب تعدد حالة في (00المادة )

 مشتركة تكون  بحيث للمادة الموحدة واالمتحانات االختبارات مواعيد وتحدد المادة، تدريس على منسقا   ليكون 
 .جميعهم المادة مدرسي مع بالتعاون  وذل  التقييم، أسلوب في وموحدة المادة، خطة في

 مراجعة للطالب وي سمح االمتحان، تاريخ من أسبوع خالل تصحيحها بعد للطالب االختبارات أوراق ترد .أ (00المادة )
 أسبوع انقضاء وبعد االمتحان، أوراق رد تاريخ من أسبوع أقصاها مدة خالل المادة مدرس مع عالمته

 الكلية، عمادة إلى وعالماتهم الطلبة كشوفات وترسل عالمته تثبت للطالب، االمتحان أوراق رد على
 من ويستثنى تغييرها، يجوز وال للطلبة نهائية والعالمات الكشوفات هذه تعدّ  منها، بنسخة القسم ويحتفظ

 .اإللكترونية االختبارات ذل 

 والعالمــات والمعدالت  االمتحانات
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 عميد بين باالتفاق إتالفها يجري  ثم دراسي، فصل لمدة الكلية عمادة لدى النهائي االمتحان أوراق ت حفظ .ب
 .والتسجيل القبول ومدير المختص، الكلية

 ثم توازنها، من والتحقق لدراستها، القسم إلى بتفصيالتها مادة كل في النهائية العالمات كشوفات ت رسل .ج
 القبول مدير إلى وت رسل الكلية، مجلس قبل من إقرارها ثم فيها للبت وذل  الكلية، عميد إلى ت رفع

 .واعتمادها لرصدها والتسجيل
 إلى نقلها وعن بمواده، الخاصة واالمتحانات االختبارات أوراق وتدقيق رصد عن مسؤول المادة مدرس .د

 .ونهائي صحيح بشكل المعتمدة الكشوف
 ثالثة خالل المادة مدرس إلى عذره يثبت ما يقدم أن عليه عنه، معلن امتحان عن بعذر يتغيب من كل .أ (00المادة )

 وفي عنه، تغيب الذي االمتحان في صفر عالمة له يرصد ذل  وخالف العذر، زوال تاريخ من أيام
 قبل للطالب األول لالمتحان تعويضي امتحان إجراء المادة مدرس على الطالب، عذر قبول حالة

 .النهائية االمتحانات بدء قبل الثاني ولالمتحان الثاني االمتحان
 المعلن النهائي االمتحان عن يتغيب من كل التعليمات، هذه من( و /00) المادة في ورد ما مراعاة مع .ب

 تاريخ من أسبوعان أقصاها مدة خالل المادة تل  تدرس التي الكلية عميد إلى بعذره يتقدم أن عليه عنه،
ذا االمتحان، عقد ( المكتمل غير) مالحظة له توضع الطالب، عذر المادة تدرس التي الكلية عميد قبل وا 
 القبول دائرة له ترصد ذل  وخالف بذل ، والتسجيل القبول ودائرة المادة ومدرس القسم إشعار ويتم

 .عنه تغيب الذي االمتحان في صفر عالمة والتسجيل
 عالمة له المادة مدرس يرصد العالمات، رصد عند الطالب لعذر العميد بقبول المادة مدرس ي بلغ لم إذا .ج

 غير) إلى التسجيل قبل من تعديلها ويتم مفصلة، األخرى  عالماته وترصد النهائي، االمتحان مقابل( غ)
 .الطالب عذر قبول بعد( مكتمل

 عنه معلن نهائي امتحان عن تغيب الذي الطالب عذر بقبول قراره المادة تدرس التي الكلية عميد يبلغ .د
 تواجد عدم حال في القسم ينيبه من أو المادة مدرس ليقوم الالزم بإجراء يقوم الذي القسم إلى ما مادة في

 الفصل من الرابع األسبوع وحتى األول األسبوع خالل للطالب المكتمل غير امتحانات إلجراء المدرس
 .بذل  والتسجيل القبول مدير الكلية عميد ويبلغ الكليات، قبل من عنها المعلن المواعيد حسب يليه الذي

 فإنه ، الهندسة كلية عميد يعتمده بعذر استكماله يستطع لم أو ، مشروع مناقشة عن الطالب تغيب إذا .ه
 (.المكتمل غير) المادة هذه في الطالب عالمة اعتبار – القسم مجلس بموافقة – يجوز

 الذي الدراسي للفصل الجامعة في مسجال   كان إذا إال طالب ألي مكتمل غير امتحان عقد يجوز ال .و
 وتسجيلهم الطلبة هؤالء أوضاع متابعة مهمة األقسام لرؤساء وت سند المكتمل، غير االمتحان فيه سيقدم
 من ف صل الذي أو تخرجه، المتوقع الطالب ذل  من وي ستةثةنى األكاديمية، سجالتهم خالل من

 .التخصص
 أي في النهائية العالمة مفردات في أو النهائي االمتحان في عالمته مراجعة يطلب أن للطالب يجوز .أ (00المادة )

 عدم من بالتحقق يقوم أن الحالة هذه في وللعميد النتائج، إعالن تاريخ من شهر أقصاها مدة خالل مادة
 طريق عن وذل  مصححة، غير أسئلة وجود عدم ومن ونقلها، العالمات جمع في مادي خطأ وجود
 حال في العميد وعلى مدرسيها، أحد أو المادة ومدرس القسم، ورئيس ينيبه، من أو العميد: من لجنة
 مع التنسيق بعد الخطأ هذا بتصحيح يقوم أن نقلها أو العالمات جمع في مادي خطأ وجود من تأكده
 .المختص القسم ورئيس المادة مدرس

 .النهائية عالماته من عالمة أي لمراجعة به يتقدم طلب كل عن المقرر الرسم الطالب يدفع .ب
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 .المادة تدرس التي الكلية عميد إلى المقدم الطلب مع المالي اإليصال الطالب يرفق .ج
 طلب تسلم تاريخ من أسبوع أقصاها مدة خالل المراجعة طلب بنتائج والتسجيل القبول دائرة تزويد يتم .د

 .الفصل ذل  في تخرجهم المتوقع للطلبة بالنسبة أيام ثالثة ومدة المراجعة،
 (.%11) هو المادة في النجاح لعالمة األدنى الحد .أ (00المادة )

 :منها كل إزاء المبينة التقديرات المئوية والتراكمي الفصلي المعدل لنسب تخصص .ب
 

 النقاط العالمة
 ممتاز 011% – 82
 جدا   جيد %82 من أقل – 61
 جيد %61 من أقل – 18
 مقبول %18 من أقل – 11
 ضعيف %11 من أقل – 11
  راسب %11 من أقل

 .ج 
 المعتمدة الساعات بعدد مادة لكل النهائية العالمة بضرب والتراكمي الفصلي المعدل احتساب يجري  .0

 لجميع المعتمدة الساعات عدد مجموع على الناتجة الضرب حواصل مجموع وقسمة المادة لتل 
 .المواد

 بالخطة المشمولة المواد في التراكمي الطالب معدل يحسب ،(أ/1) رقم المادة في ورد ما مراعاة مع .3
 .الطالب به الملتحق للتخصص الدراسية

 ذل  في رسوبا   أو نجاحا   الطالب درسها التي المواد عالمات معدل عن عبارة الفصل معدل يكون  .2
 .الفصل

 دون  عالمة كل وتجبر فوق، فما( %21) كانت إذا الرسوب عالمة تثبت الطالب رسوب حالة في .2
 (.%21) إلى( %21) الة

 .عشرية منزلة ألقرب التراكمي أو الفصلي المعدل يثبت .1
 الشرف الئحة على فأكثر( %82) مقداره فصلي معدل على يحصل الذي الطالب اسم يوضع .1

 ،(%11) عن التراكمي معدله يقل ال وأن ، فوق  فما الثانية السنة بمستوى  يكون  أن شريطة للكلية
 ال وأن الفصل، ذل  في معتمدة ساعة عشرة خمس( 01) عن المسجلة الساعات عدد يقل ال وأن

 .الطلبة تأديب نظام في عليها المنصوص التأديبية العقوبات إحدى عليه أوقعت قد يكون 
( %82) عن يقل ال تراكمي معدل على حصل إذا الجامعة شرف الئحة على الطالب اسم يوضع .6

 معتمدة ساعة عشرة خمس( 01) عن المسجلة الساعات عدد يقل ال وأن متتالية، فصول ثالثة لمدة
 العلوم مادة أو االستدراكية المواد ضمنها من يكون  ال أن شريطة الفصول هذه من فصل كل في

 تأديب نظام في عليها المنصوص التأديبية العقوبات إحدى عليه أوقع قد يكون  ال وأن العسكرية،
 .الغرض لهذا فصال   الصيفي الفصل يعد وال الطلبة،
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  الطالب وفصله  إنذار      
 

( أول إنذار) الدراسية الفصول من فصل أي في( %11) عن التراكمي معدله يقل الذي الطالب ينذر .أ (08المادة )
 .الصيفي والفصل بالجامعة اللتحاقه األول الدراسي الفصل باستةثةناء

 . ب
 معدله برفع مفعوله يلغي أن فعليه ،(أ) الفقرة في ورد كما أول إنذار على الطالب حصل إذا .0 

ذا يليه، الذي الفصل في فوق  فما( %11) إلى التراكمي  .ثان إنذار له فيوجه ذل  من يتمكن لم وا 
 فيسمح اإلنذار، على فيه حصل الذي الفصل نهاية في الثاني اإلنذار إلغاء في الطالب أخفق إذا .3

 ويبلغ( %11) إلى التراكمي معدله رفع من يتمكن حتى دراسيان فصالن أقصاها لمدة بالتسجيل له
 .ذل  بسبب الطالب يفصل وال خطيا   بذل  الطالب والتسجيل القبول مدير

 ،(3/ب) الفقرة في ورد كما التراكمي معدله رفع في أخفق إذا التخصص من مفصوال   الطالب يعد. ج 
 الخطة حسب للتخرج المعتمدة الساعات مجموع من( %61) بنجاح أتم الذي الطالب ذل  من ويستةثةنى

 المعتمدة الساعات من أخرى  تعليمية مؤسسة من الجامعة في له معادلتها تمت التي المواد فيها بما
 .آخر تخصص إلى ينتقل أن التخصص من فصل لمن ويجوز الدراسية، خطته حسب

 له فيسمح فوق، فما( %11) إلى التراكمي معدله لرفع له الممنوحة الفرص جميع الطالب استنفد إذا. د
 .أخيرة فرصة الصيفي الفصل في بالتسجيل

 فصل أي في( %11) من أقل على التراكمي المعدل في يحصل الذي الطالب التخصص من يفصل. هةةة
 ذل  من ويستةثةنى آخر، تخصص إلى االنتقال له ويجوز بالجامعة، اللتحاقه األول الفصل بعد دراسي
 .الصيفي الفصل

 (.%11) عن يقل تراكمي معدل على يحصل الذي الطالب إنذار ألغراض فصال   الصيفي الفصل يعد ال. و
 الجامعة في آخر إلى تخصص من المنتقل الطالب يعامل الجامعة، في للتسجيل األعلى الحد مراعاة مع. ز

 .التخصص من والفصل الممنوحة والفرص واإلنذار التأجيل لغايات وذل  المستجد الطالب معاملة
 معدله لتدني الفصل طائلة تحت وكان( مكتمل غير) نتيجة على ما دراسي فصل في الطالب حصل إذا. ح

 المادة، في رسوبه أو الدراسي الفصل مواد عالمات اكتمال بعد قاطع بشكل فصله في فيبت التراكمي،
 وهو المطلوب الحد إلى فيه التراكمي معدله يرتفع لم الذي الفصل نهاية من حكما   مفصوال   الطالب ويكون 

 حسب الطالب دراسة تنظيم ويتم لالمتحان، تقديمه عدم أو معدله رفع أو نجاحه عدم بسبب( 11%)
 .والتسجيل القبول دائرة تعده الجامعة وتعليمات الطالب وضع يتضمن تعهد نموذج

 مرة نفسه التخصص في األسباب من سبب ألي ما تخصص من المفصول الطالب قبول إعادة يجوز ال. ط 
 .أخرى 

 األقسام ورؤساء الكليات عمداء ويبلغ والتسجيل، القبول مدير والفصل األكاديمية اإلنذار قرارات يصدر. ي
 مدير تنسيب على بناء   العمداء مجلس فيصدرها الجامعة من النهائي الفصل قرارات أما تباعا ، بها

 .والتسجيل القبول
 تخص أخرى  أكاديمية أمور وأي الجامعة من النهائي والفصل الفرصة ومنح اإلنذار قرارات إعالن ي عد.  

 .القانوني بالمعنى تبليغا   المعني الطالب كلية في اإلعالنات لوحة على الطلبة
 . عالماته كشف في للطالب التأديبة العقوبات تظهر.  ل
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 حالة وفي راسب، نتيجة على فيها حصل الدراسية الخطة في إجبارية مادة كل دراسة إعادة الطالب على .أ (00المادة )

 .الدراسية الخطة في االختيارية المواد من غيرها اختيار أو إعادتها له يجوز اختيارية مادة في رسوبه
 أقل فيها عالمته كانت إذا التراكمي معدله لرفع الدراسية خطته في مادة أي دراسة إعادة للطالب يجوز .ب

 (.%11) من
 .والتراكمي الفصلي المعدل في وتدخل الجديدة العالمة له فترصد ما، مادة دراسة الطالب أعاد إذا .ج
 المطلوبة الساعات عدد حساب في تدخل المادة تل  ساعات فإن ما، مادة دراسة الطالب إعادة حالة في .د

 .واحدة مرة للتخرج
 

 
 
  

ضافتها المواد سحب للطالب يسمح .أ (01المادة )  الدراسي الفصل بداية قبل الجامعي التقويم في المحددة الفترة في وا 
 الطالب سجل في الحالة هذه في االنسحاب يظهر وال الصيفي، الفصل بداية من أيام ثالثة قبل أو

 .األكاديمي
 عليه يترتب وال منها انسحب التي المواد أو المادة من( منسحب) مالحظة الطالب سجل في تةثةبت ال .ب

 :اآلتية الحاالت في وذل  مالية، غرامات
 .الدراسي الطالب جدول في تعارض ذل  على وترتب رسميا ، أكثر أو لمادة التدريس موعد ع دل إذا .0 

 .إرشاده في خطأ حصل إذا .3
 .تسجيله في خطأ حصل إذا .2

 :أوال   (00المادة )
 :يأتي كما أكثر أو مادة دراسة من باالنسحاب للطالب يسمح .أ 
 الصيفي الفصل بدء من أسابيع( 6) و الدراسي، الفصل بدء من أسبوعا  ( 02) أقصاها مدة خالل .0 

 (.منسحب) مالحظة الطالب سجل في وتةثةبت
 هذا ويتضمن والتسجيل، القبول دائرة تعده خاص نموذج حسب الحالة هذه في االنسحاب يتم .3

 .العتماده والتسجيل القبول مدير إلى ويرسل الكلية عميد وموافقة المادة، مدرس تةنةسيب النموذج
 المقررة الساعات من( %01) بعذر غيابه مجموع يتجاوز الذي الطالب يعدّ ( ه/00) المادة مراعاة مع. ب

 الفصل لذل  دراسته وتعتبر ،(منسحب) مالحظة سجله في ويثبت الفصل، من منسحبا   الفصل مواد لجميع
 .مؤجلة

 :يأتي كما منها ينسحب التي المواد أو للمادة المعتمدة الساعات رسوم قيمة من للطالب يرصد: ثانيا   
 .الجامعة تقويم حسب عنها المعلن واإلضافة السحب فترة خالل انسحب إذا كاملة القيمة .أ 

 من أيام ثالثة وبعد الدراسي الفصل في الدراسة بدء من أسبوعين خالل انسحب إذا منها( %61) .ب
 .الصيفي الفصل في الدراسة بدء

 في الدراسة بدء من وأسبوع الدراسة بدء من الرابع األسبوع في الطالب انسحب إذا منها( %11) .ج

 من المواد ومن الفصل االنسحاب
لدراسيا

دراســـــة المــواد إعـــادة  
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 .الصيفي الفصل
 وعشرة الدراسي الفصل في الدراسة بدء من الخامس األسبوع في الطالب انسحب إذا منها( %31) .د

 .الصيفي الفصل في الدراسة بدء من أيام
 الفصل في الدراسة بدء من بعده أو السادس األسبوع في انسحب إذا كاملة الرسوم قيمة الطالب يفقد. هةةة

 .الصيفي الفصل في الدراسة بدء من أسبوعين وبعد الدراسي،
 يسجل التي الساعات عدد يقل أن لالنسحاب نتيجة يجوز ال ،(أ/ثالثا  /01) المادة في ورد ما مراعاة مع: ثالثا   

 .التعليمات هذه وفق به المسموح األدنى الحد عن لدراستها الطالب
 من منسحبا   المقررة الساعات من( %31) ما مادة في بعذر غيابه مجموع يتجاوز الذي الطالب يعدّ : رابعا  

 انسحب التي المادة رسوم قيمة من نسبة ترصيد ويتم ،(منسحب) مالحظة سجله في وتثبت المادة، تل 
 .المادة هذه من( ثانيا  ) في ورد وما يتفق بما منها

 لذل  سجلها التي المواد جميع من باالنسحاب الكلية عميد إلى بطلب يتقدم أن للطالب يجوز: خامسا  
 بهذا يتقدم أن وللطالب مؤجلة، الفصل ذل  في دراسته تعدّ  ذل  على العميد موافقة وبعد الفصل،

 في ورد ما عليه يطبق الحالة هذه وفي النهائية، االمتحانات بدء يسبق أن شريطة وقت أي في الطلب
 .المادة هذه من( ثانيا  )

  
 الـــدراســــة  تأجيـــل      

  
 دراسةية فصةول ستة على التأجيل مدة تزيد أن يجوز ال المادة هذه من( هة) الفقرة في ورد ما مراعاة مع .أ (00المادة )

 .منفصلة أم متصلة كانت سواء
 المعتمةد النمةوذج علةى الجامعةة فةي دراسةته لتأجيةل بطلةب والتسةجيل القبةول دائةرة إلةى يتقةدم أن للطالب .ب

 تقتنةع أسةباب لديةه تةوافرت إذا تأجيلةه يةود الةذي الدراسةي الفصةل بةدء قبةل للتأجيةل المقةررة الرسةوم ودفع
 :يأتي لما وفقا وذل  التأجيل، على بالموافقة المختصة الجهة بها

 فصةةلين يتجةةاوز وال واحةةد، دراسةةي فصةةل لمةةدة المطلةةوب التأجيةةل كةةان إذا الكليةةة، عميةةد .0
 .منفصلين أم متصلين أكانا سواء

 أربعةةةة علةةةى تزيةةةد وال فصةةةلين تتجةةةاوز لمةةةدة المطلةةةوب التأجيةةةل كةةةان إذا الكليةةةة، مجلةةةس .3
 .منفصلة أم متصلة أكانت سواء فصول

 الطالةةب فيفقةةد الفصةةل، لةةذل  مةةؤجال   أو مسةةجال   الطالةةب يكةةن ولةةم التةةدريس بدايةةة علةةى أسةةبوعان مةةرّ  إذا .ج
 يقبلةه بعةذر تقةدم إذا للدراسة العودة الطالب ويستطيع. األكاديمي بسجله يحتفظ لكنه الجامعة في مقعده

 الرسةوم دفةع بعةد الطلبةة قضةايا فةي البةت لجنة من توصية على بناء المجلس من بقرار وذل  المجلس،
 .المقررة

 فصةةل مضةةي بعةةد إال المنتقةةل أو المسةةتجد الطالةةب دراسةةة تأجيةةل يجةةوز ال( ب/33) المةةادة مراعةةاة مةةع .د
 .الجامعة في بالتخصص التحاقه على دراسي

 نحةةو ماليةةة التزامةةات مةةن  الطالةةب علةةى مةةا تسةةديد اسةةتكمال بعةةد إال نافةةذة العةةودة علةةى الموافقةةة تعةةد ال. هةةةةة
 . الجامعة

 فصةةةل فةةةي سةةةجلها التةةةي جميعهةةةا المةةةواد تسةةةجيل إلغةةةاء تتضةةةمن تأديبيةةةة عقوبةةةة الطالةةةب علةةةى أوقةةةع إذا .و
 ضةمن مةن وتحسةب مؤجلةة، الفصةول/ الفصل هذا فيعد أكثر أو فصل لمدة المؤقت الفصل أو دراسي،

 العقوبةةةة تنفيةةةذ لغايةةةات التأجيةةةل لمةةةدة األعلةةةى الحةةةد تجةةةاوز ويجةةةوز للتأجيةةةل، بةةةه المسةةةموح األعلةةةى الحةةةد
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 .فقط التأديبية
 . البكالوريوس درجة على للحصول بها المسموح للمدة األعلى الحد من التأجيل مدة تحسب ال .ز
 .التأجيل بقرار والتسجيل القبول ومدير العميد خالل من المعني القسم رئيس يبلغ .ح

 
 

  
 .لمقعده فاقدا   الدراسي الفصل بدء من أسبوعين مرور بعد التسجيل عن المتخلف الطالب ي عد .أ (00المادة )

 أو المجلس وينظر ، المعتمد النموذج على للجامعة جديد بطلب يتقدم أن مقعده، فقد الذي للطالب يجوز .ب
 دفةةع بعةةد إال نافةةذة عودتةةه تعةةدّ  وال ، األكةةاديمي بسةةجله واالحتفةةا  تسةةجيله إعةةادة فةةي النظةةر يفوضةةه مةةن

 . المقررة الرسوم
 . للدراسة به المسموح األعلى الحد من المقعد فقد مدة ت حسب .ج
 وخةالف دراسةيين فصةلين المقعةد فقةد مةدة تتجةاوز لةم إذا األكاديمي بسجله مقعده فقد الذي الطالب يحتفظ .د

 إذا الجامعةة مةن بفصةله العمةداء مجلةس من قرار ويصدر الجامعة في األكاديمي سجله الطالب يفقد ذل 
 مةةةن حكمةةةا   مفصةةةوال   الطالةةةب يعةةةدّ  الحالةةةة هةةةذه وفةةةي دراسةةةية، فصةةةول سةةةتة والتأجيةةةل االنقطةةةاع مةةةدة تعةةةدت

 . الجامعة
( المكتمةةل غيةةر) المتحانةةات يتقةةدم أن دراسةةته، بتأجيةةل  قةةام أو للجامعةةة عودتةةه ق بلةةت الةةذي للطالةةب يجةةوز. هةةةةة

 بمجموعهةةا المةةدة تزيةةد أال شةةريطة التأجيةةل أو المقعةةد فقةةد قبةةل النهائيةةة امتحاناتهةةا أداء عةةن تخلةةف التةةي للمةةواد
 المعلن المواعيد حسب االمتحان بتأدية يقوم وأن متتاليين دراسيين فصلين على( التأجيل ومدة المقعد فقد مدة)

 .الكليات في عنها
 

 االنتقــــــــــــــال       
  

 :اآلتية الشروط وحسب له شاغر مقعد توافر حالة في الجامعة إلى الطالب بانتقال يسمح. أ (00المادة )
 علةى حصةوله سةنة الجامعةة فةي إليةه المنتقةل التخصةص فةي مقبةوال   العامةة الثانويةة فةي معدلةه يكةون  أن .0

 .تخصصه من أكاديميا   مفصوال   يكون  وأالا  يعادلها، ما أو العامة الثانوية
 حسةب فيهةا قبةل قةد يكةون  وأن بةه معتةرف جةامعي معهد أو جامعية كلية أو جامعة من منتقال   يكون  أن .3

 .العالي التعليم مجلس عن الصادرة العامة القبول أسس
 حسةةب للتخةةرج المطلوبةةة المعتمةةدة السةةاعات عةةدد نصةةف عةةن يقةةل ال مةةا الجامعةةة فةةي بنجةةاح يكمةةل أن .2

 واالختياريةةة االجباريةةة التخصةةص سةةاعات عةةدد نصةةف ذلةة  فةةي بمةةا الطالةةب قبةةول حةةين المقةةررة الخطةةة
 .لدراسته األخيران الفصالن الدراسة مدة ضمن من ويكون  والمساندة

 .تأديبيا   فصال   مفصول وغير باالنتظام، السابقة دراسته تكون  أن .2
 تلة  بتةدريس المعنيةة األكاديميةة األقسةام قبةل مةن أخرى  جامعة في الطالب درسها التي المواد معادلة تتم .ب

 .والتراكمي الفصلي معدله في تحسب وال المواد،
 .تخصصها ضمن تقع التي المواد معادلة أمر في األخرى  األكاديمية األقسام رأي يؤخذ. ج
 قبةل علميةة درجةة علةى حصةوله متطلبةات ضةمن مةوادا درس قةد وكان الجامعة، في مستجد طالب ق بل إذا. د

 هةذه معادلةة فتةتم فيةه، قب ةل الةذي الجديةد التخصةص فةي الدراسية خطته ضمن المواد هذه وكانت ، قبوله
 أحكةةام الحالةةة هةةذه فةةي الطالةةب علةةى وتطبةةق المةةواد، بتةةدريس المعنيةةة األكاديميةةة األقسةةام قبةةل مةةن المةةواد

 فقد المقعد الجامعي
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 .لتخرجه الالزمين وعددها المعتمدة الساعات وطبيعة الزمنية المدة حيث من الخارجي االنتقال
 معتمةدة سةاعة عشةرة خمةس( 01) كةل مقابةل التخةرج لسةنوات األعلةى الحد من واحد دراسي فصل ي حسم .أ (00المادة )

 .منها المنتقل الجامعة من له حسبت
  .التخصص من والفصل واإلنذار التأجيل لغايات المستجد، الطالب معاملة المنتقل الطالب يعامل .ب
 مةن حةال أي وفةي الغةرض، لهةذا المقةررة النمةاذج علةى والتسةجيل القبةول مةدير إلةى االنتقةال طلبةات تقدم .ج

 .لمرتين أقصى بحد االنتقال يكون  األحوال
 متطلبةةات باسةةتثناء سةةنوات، سةةبع( 6) مةةن أكثةةر دراسةةتها علةةى مضةةى مةةادة أي المنتقةةل للطالةةب تحسةةب ال .د

 . الحرة والمواد الجامعة
 فةةي أو أردنيةةة جامعةةة فةةي معتمةةدة سةةاعة عشةةرة ثمةةاني( 08) علةةى يزيةةد ال مةةا بدراسةةة الجامعةةة لطلبةةة ي سةةمح .أ (00المادة )

 لهةم وتحسةب والتسةجيل، القبةول دائةرة لةدى والمةودع المعتمةد للنمةوذج وفقةا األردن، خةارج بهةا معترف جامعة
 :اآلتية الشروط وفق الساعات هذه
 .الجامعة في دراسته في منتظما   الطالب يكون  أن .0
 .الجامعة في معتمدة ساعة وثالثون  ست( 21) على يقل ال ما دراسة أنهى قد الطالب يكون  أن .3
 .باالنتظام الجامعة في دراسته تكون  أن .2
 .تخرجه فصل غير في الساعات هذه الطالب يدرس أن( د/36) المادة مراعاة مع .2
 . الغرض لهذا المعتمد النموذج حسب مسبقة خطية موافقة على الطالب يحصل أن .1
 .مادة كل في( %11) أدنى بحد الساعات هذه في ناجحا   يكون  أن .1
 مةةةن( %11) علةةةى معادلتهةةةا يةةةتم التةةةي السةةةاعات عةةةدد يزيةةةد أن يجةةةوز ال( 32) المةةةادة مراعةةةاة مةةةع .6

 . الدراسية الخطة ساعات
 كانةت إذا للطالةب تةأجيال أخةرى  جامعةة فةي الطالةب يدرسها التي المدة تعد ،(30) المادة مراعاة مع .8

 .عادي فصل في دراسته
ةةةةا جميعهةةةةا المطلوبةةةةة الشةةةةروط اسةةةةتكمال يعةةةةد ال .9  خةةةةارج الدراسةةةةة علةةةةى بالموافقةةةةة الجامعةةةةة مةةةةن التزام 

 .الجامعة
  الجامعة خارج حرّ  فصل لتسجيل المقررة الرسوم ودفع ، للجامعة كلها المالية االلتزامات تسديد .01

 
 
 
 
 
 

 : اآلتية المتطلبات إتمام بعد للطلبة البكالوريوس درجة ت منح (00المادة )
   .أ

 .الدراسية الخطة في للتخرج جميعها المطلوبة المواد في النجاح. 0
 ( .%11) عن يقل ال تراكمي معدل على الحصول. 3
 .الطالب بموجبها يتخرج التي الخطة تقتضيها التي األخرى  المتطلبات إتمام. 2

 المةادة فةي ورد حسةبما القصةوى، المةدة تجةاوز وعدم الدرجة، على للحصول المطلوبة الدنيا المدة انقضاء .ب
 .التعليمات هذه من( 01)

 أو األردن داخةةل أخةةرى  جامعةةة فةةي بالدراسةةة لةةه سةةمح الةةذي المنةةتظم الطالةةب أو المنتقةةل الطالةةب، إكمةةال .ج
 للتخةرج المطلوبةة المعتمةدة السةاعات عةدد نصةف عةن يقةل ال مةا الجامعةة فةي لةه مواد معادلة وتم خارجه
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 أحكام عامة

 المعتمةدة السةاعات عةدد نصةف األقل على ضمنها من الطالب، قبول حين النافذة الدراسية الخطة حسب
 .التخصصية القسم لمتطلبات

 لهةةةذا دراسةةةيا   فصةةةال   الصةةةيفي الفصةةةل يعةةةدّ  وال الجامعةةةة فةةةي األخيةةةرين دراسةةةته فصةةةلي الطالةةةب يقضةةةي أن .خ
 .الغرض
 

  
 

 .تخرجه فصل في مسجال   يكون  أن الخريج الطالب في ي شترط (08المادة )
 عنهمةةا، بةةديلتين مةةادتين، أو مةةادة الطالةةب يةةدرس أن علةةى يوافةةق أن القسةةم رئةةيس رأي أخةةذ بعةةد للعميةةد .أ (00المادة )

 :يأتي ما شريطة بذل ، والتسجيل القبول مدير ويعلم
 .للطالب الدراسية الخطة من المادتان أو المادة تكون  أن .0
 مةادة مةع ومتعارضة مطروحة أو مطروحتين أو مطروحة غير اختيارية المادتان أو المادة تكون  أن .3

 .اختيارية أو إجبارية
 إحةةداهما أو اختيةةاريتين مةةادتين أو واحةةدة إجباريةةة مةةادة دراسةةة علةةى متوقفةةا الطالةةب تخةةرج يكةةون  أن .2

 .إجبارية
 قائمةة أنهةى قةد كةان إذا الدراسةية خطتةه خةارج مةن بةديلتين مةادتين أو مةادة الطالةب يةدرس أن يجوز .2

 .االختيارية القسم متطلبات
 أو مةةةادة الطالةةةب يةةةدرس أن علةةةى الموافقةةةة يقةةةدرها قةةةاهرة ظةةةروف أو صةةةحية وألسةةةباب العمةةةداء لمجلةةةس .ب

 .بديلتين مادتين
 باالضةافة) أكثةر أو مةرات ثةالث درسةها أن لةه سةبق واحةدة، مةادة اجتيةاز علةى الطالةب تخةرج توقةف إذا .ج

 القسةةم رئةةيس مةةن وتوصةةية العميةةد بموافقةةة يجةةوز فإنةةه المةةادة، تلةة  فةةي يةةنجح ولةةم( أخةةرى  مةةواد لدراسةةة
 سةةةاعاتها وعةةةدد مسةةةتواها حيةةةث مةةن المسةةةتبدلة للمةةةادة مماثلةةةة بديلةةةة مةةادة بدراسةةةة لةةةه السةةةماح المخةةتص،
 .فوق  فما( %11) التراكمي الطالب معدل يكون  أن شريطة المعتمدة،

 .بديلتين مادتين من أكثر يدرس أن للطالب يجوز ال األحوال جميع في .د
 علةى يوافةق أن والتسةجيل القبول مدير وشروحات القسم مجلس من توصية على بناء الكلية لمجلس يجوز .أ (01المادة )

 اللغةةةة يدرسةةةوا لةةم الةةةذين للطلبةةةة االنجليزيةةة اللغةةةة فةةةي االتصةةال مهةةةارات بمةةةادتي مةةادتين القسةةةم يسةةتبدل أن
 .العامة الثانوية الدراسة شهادة في االنجليزية

 يوافةةق أن والتسةةجيل القبةةول مةةدير وشةةروحات القسةةم مجلةةس مةةن توصةةية علةةى بنةةاء   الكليةةة لمجلةةس يجةةوز  .ب
 .المكفوفين للطلبة  اإلحصاء ومبادىء الحاسوب مهارات بمواد أخرى  مواد القسم يستبدل أن على

 مجلةةس يقرهةةا إجةةراءات وفةةق الّتخةةرج حفةةل ويقةةام ، فصةةل كةةل نهايةةة فةةي اسةةتحقاقها عنةةد الّتخةةرج شةةهادات ت مةةنح (00المادة )
 .العمداء

 .الفصل لذل  التسجيل رسوم له ترد فال الفصل مواد يسجل أن قبل الجامعة في الدراسة من الطالب انسحب إذا (00المادة )
 عةةةن ينشةةةأ إشةةةكال أي أو التعليمةةةات، هةةةذه فةةةي نةةةص بشةةةأنها يةةةرد لةةةم التةةةي الحةةةاالت فةةةي العمةةةداء مجلةةةس يبةةةت (00المادة )

 .تطبيقها
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 منح درجة الماجستير تعليمات
 ردنية جامعة الزيتونة األ  في

 
( من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الزيتونة 3صادرة عن مجلس العمداء بموجب الفقرة )أ( من المادة ))

 (األردنية
 

( ويعمل بها اعتبارا  جامعة الزيتونة األردنيةي تسمى هذه التعليمات )تعليمات منح درجة الماجستير ف (0) المادة
 من تاريخ إقرارها.

 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خالف ذل : (0) المادة
 جامعة الزيتونة األردنية الخاصة. :      الجامعة   

 مجلس عمداء الجامعة. :  لعمداءمجلس ا
 مجلس الدراسات العليا. :     المجلس    

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا. العمادة          :
 الدراسات العليا.البحث العلمي و عميد  العميد           :
 الكلية المعنية. الكلية           :
 عميد الكلية المعنية. عميد الكلية     :
 الدراسات العليا في الكلية المعنية.لجنة  لجنة الكلية     :
 القسم المعني في الكلية الذي يمنح برامج دراسات عليا. القسم           :
  المعني.لجنة الدراسات العليا في القسم لجنة القسم      :

الكليات يشكل مجلس العمداء مجلسا  للدراسات العليا برئاسة العميد ويضم في عضويته عمداء  .أ (0) المادة
يختارهما مجلس العمداء من  التي تطرح برامج الدراسات العليا أو نوابهم واثنين من ذوي الخبرة

 خارج الجامعة.
 تناط بالمجلس الصالحيات والمسؤوليات التالية: .ب

التوصية إلى مجلس العمداء بفتح أي برنامج من برامج الدراسات العليا في الجامعة أو  .1
 تجميده أو إلغائه.

 مشاريع التعليمات الخاصة بشؤون الدراسات العليا. إعداد .2
 عداد النماذج المطلوبة للدراسات العليا.إ  .3
 التوصية إلى مجلس العمداء في قضايا طلبة الدراسات العليا. .4
 التوصية إلى مجلس العمداء باعتماد الخطط الدراسية لبرامج الدراسات العليا. .7
 بالخطط الدراسية الجديدة أو المعّدلة.التوصية للجنة الخطة الدراسية في الجامعة  .1
التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة لتخرج طلبة الدراسات العليا والتنسيب إلى مجلس  .7

 العمداء بتخريجهم.
 تقويم العملية التدريسية في الدراسات العليا ورفع نتائج التقويم إلى رئيس الجامعة. .8
 الخاصة بالدراسات العليا.التوصية الى مجلس العمداء بتعديل التعليمات  .9

 إلى مجلس العمداء بأعداد الطلبة الذين سيقبلون سنويا . التوصية .11
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 إعداد مشروع الموازنة السنوية للعمادة. .11
 النظر في األمور التي يحيلها إليه العميد أو رئيس الجامعة. .12
 .اعتماد خطط الرسائل العلمية المقدمة من طلبة الدراسات العليا في كليات الجامعة .13
 اعتماد المشرفين على الرسائل العلمية. .14
 اعتماد تشكيل لجان المناقشة ومواعيد مناقشة الرسائل. .17
 التوصية إلى مجلس العمداء بمنح الدرجة العلمية. .11

 

 لجان الدراسات العليا في القسم والكلية
  

 ثالثة من" القسم في العليا الدراسات لجنة" الماجستير درجة يمنح الذي  القسم مجلس يشكل. 1 .أ (0) المادة
 المتعلقة القسم مجلس صالحيات إليها ويفّوض عام، لمدة فيه التدريسية الهيئة من أعضاء

 .القسم رئيس رئاستها ويتولى األكاديمية، الرتب اختيارهم في وي راعى العليا، بالدراسات
 . تشمل صالحيات لجنة القسم ما يلي:2 

 العالقة بالدراسات العليا في القسم.اإلشراف على كافة األمور ذات  .أ
 .ومتابعتهم وفق الخطة االسترشادية المعتمدة اإلرشاد األكاديمي للطلبة في القسم .ب
 تقديم التوصيات إلى لجنة الكلية في األمور التالية: .ج

 .تطويرها أو إلغاؤها، أو تجميدها، أو القسم، في جديدة عليا دراسات برامج إنشاء .1
 الدراسية الجديدة أو المعّدلة.إقرار الخطط  .2
 تحديد أعداد الطلبة المقترح قبولهم سنويا . .3
 قبول الطلبة الجدد. .4
 تحديد المواد االستدراكية. .7
 تسمية المشرف والمشرف المشار  )إن وجد( وعنوان الرسالة. .1
 إقرار مشاريع خطط الرسائل الجامعية. .7
 انتقال الطلبة وتحويلهم من تخصص إلى تخصص آخر. .8
 ة المواد الدراسية.معادل .9

 تشكيل لجان المناقشة وتحديد مواعيدها. .11
 اعتماد نتائج امتحانات المواد الدراسية لبرامج الدراسات العليا. .11

 المتعلقة الكلية مجلس صالحيات إليها وتفوض عام لمدة" الكلية لجنة" الكلية مجلس يشكل. 1 .ب
 :اآلتي النحو على اللجنة تشكيل ويكون  العليا، بالدراسات

 عميد الكلية أو من ينيبه/ رئيسا . .أ
 رؤساء لجان الدراسات العليا في األقسام أعضاء. .ب
 المشاركين األساتذة من يكونا ويجوز أن   الكلية، في األساتذة من تدريس هيئة عضوا .ج

 .الحاجة عند
 تشمل صالحيات لجنة الكلية ما يأتي: .د

 اإلشراف على أمور الدراسات العليا في الكلية. .1
 والتنسيب المادة هذه من /أ(2/ج) البند في الواردة القسم لجنة توصيات دراسة .2
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 .المناسب القرار التخاذ المجلس إلى
في الكليات التي لديها برامج دراسات عليا مشتركة بين قسمين أو أكثر تشكل  .3

 هذه اللجنة برئاسة عميد الكلية وعضوية رؤساء األقسام فيها.
دراسات عليا مشتركة بين كليتين أو أكثر يكلف في الكليات التي لديها برامج  .4

 الرئيس أحد العميدين برئاسة هذه اللجنة وعضوية رؤساء األقسام فيهما.
 تقوم لجنة الكلية بمهمات لجنة القسم في حالة عدم وجودها. .7

. يشكل المجلس لجنة تسمى "لجنة أخالقيات الرسائل الجامعية" في مطلع كل عام جامعي، 1 ج. 
 شكيل اللجنة على النحو اآلتي:ويكون ت

 أ. العميد/ رئيسا .
 . أدنىحدا   أستاذ برتبة التدريسية الهيئة من أعضاء أربعة. ب

. تكون مهمة هذه اللجنة النظر في الجوانب األخالقية للرسائل الجامعية بتوصية من لجنتي 2  
البحث العلمي بما يحقق القسم والكلية بما في ذل  مدى استيفائها لمواصفات وشروط تنفيذ 

 حماية لحقوق أفراد الدراسة والمجتمع بشكل عام، ومراعاة قوانين حماية الملكية الفكرية.
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( ساعة معتمدة حدا  أدنى حسب الخطة الدراسية 33تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير ) (0) المادة
 يقّرها مجلس العمداء، وتوزع هذه المتطلبات وفقا  لمساري الشامل والرسالة على النحو اآلتي:التي 

 أوال :  برنامج الماجستير )مسار الشامل(:
 بينها من( 711) مستوى  من أدنى حدا   معتمدة ساعة( 24) وهي بنجاح، اإلجبارية المواد دراسة .أ

 لكل معتمدة ساعات( 3) بواقع بحثمشروع  ومادة العلمي، البحث بمنهجية تختص مادة
 . منهما

 (.711) مستوى  من االختيارية المواد من أعلى حدا   بنجاح معتمدة ساعات( 9) دراسة  .ب
 (.     %77النجاح في االمتحان الشامل بعد إنهاء جميع المواد وبمعدل تراكمي ال يقل عن )  .ج

 ثانيا :  برنامج الماجستير )مسار الرسالة(:
 تتضمن( 711) مستوى  من أدنى حدا   معتمدة ساعة(17) وهي بنجاح، اإلجبارية المواد دراسة .أ

 .تختص بمنهجية البحث العلمي معتمدة، ساعات ثالث
 (.711) مستوى  من االختيارية المواد من بنجاح أعلىحدا   معتمدة ساعات( 9) دراسة .ب
( ساعات معتمدة، والنجاح في مناقشتها بعد إنهاء جميع 9إعداد رسالة جامعية يخصص لها ) .ج

 (.     %77المواد المطلوبة بنجاح وبمعدل تراكمي ال يقل عن )
 :ثالثا  

 ال ما دراسة المجلس من وقرار الكلية لجنة من وتوصية القسم، لجنة من بتنسيب للطالب يجوز .أ
 تكون  شريطة أن( 711) مستوى  من الدراسية خطته خارج من معتمدة ساعات( 3) على يزيد
 .االختيارية المواد ضمن من له تحتسب بحيث بالتخصص، عالقة ذات

يجوز في حاالت خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلية وبتنسيب منهما بناء على توصية من   .ب
مادة إجبارية غير  المشرف وبقرار من المجلس دراسة مادة اختيارية من الخطة تكون بديلة عن

 مطروحة شريطة: 
 أن يكون الطالب متوقعا  تخرجه خالل الفصل الدراسي نفسه.  .1
أن يكون الطالب قد أنهى إعداد رسالته الجامعية أو أنه على وش  االنتهاء منها، وقارب  .2

 من استنفاد المدة القانونية.
 .اإلجبارية المواد قائمة من واحدة مادة دراسة سوى  للطالب يبق أنه لم .3
 أال تكون المادة المستبدلة من ضمن المواد األساسية ذات الجانب التطبيقي للتخصص. .4

ج. عند طرح مواد )موضوعات خاصة( ضمن الخطط الدراسية تحتسب المادة للطالب مرة واحدة 
 فقط حتى إذا اختلفت الموضوعات. 
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 البكالوريوس، مرحلة في لتخصصه مغاير تخصص في ماجستير برنامج في الطالب قبول عند .أ (0) المادة
 لرفع ضرورية يراها التي البكالوريوس مستوى  مواد من له الالزمة االستدراكية المواد القسم يحدد

 طلب في المواد هذه وتحدد معتمدة، ساعات( 9) على تزيد ال أن على للطالب، العلمي المستوى 
 دراستها من الطالب إعفاء المجلس من وقرار والكلية القسم لجنتي من بتنسيب ويجوز القبول،
 .السابقة المرحلة في الطالب كفاية عن توضيحية بيانات توافرت إذا جزئيا  

 هو البكالوريوس درجة في تخصصه يكون  الذي الطالب من استدراكية مواد أي تطلب ال .ب
 .فيه قبل الذي الماجستير برنامج في ذاته التخصص

ال تحسب ساعات المواد االستدراكية ضمن ( و %71عالمة النجاح في المواد االستدراكية هي ) .ج
الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الماجستير، وتظهر هذه المواد في الكشف دون عالمات 

 )ناجح، راسب(.
جامعي األول على الطالب أن ينهي المواد االستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية العام ال .د 

 اللتحاقه بالبرنامج.
 
 

  
يحدد مجلس العمداء مطلع كل عام جامعي عدد الطلبة الذين سيقبلون في برامج الماجستير، وذل  بتوصية  (0) المادة

من المجلس بناء  على تنسيب من لجان الدراسات العليا في األقسام والكليات المختصة ضمن الطاقة 
 االستيعابية العامة للجامعة والخاصة للبرامج.

  
جراءاتها  تقديم الطلبات وا 

  
تقدم طلبات االلتحاق لبرنامج الماجستير على النموذج الصادر عن دائرة القبول والتسجيل محددا   .أ (8) المادة

تحددها العمادة المسار الذي يرغب الطالب االلتحاق به )الشامل أو الرسالة( خالل الفترة التي 
 وترفق بتل  الطلبات جميع األوراق الثبوتيه الالزمة.

تقوم العمادة بالتنسيق مع دائرة القبول والتسجيل بفرز هذه الطلبات وتدقيقها، وا عداد قائمة بأسماء  .ب
الطلبة المقترح قبولهم في البرامج المختلفة، وفقا  ألسس المفاضلة الواردة في هذه التعليمات، 

رسال ق ائمة )األصالء والبدالء( المقترح قبولهم مع طلباتهم إلى الكلية والقسم المعنيين لتدقيقها وا 
 .واعتمادها والتنسيب بما تراه إلى العمادة

يصدر المجلس قرارا  يتضمن قوائم بأسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا بناء  على تنسيب  .ج
 لجنتي القسم والكلية.

 

 شروط عـامة
 

يشترط لقبول الطالب في برنامج الماجستير أن يكون حاصال  على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها أ.  (0) المادة

 المواد االستدراكية
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من جامعة أو معهد علمي معترف بهما بتقدير ال يقل عن جيد، وأن يكون الطالب منتظما  في 
 دراسته.

في حال عدم اكتمال المقاعد المخصصة ألي برنامج ماجستير حسبما ورد في البند )أ( يجوز قبول  ب.
 ( من إجمالي المقاعد للحاصلين على:%21ما ال يزيد على )

 . درجة الدبلوم العالي بتقدير ال يقل عن جيد جدا . 1
 خطة من مواد( 3) الطالب يدرس أن شريطة يعادله ما أو مقبول بتقدير البكالوريوس درجة. 2

 المواد من به االلتحاق المراد القسم يحددها للقبول األول الفصل في الماجستير برنامج
 الطالب يجتاز وأن، البرنامج ذل  في المقبولين الطلبة لجميع موحدة تكون  بحيث اإلجبارية،

( %77) عن يقل ال تراكمي وبمعدل منها لكل أدنى( حدا  %71) وبعالمة بنجاح الثالث المواد
 فإن خطته، في المقررة المواد ضمن المواد هذه له وتحسب نظاميا   طالبا   الطالب يصبح وعندها

 .الجامعة في قبوله ي لغى كامال   الشرط هذا يحقق لم
 
. يشترط على الطالب المتقدم بطلب التحاق للقبول في إحدى برامج الماجستير إرفاق شهادة تبين 1 ج.

 اجتيازه المتحان التوفل أو ما يعادله على النحو اآلتي:
( في 11(/ أو عالمة ال تقل عن )ITP( في امتحان التوفل )711عالمة ال تقل عن ) .أ

 ( للتخصصات العلمية.IBTامتحان )
( في 32(/ أو عالمة ال تقل عن )ITP( في امتحان التوفل )411قل عن )عالمة ال ت .ب

 ( للتخصصات اإلنسانية. IBTامتحان )
( في 79(/ أو عالمة ال تقل عن )ITP( في امتحان التوفل )771عالمة ال تقل عن ) .ج

( لتخصصات اللغة اإلنجليزية جميعها والتخصصات التي تندرج تحت IBTامتحان )
اإلنجليزية مثل: األدب اإلنجليزي، والترجمة، واإلنجليزي التطبيقي، مظلة اللغة 

واللغويات، وأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية، بغض النظر عن الكلية التي ينتمي إليها 
 التخصص.

التقدم الجتياز االمتحان الوطني الذي تعده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . أو يمكن للطالب 2
 امتحان التوفل وذل  حسب العالمات التالية:بديال  عن 

لطلبة تخصصات الطب وطب األسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة والطب  %77 .أ
 البيطري والهندسة وكافة تخصصات اللغة اإلنجليزية.

 لطلبة باقي التخصصات العلمية وتخصص الماجستير في إدارة األعمال. %17 .ب
واالقتصادية واإلدارية باستثناء الماجستير في لطلبة التخصصات اإلنسانية  %71 .ج

 ادارة األعمال وتخصصات اللغة اإلنجليزية جميعها.
 ينظر المجلس في اعتماد امتحانات كفاية معتمدة دوليا  للغات أجنبية أخرى. .3
( أعاله الطلبة غير المتحدثين باللغة العربية إذا كانوا سيلتحقون ببرنامج 3يستثنى من ) .4

 اللغة العربية شريطة تقديم إثبات كفايتهم في لغتهم أو في لغة أخرى غيرها. الماجستير في
 ال يقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد في أي مرحلة من مراحل دراسته. د.
يجوز للقسم أن يضع أية شروط خاصة لاللتحاق بالبرنامج الذي يطرحه، على أن تظهر هذه الشروط  هـ.

 في الخطة الدراسية، وتقر مع إقرار الخطة الدراسية، وال تتعارض مع هذه التعليمات.
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ال يقبل في البرنامج من كان قد فصل منه أو من صدرت بحقه عقوبة الفصل التأديبي في مرحلة   و.
 كالوريوس.الب

 يجوز قبول طلبة في برنامج  الماجسيتر على الفصل الصيفي.  ز.
مع مراعاة الفقرة )ب( من هذه المادة، يجوز قبول من حصل على درجةة الةدبلوم العةالي  بتقةدير ال يقةل   ح.

 عن جيد جدا  في برنامج الماجستير شريطة تحقيق الشروط التالية:
 ( ساعات معتمدة.9المحتسبة من برنامج الدبلوم العالي على ).  أاّل يزيد عدد الساعات 1
.  أن يكون برنامج الدبلوم العالي الذي حصل عليه الطالب صادرا  عن إحةدى الجامعةات األردنيةة 2

 أو ما يعادلها.
 .  أاّل تحتسب ساعات من أي من برامج الدبلوم التأهيلي أو المهني أو التدريةبةي.3

 
 

  

 فصول ثالثة هو الماجستير درجة على للحصول مسجال   الطالب يقضيها التي للمدة الحد األدنىأ.  (01) المادة
 (.الصيفي الفصل باستثناء)دراسية 

 ستة هو الماجستير درجة على للحصول مسجال   الطالب يقضيها التي للمدة األعلى الحد .أ
 فصل لمدة للتمديد قابلة الدراسة في انتظامه بدء من اعتبارا  ( الصيفية الفصول باستثناء) دراسية فصول
 .المجلس بموافقة وذل  واحد، دراسي

 تحسب مدة االنقطاع عن الدراسة من الحد األعلى لنيل درجة الماجستير. .ب
ال تحسب مدة التأجيل واالنسحاب من الحد األعلى المنصوص عليه في الفقرة "ب" من هذه  .ج

 المادة.
 ال تزيد مدة التأجيل واالنسحاب بمجموعها على فصلين دراسيين طوال مدة الدراسة.ة. ه
. ال تؤجل الدراسة للطالب إال بعد مضي فصل دراسي واحد على األقل على انتظامه في الدراسة في و

 الجامعة.
ئل يعد الفصل الصيفي فصال  دراسيا  لغايات دراسة مواد البحث العلمي والسير في إعداد الرسا .ز

 الجامعية، ويجوز طرح مواد من طبيعة أخرى وال يحسب من ضمن الحد األدنى أو األعلى للمدة.
. مع مراعاة الحد األعلى للحصول على درجة الماجستير، يكون الحد األدنى للعبء الدراسي في  1

( ساعة معتمدة، وال تحسب ساعات 12( ساعات معتمدة والحد األعلى )1الفصلين األول والثاني )
 الرسالة من ضمن العبء الدراسي.

اعات معتمدة ويسمح للطالب ( س1. يكون الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي )2
 التسجيل للفصل الصيفي شريطة أن  يكون قد انتظم بالدراسة في الفصلين األول أو الثاني.

( ساعات 3. يجوز في حاالت خاصة يقرها عميد الكلية أن  يقل العبء الدراسي للطالب بمقدار )3
 معتمدة من الحد األدنى المسموح به.

 

والعبء الدراسي مدة الـدراسة  
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 االنتقال والتحويل
  

 في نفسه البرنامج إلى أخرى  جامعة في العليا الدراسات برنامج من الطالب ينتقل أن يجوز. أ (00) المادة
 تحقيق بعد الكلية، لجنة وتنسيب القسم لجنة توصية على العميد، وبناء   من بقرار الجامعة

 عن التراكمي معدله يقل وأالّ  له، شاغر مقعد وتوافر إليه، المنتقل البرنامج في القبول شروط
 .منه نفسه المنتقل التخصص ببرنامج بااللتحاق رغبته حال في يعادلها ما أو( 77%)

للعميد بناء  على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية، أن يعادل للطالب المنتقل بعض  .ب
المواد التي درسها بما يعادلها من مواد برنامج الدراسات العليا، على أاّل تتجاوز المواد المعادلة 

( ساعات معتمدة، وال تدخل عالمات هذه المواد في المعدل التراكمي، ويتم رصد هذه 9)
 لعالمات بةةةةة )ناجح(.ا

ج. يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى المسموح به لسنوات التخرج للطالب الذي يحسب له 
 ( ساعات معتمدة.9)

 من بقرار الجامعة داخل آخر برنامج إلى العليا الدراسات برنامج من الطالب دراسة تحويل يجوز. أ (00) المادة
 شروط استيفائه شريطة إليها، المنتقل الكلية لجنة وتنسيب القسم لجنة توصية على بناء   العميد
 التراكمي معدله يقل وأالّ  له، شاغر مقعد وتوافر إليه، التحويل يرغب الذي البرنامج في القبول

 (.%77) عن
 تتجاوز أالّ  على التراكمي، معدله في وتدخل بعالماتها معادلتها تتم التي المواد للطالب تحسب. ب

 من واحد دراسي فصل ويحسم معتمدة ساعة( 12) الحالة هذه في الساعات المعادلة المواد
 .الماجستير درجة على للحصول به المسموح األعلى الحد

إذا  إالا أ.  ال يجوز احتساب أي مواد من خارج الخطة الدراسية التي التحق الطالب على أساسها  (00) المادة
 ( من هذه التعليمات.7ن ّص على ذل  حسب ما ورد في الفقرة ثالثا /أ من المادة )

 
ب.   ال تحسةةب للطالةةب أي مةةادة مةةن مسةةتوى الماجسةةتير أو الةةدكتوراه درسةةها أو درس مةةا يعادلهةةةا 
سةةابقا  وحصةةل بموجةةب ذلةة  علةةى درجةةة علميةةة أخةةرى، وفةةي جميةةع األحةةوال تةةتم الموافقةةة علةةى 

 بقرار من المجلس بناء  على توصية من لجنتّي القسم والكلية المعنيين.احتساب المواد 
ج.   يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى المسموح به من مدة الحصول على الدرجة للطالب 

 ( ساعات معتمدة تم احتسابها.9مقابل كل )
 .والفصل واإلنذار التأجيل لغايات المستجد الطالب معاملة المنتقل الطالب يعامل (00) المادة
 في الماجستير برنامج في الملتحق للطالب يجوز( 11) المادة من( ب) الفقرة في ورد ما مراعاة مع (00) المادة

 :يلي ما شريطة أخرى  جامعة في معتمدة ساعات( 1) على يزيد ال ما يدرس أن الجامعة
 الدراسات العليا في القسم والكلية.أ. الحصول على موافقة العميد بناء  على توصية من لجنتي 

ب. أال يزيد مجموع هذه الساعات والساعات التي تحتسب للطالب عند انتقاله للجامعة من جامعة 
 ( ساعات معتمدة.9أخرى )

يجوز تحويل الطالب من مسار الرسالة إلى مسار الشامل أو بالعكس، مرة واحدة فقط بقرار من  .أ (00) المادة
المجلس بناء  على تنسيب من لجنتي الدراسات العليا في القسم والكلية، شريطة توفر شاغر له، 

( ساعة معتمدة من الخطة الدراسية بمعدل 12وأن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح أكثر من )
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 (.%77)ال يقل عن  تراكمي
عند تحويل الطالب من مسار إلى مسار آخر، تحسب له جميع المواد التي درسها ضمن  .ب

 الخطة الدراسية المقّرة له وتدخل عالمات تل  المواد في المعدل التراكمي للطالب.
 
 

 العالمات واالمتحانات
 

 أدنى وتكون %( 71) العليا الدراسات برامج مواد من مادة كل في النجاح لعالمة األدنى الحد أ. (00) المادة
 %(.71) للطالب تسجل عالمة

 (.%77الحد األدنى للنجاح هو الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن )ب. 
( مرة واحدة، %77ج. يجوز للطالب إعادة دراسة المادة التي حصل فيها على عالمة أقل من )

وتبقى األخرى في سجله األكاديمي ويشترط أن ال  وتحسب العالمة األخيرة في المعدل التراكمي
 يزيد عدد المواد المعادة بهذه الطريقة على مادتين.

د. إذا كانت المادة المعادة اختيارية، فيجوز للطالب دراسة مادة اختيارية أخرى غيرها، وال تحسب  
 المادة األولى في المعدل الفصلي والتراكمي لكنها تبقى في سجله األكاديمي.

 يكون توزيع العالمات المتحانات مواد الدراسات العليا على النحو اآلتي: (08) المادة
 وبحوثا   وتقارير، اختبارين، أو اختبارا   وتشمل الفصل، ألعمال تخصص العالمة من%( 11) .أ

 .الطالب به ي كلف علمي نشاط أي أو لموضوع، أو عرضا  
 .النهائي لالمتحان تخصص العالمة من%( 41)  .ب
 .المواد من لالنسحاب موعد آخر قبل االمتحانات أوراق له وتعاد بعالماته الطالب يبلغ .ج
 النحو على المبينة التقديرات والتراكمي الفصلي المعدل وعالمات المادة لعالمات يخصص .د

 :التالي
 ممتاز 87-111
 جيد جدا 77-8449
 جيد 71-7449
 مقبول فما دون  71

الفقرتين )أ، ب( من هذه المادة مواد الندوات والبحوث ومثيالتهما إذ يجوز هة. يستثنى مما ورد في 
 لمجلس القسم تحديد كيفية إجراء االمتحانات وتوزيع العالمات فيها.

و. تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس على الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات 
 معدالت.فيما يتعلق باالمتحانات والعالمات وال

 تثبت جميع عالمات المواد التي درسها الطالب في سجل عالماته. (00) المادة

 تكون إجراءات االمتحان الشامل لنيل درجة الماجستير على النحو اآلتي: (01) المادة
يكون االمتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكاملية، يهدف إلى قياس قدرة الطالب على الربط بين  .أ

المختلفة األساسية والمتقدمة التي اكتسبها من مختلف المعارف، وتوظيفها في حل المفاهيم 
 المشكالت العلمية والتطبيقية في ميدان تخصصه.

 تتولى لجنة القسم: .ب
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 أالا و التخصص، مجاالت تشمل أن على الشامل االمتحان يشملها التي المجاالت تحديد .1
 والمراجع المجاالت وتعلن لذل ، الالزمة والقراءات المراجع واقتراح ثالثة، عن عددها يقل

 .األقل على واحد دراسي بفصل االمتحان موعد قبل للطلبة والقراءات
التوصية إلى لجنة الكلية بتشكيل لجنة من ثالثة أعضاء بمن فيهم رئيسها، يتم اختيارهم  .2

األسئلة، وتصحيح من أعضاء هيئة التدريس المختصين بموضوع االمتحان للقيام بوضع 
 اإلجابات، ويصدر القرار بتشكيل اللجنة من المجلس.

 التدريس هيئة أعضاء على وتصحيحها الشامل االمتحان اختبارات إعداد عملية تقتصر .3
 .واإلشراف للتدريس المؤهلين

التنسيب بنتائج االمتحان الشامل إلى لجنة الدراسات العليا في الكلية، لدراستها، والتوصية  .4
 ها إلى المجلس إلقرارها.بشأن

( 3يتكون االمتحان الشامل من ورقتين تقدمان في يوم واحد في جلستين مدة كل جلسة منها ) .ج
ساعات، ويعقد ثالث مرات في العام الجامعي في نهاية كل فصل دراسي حسب التقويم 
 الجامعي، وعلى الطالب أن يتقدم بطلب لدخول هذا االمتحان حسب النموذج المعد لهذا

 الغرض.
 شريطة الدراسية الخطة متطلبات مواد جميع بنجاح إنهائه بعد الشامل لالمتحان الطالب يتقدم .د

 (.%77) عن التراكمي معدله يقل أالا 
 في مطروحة غير واحدة إجبارية مادة في النجاح على الشامل لالمتحان الطالب تقديم توقف هة. إذا

 على بناء   المجلس  من بقرار يمكن أخرى، إجبارية مادة مع ومتعارضة مطروحة أو الفصل
 االختيارية المواد من بديلة مادة دراسةوتنسيب من لجنة القسم،  الكلية لجنة من توصية
 .للبرنامج

إذا رسب الطالب في االمتحان الشامل للمرة األولى، يمكنه التقدم لهذا االمتحان مره ثانية  .و
 ة الماجستير.ضمن الحد األعلى المسموح به للحصول على درج

ذا رسب الطالب للمرة الثانية، %77تكون عالمة النجاح في االمتحان الشامل ) .ز ( على األقل، وا 
 يفصل من برنامج الماجستير ويمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا.

تسجل نتيجة الطالب في االمتحان الشامل في كشف عالماته بعبارة ناجح أو راسب في كل مرة  .ح
 لالمتحان.يتقدم فيها 

 
 
 

 
 

 تشترط المواظبة على جميع الطلبة حسب الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية.  .أ (00) المادة
 ( من الساعات المقررة للمادة.%21ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من )  .ب
 قهري  أو مرضي عذر دون  للمادة المقرره الساعات مجموع من( %21) من أكثر الطالب غاب إذا .ج

 وعليه صفر المادة تل  في نتيجته وتكون  النهائي، لالمتحان التقدم من يحرم الكلية، عميد يقبلهما
 معدل حساب في الرسوب ذل  نتيجة تدخل األحوال جميع وفي إجبارية، كانت إذا دراستها إعادة

 .والفصل اإلنذار ألغراض والتراكمي الفصلي الطالب عالمات

 المواظبة
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 المرض بسبب الغياب هذا وكان ما لمادة المقررة الساعات من( %21)من  أكثر الطالب غاب إذا .د
 مالحظة سجله في المادة، وتثبت تل  من منسحبا   يعدّ  الكلية عميد يقبله قهري  لعذر أو

 هذه من( 24) المادة من( أ) البند مع يتفق بما االنسحاب أحكام عليه وتطبق )منسحب(،
 .بذل  والتسجيل القبول مدير الكلية عميد ويبلغ، التعليمات

هة. يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب عيادة الطلبة في الجامعة أو عيادة 
معتمدة منه أو صادرة عن مستشفى معتمد من قبل الجامعة، وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد 

لطالب عن المواظبة، وفي الحاالت  الكلية خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع ا
 القاهرة األخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.

 للمناقشة، يتقدم ولم للرسالة المعتمدة الساعات واستوفى بنجاح المواد جميع دراسة الطالب أتم إذا (00) المادة
 خالل التخرج حين إلى فصل كل في التسجيل رسوم بدفع وذل  تسجيله استمرارية يثبت أن عليه
 المادة في عليها المنصوص التخرج لمدة األعلى الحد ضمن وذل  عنها؛ المعلن التسجيل فترة

 .التعليمات هذه من( 11)
 
 

 التأجيل
   
 (00) المادة

 
الطالب دراسته مدة أقصاها  ( من هذه التعليمات، يجوز أن يؤجل11مع مراعاة الفقرة )و( من المادة )

فصالن دراسيان متصالن أو منقطعان بعد دفع الرسوم المقررة حسب النموذج المعتمد وذل  بقرار من 
عميد الكلية إذا كان التأجيل لفصل دراسي واحد، أما اذا كان التأجيل لفصل دراسي آخر، فيكون القرار 

حد األعلى لسنوات الدراسة، على أن يتقدم الطالب لمجلس الكلية المعني، وال تحسب مدة التأجيل من ال
لتأجيل دراسته إلى دائرة القبول والتسجيل بطلب قبل بداية الفصل الدراسي كما هو معلن عنه في التقويم 

 الجامعي المعتمد.
يسمح للطالب باالنسحاب من  مادة أو أكثر في أي وقت قبل أسبوعين من بدء االمتحانات  .أ (00) المادة

النهائية للجامعة، شريطة أاّل يقل عدد الساعات المسجل بها بعد االنسحاب في ذل  الفصل عن 
 ( ساعات معتمدة حسب اآلتي:3)
خالل أسبوع من بداية دوام الطلبة حسب التقويم الجامعي، ويفقد الطالب في هذه الحالةة  .1
 ( من قيمة الرسوم عن المواد التي ينسحب منها.27%)
( مةةن قيمةةة %71بةةدء دوام الطلبةةة ويفقةةد الطالةةب فةةي هةةذه الحالةةة ) خةةالل أسةةبوعين مةةن .2

 الرسوم عن المواد التي ينسحب منها.
( مةن قيمةة %77خالل ثالثة أسابيع من بدء دوام الطلبة ويفقد الطالب فةي هةذه الحالةة ) .3

 الرسوم عن المواد التي انسحب منها.
( مةن %111هةذه الحالةة ) خالل خمسة  أسةابيع مةن بةدء دوام الطلبةة ويفقةد الطالةب فةي .4

 قيمة الرسوم عن المواد التي ينسحب منها.
( 4-1تثبةةت فةةي سةةةةجل الطةةةالب مالحةةةظة )منسةةحب( إذا انسةةحب كمةةا ورد فةةي الفقةةرات ) .7

 بأعاله.
يجةةوز للطالةةب أن يتقةةدم بطلةةب انسةةحاب مةةن الفصةةل إلةةى عميةةد الكليةةة المعنةةي، وتثبةةت فةةي سةةجله  .ب

يةةة ودائةةرة القبةةول والتسةةجيل، ويعةةّد مةةؤجال لةةذل  الفصةةل، مالحظةةة منسةةحب، وتبلةةغ بةةذل  لجنةةة الكل
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وللطالب أن يتقدم بهذا الطلب في أي وقت، شريطة أن يسةبق بةدء االمتحانةات النهائيةة، وفةي هةذه 
 ( من هذه التعليمات.24الحالة يطبق عليه ما ورد في البند )أ( من المادة )
نموذج االنسحاب المعتمد، ويتضمن هذا النموذج ج. يتم االنسحاب في الحاالت الواردة أعاله حسب 

 تنسيب مدرس المادة  وموافقة عميد الكلية، ويرسل إلى مدير القبول والتسجيل.
  
 
 
 
 
 
 

ي عةةّد الطالةةب المتخلةةف عةةن التسةةجيل بعةةد مةةرور أسةةبوعين مةةن بةةدء الدراسةةة فةةي الفصةةل الدراسةةي  .أ (00) المادة
 .الجامعي المعتمد فاقدا  لمقعده في الجامعةحسب التقويم 

يحتفظ الطالب الذي فقد مقعده بسجله األكاديمي لمدة فصلين دراسيين حدا  أقصى وخالف ذل   .ب
 يلغى سجله األكاديمي في الجامعة.

يجوز للطالب الذي فقد مقعده أن يتقدم بطلب إلعادة قبوله في الجامعة، وينظةر مجلةس العمةداء  .ج
قبوله، واالحتفا  بسجله األكاديمي، على أن يكمل متطلبات التخرج علةى وفةق الخطةة في إعادة 

الدراسةية المعمةةول بهةا عنةةد عودتةه ووفقةةا  للتعليمةات النافةةذة، وتحسةب مةةدة الدراسةة السةةابقة ضةةمن 
الحةةدين األعلةةى واألدنةةى لسةةنوات التخةةرج، وفةةي حالةةة اخةةتالف الخطةةة المعمةةول بهةةا عنةةد عةةودة 

ة التي درس عليها، يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج الطالب عن الخط
 ( ساعات معتمدة من المواد التي تحتسب للطالب.9مقابل كل )

 إذا قبل مجلس العمداء عذر الطالب تحسب فترة التخلف عن الجامعة تأجيال . .د
 ر من فصلين دراسيين.هة. ال يجوز أن يتخلف الطالب عن الدراسة في الجامعة بعذر مقبول ألكث

يجوز للطالب الذي أعيد قبوله في الجامعة أو قام بتأجيل دراسته أن يتقدم المتحان غير  .و
المكتمل للمواد التي تخلف عن أداء امتحاناتها النهائية قبل مدة فقد المقعد أو التأجيل شريطة 

قوم بتأدية االمتحان أاّل تزيد مدة االنقطاع أو التأجيل عن فصلين دراسيين متتاليين، وأن ي
 حسب المواعيد المعلن عنها في الكلية.

يسمح للطالب العائد للدراسة بعد تخلفه عن الجامعة بتسةجيل المةواد أو الرسةالة الجامعيةة اعتبةارا   .ز
 من بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي تخلف فيه عن الجامعة.

 يعّد تسجيل الطالب م لغى في الحاالت التالية:  (00) المادة
 إذا لم يداوم في الفصل األول اللتحاقه بالبرنامج. .أ

 ( من هذه التعليمات.11إذا تجاوز فترات التأجيل المنصوص عليها في المادة ) .ب
إذا تخلةةف عةةن التسةةجيل فةةي الجامعةةة وعةةن الدراسةةة فصةةال  دراسةةيا  دون عةةذر يقبلةةه عميةةد الكليةةة،  .ج

ذا قبةةل العميةةد عةةذر الطالةةب قبةةل بةةدء الفصةةل التةةالي لالنقطةةاع تحسةةب مةةدة االنقطةةاع مةةن مةةدة  وا 
 ( من هذه التعليمات.11التأجيل المنصوص عليها في المادة )

 إذا لم يقم بتسديد الرسوم المقررة في المواعيد المحددة من رئيس الجامعة. .د
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 اإلنذار األكاديمي

 
 :اآلتية الحاالت في أوليا   إنذارا   الطالب ينذر أ. (00) المادة

 ( في نهاية أي فصل دراسي%77إذا لم يحصل على الحد األدنى للمعدل التراكمي ) -1
 باستثناء الفصل الدراسي األول اللتحاق الطالب بالدراسة في الجامعة.

 لجنة من وتنسيب القسم لجنة من وتوصية المشرف من تقرير على بناء   العميد رأى إذا -2
 .الجامعية رسالته على العمل في أهمل قد الطالب أن الكلية

 يعدّ  وال لإلنذار، التالي الدراسي الفصل خالل اإلنذار يزل لم إذا نهائيا   إنذارا   الطالب ب. ينذر
 .الغرض لهذا دراسيا   فصال   الصيفي الفصل

 مواد المسجلة المواد جميع كانت إذا دراسيا   فصال   الطالب يدرسه الذي الدراسي الفصل يعدّ  ج. ال
 األكاديمي. الفصل أو اإلنذار استدراكية، وذل  لغايات

 
 

 الماجستير في الدراسات العليا في الحاالت اآلتية: يفصل الطالب من برنامج. أ (08) المادة
إذا لم يتمكن من إزالة اإلنذار النهائي في نهاية الفصل الذي يلي الفصل الذي حصل فيه  .1

 على اإلنذار النهائي.
 إذا رسب في مناقشة الرسالة. .2
 إذا رسب في االمتحان الشامل مرتين. .3
إذا لم يكمل بنجاح متطلبات الحصول على الدرجة العلمية في المدة الزمنية المسموح بها  .4

 ( من هذه التعليمات.11في المادة )
 الجامعة. إذا ارتكب ما يوجب فصله حسب األنظمة والتعليمات المعمول بها في .7
إذا تجةةةاوزت مةةةدة فقةةةد الطالةةةب لمقعةةةده فصةةةلين دراسةةةيين، ولةةةم تقبةةةل الجهةةةة المختصةةةة عةةةذر  .1

 الطالب.
ب. يصدر مدير دائرة القبول والتسجيل قرارات اإلنذارات األكاديمية، وعليه إعالم العميد وعميد 

بناء  على تنسيب الكلية بذل ، أما قرارات الفصل النهائي من الجامعة فيصدرها مجلس العمداء 
 العميد.

ج. يقوم مدير دائرة القبول والتسجيل بإعالم العميد وعميد الكلية بحاالت فقد المقعد واالنسحاب 
 والتأجيل وقرارات الفصل من الجامعة.

د. ي عّد إعالن قرارات اإلنذار والفصل النهائي من الجامعة وأية أمور أخرى تخص الطلبة على لوحة 
ة الطالب أو باستخدام البريد اإللكتروني للطالب أو البريد المسجل "تبليغا " اإلعالنات في كلي
 بالمعنى القانوني.

هة. إذا ف صةل الطالةب مةن أحةد بةرامج الدراسةات العليةا؛ فإّنةه ال يجةوز أن يقبةل فةي البرنةامج نفسةه 
 مرة ثانية.

 ساعات( 1) دراسة رسالته، على ويعمل التراكمي معدله تدني بسبب فصل الذي للطالب يسمح (00) المادة
ذا التراكمي، معدله رفع بهدف الدراسي برنامجه من معتمدة  التراكمي معدله رفع من يتمكن لم وا 
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 .مفصوال   يعد المادتين دراسة بعد
 
 
 
 
 

 ي لغى قيد الطالب الملتحق ببرنامج الماجستير نهائيا  في الحاالت التالية: .أ (01) المادة
 ف صل من البرنامج.إذا  .1
 إذا انسحب بشكل نهائي من البرنامج. .2
( حةةدا  %77ي عةةاد قيةةد الطالةةب فةةي الجامعةةة إذا انسةةحب بشةةكل نهةةائي مةةن البرنةةامج وكةةان معدلةةه ) .ب

أدنى بتوصية مةن المجلةس وقةرار مةن مجلةس العمةداء علةى أاّل تتجةاوز مةدة االنسةحاب عةن الحةد 
 األعلى المسموح به. 

 
 
 
 
 

( سةةاعة معتمةةدة مةةن خطتةةه الدراسةةية 17. يجةةوز للطالةةب الملتحةةق بمسةةار الرسةةالة بعةةد إنهةةاء )1 .أ (00) المادة
 ( البدء في تسجيل ساعات الرسالة.%77وبمعدل تراكمي ال يقل عن )

. على الطالب االلتزام بإجراءات إعداد الرسالة، وخطتها، ومناقشتها الواردة في دليل الدراسات 2   
 العليا الصادر عن العمادة.

يصةدر المجلةس بنةاء  علةى توصةية مةن لجنةة القسةم وتنسةيب مةن لجنةة الكليةة قةرارا  يتضةمن تعيةةين  .ب
قرار عنوان الرسالة وخطتها، وذل   وفقا  للنموذج المحدد من العمادة. المشرف )أو المشرفين( وا 

ن 1ج.   قرار خطتها فصال  دراسيا  واحدا ، وا  . تكون المدة الفاصلة بين بدء تسجيل ساعات الرسالة وا 
 لم ينجز الطالب الخطة خالله، يحول إلى مسار الشامل حكما .

هر )فصال  دراسيا ( حدا  . تكون المدة الفاصلة بين إقرار خطة الرسالة وتاريخ مناقشتها أربعة أش2     
 أدنى، وفصلين دراسيين حدا  أعلى ضمن المدة القانونية للحصول على الدرجة.

د. إذا لم يحقق الطالب في الفصل الدراسي التالي إلقرار خطة الرسالة إنجازا  ملموسا  حسب تقرير 
مجلسي القسم المشرف )أو المشرفين(، ينذر من قبل المجلس، وللمجلس بناء  على توصية من 

 والكلية اتخاذ قرارا  مناسبا  بشأنه أو بتحويله من مسار الرسالة إلى مسار الشامل.
 هة. الحد األدنى لإلشراف على طلبة الماجستير فصالن دراسيان، وي ستثنى من ذل  الفصل الصيفي.

 أ. لغايات اإلشراف على الرسائل الجامعية يشترط في عضو هيئة التدريس ما يلي:  (00) المادة
أن يتةةوافر لةةدى عضةةو هيئةةة التةةدريس مةةن رتبةةة أسةةتاذ فةةي آخةةر خمةةس سةةنوات مةةا ال يقةةل عةةن  .1

 بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في مجالت علمية محكمة.
أن يتوافر لدى عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مشار  في آخر خمةس سةنوات مةا ال يقةل  .2

 عن ثالثة بحوث منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة. 
أن يتوافر لدى عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مسةاعد فةي آخةر ثةالث سةنوات مةا ال يقةل  .3

الت علميةةة محكمةةة، شةةريطة أن يكةةون باحثةةا  عةةن بحثةةين منشةةورين أو مقبةةولين للنشةةر فةةي مجةة
يكةةون مسةةتال  مةةن  أالا منفةةردا  أو رئيسةةا  فةةي أحةةدها علةةى األقةةل بعةةد حصةةوله علةةى الةةدكتوراه، و

 رسالته في الماجستير أو من أطروحته في الدكتوراه. 

 اإلشراف
 

 إلغاء القيد
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( طلبةةةةة لكةةةل مةةةن األسةةةةتاذ 1( طلبةةةة لاسةةةةتاذ المسةةةاعد وعلةةةى )3ب. أاّل يزيةةةد عةةةبء اإلشةةةةراف علةةةى )
 ستاذ المشار . واأل

ج.  يشةةترط أن يكةةون المشةةرف الةةرئيس علةةى الرسةةالة عضةةو هيئةةة تةةدريس متفرغةةا  فةةي الجامعةةة، ويجةةوز 
بالشةةةروط نفسةةةها الةةةواردة فةةةي )أ( أعةةةاله االسةةةةتعانة بأعضةةةاء هيئةةةة تدريسةةةية مةةةن خةةةارج القسةةةةم أو 

 الجامعة.
لجامعةة تتةوافر فيةه شةروط د.   يجوز في حاالت خاصة تعيين مشرف مةن خةارج القسةم أو الكليةة أو ا 

 اإلشراف بتوصية من لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية المختصتين، وقرار من المجلس.
هةةةة.    يجةةةوز بقةةةرار مةةةن المجلةةةس بنةةةاء  علةةةى تنسةةةيب مةةةن لجنةةةة القسةةةم والكليةةةة أن يسةةةتمر عضةةةو هيئةةةة 

رفا  االسةتمرار باإلشةراف التدريس المجاز أو المنتهية خدمته في الجامعة والذي سةبق أن ع ةّين مشة
 على الرسائل التي كانت قد أوكلت إليه.

 و. ال يجوز لاقارب من الدرجة األولى أو الثانية أو الثالثة اإلشراف على الرسالة أو مناقشتها.
 يتقدم الطالب إلى رئيس لجنة القسم بمشروع خطة رسالته، وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. .أ (00) المادة

يصةةدر العميةةد بنةةاء  علةةى توصةةية لجنةةة القسةةم وتنسةةيب لجنةةة الكليةةة قةةرارا  يتضةةمن تعيةةين المشةةرف  ب. 
قرار العنوان وخطة الرسالة.  وا 

يجوز تعديل موضوع الرسالة وخطتها إذا اقتضت ظروف البحث ذل ، ويتم التعديل بالطريقة نفسها التي  (00) المادة
ان الرسالة بتنسيب من المشرف وتوصية من لجنة القسم أو تمت بها الموافقة عليها، ويجوز تعديل عنو 

 لجنة المناقشة وقرار من العميد.
 وبحد دراسي فصل كل في الماجستير رسالة على اإلشراف بدل واحدة ساعة للمشرف تحسب .أ (00) المادة

وبما ال وذل  اعتبارا  من بدء الفصل الذي ع يّن فيه مشرفا   رسالة لكل معتمدة ساعات ثالث أعلى
وفي حالة وجود مشرف مشار  يحسب لكل منهما نصف ساعة  دراسية، فصول يزيد على ثالثة

 معتمدة.
وفي حال اكتمال  ،التدريس هيئة لعضو التدريسي العبء ضمن الرسائل على اإلشراف يكون  .ب

العبء التدريسي تمنح المكافآت الخاصة باإلشراف سواء من داخل الجامعة أم من خارجها، 
 تعليمات يصدرها مجلس األمناء لهذه الغاية بتنسيب من مجلس العمداء. بموجب

 .فيه مسجال   الطالب كان إذا الغاية لهذه دراسيا   فصال   الصيفي الفصل يعدّ  .ج
يجوز تغيير المشرف لظروف قاهرة، وذل  بالطريقة نفسها التي تم بها تعيينه ويوثق هذا التغيير  (00) المادة

 العمادة.بالنموذج الصادر عن 
 

 
  
 
 
 

 عنةةد ويسةةمح مشةةاركا ، أسةةتاذا   أو أسةةتاذا   يكةةون  أن العليةةا الدراسةةات مةةواد يةةّدرس فةةيمن يشةةترط (00) المادة
  بالتدريس: المساعد لاستاذ الحاجة

 يشترط في عضو هيئة التدريس الذي يدرس مواد الدراسات العليا شروط اإلشراف نفسها. .أ
 .المختصة مجالسها من إقراره بعد الجامعة في  المادة وصف ي عتمد .ب
 حاالت وفي طالب، خمسة عن الواحدة الشعبة في الطلبة لعدد األدنى الحد يقل أن يجوز ال .ج

 التدريس
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 .الكلية وعميد العميد بموافقة ذل  عن العدد يقل أن يجوز مبررة
 
 
 
 
 

ممانعة من المناقشة، والذي يتضمن موافقة المشرف يتقدم الطالب إلى رئيس القسم بنموذج عدم  .أ (08) المادة
على أهلية الطالب للمناقشة، وجاهزية الرسالة للمناقشة، وشروحات دائرة القبول والتسجيل على 
النموذج المعتمد باستيفائه متطلبات الدراسة بنجاح، وشروحات الدائرة المالية بإبراء الذمة المالية 

 للطالب.
 أعضاء من مجموعة أسماء( المشرف مع بالتشاور) تقترح التي القسم لجنة إلى الطلب يحول  .ب

 ليكونوا خارجه أو القسم، داخل من الرسالة بموضوع المهتمين أو المختصين التدريس هيئة
 أسماء، وترفع أربعة عن المقترحة األسماء عدد يقل أالّ  على المناقشة، لجنة في أعضاء

 .الكلية لجنة إلى توصياتها
تضم لجنة المناقشة عضوا  من خارج  أن ضرورة مع جميعها اإلجراءات من الكلية لجنة تتأكد .ج

الجامعة من المختصين ذوي العالقة برسالة الطالب، وممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف 
 ( في هذه التعليمات.32الواردة في البند )أ( من المادة )

المقترحة في الفقرات )أ، ب، ج( من هذه يقوم العميد باختيار لجنة المناقشة من بين األسماء  .د
 المادة.

 تتكون لجنة المناقشة من:  هة. 
 .رئيسا  / المشرف -1
 .عضوا  (/ وجد إن) المشار  المشرف -2
 .الجامعة داخل من اإلشراف شروط عليهم تنطبق ممن تدريس هيئة عضو -3
 .الجامعة خارج من اإلشراف شروط عليهم تنطبق ممن تدريس هيئة عضو -4

 االمتحانات بداية من أسبوع قبل تنتهي بحيث الدراسية الفصول من أي في المناقشات تجري  .و
 . الدراسي للفصل النهائية

 .الكلية لجنة توصية على بناء   العميد من بقرار المناقشة موعد يحدد .ز
 أسابيع ثالثة قبل المناقشة لجنة ألعضاء النهائي بشكلها الرسالة من نسخ بتسليم الطالب يقوم .ح

 .المناقشة موعد من األقل على
 
 
 
 
 
 

 من عضو كل إلى للمناقشة صالحيتها بنموذج مرفقة الطالب رسالة من نسخة العميد يرسل. 1 .أ (00) المادة
 .المناقشة لجنة أعضاء

 وفي المناقشة، لجنة أعضاء من عضوين من رفضت إذا للمناقشة صالحة غير الرسالة تعدّ  .2
 .بشأنها وقرارها للعميد تقريرا   وترفع الرسالة موضوع وتناقش المناقشة لجنة تجتمع الحالة، هذه

 الحد تجاوز وعدم الزمنية المدة كفاية شريطة للمناقشة آخر موعد تحديد ويتم الرسالة ترد .3

 المناقشة
 

 المناقشةإجراءات 
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 . به المسموح األقصى
 يلي:ب. إذا أجيزت الرسالة بصالحيتها للمناقشة من عضوين من أعضاء المناقشة يتبع ما 

مسؤولية التأكد من إجراءات المناقشة كاملة ويقدم رئيس اللجنة المناقشة لجنة يس يتولى رئ .1
 تقريرا  عنها للعميد وفق النموذج المعتمد الصادر عن العمادة.

 .المناقشة لجنة أمام لرسالته ملخصا   الطالب يعرض .2
 األعلى الرتبة صاحب يبدأ بحيث األكاديمية الرتبة وفق المناقشة أعضاء المشرف يقدم .3

 .أوال   المناقشة
أو  منهم كل مناقشة نهاية في واستفساراتهم المناقشين مالحظات على يعقب أن للمشرف يجوز .4

 .فيه يشتر  ال لكّنه النقاش، في نهاية مناقشاتهم ويدير
 .المالحظات أو المداخالت أو المناقشة في الحضور تدخل عدم اللجنة رئيس يضمن .7
 :اآلتية النتائج إحدى أعضائها أصوات بأغلبية المناقشة لجنة تقرر .1

 نجاح الطالب. -أ
 .طفيفة تعديالت إجراء بعد الطالب نجاح -ب
 .جوهرية تعديالت إجراء بعد الطالب نجاح  -ج
 رسوب الطالب.  -د

 األصول وفق النماذج جميع توقيع استكمال لحين الطالب نتيجة اعتماد في السير يعلق .7
 ".للرسالة الفني واإلخراج التعديالت إجراء" أنموذج وخاصة

 
 
 
 

 المناقشة لجنة أعضاء مالحظات والمتضمن التعديالت بأنموذج المناقشة لجنة رئيس يحتفظ .أ (01) المادة
 .تعديلها جميعهم المطلوب

 اللجنة رئيس ويقدم إتمامها، من للتأكد إجرائها بعد التعديالت في للنظر المناقشة لجنة تجتمع .ب
 األعضاء جميع من موقعا   التعديالت، من طلبه فيما عضو كل قرار متضمنا   بالنتيجة تقريرا  

 .باألغلبية الرسالة إجازة قرار ويكون 
إذا كانت نتيجة المناقشة )ناجح( مع تعديالت طفيفة، على الطالب أن يجري تل  التعديالت  .ج

من تاريخ المناقشة، أما إذا كانت النتيجة )ناجح( مع  أسبوعانالالزمة في مدة أقصاها 
أن يجري التعديالت الالزمة في مدة أقلها شهران وأقصاها  الطالب تعديالت جوهرية، فعلى

أربعة أشهر من تاريخ المناقشة، وتعرض الرسالة بعد تعديلها في اجتماع يحدد موعده المجلس 
حضور كامل أعضائها، ويعّد الطالب ناجحا  إذا وافقت وتعقده لجنة المناقشة لهذا الغرض ب
ال فيعد راسبا .   اللجنة على الرسالة، وا 

 في راسبا   المجلس يعدّ  يقبله قهري  عذر دون  الرسالة مناقشة موعد عن الطالب تغيب إذا .د
 .المناقشة

نسيب من لجنة يتم اعتماد قرار لجنة المناقشة من المجلس بناء  على توصية من لجنة القسم وت  هة. 
 الكلية وبناء  على التقرير الذي يتضمنه النموذج الصادر عن العمادة المعّد لهذا الغرض.

وفي جميع األحوال، إذا لم يقدم الطالب التعديالت المطلوبة خالل المدة المشار إليها بأعاله،  .و
ي المناقشة إذا يؤجل تخرجه إلى الفصل الذي يليه إذا كانت التعديالت طفيفة، ويعتبر راسبا  ف

 اعتماد نتيجة المناقشة
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 كانت التعديالت جوهرية. 
 يثبت عنوان رسالة الماجستير في كشف عالمات الطالب باللغتين العربية واإلنجليزية. .ز

 
 
 
 
 

 لغة فيها تستعمل التي واألقسام الكليات في ويجوز العربية، باللغة الجامعية الرسالة تكتب .أ (00) المادة
 .اللغة بتل  الرسالة تكتب أن للتدريس أخرى 

 يأتي: كما العمادة من المعتمد الجامعية الرسائل كتابة دليل وفق الرسالة كتابة تنظيم ب. يتم    
 . تحتوي صفحة العنوان األولى على ما يلي:1

 شعار الجامعة. .أ
 عنوان الرسالة باللغة التي كتبت بها.  .ب
 العنوان مترجما  إلى اللغة األخرى. .ج
 اسم الطالب )كما هو مسجل في الجامعة(. .د

 اسم المشرف والمشرف المشار  )إن وجد(. .ه
العبةةةةارة التاليةةةةة: قةةةةّدمت هةةةةذه الرسةةةةالة اسةةةةتكماال  لمتطلبةةةةات الحصةةةةول علةةةةى درجةةةةة  .و

الماجسةةتير فةةي تخصةةص الطالةةب مةةن جامعةةة الزيتونةةة األردنيةةة الخاصةةة، أو مةةةا 
 يعادلها في اإلنجليزية:

Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree 
of Master of …  from AL-Zaytoonah Private University of Jordan 

 تاريخ تقديم الرسالة. .ز
 ح. تحتوي صفحة العنوان الثانية على أسماء أعضاء لجنة المناقشة وتوقيعاتهم.

المواصفات الواردة في تقدم الرسالة مطبوعة حسب األسلوب المعتمد، وضمن  .ح
 دليل الدراسات العليا الصادر من العمادة. 

 لديها، المعتمد الفني اإلخراج شروط وفق فنيا   الرسالة من النهائية النسخة بمراجعة العمادة تقوم .أ (00) المادة
 .العميد بموافقة التخصصات بعض في الخاصة التوثيق طرق  وت راعى

 وخمس العمادة، من اعتمادها بعد نهائية مجلدة ورقية نسخ بخمس العمادة بتزويد الطالب يقوم .ب
 مجلس من النتائج إقرار موعد من شهر على تزيد ال مدة في الرسالة من إلكترونية  نسخ

 .العمداء
 .المكتبة إلى ونسختان المعني، القسم إلى المجلدة النسخ إحدى ت رسل .ج

 .العمادة لدى المناقشة من مرن  قرص د. يودع
 
 
 
 
 

 العليا الدراسات مجلس تنسيب على بناء   العمداء مجلس من بقرار العلمية الدرجات تمنح .أ (00) المادة
 :اآلتية الشروط استيفاء بعد الكلية ومجلس القسم مجلس من وتوصية
. إتمام جميع المتطلبات المذكورة في هذه التعليمات، والحصول على معدل تراكمي ال 1

 مواصفات الرسالة الجامعية
 

 إجراءات منح الدرجة العلمية
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 (.%77يقل عن )
 . إتمام إجراءات التخرج العامة في الجامعة.2
 . قضاء الحد األدنى للمدة المطلوبة للتخرج، وعدم تجاوز الحد األعلى لها.3

تمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا للطالب عوضا  عن درجة الماجستير بقرار من مجلس  .ب
العمداء بناء  على تنسيب من المجلس وتوصية من مجلس القسم ومجلس الكلية في أي من 

يكون الطالب قد استنفد الحد األعلى لمدة الحصول على درجة  أالا الحالتين التاليتين شريطة 
 ( من هذه التعليمات:11ص عليه في المادة )الماجستير المنصو 

 . إذا كان الطالب مسجال  في مسار الرسالة ورسب في مناقشة الرسالة.1
 . إذا كان الطالب مسجال  في مسار الشامل ورسب للمرة الثانية في االمتحان الشامل.  2
( 24). إذا تقدم الطالب بطلب خطي للحصول على شهادة الدبلوم بعد إنهائه دراسة 3

ساعة معتمدة بنجاح من المواد المقررة للبرنامج وبمعدل تراكمي ال يقل عن 
(77% .) 

 تمنح الشهادات والدرجات العلمية في المواعيد المقررة.ج.  .ج
 

 
 

 
 
 

 :التالية الخطوات وفق العليا الدراسات لبرامج الدراسية الخطة تعتمد (00) المادة
 الخطة مواد وصف متضمنة البرنامج خطة بإعداد القسم في الدراسية الخطة لجنة تقوم .أ

 .القسم مجلس ويقرها واإلنجليزية، العربية باللغتين
 بعد الكلية لجنة وتقوم للبرنامج، الدراسية الخطة باعتماد الكلية مجلس إلى تنسيبا   القسم يرفع .ب

 .الكلية عميد إلى رّدها أو العميد إلى بالتوصية الدراسة،
 في الدراسية الخطة لجنة إلى بشأنها والتوصية لبحثها المجلس على الدراسية الخطة تعرض  .ج

 .الجامعة
 التوصية ورفع بدراستها تقوم التي الجامعة في الدراسية الخطة لجنة إلى المجلس توصية د. ترفع
 .بخصوصها المناسب القرار التخاذ العمداء مجلس إلى

 
 
 

على طالب الماجستير أن ي فّوض الجامعة )خطيا ( حق تصوير الرسالة كليا  أو جزئيا  وبأشكال مختلفة  (00) المادة
)ورقيا  أو على شريط أو إلكترونيا ( وذل  لغايات البحث العلمي والنشر اإللكتروني والتبادل مع 

 المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعات.
أن يقّر بمسؤوليته الكاملة األخالقية والقانونية والمهنية عن رسالة  أ. على طالب الماجستير (00) المادة

الماجستير وما تحويه، وعن أي ادعاء في هذا الشأن من أي جهة أو أفراد سواء في الحاضر 
 أو المستقبل، ودون أي مسئولية للجامعة.

 هذه أن األوقات من وقت أي في تبين إذا العلمية الدرجة بسحب قرارا   العمداء مجلس يتخذ. ب
 ال العلمية الدرجة لنيل المقدمة الرسالة أنّ  أو قانونية، غير بطرق  عليها الحصول تم قد الدرجة

 الخطط الدراسية
 

 أحكام عامة
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 داخل العالقة ذات الجهات إبالغ يتم أن على العلمية، األمانة ومعايير مضمونها في تتفق
 .المجلس بقرار وخارجها الجامعة

 .المجلس من إقرارها بعد لعملها الالزمة النماذج العمادة تعتمد (00) المادة
 .القسم ذل  في العليا الدراسات لطلبة أكاديميا   مرشدا   القسم يعين (08) المادة
 فةةةي الطلبةةةة لتأديةةةب الةةةداخلي النظةةةام أحكةةةام تطبةةةق التعليمةةةات، هةةةذه مةةةن( 24) المةةةادة أحكةةةام مراعةةةاة مةةةع (00) المادة

 .المفعول الساري  الجامعة
( تحةةال قضةةايا االنتحةةاالت العلميةةة أو الشةة  فيهةةا إلةةى 41( والمةةادة )4مراعةةاة الفقةةرة )ج( مةةن المةةادة ) مةةع (01) المادة

لجةةان تحقيةةق متخصصةةة للبةةت فيهةةا سةةواء قبةةل المناقشةةة أو بعةةدها، وتنفةةذ القةةرارات الصةةادرة عةةن الجامعةةة 
 بهذا الشأن.

 عن مجلس العمداء في هذا الموضوع. تلغي هذه التعليمات أي تعليمات كانت قد صدرت سابقا   (00) المادة
 يبت المجلس في الحاالت التي لم يرد بها نص في هذه التعليمات والتي تنشأ عن تطبيقها. (00) المادة
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 جامعة الزيتونة  لطلبة التأمين الطبي تعليمات

 
ويعمل بها من بداية العام الدراسي  ،جامعة الزيتونة األردنية ةتسمى هذه التعليمات التأمين الطبي لطلب : (0) المادة 
 م(.1991/1997)
 ، إاّل إذا دلت القرينة على غير ذل :الموضحة إزاءهاالمعاني  اآلتيةيكون للكلمات والعبارات   : (0) المادة 

 
 الزيتونة األردنية جامعة الجامعة

 الطلبة المؤمنين طبيا  من الطلبة المسجلين في الجامعة  جميع المشتركون 
 االشترا  للتأمين الطبي للطلبة الذي تقره الجامعة رسم الرسم

 أو المستشفيات المحددة لمعالجة المشتركين من طلبة الجامعة المستشفى المستشفى
  : (0) المادة 

 االشترا  في التامين الطبي إجباريا . يكون  .1
 مفعول التأمين الطبي مع بداية العام الدراسي.  يسري  .2
 .كون مدة التأمين الطبي سنة كاملةت .3

 كل من الفصلين األول والثاني.  يدفع نصف الرسم مع الرسوم الجامعية بداية    : (0) المادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :(0) المادة 

 االختصاصات. عيلجم وأشعة شبكة طبية تغطي المملكة من مستشفيات ، وأطباء ، ومختبرات، هنا  .1
 المعدات الطبية الالزمة لعيادة الطلبة. أحدثعيادة طبية في الجامعة مجهزة ب يوجد .2
التحويل  والعيادة أ لالستفادة من خدمات ،خالل ساعات الدوام الرسميفي يتم مراجعة الطلبة لعيادة الجامعة  .3

 .المختصةإلى الجهات 
بعيةادة  الطالةب يتصةل، في العطةل األسةبوعية أو الرسةمية وأ ،في حالة تعذر وصول الطالب إلى عيادة الجامعة .4

أو تسةةهيل دخولةةه إلةةى  ،االختصةةاص عالجةةه أو تحويلةةه إلةةى أطبةةاء تةةأمينل ،بارقةةام الهواتةةف اآلتيةةةالجامعةةة أو 
 المستشفى: 

 (077/321516)(،06/5654556) األرقام

              ةساع 00الذي يعمل على مدار  (079/5546568) وللطوارئ االتصال على الخط الساخن    
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 . لشبكة الطبية تغطية كاملةالتغطية في ا  .7
ألن الشبكة قابلة للتغير والتبديل، وعند  ،: ال نستطيع أن نسجل تغطية الشبكة الطبية في هذا الكتيبمالحظة .1

أحدث يعطى الطالب  ،التلفونات المذكورة أعالهب االتصال أو ،مراجعة الطالب العيادة الطبية في الجامعة
 . المعلومات عن الشبكة الطبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : (0) المادة 
 الجامعة حتى تخرجه منها. إلىن التأمين الطبي يغطي الحاالت الطبية التي يصاب بها الطالب لحظة انتسابه إ -أ

 .: )االستثنائية( اآلتيةال يشمل التأمين الطبي الحاالت  -ب
 أو محاولة ذل  عمدا .  ،أو إيذاء الذات ،ومحاولة االنتحار االنتحار .1
 .أو االشترا  في فتنة أو مشاجرة ،أو محاولة ارتكاب جرم ارتكاب .2
االعتداءات أو العمليات شبه أو أعمال العدو األجنبي، أو الغزو، أو الحاالت الناتجة عن الحرب،  جميع .3

أو ، الثورةأو ، التمردأو الحرب األهلية، أو  ،الحربية )األعمال العسكرية، سواء أكانت حرب معلنة أم ال(
 ضافة إلى أعمال الشغب. أعمال اإلرهاب، باإلأو األحكام العرفية، 

، ركوب الدراجات النارية والحاالت المرضية الناتجة عن هوايات خطيرة كسباق السيارات، تسلق الجبال الحوادث .4
 . ..الخ

 . سةوالمواد التي تحدث الهلو  ،الحاالت الناتجة عن إدمان الكحول والمخدرات جميع .7
المخلفات أو المخلفات للمعدات العسكرية،  أو، المفاعالت الذريةأو ، التلوث النووي أو اإلشعاعي،  التلوث .1

 التلوث الكيماوي.أو للمواد النووية، 
 األخطار الطبيعية األخرى. وأ ،االنجرافات األرضيةأو ثوران البراكين، أو الفيضانات، أو ، الزالزل .7
 غيرومضاعفاتها( الموجودة قبل تاريخ بدء سريان التأمين المصرح عنها / أو أو المرض أو العاهة ) اإلصابة .8

 مصرح عنها في طلب التأمين الصحي.ال
وجميع  ،(AIDSمرض نقص المناعة )و  ،الديلزة )غسيل الكلى(و ، (النهام )فقدان الشهية العضالي مرض .9

األمراض و الزهيمر )الخرف(، و الشيخوخة )الكهل(، و الحاالت المرضية والفحوصات الطبية ذات العالقة به، 
 العقلية. 

 إاّل إذا كانت ناجمة عن حادث مشمول بهذا التأمين. ،والمعالجة التجميلية الجراحة .11
  .المتعلقة بالحمل( الفيتامينات )باستثناءو الهرمونات، و تساقط الشعر، و الشباب، والكلف،  حب .11
الطب و العقم، و ، موانع الحملو ، األمراض الجنسيةو الختان، و التطعيم، و الحجر الصحي، و بالمنتجعات،  العناية .12

 االتصالي وكل ما يتعلق بالهرمونات أو الخصوبة. 
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 والعالجات واإلجراءات التي أدخلت إلى المستشفى من شخص ليس طبيبا . الحاالت .13
إاّل إذا كانت ناتجة عن حادث  ،من أجل تصحيح السمع والنظر، واألجهزة المساعدة للسمع والنظر الحاالت .14

 مشمول بمقتضى عقد التأمين. 
التأمين، الخلل العقلي والنفسي )األمراض  فيإاّل إذا كانت ناتجة عن حادث مشمول  ،اللثةو  األسنان جراحة .17

 والوراثية.  األمراض الخلقيةو ، الصرعو (، العقلية والنفسية
القلب  منظمو مثل: الركبة الصناعية،  ،األطراف الصناعية وزراعة األعضاء واألجهزة الطبية المساعدة تركيب .11

 ...الخ.   
صابات العمل ،الوبائية والسرطان واألمراض التي تكفلها الدولة األمراض .17  وحوادث السير.  ،وا 
معالجة داخل المستشفى أو فحوصات أو غيرها من اإلجراءات الطبية التي يمكن القيام بها خارج المستشفى  أي .18

 تعرض المؤمن له للخطر.  من غير
 المشدات. و بالحاالت التجميلية،  قةواألمصال، األدوية المتعل المطاعيم .19
 دواء. تعدّ المواد التي ال  جميع .21
 ء المضادات الحيوية والفطرية والطفيلية. ، باستثنامن عبوة دواء واحدة أكثر .21
زالة اللحميات والناميات األنفية أو انحراف الوتيرة ومعالجة الدوالي بكافة أشكالها،  فحوصات .22 اكتشاف الحمل وا 

 بما فيها األمراض السرطانية. ،واألورام بجميع أشكالها ،واألمراض المزمنة جميعها
 . أمور متعلقة بذل وأية  ،واإلجهاض الحمل والوالدة نفقات .23
إاّل أن الشركة توافق على شمول إصابة العمود الفقري الناجمة بصورة مباشرة  ،اعتالل في العمود الفقري  أي .24

أمراض ومعالجة  ،ير واستئصال اللوزتينسكما يستثنى تغطية كل من البوا ،عن حادث مشمول بهذا التأمين
  .ها(دوالي الخصيتين وغير والدوالي ) ،القرحة المزمنة

 العامة والفحوصات التي ال تظهر نتائجها علة أو مرض.  الفحوصات .27
 صحي.   تأمينل  تعتمد البطاقة الجامعية بطاقة  :  (0) المادة 
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 تعليمات مجلس طلبة جامعة الزيتونة األردنية
 

 التعريفات :الفصل األول
الزيتونةةةة األردنيةةة( لتمثيةةةل  ى ) مجلةةةس طلبةةة جامعةةةمسةةمجلةةس ي ليةةةةفةةي جامعةةةة الزيتونةةة األردنيةةة األهيشةةكل  (:   1المادة ) 

 طلبتها في الشؤون الطالبية على أن يكون مقره في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.
  ذل :يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القريبة على خالف  (: 2المادة ) 

 جامعة الزيتونة األردنية   الجامعة
 رئيس الجامعة.  الرئيس
 عميد شؤون الطلبة.  العميد

 مجلس طلبة جامعة الزيتونة األردنية.  المجلس
الهيئة العامة

  
جميع الطلبة المنتظمين المسجلين في مختلف التخصصات المعتمدة 

 في كليات الجامعة لنيل درجة علمية أو شهادة .
  

 األهداف: الفصل الثاني
(: 3المادة )   يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي : 

 دعم مختلف النشاطات الطالبية في الميادين العلمية والثقافية واالجتماعية والرياضية. -أ
 توثيق عرى التعاون بين الطلبة وحفزهم على العمل الجماعي. -ب
المشةكالت التةي تعتةرض  المسةيرة التعليميةة متابعة قضايا الطلبة والتنسيق مع إدارة الجامعة لحّل  -ج

 للطالب.
 تنمية الممارسة الديمقراطية والحوار الموضوعي واحترام الرأي اآلخر. -د
صقل شخصية الطالب وفق نظرة شمولية تستجيب لقيم الحضارة االسالمية وتعزز االنتماء الى   -هة

 الجامعة الوطن.
دارة الجامعة والكليات والدوائر ، والعمل على دعم اتاحة فرص التفاعل االيجابي بين الطلبة ،  -و وا 

 المسيرة االكاديمية.
تأكيد أهمية استثمار الجياة الجامعية لالعداد للمستقبل واالحترام المطلق للقوانين واألنظمة و  -ز

 التعليمات المرعية ، ونبذ العصبيات والتحلي بقيم ومثل المجتمع األردني.
 

 المجلس وتكوينهعضوية : الفصل الثالث
(: 4المادة )   يشترط في كل م ن  ي رشح عضوا  للمجلس مايلي: 

أن يكون قد اتم بنجاح الحةد األدنةى مةن السةاعات المعتمةدة فةي الفصةل الدراسةي الواحةد  -أ
 وفقا  للتعليمات النافذة في الجامعة.

 أاّل يقل معدله التراكمي عن الحد األدنى المقرر. -ب
الجامعة طيلة مدة عضويته ، وي عتبر الطالب المسجل للحد األدنى من أن يكون منتظما  في  -ج

 العبء الدراسي طالبا  منتظما  في الجامعة باستثناء فصل التخرج والفصل الصيفي .
أاّل يكون قد تلقى عقوبة تأديبية تتجاوز اإلنذار األول حتى بداية الترشيح ، وفي حال توقيعها أن  -د

 راسيان على األقل.يكون قد مضى عليها فصالن د
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 لكافة الرسوم المقررة للجامعة. أن يكون مسددا   -هة
(  7المةةةةةةةةةادة ) 

: 
 يتشكل المجلس من الطلبة المنتخبين في كليات الجامعة حسب التمثيل التالي :  -أ

 عضو واحد على األقل لكل كلية. -1
 عدد من األعضاء يتناسب مع الطلبة المسجلين في الكلية. -2

العمداء نسبة التمثيل المطلوبة في ضوء اإلعالن عن األعداد الرسمية للطلبة المسةجلين يحدد مجلس  -ب
 دراسي الثاني من العام الجامعي بالكليات المختلفة في مطلع الفصل ال

(  1المةةةةةةةةةادة ) 
: 

 ي عتبر التصويت في االنتخابات حقا  لكل عضو في الهيئة العامة. -أ
  التالي : تجرى االنتخابات على النحو     -ب

 ت عتبر كل كلية في الجامعة دائرة انتخابية واحدة. -1
يخصةةةص لكةةةل دائةةةرة انتخابيةةةة عةةةدد مةةةن صةةةناديق االقتةةةراع يتناسةةةب مةةةع أعةةةداد طلبةةةة  -2

 الكلية.
ينتخب الطلبة في كل كلية مةن يمةثلهم فةي المجلةس انتخابةا  مباشةرا  مةع مراعةاة مةا ورد  -3

 في المادة الخامسة من هذه التعليمات.
 انتخابات المجلس خالل الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي.تجري  -4
تجةةري االنتخابةةات لعضةةوية المجلةةس فةةي يةةوم واحةةد فقةةط علةةى أن تبةةدأ عمليةةة االقتةةراع  -7

 من الساعة التاسعة صباحا  وحتى الساعة الخامسة من بعد ظهر ذل  اليوم.
فةةةق األعةةةراف الجامعيةةةة تةةتم الدعايةةةة االنتخابيةةةة قبةةةل بدايةةةة االنتخابةةات بأسةةةبوع واحةةةد و  -1

 وموافقة العميد.
 تتم االنتخابات عن طريق االقتراع السري. -7
 يصدر الرئيس األسس واإلرشادات الداخلية إلجراء االنتخابات وفقا  لهذه التعليمات. -8

 ي نتخب المجلس لمدة سنة واحد فقط تبدأ من تاريخ إعالن النتائج وتنتهي مع بداية انتخابات العام  -ج
 لقادم.ا          

 
 جلس وصالحياتاجتماعات الم:  الفصل الرابع
(  7المةةةةةةةةةادة ) 

: 
يعقةةةد المجلةةةس اجتماعةةةه األول بةةةدعوة مةةةن العميةةةد النتخةةةاب الةةةرئيس ونائبةةةه وأمةةةين السةةةر وأعضةةةاء  -أ

اللجةةان مةةن بةةين أعضةةائه خةةالل أسةةبوعين مةةن تةةاريخ إعةةالن نتةةائج االنتخابةةات ، ويحةةدد بعةةد ذلةة  أوقةةات 
 اجتماعاته.

اجتماعات المجلس علنيةة ، ويجةوز انعقادهةا بشةكل سةري إذا اقتضةت     طبيعةة الموضةوعات  تكون  -ب 
 المطروحة ذل  شريطة موافقة أغلبية األعضاء.

ذا لةم يتةوفر هةذا النصةاب خةالل  -ج يكون نصاب الجلسات قانونيةا  إذا حضةرت األغلبيةة المطلقةة ، وا 
اع إلةةى موعةةد آخةةر ي عقةةد خةةالل عشةةرة أيةةام مةةن سةةاعة مةةن الوقةةت المحةةدد لبةةدء االجتمةةاع فيؤجةةل االجتمةة

التةةةاريخ المحةةةدد لالجتمةةةاع األول ويكةةةون النصةةةاب فةةةي االجتمةةةاع الثةةةاني قانونيةةةا  إذ حضةةةر ثلةةةث أعضةةةاء 
  المجلس على أن يكون من بينهم رئيس المجلس وأمين السر.

 
(  8المةةةةةةةةةادة ) 

: 
 يتولى المجلس الصالحيات التالية:

قرارها.مناقشة خطة عمل المجلس  -أ  وا 
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قرارهما. -ب  مناقشة التقريرين السنويين المالي واإلداري وا 
 إعداد الموازنة المقترحة وتقديمها إلى العميد. -ج
 عن طريق العميد. هذه التعليمات ورفعها إلى الرئيسإقتراح إجراء التعديالت التي يراها مناسبة على  -د 
 أهدافة.لتي يراها ضرورية لتحقيق إقتراح التوصيات ا -هة

 
 رئيس المجلس ونائبه وأمين السر:  الفصل الخامس

( :9المادة )  ي شترط في رئيس المجلس ونائبه مايلي: -أ 
 أن يكون أردني الجنسية. -1
 أن يكون قد درس بنجاح الساعات المعتمدة المحددة تاليا : -2

 ( ساعة معتمدة من الخطة الدراسية للطالب في مرحلة البكالوريوس.11) -
 ساعة معتمدة من الخطة الدراسية لطالب الدراسات العليا.( 17) -

أن يكةةون مسةةجال  للحةةد األدنةةى علةةى األقةةل مةةن العةةبء الدراسةةي فةةي كةةل فصةةل طيلةةة شةةغله  -3
 لمنصبه، باستثناء فصل التخرج والفصل الصيفي.

 أن ال يقل معدله التراكمي عن الحد األدنى المطلوب في التعليمات النافذة. -4
 لس ونائبه المنصب مرة واحدة فقط.يشغل رئيس المج -ب              

( :11المادة )  يتولى رئيس المجلس المهام التالية:  -أ 
 الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس والهيئة اإلدارية. -1
 رئاسة اجتماعات المجلس والهيئة اإلدارية. -2
 الالزمة بشأنها.إحالة قرارات المجلس وتوصياته إلى الهيئة اإلدارية التخاذ اإلجراءات  -3
 تمثيل المجلس لدى الهيئات الطالبية المماثلة. -4

 يتولى نائب رئيس المجلس مهام واختصاصات رئيس المجلس في حال غيابه. -ب
 يتولى أمين سر المجلس االختصاصات التالية: -ج

 إعداد جدول األعمال بالموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس. -1
 إعداد محاضر الجلسات. -2
 أمانة سر المجلس. -3
 تسّلم مراسالت المجلس وحفظ مستنداته وأوراقه وأختامه. -4
 تزويد عمادة شؤون الطلبة بمحاضر جلسات المجلس أوال  بأول. -7
 القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس في حدود صالحياته. -1

 
 لجان المجلس واختصاصاتها:  الفصل السادس

( :11المادة ) ر ورؤساء اللجةان المجلس هيئة إدارية برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائب الرئيس وأمين الستدير شؤون  
 الدائمة للمجلس.

( :12المادة )  ختصاصاته اللجان الدائمة التاليةيشكل المجلس في سبيل ممارسته ال -أ 
 اللجنة المالية. -1
 لجنة قضايا الطلبة. -2
 لجنة النشاطات الطالبية. -3
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 لخدمة الجامعة و المجتمع.لجنة العمل التطوعي  -4
 لجنة العالقات الخارجية. -7

 تنتخب هذه اللجان الدائمة رؤساء ومقررين لها في أول أجتماع تعقده بعد  تشكيلها. -ب
 يجوز للمجلس أن يشكل لجانا  مؤقتة من بين أعضائه للقيام بمهام محددة . -ج
ينظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحدد مهامها وصالحياتها بموجب أسس  يصدرها المجلس وتةزود  -د 

 بها عمادة شؤون الطلبة عند إقرارها. 
 امة.يجوز لجميع لجان المجلس االستعانة في ممارسة مهامها بمن تراه مناسبا  من أعضاء الهيئة الع -هة

( :13المادة )  ية المهام التاليةالهيئة اإلدار  تتولى 
 انتخاب أمين الصندوق من بين أعضائها. -1
 تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة توصياته. -2
 إعداد مشروع موازنة المجلس. -3
 اإلشراف على لجان الكليات ومراقبة أدائها. -4
قتراح الحلول المناسبة لها. -7  دراسة القضايا الطالبية وا 
والتوصةةية باعتمةةاده مةةن عميةةد شةةؤون وضةةع مشةةروع خطةةة عمةةل لبةةرامج الطلبةةة ونشةةاطاتهم  -1

 الطلبة.
 مناقشة التقريرين السنويين المالي واإلداري ورفعهما إلى المجلس. -7
 دراسة الموضوعات التي يحولها العميد. -8

( :14المادة ) يتةةولى أمةةين سةةر المجلةةس أمانةةة سةةر الهيئةةة اإلداريةةة وتنةةاط بةةه ذات الواجبةةات المشةةار  إليهةةا فةةي المةةادة  -أ 
 هذه التعليمات. /ج( من11)
 ى أمين الصندوق الواجبات التاليةيتول  -ب

يداعها في حساب المجلس . -1  تسّلم جميع المقبوضات بموجب إيصاالت وا 
 صرف النفقات وفقا  لقرارات الهيئة اإلدارية. -2
تقةةديم كشةةف شةةهري إلةةى رئةةيس الهيئةةة اإلداريةةة بالمقبوضةةات والمةةدفوعات وت رفةةع نسةةخة منةةه  -3

 إلى العميد.
 الدفاتر والسجالت المالية وفقا  لالنظمة المحاسبية السارية.مس   -4
 إعداد التقرير المالي السنوي. -7

( :17المادة ) تجتمةةةع الهيئةةةة اإلداريةةةة فةةةي غضةةةون أسةةةبوع مةةةن تشةةةكيلها ، كمةةةا تتةةةوالى إجتماعاتهةةةا أسةةةبوعيا  وكلمةةةا دعةةةت  
 حاضر منظمة.الظروف وتقوم بتوثيق جلساتها بم

( :11المادة ) تشةكل فةي كةل كليةةة مةن كليةات الجامعةة لجنةةة تسةمى ) لجنةة الكليةة ( مكونةةة مةن جميةع ممثلةةي  -1 -أ 
ذا كان عةدد هةؤالء الممثلةين أقةل مةن ثالثةة يكتمةل العةدد بأخةذ  الكلية األعضاء في المجلس ، وا 

 الحائزين على أعلى األصوات من مرشحي الكلية.
 ي المجلس.تنتخب اللجنة رئيسا  لها من بين أعضائها ف  -2     

 ولى لجنة الكلية المهمات التاليةتت -ب
 إعداد التقرير السنوي على مستوى الكلية. -1
 متابعة النشاطات التي يقرها المجلس على مستوى الكلية. -2
قتةةراح الحلةول لهةا ، ورفةةع هةذه الحلةول المقترحةةة إلةى الهيئةةة  -3 دراسةة قضةايا الطلبةةة فةي الكليةة وا 
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 اإلدارية.
 الطالبية على مستوى الكلية ورفعها إلى الهيئة اإلدارية.إعداد خطة النشاطات  -4
 تنفيذ قرارات الهيئة اإلدارية المتعلقة بشؤون طلبة الكلية. -7

 
 سقوط العضوية:  الفصل السابع

:(17المادة )  تسقط عضوية أي عضو في المجلس وفي الهيئات واللجان التابعة له في المجاالت التالية: -أ 
إرتكةةةةاب أي عمةةةةل محظةةةور أو مخةةةةالف ألهةةةةداف المجلةةةةس أو اإلسةةةةاءة إلةةةةى إقةةةدام العضةةةةو علةةةةى  -1

 سمعته.
 إرتكابه أية مخالفة تأديبية تتجاوز عقوبتها اإلنذار األول. -2
 إدانته بارتكاب جناية أو جنحة. -3
 فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الرابعة باستثناء المعدل التراكمي. -4
 الوفاة . -7
 ية.االستقالة الخط -1
 االنتقال من كلية إلى أخرى أثناء فترة العضوية. -7
 التغيب عن حضور جلسات المجلس ثالث مرات متتالية أو ست مرات متفرقة دون عذر مقبول. -8

( مةن هةذه 1تسقط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضاءه في الحاالت الواردة في البند   ) -ب
 واردة في البنود األخرى.المادة ، وتسقط حكما  في الحاالت ال

 
 الموارد المالية للمجلس:  الفصل الثامن
 للمجلس موازنة خاصة تشرف عليها الهيئة اإلدارية. -أ المادة )18( :

 .تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي -ب
منحة مالية سنوية تقدمها الجامعة بواقع دينار عن كل طالب مسجل فةي كةل فصةل دراسةي  -1

الفصل الصيفي ، وتدفع هذه المنحة علةى قسةطين علةى أن تتسةوى األمةور الماليةة باستثناء 
 عند نهاية كل فصل جامعي.

 الهبات والمنح والتبرعات التي ترد باسم المجلس ويقبلها مجلس الجامعة. -2
 ريع النشاطات التي يقوم بها المجلس. -3
 أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة. -4

   قةةرره الةةرئيس وتسةةحب بموجةةب تةةوقيعينالمجلةةس باسةةمه فةةي البنةة  الةةذي يتةةودع أمةةوال  -ج
 من رئيس المجلس أو أمين الصندوق مع العميد.

يجةةةري الصةةةرف بقةةةرار مةةةن الهيئةةةة اإلداريةةةة مةةةذيال  بتوقيعةةةات كةةةل مةةةن رئةةةيس المجلةةةس    -د
وأمين الصندوق باالضافة إلى أمةين السةر أو نائةب رئةيس المجلةس ويجةوز لةرئيس المجلةس 

( خمسةةةين دينةةةارا  شةةةهريا ب  يحةةةتفظ بهةةةا أمةةةين الصةةةندوق كسةةةلفة 71إنفةةةاق مةةةا ال يزيةةةد علةةةى )
 للمصروفات على أن ت سدد حسب األصول.

يتةةةولى المةةةدير المةةةالي للجامعةةةة تةةةدقيق إيصةةةاالت الصةةةرف والمسةةةتندات الماليةةةة وأوجةةةه -هةةةة
 الية.الصرف الخاصة بالمجلس ، ويتم إطالعه أوال  بأول على كلفة المعامالت الم
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 أحكام عامة:  الفصل التاسع
: (19المادة ) يؤدي رئيس المجلس وأعضاؤه القسم التالي أمام رئيس الجامعة في موعد أقصاه أسبوعان مةن تةاريخ إعةالن  

" أقسم باهلل العظيم أن اكون مخلصا  للوطن والملـك بـارا  برسـالة الجامعـة محافظـا  علـى  نتائج االنتخابات:
خالص" .  القوانين واألنظمة والتعليمات المرعية وأن أؤدي عملي بأمانة وا 

( : 21المادة ) إذا شغر مكان عضو من أعضاء المجلس يحل محله مةن يلةي آخةر األعضةاء فةي عةدد األصةوات ،فةإن لةم  
بقى على إنتهاء مدة المجلس ثالثة أشهر على األقةل ، انتخةب عضةو جديةد للمكةان الشةاغر إلكمةال يوجد و 

 هذه المدة.
( : 21المادة ) ي عتبةةةر المجلةةةس مسةةةتقيال  باسةةةتقالة غالبيةةةة أعضةةةائه ، وكةةةذل  بالنسةةةبة إلةةةى الهيئةةةة اإلداريةةةة واللجةةةان التابعةةةة  

 للمجلس.
( : 22المةةادة )

  
 بحضور األغلبية المطلقة لاعضاء. يكون أي اجتماع قانوني

( : 23المادة )  تتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية الحضور وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا . 
( :24المادة ) إذا استقال رئيس المجلس أو نائبه أو أمين السر من منصبه أو سةقطت عضةوية أي مةنهم ينتخةب المجلةس  

 بديال  له.
( : 27المادة ) يمارس المجلةس اختصاصةاته إلةى المةدى الةذي ال تتعةارض فيةه هةذه الممارسةة مةع االختصاصةات المنوطةة  

 بالمجالس واإلدارات المختلفة في الجامعة وفقا  لقوانينها وأنظمتها وتعليماتها النافذة.
( : 21المادة ) الجامعةة وتةؤول أمةوال المجلةس إلةى خزينةة يحل المجلس بقرار من مجلس العمةداء بنةاء  علةى تنسةيب رئةيس  

 الجامعة.
( : 27المادة )  يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد نص عليها في هذه التعليمات. 
( : 28المادة )  تنتهي مدة المجلس األول مع إنتهاء إجراء إنتخابات المجلس في الموعد المحدد. 
( : 29المادة )  شؤون الطلبة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.رئيس الجامعة وعميد  
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 النظام الداخلي لتأديب الطلبة في جامعة الزيتونة األردنية 
ي سمى هذا النظام )النظام الداخلي لتأديب الطلبة في جامعة الزيتونة األردنيةة( صةادر بموجةب الفقةرة )م(   ( : 0المادة ) 

 م .2111( لسنة 43الجامعات األردنية الخاصة المؤقت رقم )( من قانون 9من المادة )
للمصطلحات التالية حيثمةا وردت فةي هةذا النظةام المعةاني المخصصةة لهةا أدنةاه مةا لةم تةدل القرينةة علةى   ( : 0المادة ) 

 غير ذل  :
 الجامعة : جامعة الزيتونة األردنية.

 الرئيس : رئيس الجامعة .
 المجلس  : مجلس العمداء .

( 4تسري أحكام هذا النظام على طلبة الجامعة الذين يرتكبةون المخالفةات المنصةوص عليهةا فةي المةادة )  ( : 0لمادة ) ا
 من هذا النظام .

تعتبةةر األعمةةال التاليةةة مخالفةةات تعةةّرض الطالةةب الةةذي يرتكةةب أيةةا  منهةةا للعقوبةةات التأديبيةةة المنصةةةوص   ( : 0المادة ) 
 عليها في هذا النظام :

متناع المدّبر عن حضور المحاضرات أو الدروس النظرية والعملية أو عن األعمال األخرى اال -أ
 التي تقضي األنظمة والتعليمات بالمواظبة عليها ، وكل تحريض يؤدي إلى هذا االمتناع.

الغش في امتحان أو اختبار تجريه الجامعة أو االشترا  أو الشروع فيه ، واإلخالل بنظام  -ب
 و الهدوء الواجب توافره فيه .االمتحان أ

أي فعل ماس بالشرف أو الكرامة أو األخالق أو مخل بحسن السيرة    والسلو  أو من شأنه   -ج
اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها ، بما في ذل  أي فعل من هذا القبيل يرتكبه 

 تقوم به . الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشتر  فيها الجامعة أو أي نشاط
المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في   -د

الجامعة ، أو االشترا  في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة ، أو 
 التحريض عليه .

 ون إذن مسبق .استعمال مباني الجامعة لغير األغراض التي أعدت لها أو استعمالها د -هة
توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو جمع التواقيع أو التبرعات التي من شأنها   -و

 اإلخالل باألمن و النظام الجامعي أو اإلساءة إلى الوحدة الوطنية .
 
 اإلخالل بالنظام واالنضباط الذي تقتضيه المحاضرات أو الندوات أو األنشطة التي تقام داخل  -ز

 الجامعة .
أي عمل يشكل إهانة أو إساءة أو اعتداء يرتكبه الطالب بحق عضو هيئة التدريس أو أي من   -ح

 العاملين أو الطلبة في الجامعة .
 إتالف ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة .  -ط
 التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال أوراق مزورة في أي أغراض جامعية .  -ي
 إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة .  - 
 سرقة أي من ممتلكات الجامعة .  -ل
التحريض أو االتفاق مع الطلبة أو أشخاص آخرين على ارتكاب أعمال عنف أو مشاجرات ضد   -م

 الطلبة أو أشخاص آخرين داخل الجامعة .
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 ئفية أو إقليمية أو الترويج لها داخل الحرم الجامعي .الدعوة إلى أفكار سياسية أو طا  -ن
 مخالفة قانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليماتها أو قراراتها النافذة . -س

من هذا النظام على النحو  (4تحدد العقوبات على المخالفات التي يرتكبها الطالب الواردة في المادة )  ( : 0المادة ) 
 :التالي

 الخطي .التنبيه    -أ
 اإلخراج من قاعة التدريس و استدعاء األمن الجامعي عند الضرورة إلخراجه . -ب
 الحرمان من حضور بعض أو كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها.  -ج
 الحرمان لمدة محددة من االستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق الجامعية  -د

 التي تم ارتكاب المخالفة فيها .
 الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة الطالبية التي ارتكبت المخالفة فيها. -هة
 اإلنذار بدرجاته الثالث : األول والمزدوج و النهائي .  -و
 الغرامة بما ال يقل عن قيمة ما أتلفه الطالب .  -ز
أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة، وتغريم الطالب الرسوم إلغاء التسجيل في مادة   -ح

 المقررة للمواد التي تم إلغاؤها .
 اعتباره راسبا  في مادة أو أكثر .  -ط
 الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر .  -ي
 الفصل النهائي من الجامعة .  - 
 أن هنال  عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها .إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين   -ل

إذا ضبط الطالب أثناء تأدية االمتحان أو االختبار في إحدى المواد متلبسا  بالغش أو تثبت نتيجة   ( : 0المادة ) 
 التحقيق أنه حاول الغش أو اشتر  أو شرع فيه توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة :

 ره راسبا  في تل  المادة .اعتبا -1      
 إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذل  الفصل وتغريمه رسومها كاملة . -2      
 فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه . -3      

الدخول لتأدية امتحان أو اختبار  توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على -أ  ( : 0المادة )      
 بدال  منه العقوبات التالية مجتمعة :

 اعتباره راسبا  في ذل  االمتحان أو االختبار . -1
 إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذل  الفصل . -2
فصل الذي فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على األقل اعتبارا  من الفصل الذي يلي ال -3      

 ضبط فيه .
الب آخر العقوبات التالية توقع على الطالب الذي دخل ) أو أدى ( االمتحان أو االختبار بدال  من ط -ب

 :مجتمعة
 إلغاء تسجيله في المواد المسجلة له في ذل  الفصل . -1     
لي الفصل الذي فصل الذي يفصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على األقل اعتبارا  من ال -2     

 .ضبط فيه
ذا كان الشخص الذي دخل قاعة االمتحان من غير طلبة الجامعة فيحال إلى الجهات القضائية  -3      وا 

 المختصة .
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 يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام . -أ  ( : 8المادة )    
الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول في حالة إيقاع عقوبة  -ب   

 إلى الحرم الجامعي خالل مدة الفصل إال بإذن مسبق من عميد شؤون الطلبة .
تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة ، وتبلغ الجهة  -أ  ( : 0المادة )    

لى ولي أمر المختصة بفرض ال لى مدير القبول والتسجيل وا  عقوبة قرارها إلى عميد الكلية المعني، وا 
لى الجهة الموفدة ، إن وجدت ، ولعميد الكلية المعني وضع القرار في لوحة اإلعالنات .  الطالب وا 

شؤون على عميد الكلية تبليغ جميع قرارات فرض العقوبات على أي من الطلبة في كليته إلى عميد  -ب     
 الطلبة .

إذا فصل طالب فصال  تأديبيا  مؤقتا  مدة فصلين دراسيين أو أكثر وقع بينها فصل صيفي فال يحق له  -أ   ( :01المادة )   
التسجيل في هذا الفصل الصيفي حكما  ، وال يعّد الفصل الصيفي ضمن عدد الفصول التي تشملها 

 العقوبة .
 فصال  مؤقتا  أي مواد يدرسها خالل مدة فصله في أي جامعة أخرى .ال تحتسب للطالب المفصول  -ب     

 ال يحق للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل إنتهاء التحقيق معه . -أ     ( :00المادة )   
 توقف إجراءات تخريج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها . -ب      

يؤلف مجلس الكلية في الشهر األول من كل عام جامعي لجنة من ثالثة أعضاء باإلضافة   -1 -أ    ( :00المادة )            
إلى عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ، وذل  للتحقيق في المخالفات التي 

 يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية .
 واحدة قابلة للتجديد .تكون مدة اللجنة سنة  -2       
يتولى عميد الكلية إحالة المخالفات إلى اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة  -3             
 بشأنها .

يؤلف عميد شؤون الطلبة في مطلع العام الجامعي لجنة من ثالثة أعضاء باإلضافة إلى  -1  -ب                   
ضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ، وذل  للتحقيق في المخالفات التي احتياطي من أع  عضو رابع 

حرم الجامعة خارج مباني الكليات ، ويجوز للعميد في حالة الضرورة تشكيل أكثر   يرتكبها الطلبة في 
 من لجنة للتحقيق .

 تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد . -2      
وتنسيب العقوبة  شؤون الطلبة إحالة المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيهايتولى عميد  -3            

 .المناسبة بشأنها
يؤلف المجلس في مطلع العام الجامعي مجلسا  تأديبيا  يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيسا  ،  -أ       ( :00المادة )     

التدريسية في الجامعة ويتم تسمية عضو وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثالثة أعضاء من الهيئة 
رابع احتياطي من الهيئة التدريسية في الجامعة ، وذل  للنظر في مخالفات الطلبة المحالة إليه من 

 الرئيس أو من عميد شؤون الطلبة أو من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال .
 تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد . -ب

 ي حاالت خاصة أن يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيسا  آخر لمدة محددة .للمجلس ف -ج     
على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة إليها خالل مدة ال تتجاوز أربعة عشر   ( :00المادة ) 

يوما  من تاريخ إحالتها من الجهات المختصة ، وللرئيس تمديدها إن اقتضت الظروف ذل  وعلى 
حقيق الطالب المخالف المثول أمام لجان التحقيق أو مجلس التأديب خالل هذه المدة و للجان الت
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ومجلس التأديب الحق في القيام باإلجراءات التأديبية غيابيا  إذا لم يمثل الطالب المخالف بعد تبليغه عن 
 طريق اإلعالن في الكلية للمرة الثانية .

إذا انتهت المدة المحددة ألي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب فإنها تستمر في ممارسة  -أ      ( :00المادة )
 تها إلى أن تشكل لجان جديدة ومجلس جديد يحل محلها .صالحيا

يتم إقرار العقوبات المنسب بها من قبل لجان التحقيق من العميد المعني إذا كانت من صالحياته  -ب    
ال تحال إلى المجلس التأديبي التخاذ ما يراه مناسبا  .  وا 

 الطلبة على النحو التالي : تحدد صالحيات إيقاع العقوبات التأديبية على  ( :00المادة )
 ( ووبات المنصوص عليها في الفقرات )ألعضو هيئة التدريس أو من يدرس المادة ، حق إيقاع العق -أ  

 ( من هذا النظام بتبليغ خطي .7( من المادة ))ب( و)ج
( من هذا 7في الفقرات من )أ( إلى )ط( من المادة ) للعميد حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها -ب    

 .النظام
( من هذا النظام وفقا  لقناعته 7لمجلس التأديب حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة ) -ج    

 بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه .
ها في الفقرات )ي( و ) ( ثناء العقوبات المنصوص عليتكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باست -أ    ( :00المادة )

( من هذا النظام،إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى المجلس أي قرار منها خالل 7( من المادة )و )ل
خمسة عشر يوما  من تاريخ صدور القرار أو إعالنه في الكلية، وللمجلس أن يصادق على القرارات 

ذا لم يستأنف الطالب قرار العقوبة يعتبر القرار التأديبي  المتخذة بشأن العقوبة أو يعدلها أو يلغيها،وا 
 الصادر بحقه نهائيا  .

 ال يعاقب الطالب على المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية واحدة. -ب          
يكون للتبليغات يتولى موظفو األمن الجامعي المحافظة على األمن والنظام داخل الحرم الجامعي، و   ( :08المادة )

 والتقارير التي يقدمونها حجيتها ما لم يثبت عكس ذل  .
للرئيس أن يتولى اختصاصات مجلس التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة   ( :00المادة )

أو اضطراب أو إخالل بالنظام الضرورة كحدوث مشاجرات أو شغب أو اعتداء على ممتلكات الجامعة 
 ، ويبلغ الرئيس قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى المجلس.افيه

للجامعة االستمرار في إجراءاتها التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة   ( :01المادة )
منظورة لدى جهات أخرى كما أن توقيع عقوبة تأديبية بحق أي من الطلبة ال يمنع من مالحقته قضائيا  

 وفقا  ألحكام القانون .
للرئيس الحق بمالحقة أي من الطلبة قضائيا  وفقا  ألحكام القوانين النافذة ، وذل  في الحاالت التي يرى  ( :00المادة )

 أنها تستدعي مثل هذا اإلجراء .
 إلقرارها . يضع الرئيس التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام ويرفعها لمجلس األمناء  ( :00المادة )
 ي لم يرد فيها نص في هذا النظام.يبت المجلس في األمور الت  ( :00المادة )
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 دليل الطالب لضمان جودة التعليم في جامعة الزيتونة األردنية
 

 مقدمة
هذا النظام  أبنائي الطلبة، أنتم تنتمون اليوم الى جامعة تطبق نظام إدارة الجودة في أدائها األكاديمي والعلمي واإلداري،

الذي يهدف الى تحسين اآلداء وتطوير النتائج ويهتم بجودة الخريج ونوعيته، ويقدم أفضل الخدمات للطلبة أثناء الدراسة، 
 ويسهم في تعزيز التفاعل مع المجتمع وخدمته.

 وخلقيا   ا  يوثقاف معرفيا   اناإلنس بناء في تساهم حيث العالي، للتعليم األساسية الركيزة هي الجامعات انطالقا  من إدراكنا أن
 التنمية خطط تحتاجها التي التخصصات في البشرية الموارد تنمية على يساعد الذي النحو ىعلتبني لديه المهارات و 

 ،العالي التعليم مؤسسات بتطوير والمجتمعي الحكومي المستويين ىعل األردن في االهتمامومع تزايد  في الوطن. المستدامة
 علينا لزاما   أصبح  .الشاملة التنمية عمليات قيادة في دورها وتفعيلت، المؤسسا هذه أداء جودة ى مستو  تحسين بهدف وذل 
  .قيمالو  ثوابتال على الحفا  مع االعتبار فى العوامل هذه نضع أن
 إعداد وأصبح  .التميز لتحقيق المستمر والتحسين التطوير فى أداة ،تبنت جامعة الزيتونة األردنية نظام إدارة الجودة هنا

 مؤسسة تناله لن الذى االعتماد، معايير ضمن العمل، بسوق  وارتباطها مهاراته فى ذل  وأثر ،له يقدم عما ؤهاورض الطالب
 التعليمية المؤسسة وفى عامة بصفة - التعليمي النظام في فرد كل أصبح فقد للجودة، الشامل للمنظور ووفقا .استيفائه دون 

 .الهدف لتحقيق الهمم واتحاد الجهود بتضافر إال ذل  يتحقق ولن آمالها، تحقيق وعن المؤسسة عن والؤ مس – خاصة بصفة
مهمتكم أعزائي الطلبة هي المساهمة الفعالة والعطاء المثمرفي تفعيل نظام إدارة الجودة، لتكونوا جزءا  من مكوناته، فمن 

 وفوائده.أجلكم يطبق هذا النظام، وعليكم تعود منافعه 
 

 عزيزي الطالب،
 ألداء تعاونى أسلوب فالجودة ...وحد  تبدأ ولن ذل ، لتحقيق مدخل  هى الجودة أن الدليل هذا قراءة عند ل  سيتضح
 واالرتقاء نوعية نقلة إحداث بغية األطراف جميع مواهب توظف التى القيم من مجموعة وتحكمها األهداف، وتحقيق األعمال

 .أنت وبخاصة بمستواهم،
 في الكليات واألقسام األكاديمية،للجودة األنشطة هذه كل خلف ويقف الجودة، لضمان مكتب ستجدقسم  و  كليت  في حول 

صرارا   أكيدة عزيمة مكتب االعتماد وضمان الجودة في الجامعة،  التي المنشودة مكانته إلى بالتعليم للوصول يلين لن وا 
 في آرائهم واستطالع الطالب رأي لقياس استفتاء   رأصد أن ،الطالب مكانة تؤكد التي ة المكتبأنشط أول من وكان نرجوها،
 .للجامعة اإللكتروني الموقع على متاحا ستجدهو  التعليمية، العملية
 على الضوء لقىالذي يو  الدليل، هذايقدم مكتب االعتماد وضمان الجودة في الجامعة،  الطالبة وعزيزتي الطالب عزيزي  ول 

 المجال في وضع  ،ل  يحقق وبما إليه، تنتمي الذي المكان مستقبل رسم على يساعد بما المنظومة هذه فى المهم دوركم
 األمم فيه تتسابق عصر في وجه، أكمل ىعل دوره يؤديمتميزا   مواطنا ولتصبح واإلبداع، التفوق  ل  يحقق الذي المناسب

 .  والتميز التقدمى عل
  

 التعليم؟ فى الجودة ننشد لماذا
 وافرتت الجودة متطلبات تحقق مرموقة جامعات فى يتخرجون  الذين الطالب أن تعلم هل الطالبة، عزيزتى الطالب عزيزي 

 ل  يضمن العالى التعليم مؤسسات فى الجودة نظم وتطبيق .خارجها أو بلدهم في سواء غيرهم، من أفضل عمل فرص لهم
 تخرج ، فور إليها تسعى التى الوظيفة على للحصول عديدة فرصا   ل  ويوفر الخريجين، آالف وسط متميزا   خريجا تكون  أن

 :بأنهم يتميزون  طالبا تخرج الجودة نظم تطبق التي الجامعات إن .توظيف  على تتهافت العمل سوق  منظمات ويجعل
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 وتقاليد عادات واحتراممراعاة  مع خارجها وفي بلدهم في العمل ظروف مختلف مع التكيف على وقدرة إرادة ووذ 
 .اآلخرين وثقافات

  ين.ر خاآل مع الناجح والتواصل االّتصال على قادرون 
  البناءة القرارات واتخاذ المشكالت حل على قادرون. 
  يز.والتم اإلبداع على قادرون 
  واألزمات والموارد الوقت إدارة على قادرون. 
 بالنفس وثقة أخالق ذوو.  
 ل.مقبو  ومظهر قويم سلو  ذوو 

 
 :فى يتمثل التعليمية، العملية على جيدا   مردودا   يضمننظام إدارة الجودة في الجامعة،  تطبيقكما أن 
 جامعة.ال أفراد لجميع األداء مستوى  ورفع التعليمية الكفاءة زيادة  
 الطالب بمستوى  متكامل شامل ارتقاء. 
 جامعةال تجاه أمورهم وأولياء الطالب لدى الوعي تنمية. 
 المسئوليات وتحديد األدوار ووضوح اإلداري  النظام وتطوير ضبط. 
 والمجتمع أمورهم وأولياء الطالب بمتطلبات الوفاء. 
 التعليمية الخدمات عن العمل وسوق  المحلى والمجتمع أمورهم وأولياء الطالب رضاء متابعة. 
 والتعاون م التفاه من جوا   يوفر بما الفريق، بروح والعمل ،جامعةال أفراد جميع بين والتكامل الترابط . 
 العالميو  واالعترافاإلقليمي المحلي والتقديراالحترام  نيل. 
 التصحيحية اإلجراءات خالل من معها والتعامل الصحيحة، العلمية بالطرق  تقابلها التى للمشكالت الجامعة تحليل 

 .والوقائية
 مع والتعامل اإلبداع على قادرة مؤهلة أجيال إعداد في يسهمالجامعة  فى الجودة ام إدارةنظ تطبيق فإن ذل ، ضوء في

 ،الوطن شأن ورفع العقبات تذليل على قادرة األجيال هذه ولتصبح واالجتماعية، والسياسية االقتصادية :الشائكة القضايا
 :بينها من عديدة، ممارسات طريق عن ذل  ويتحقق العمل، لسوق  الالزمة وتمتل  المهارات

 تتناسب للخريج، مواصفات وضع خالل من ذل  تحقيق ويمكن :العمل سوق  متطلبات ضوء فى الخريج إعداد -１
 اكتساب  تضمن التى المناسبة اآلليات الجامعة ستخدم، وتالمنافسةقادرا  على  وتجعل  العمل، سوق  احتياجات مع

 .المواصفات لهذه
 بداية عند المهنية ميول  دراسة على الجودة نظم تساعد:  المهنية ميولك وفق الدراسي التخصص اختيار -２

 .واستعداد  ميول  مع يتفق بما ،الدراسي التخصص اختيار إلى توجيه  يتمو االلتحاق بالدراسة،
 احتياجات حصر على الجامعة تحرص :العمل لسوق  الضرورية المهارات تنمى التى األكاديمية البرامج توفير -３

 أن ذل  يضمنمما  .العمل سوق  احتياجات تلبى التى األكاديمية،البرامج  من مجموعة الجامعة تتيحو  .العمل سوق 
 .الجامعةفي  درستة ما و واتجاهات  مهارات  مع تتناسب مهنة فى تعمل

 .بعناية التدريس هيئة أعضاء اختيار يتم الجودة، نظم تطبيق ظل فى :األكفاء التدريس هيئة أعضاء اختيار -４
 فى طالبه التدريس هيئة عضو يشار و .الجودة معايير يحقق بما عالية، بكفاءة التدريس هيئة أعضاء يعملو

 .المطلوبة واالتجاهات والمهارات المعارف اكتساب  يضمن بما والتعلم، التعليم عمليات
 ،مهارات و  معارف  لتطوير مدخال التقييم مفهوم يكون  أن فى الجودة نظام يسهم :الفعالة التقييم أساليب استخدام -５

 بما للتقييم، متنوعة أساليب التدريس هيئة أعضاء يستخدمو .للقلق مصدرا   يشكل امتحان أنه على مقصورا    وليس
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 بما الشامل، والتطوير التعليمية العملية تجويد فى تقييم  نتائج من االستفادة تتمو .وتنوعها الحقيقية قدرات  يعكس
 .إليه تطمح ما ل  قيحق
 مع ،القرار اتخاذ فى المشاركة ل  يتيح ،والديموقراطية بالود يتسم مناخا الجامعة توفر :التعليمي المناخ تهيئة -６

 بكافة شخصيت  بناء يضمن بما والرياضية، الثقافية األنشطة تمارسو .اآلخر احترام الرأيو  التعبير حرية ضمان
 الدعم فرص ل  تتوافركما  .الجودة معايير ضوء فى والنفسية واالجتماعية الصحية الرعاية فرص ل  تتاحو .جوانبها

 .ممكنة استفادة أقصى وتحقيق األكاديمي البرنامج فى التقدم سهولة ل  يضمن بما األكاديمى،
 متطلبات إحدى باعتبارها لدي ، الجماعى العمل مهارات تنمية على الجامعة تحرص :الجماعي العمل ممارسة -７

 التعلم نواتج تحقق لتأكيد البحث وحلقات التعاونى، التعلم :مثل الجماعى، للتعلم مختلفة مواقف توظفو .العمل سوق 
 .المستهدفة

 المعرفة مصادرمة و الالز  والموادالتجهيزات  جميع توفير على الجامعة تحرص :المطلوبة التجهيزات توفير -８
 - وجد إن - العجز سد على الجامعة تعملو .التعليمية العملية مخرجات تحقيق يضمن بمامختبرات والمشاغل، الو 

 بعض تكرارت يمنع بما مثلى، رةو بص المتاحة التجهيزات تستغلو .لبالفع التجهيزات والمرافق المتوفرة صيانة وعلى
 .البعض وغياب األجهزة

 فحص على الجامعة تعمل   واقتراحات ، وشكوا الستقبال آلية الجامعة توفر :والمقترحات للشكاوى  االستجابة -９
 سير العملية التعليمية. حسن يحقق بما لها، واالستجابة الشكاوى 

 
 من؟ مسئولية الجودة
 عميد هو هل الجامعة؟ رئيس هو هل بجامعتي؟ التعليم جودة تحسين به المنوط هو من :هو هنا، نفسه يفرض سؤال ويوجد
 !!؟دورا   أنت ل  أن عزيزي الطالب تعتقد هل ..... الجامعي؟ األستاذ هو هل؟  الكلية

 :من كل مسئولية في الجامعة، الجودةإدارة   مانظ تطبيق إن  !بنعم يأتى األسئلة هذه كل عن اإلجابة فإن الحقيقة في
 أنت، إلي  موجه الدليل هذا إن .المنظومة هذة في أنت مسؤليت  ىعل عالوة والعاملين، الجامعي واألستاذ الجامعية، القيادة

 . جودةإدارة ال مانظ تحقيق في خاصة بصفة أنت ودور  عامة بصفة واألساتذة الجامعية القيادات من كل دور ل  ليوضح
 

 :الجامعةفي  جودةال إدارة مانظ تطبيق في الطالب دور -أوال
 العملية من األساسي المستهدف هو الطالب نعم أنت، هو الجامعةفي  التعليم منظومة محور أن تعرف أن يجب البداية في

ومهارات   بمستوا  االرتقاء األساسي غرضها وغيرها، وندوات، وامتحانات، ،محاضرات من حول  يدور ما فكل التعليمية،
 دور  فإن هنا ومن يوم، بعد يوما المنافسة حدة فيه تزداد الذي العمل، سوق  في المنافسة علىقادرا   وتجعل  تؤهل  التي
 في مع  المشتركة األطراف لباقي والمحر  بل األساسي الدور هو جامعت ، في تتلقاها التي التعليمية الخدمة تحسين في

 التي التعليمية الخدمة تحسين على ةالجامع وتعمل ،الجامعة من الخدمة متلقي - ببساطه – فأنت الجامعية، المنظومة
 يها.ف الجودة ام إدارة نظ تطبيق من األساسي الغرض وهو ،تتلقاها

 :اآلتية المحاور في جودةإدارة ال مانظ تطبيق في األساسي دور  بلورة يمكن فإنه تقدم، ما ضوء وفي
 

 :الخطة الدراسية
 الجودة؟ في دوري  وھ ما

 مقرراته. تدرس الذي البرنامج توصيف عن اسأل .منه المستهدفة التعلم مخرجات عن بدراسته تقوم مقرر كل أستاذ اسأل
 :والتعلم التعليم
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 في بفاعلية وشار  ومهام أكاديمية، تكليفات من إلي  يسند ما تؤدي بأن والتعلم، التعليم عمليتى في أساتذت  ساعد
 التعلم أساليب لتطبيق أساتذت ، مع تفاعل .وبناءة هادفة أسئلة واطرح ،المحاضرات قاعات داخل تطرح التي المناقشات
 شار  .العمل سوق  يطلبها أساسيه بمهارات تسليح  إلى تهدف والتى ،( إلخالذاتي... التعلم – اإللكتروني التعلم) الحديثة

 فى بفاعلية شار  .والمعارف المعلومات من مزيد واكتساب ،مهارات  تنمية بهدف الجامعة، تعقدها التى التدريب ي برامجف
 .العمل بسوق  االلتحاق متطلبات أهم يمثل الذى الميدانى، التدريب
 :التقييم
 الدرجات، أقصى إلى موضوعيا تكون  وأن أساتذت ، مع خالله تتفاعل الذي والتعلم، التعليم :عمليتى تقييم على احرص
 يتم الذي (: االستبيانمثل رسمية أساليب خالل من التقييم هذا يجرى  ما وعادة التقييم، هذا من المرجو الهدف يتحقق حتى

 دراسي مقرر في رأي  عن أساتذت  أحد يسأل  أن :مثل رسميه غير أساليب باستخدام أو المقرر، تدريس نهاية في استيفاؤه
 .في الجامعة تتلقاها أخرى  تعليمية خدمه عن أو ،ما

 للمسئولين، توصيله من فالبد ،في الجامعة شيء أي عن رضائ  عدم حالة ففي السلبية، عن وتخل اإليجابي بالسلو  تحل
 .استخدامها فأحسن شكوا  الستقبال مناسبة آليه تجد سوف ما وعادة
 :الجماعى العمل
 ل  أفضل مستقبال لتضمن التعليم جودة تحقيق في دورهم أهمية توضيح فى وكذل  والتعلم، الفهم في زمالء  وساند ساعد

 .الجماعى العمل رت ا مها لتنمية زمالئ ، مع التعلم أنشطة أداء فى المشاركة على احرص .ولوطن 
 :الطالبى الدعم
 بها، المختلفة بالتخصصات التحاق  وكيفية ،الدراسة فيها نظام معرفة على واحرص جيدا، بكليت  الخاص الطالب دليل اقرأ

 في الجامعة. المتاحة الشباب رعاية خدمات من االستفادة على احرص .لها المنظمة والقواعد االمتحانات نظم وكذل 
 االمتحانات في تجنبها على لتعمل أخطائ ، أسباب على تقف لكي االمتحانات، نتائج في أستاذ  مناقشة على احرص
 .القادمة
 .باستمرار نصيحته واطلب  تريد، ما كل عن واسأله ب ، الخاص األكاديمي المرشد مع الدائم التواصل على احرص

 :الجامعة سياسات رسم
 والخطة التطوير خطط وضع وفي ،القرارات في الجامعة وفي الكلية التي تنتمي اليها اتخاذ في تمثيل  على احرص

 في الجامعة والكلية. المختلفة اللجان في زمالئ  وعن عن  ممثلين إشرا  خالل من وذل  للكلية، االستراتيجية
 .والتطوير التحسين عمليات في برأي  وشار  المستقبلية، وخطتها ،الجامعة والكلية رسالة إطلع على

 : سديدة قرارات اتخاذ
 نظام إدارة الجودة. تحقيق من مزيد بهدف ،القسم / الكلية أعضاء مع وناقشها بناءة، قرارات اتخذ
 الجهاز أو التدريس هيئة أعضاء يخص ما منها سواء ،القسم / الكلية بها تقوم التى الممارسات عن رضائ  مدى عن عبر

 .القسم / الكلية توفرها التى والمعامل التجهيزات أو اإلدارى،
 ذل  ضوء فى وحدد  .باألمر والمعنيين مؤسساته وأصحاب العمل سوق  متطلبات مع مهارات من تكتسبه ما بين قارن 

 .بناءة مقترحات بها وقدم ،الجامعة فى تناقشها التى متطلبات 
 :في الجامعة التجهيزاتو  الموارد
 هذه استخدام أحسن، و إلخ ...المعامل وأدوات آلي، حاسب وأجهزة مكتبةالجامعة:  موارد من االستفادة على جيدا احرص
 .أجل  من فهى الموارد،

 :المجتمعية المشاركة
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 الخدمة قدم .العمل لمهارات اكتساب  متطلبات من يتجزء ال جزء فهى والبيئية، المجتمعية التوعية برامج فى جامعت  شار 
 الندوات فى بفاعلية شار  .الجامعة بها  تقوم التى المجتمعية المشاركة تفعيل فى وشار  المحلى، المجتمع ألعضاء
جراء العلمية،  .العمل سوق  يتطلبها التى والعملية العقلية المهارات على خاللها من تدريب  يتم التى البحوث وا 

 :المستمرة ساءلةالم
 / كليت  في األكاديمي المرشد استشارة اطلب .الجيد الطالب لمواصفات مراعات  مدى على واحكم بأول، أوال نفس  حاسب
 .التطوير فى لإلسهام الجودة معايير ضوء في قسم  / كليت  في يحدث ما تابع .ذل  األمر تطلب إنقسم  

 
 بالجامعة التعليم جودة نظم تطبيق في األستاذ دور -ثانيا
 الطالبفيها  طرفوأهم  الجميع مسئولية التعليم جودة
 شخصيات في التأثير إلى التدريس يتعدى دوره أن كما الجامعي، البناء أسس من أساسا   يمثل التدريس هيئة عضو دور إن

 عضو دور أن الصدد، هذا في ذكره، والجدير .تنفيذها على يحرص التي العلمية والنشاطاتالبرامج  خالل من الطالب،
 في إليها تستند التي األنظمة وتباين ومسئولياتها، الجامعة حجم باختالف يختلف، الجامعية المنظومة في التدريس هيئة
 للمجتمع خدمات وتقديم والترجمة، والتأليف العلمي والبحث التدريس، مجاالت في أدواره وتتركز وأهدافها، فلسفتها تحديد
 بصفه التعليم جودة منظومة في األستاذ دور على التركيز يتم وسوف .المتخصصة والمؤسسات المراكز خالل من المحلي
 :اآلتي في األدوار تل  تلخيص ويمكن كطالب ب  مباشرة عالقة له ما كل خاصة وبصفة عامة

 :الخطة الدراسية
 . امج الدراسيةالبر تطوير الخطط و   في المساهمة كذل  و بتدريسها، يقوم التي ،للمقررات وتوصيف للتعلم، مخرجات وضع

 من تحقيقهاالمراد  بالمخرجات توعيتهم على والعمل ،الدراسي الفصل بداية في الطالب على المقرر بتوصيف الوعي نشرو 
 .المقرر هذا

 :والتعلم التعليم
شراكهمالطالب، مع الفعال التدريس طرق  استخدام  :مثل الحديثة، التعليمية األساليب استخدامو  .الحوار في دائمة بصفه وا 
 .فعالة بصورة الستخدامها الطالب  ومتابعة وتدريب وتشجيع اإللكتروني، التعلم

 :التقييم
 مدار على وتوزيعها الطالب تقويم أساليب تنويعو  لدراسي.الفصال بداية في التقييم درجات توزيع كيفيه فى الطالب مناقشة
 راجعة. بتغذية إمدادهم مع أعمالهم، تقييم بنتائج الطالب ا عالمو  الدراسي. الفصل
 :األداء جودة
 ورسالة رؤية مناقشةو  والقسم. للكلية االستراتيجية الخطة وتنفيذ وضع في المشاركةو  .متكاملة بصورة المقرر ملف إعداد
 اشتراكهو  المختلفة، همهاراتو  لمعلوماته الذاتى التطوير على الحرصو  .وتحقيقهما صياغتهما فى والمشاركة ،/ القسم الكلية

القسم /الكليةفي   الجودة ضمان وحدة مع التعاون و  البحوث العلمية. جراءبإ االهتمامو  في المؤتمرات والندوات ذات العالقة.
 على زمالئه وحث والداخليين، الخارجيين المراجعين مع بإيجابية التفاعلو  نظام إدارة الجودة فيهما. لتحقيق دوره ضوء فى
 .ذل 
 :الطالب دعم

 .وجه أكمل على للطالب أكاديمي كمرشد بدوره القيامو  .المكتبية الساعات أثناء والتواجد المحاضرات حضور على الحرص
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 :المجتمعية المشاركة
 مع ندوات عقدو  .التعليمية بالعملية المعنيين مع وكذل  العالقة، ذات المجتمع مؤسسات مع التواصل قنوات فتح على العمل
 أبواب تفتح التى التوظيفية، اللقاءات فى المشاركةو  الخبرات. لتبادل التوظيف، وجهات المدنى المجتمع مؤسسات خبراء
 .العمل سوق  مع الربط خالل من التخرج مرحلة فى للطالب عمل

  
 :بالجامعة التعليم جودة نظم تطبيق في الجامعية القيادات دور -ثالثا
 بالطلبة االعترافا عليها ينبغي المعهد،/بالكلية بالتعليم الجودة منظومة تطبيق في الجامعية القيادات وتحفز تساعد كي

 :اآلتيه النقاط في الدور هذا تلخيص يمكن وعموما .التعليمية للعملية كمنفذين وباألساتذة التعليمية، للعملية كمحور
 .المجتمع وخدمه العلمي، والبحث التعليم، على تشتمل متكاملة، استراتيجية خطة وضع
 في الجامعة ومكوناتها. الجودة ضمان وآليات نظم ودعم تفعيل
 .التخرج مرحلة فى الطالب أمام عمل أبواب لفتح توظيفية، لقاءات عقد
 .معها والتعامل الطالب شكاوى  لتقبل آلية وضع
 . واالمتحانات لمقرراتتسجيال عمليات من للتسريع الطالب، شئون  قطاع وتطوير تحسين
 .الطالبي الدعم وطرق  التعليمية العملية عن متكاملة معلومات يتضمن أن على للطالب دليل إصدار
 .المتعثرين الطالب مع للتعامل سياسة وضع
 .المتفوقيين للطالب خاص برنامج وضع
 . األكاديمي لإلرشاد متكامل نظام وضع

 .العمل سوق  احتياجات تلبية بغية المناهج وتطوير تحديث مواصلة
  .العالية الكفاءات ذوي  من التدريس هيئات أعضاء استقطاب
 .واإلنترنت والحاسوب المعلومات كتكنولوجيا االنتشار، واسعة التعليمية الوسائل من االستفادة
 .باألمر والمعنيين العمل أصحاب الحتياجات المفّضلة المتطلبات وتحديد متابعة

  
 الجودة منظومة فى باألمر والمعنيين المجتمع دور -بعاار  

 باألمر؟ المعنيون  هم من
 .البحثية أو المجتمعية أو التعليمية جوانبها فى سواءبالجامعة  مباشرة غير أو مباشرة صلة لهم من كل هم باألمر المعنيون 

 خارج من باألمر المعنيون  هم من واآلن (،القيادة – الطالب – األستاذ)المؤسسة داخل من المعنيين لدور اإلشارة سبق وقد
 المؤسسة؟
 النقابات أعضاء :المثال سبيل على المؤسسة وأنشطة الخريج بعمل يرتبطون  من هم المؤسسة خارج من باألمر المعنيون 
 في محوري  هؤالء ودور ،إلخ... المحلى المجتمع-الخريجون  يقصدها التى التوظيف جهات – العمل أصحاب – المهنية
 :يلي كما مستويات ثالثة خالل من تلخيصه ويمكن التعليمية، العملية جودة
 التخطيط مستوى  على

 ورسالتها. الجامعة رؤية صياغة فى المشاركة
 . ورسالتها الجامعة رؤية وتحديث مراجعة فى المشاركة
 .واحتياجاتهم توقعاتهم مع تتناسب التى ( اتجاهات – مهارات – معارف) الخريج مواصفات تحديد فى المشاركة
 .التنفيذ وآليات األولويات بتحديد الخاصة القرارات واتخاذ التخطيط فى المشاركة
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 التنفيذ مستوى  على
 .أهدافها لتحقيق الجامعة تتبناها التى الخطط تنفيذ فى والمشاركة المساهمة

 العلمى والبحث التدريس مجال فى واألدبية والمعنوية المادية بالوسائل منها االستفادة وآليات والبشرية المالية الموارد دعم
 .المجتمعية والمشاركة

 المتابعة مستوى  على
 رؤيتها. نحو وتقدمها لرسالتها الجامعة تحقيق مدى متابعة فى المشاركة
 التحسين. خطط فى التقدم تقييم فى المشاركة

 المجتمعية والخدمات ،بها الخاص البحثي والمنتج الخريج ومستوى  قراراتها،و  سياساتها عن الراجعة للجامعة التغذية تقديم
 .المحيط للمجتمع تقدمها التي
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 لجامعة في صورا
 

 
، يخدم  2م 911على مساحة يقع في الحرم الجامعي مسجد سيدنا علي 

اسرة الجامعة و طلبتها و المجتمع المحلي ، و يضم مكتبة و قسما  
 خاصا  لمصلى اإلناث، وتقام فيه المحاضرات 

 و الندوات و الدروس الدينية.

 

 
 عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا

 من المهام و المسؤوليات منها:تنهض هذه العمادة بمجموعة 
  مرات بشكل دوري.تعقد الندوات و المؤ 
 .دعم البحوث العلمية و نشرها 
 .توفير قاعدة بيانات عن الحركة البحثية في الجامعة 

 .عود بالفائدة على المجتمعتشجيع المشاريع البحثية التي ت
 
 

 
 تولي الجامعة أهمية خاصة لمصلحة الطلبة  المركز الصحي :

والعاملين فيها و أبناء المجتمع المحلي المحيطين بها و تقدم لهم 
 الخدمات الصحية على أيدي مجموعة من األطباء و الممرضين 

 .وتوفر لهم االدوية مجانا  عبر
 
 
 
 
 
 
 

 
 توفير ما يلزم الطالب من خدمات الطعام  تسعى الجامعة الى

 والشراب من خالل مجموعة من الكفتيريات واالستراحات 
 في الجامعة قاعات  المطعم المركزي والمطاعم، و يضم 

 وضيوفها. سرة الجامعةألخدمة الطلبة و  عديدة متخصصة
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في الحرم  مكتب صندوق الملك عبدهللا الثاني للتأهيل الوظيفي

 و يقيم الدورات  ،الجامعي يعنى بتطوير المهارات الفردية للطلبة
بهدف تأهيل الخريجين و إعدادهم لسوق العمل  ،الورش التدريبيةو 

 المحلي.
 

 
 وراق البحوث أيضم مركزا  لبيع الكتب والقرطاسية و  :السوق التجاري 

 يضا  بنكا  لخدمة الطلبة والعاملين أالطباعة و النسخ، و يضم و 
 والمجتمع المحلي.

 
 
 
  

 

 
بوضع في الجامعة  الرياضيالنشاط يهتم قسم : الصالة الرياضية

 ،تنظيم البطوالت و اللقاءات الرياضيةب و ،البرامج التدريبية للطلبة
 شراف على معسكرات الطلبة.اإلو  ،و خارجهاداخل الجامعة 

 
  

 
 

  ،الواسعة و جمال حدائقها  تشتهر جامعة الزيتونة بساحاتها الخضراء
 .طريق المطارو موقعها المتميز على ربوة خضراء على 
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 من حيث معماريتها و مساحتها  بمكتبتها تتميز جامعة الزيتونة: المكتبة

لف أوتضم اكثر من مئتي ، 2م 7227تبلغ مساحتها  إذو مقتنياتها، 
 .لكترونية و دورياتإمادة مكتبية ورقية و 

 
تتوفر في الجامعة مرافق رياضية حديثة : المرافق الرياضية

و معدة حسب المواصفات العالمية،  ،مجهزة باحدث التجهيزات
الذي يضم مدرجات  الرئيس الملعبو  الصالة الرياضيةومنها 
مرافق لممارسة ضافة إلى شخص، باإل 7111ل  تتسع
 نشطة الرياضية المتعددة.األ
 

  
 
 
 
 
 

 لتأمين نقل الطالب الحافالتسطوال  من أتوفر الجامعة : الحركة
ليها الجامعة من  ، و توفر الحماية و الحراسة ألبنائها الطلبة وا 

على مدار الساعة من خالل جهاز أمني متميز بعناصره ذات 
 الخبرة والمهارة.
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 0رقم  ملحق
 في جامعة الزيتونة األردنية خاصةالدراسة ال تعليمات

 من  تاريخ بدءا   بهاويعمل   ،هذه التعليمات "تعليمات الدراسة الخاصة في جامعة الزيتونة األردنية"   تسمى:  (1) المادة
 صدورها.

 :اآلتيةأن يسجل للدراسة الخاصة في بعض المواد في الجامعة أشخاص من الفئات   يجوز:  (0) المادة
األردن أو خارجه، ويرغبون  في دراسة  بعض الطلبة الذين يدرسون في جامعات أو معاهد جامعية عليا داخل  .1

 مدة فصل دراسي واحد أو أكثر. ،المواد  في الجامعة
بهدف تحسين أدائهم ومهاراتهم في األعمال أو الوظائف  ،الذين يرغبون في تعميق معرفتهم التخصصية األفراد .2

 معرفتهم الثقافية والعلمية. إغناءالتي يقومون  بها، أو الذين يرغبون  في 
 : (0) المادة

 :يأتي: يشترط في قبول المتقدم للتسجيل  في الدراسة الخاصة  ما أوال  
األدنى   حدبمعدل ال يقل عن ال  ،يكون حاصال  على شهادة  الدراسة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها أن -أ

 .حسب أسس القبول النافذة ،للدراسة المطلوب 
 .التي يرغب التسجيل فيهاي المواد تتوافر الشواغر ف أن -ب

) أ (الطلبةةة المسةةجلون  للدراسةةة فةةي جامعةةات أو معاهةةد عليةةا غيةةر جامعةةة الزيتونةةة االردنيةةة : يسةةتثني مةةن الشةةرط األولثانيــا  
 .اصةخال

 :كلتيهما أو اآلتيتيين الوثيقتين  حدى إ: يطلب من الطالب الذي يرغب بالتسجيل  في الدراسة  الخاصة تقديم ثالثا  
 أو ما يعادلها. ،عالمات شهادة الدراسة الثانوية العامة كشف -أ

 آخر. جامعي معهد وإثبات التحاقه بالدراسة في جامعة أ وثيقة -ب
 بناء على توصية  من مدير القبول والتسجيل. ،: يقبل الطلبة في الدراسة الخاصة بقرار من رئيس الجامعةرابعا  

 طلبةةة   ،تسةةجيل الطلبةةة الةةذين ال تنطبةةق علةةيهم  شةةروط القبةةول فةةي المةةواد التةةي يرغبةةون  فةةي تسةةجيلها يجةةوز:  (0) المــادة
 وال يطلب منهم التقدم المتحاناتها. ،مستمعين، إذ يسمح بحضورهم المحاضرات فقط

 : (0) المادة
دراسةة خاصةة  فةي حةدى كليةات الجامعةة ، وسةبق لةه أن درس مةواد إقبل طالب في برنامج البكالوريوس فةي  إذا .1

وكانت هذه المواد ضمن خطته الدراسية، يحسب له مةن هةذه المةواد سةت وثالثةون سةاعة معتمةدة علةى  ،الجامعة
 األكثر.

 عالمات المواد التي درسها الطالب دراسة خاصة وحسبت له ضمن معدله التراكمي. تدخل .2
تطبةةق علةةى الطلبةةة المسةةجلين فةةي الدراسةةة الخاصةةة شةةروط المواظبةةة واالمتحانةةات والعالمةةات واالنسةةحاب  : (0) المــادة

 وأحكام التأديب الواردة في أنظمة الجامعة وتعليماتها.
األعلى للعبء الدراسي  في الفصل الواحد لطالب الدراسة الخاصة هو اثنتا عشرة سةاعة معتمةدة  فةي  الحد : (0) المادة

 ( ساعات في الفصل الصيفي.9و)ذل  تزيد عن  أنويجوز بموافقة العميد  ،العتياديا صلالف
الجامعيةةة المتةةوافرة، ويمةةنح هويةةة جامعيةةة  تسةةهيالتطالةةب الدراسةةة الخاصةةة مةةن جميةةع الخةةدمات وال يسةةتفيد : (8) المــادة

 خاصة لهذا الغرض.
 طالب الدراسة الخاصة وثيقة  تثبت المواد التي درسها وعالماته  في كل  منها. يعطى : (0) المادة
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 مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد  عليها نص في هذه التعليمات.  يبت:  (01) المادة
 الكليات ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات. عمداء:  (00) المادة
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   0رقم  ملحق
 (0100-0100للعام الجامعي ) الدراسي األول لفصلل كاديمياأل  التقويم

 

 االحد 00/10/0100
  ( 2014-2015 ) الجامعي بدء العام

 ودوام أعضاء الهيئة التدريسية 
 فترة التسجيل لمواد الفصل الدراسي األول الخميس -األحد  00/18-10/01/0100

 المبارك   " تقديرا   بدء عطلة عيد األضحى  السبت 10/01/0100
 فترة السحب و االضافة الخميس -األحد  00-00/01/0100

 بدء التدريس للفصل الدراسي األول  األحد 00/01/0100
 ((2014-2015 للعام

 فترة االنسحاب األولى الخميس -األحد  00-01/01/0100
 0000 -راس السنة الهجرية تقديرا    السبت 00/01/0100

 فترة االنسحاب الثانية الخميس -األحد  10-00/00/0100
 الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول االثنين -الخميس  01/00-10/00/0100

 فترة االنسحاب الثالثة الخميس -األحد  00-01/00/0100

  بدء التسجيل على مواد الفصل الدراسي الثاني األحد 00/00/0100
 ((2014-2015 للعام

 فترة االنسحاب الرابعة الثالثاء -األحد  00/00/0100-00/10/0100
 عيد الميالد المجيد الخميس 00/00/0100
 رأس السنة الميالدية الخميس 10/10/0100

 ذكرى المولد النبوي الشريف ) تقديرا ( السبت 10/10/0100
 0000/ربيع اول /  00

 الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني الخميس -االثنين  00/00-18/10/0100
 آخر موعد لمناقشة األبحاث االربعاء 00/10/0100
00/10/0100  اخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعية الخميس 

00/10-10/10/0100  االمتحان النهائي للفصل الدراسي االول االثنين -الخميس  
10/10/0100  لتسليم النتائجآخر موعد  االربعاء 

10-00/10/0100  إجازة ما بين الفصلين للطلبة الخميس -الثالثاء  
00/10/0100  قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية االثنين 

 
 
 
 
 



املحتويات

رؤية اجلامعة

رسالة اجلامعة

قيم اجلامعة

غايات اجلامعة وأهدافها

الكليات والتخصصات يف اجلامعة

أسس القبول ورشوطه

الرسوم الدراسية

تعليامت منح درجة البكالوريوس 

تعليامت منح درجة املاجستري 

تعليامت التأمني الطبي لطلبة اجلامعة 

النظام الداخيل لتأديب الطلبة يف جامعة الزيتونة 
األردنية

الدليل الطالب اىل نظام إدارة اجلودة يف اجلامعة 

املرافق واخلدمات الطالبية )اجلامعة يف صور(

ملحق )1(: تعليامت الدراسة اخلاصة يف اجلامعة 

ملحق )2(: التقويم اجلامعي للعام الدرايس 
2015/2014

كلمة األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة

تعليامت جملس طلبة جامعة الزيتونة األردنية
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 (0100-0100للعام الجامعي ) الدراسي الثاني لفصلل كاديمياأل  التقويم
 

00/00/0100-00/10/0100  الثانيفترة التسجيل لمواد الفصل الدراسي  الثالثاء –األحد  
00-00/10/0100  فترة  السحب واإلضافة الخميس -األحد  

00/10/0100  بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني األحد 
 ((2014-2015 للعام

00/10-10/10/0100  فترة االنسحاب األولى الخميس -األحد  
18-00/10/0100  االنسحاب الثانيةفترة  الخميس -األحد  

00/10-10/10/0100  الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول األحد -االربعاء  
00-00/10/0100  فترة االنسحاب الثالثة الخميس -األحد  

00/10/0100  بدء التسجيل على مواد الفصل الدراسي الصيفي االثنين 
 ((2014-2015 للعام

00/10-08/10/0100  فترة االنسحاب الرابعة االثنين -األحد  
10-00/10/0100  الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني الثالثاء -األحد  

08/10/0100  آخر موعد لمناقشة األبحاث االثنين 
00/10/0100  اخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعية الثالثاء 

00/10-10/10/0100  النهائي للفصل الدراسي  الثانياالمتحان  األحد -االربعاء  
10/10/0100  آخر موعد لتسليم النتائج الثالثاء 

18/10-00/10/0100  إجازة ما بين الفصلين للطلبة السبت -االثنين  
00/10/0100  قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية االثنين 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



املحتويات

رؤية اجلامعة

رسالة اجلامعة

قيم اجلامعة

غايات اجلامعة وأهدافها

الكليات والتخصصات يف اجلامعة

أسس القبول ورشوطه

الرسوم الدراسية

تعليامت منح درجة البكالوريوس 

تعليامت منح درجة املاجستري 

تعليامت التأمني الطبي لطلبة اجلامعة 

النظام الداخيل لتأديب الطلبة يف جامعة الزيتونة 
األردنية

الدليل الطالب اىل نظام إدارة اجلودة يف اجلامعة 

املرافق واخلدمات الطالبية )اجلامعة يف صور(

ملحق )1(: تعليامت الدراسة اخلاصة يف اجلامعة 

ملحق )2(: التقويم اجلامعي للعام الدرايس 
2015/2014

كلمة األستاذ الدكتور رئيس اجلامعة

تعليامت جملس طلبة جامعة الزيتونة األردنية
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 ((2014-2015للعام الجامعي  الدراسي الصيفي لفصلل كاديمياأل  التقويم
 

الخميس-االثنين 5/11-/2015/7/9 يفترة التسجيل لمواد الفصل الدراسي الصيف   
الثالثاء -االحد  12 -2015/7/14  فترة السحب واإلضافة 

 بدء التدريس للفصل الدراسي الصيفي  االحد 2015/07/12
 بدءعطلة عيد الفطر السعيد تقديرا السبت 2015/07/18

االثنين -الخميس 2015/7/27-23  فترة االنسحاب االولى 
االربعاء -الثالثاء  2015/7/29-28  فترة االنسحاب الثانية 
الثالثاء-الخميس 2015/8/11-06  الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول 
االثنين-الخميس 2015/8/3-7/29  فترة االنسحاب الثالثة 

األول  بدء التسجيل على مواد الفصل الدراسي  االحد 2015/08/02
0100-0100  

االحد -الثالثاء 2015/08/22-04  فترة االنسحاب الرابعة 
االثنين-االربعاء 2015/08/31-26  الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني 

 آخر موعد لمناقشة األبحاث االحد 2015/08/30
لمناقشة الرسائل الجامعيةاخر موعد  االثنين 2015/08/31  

االربعاء-االحد 2015/09/09-06 الصيفي االمتحان النهائي للفصل الدراسي   
 آخر موعد لتسليم النتائج االحد 2015/09/13
 قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية الخميس 2015/09/18

 


