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 الجاللة صاحب حضرة

 المعظم الحسين ابن الثاني عبدهللا الملك
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 الملكي السمو صاحب حضرة

 المعظم العهد ولي الثاني عبدهللا بن حسين األمير
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 الجدد ةــالطلب يــأبنائ
 

تحتفل أرحب بانضمامكم إلى األسرة الطالبية لجامعة الزيتونة األردنية وهي  ،7102/7102في مطلع العام الجامعي 
الجامعة األردنية األولى الحاصلة على  ، وقد أصبحتتأسيسهابعد مرور خمسة وعشرون عامًا على بيوبيلها الفضي 

الصيدلة والتمريض على شهادات  حصلت فيها كذلك كليتا كما( ISO 9001:2015شهادة ضمان الجودة العالمية ) 
حيث . هو العام األول من حياتكم الجامعية المتميزة بالنجاح والتوفيق بإذن هللاهذا العام و ضمان جودة التعليم العالي. 

تتميز المرحلة الجامعية عن المرحلة الثانوية بالتعدد والتنوع في التخصصات األكاديمية التي تختارون منها ما يؤهلكم 
الجامعة في مرافقها في الحرم  وفرهاوتحفل هذه المرحلة باألنشطة الالمنهجية التي ت في أعماركم المديدة. العمليةللحياة 

 صقلوأنتم أيها األبناء بحاجة في هذه المرحلة من حياتكم إلى  .ةوفني ةواجتماعي ةوثقافي ةرياضي اتالجامعي من نشاط
 واحترام الرأي اآلخر.، وعلى التعاون مع اآلخرين وتنمية مهاراتكم وقدراتكم شخصياتكم

 
 :ألبنائه واألستاذ لطلبته هنا أن أزجي لكم بعض نصائح األب وأود

 ضرات؛ ألن مهمتكم األساسية هي الدراسة والتحصيل العلمي.على المواظبة وحضور المحا الحرص .0
  .باألخالق الحميدة؛ فال قيمة للعلم إذا لم يقترن باألخالق التحلي .7
  .باالنتماء للوطن، والوالء لقيادته الهاشمية، والمحافظة على القيم العربية ، والمثل اإلسالمية التمسك .3
 عن أصحاب الفكر الضال أو المنحرف عن األخالق والقيم الرفيعة والمثل النبيلة.  البعد .4
 في تجانس الجسم الطالبي والحد من ظاهرة العنف الجامعي. واالسهام ،على البيئة الجامعية المحافظة .5

 
 لكم حياة جامعية متميزة بالنجاح والتوفيق. متمنيا  

 
 

 تركي ابراهيم عبيداتستاذ الدكتور األ/  كلمة رئيس الجامعة
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 ةـالصفح وانـالعن

 7 الجامعة رئيس الدكتور األستاذ كلمة 

 8 المحتويات 

 9 الجامعة رؤية 

 9 الجامعة رسالة 

 9 الجامعة قيم 

 01 وأهدافها الجامعة غايات 

 00 نظام ترقيم المباني 
 01 الجامعة في والتخصصات الكليات 

 09 وشروطه القبول أسس 

 10 والتعليمات المالية الرسوم 

 11  البكالوريوس درجة منح تعليمات 

 13  الماجستير درجة منح تعليمات 

  55 تعليمات التقدم المتحانات المستوى 
 73  جامعةال لطلبة الطبي التأمين تعليمات 

 10 تعليمات مجلس طلبة جامعة الزيتونة األردنية 
  12 النظام الداخلي لتأديب الطلبة 
  23 جامعة االتعليمات األمن في 
  22 تعليمات دخول العاملين والطلبة واستخدام المركبات داخل الحرم الجامعي 
 27 تعليمات استخدام الخزائن الحديدية داخل حرم جامعة الزيتونة األردنية 
  80  في الجامعة لضمان جودة التعليمدليل الطالب 

 27 في الجامعة والخدمات المرافق 
 91  جامعةال في الخاصة الدراسة تعليمات (:0) ملحق 

 97 2017/2018 الدراسي للعام الجامعي التقويم (:7) ملحق 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اتـــويـالمحت
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   :الرؤية
 نحو جامعة منافسة في سوق العمل والبحث العلمي والبيئة المستدامة  

VISION: 
Towards a Competitive University in Labor Market, Research and Sustainable 
Environment     

 الرسالة:
ورفد سوق العمل بالكفاءات المتخصصة القادرة على القيادة والريادة واالبداع  ،االسهام الفعال في التنمية المستدامة للمجتمع

والتركيز على البحث  ،ونقل التكنولوجيا ،واساليب التعليم والتعلم الحديثة ،والحوكمة ،من خالل توظيف التخطيط السليم
والشراكة مع مؤسسات  ،واختيار الكوادر البشرية المؤهله والخبيرة ،وتطوير بيئة علمية وتعليمية جاذبة ،العلمي التطبيقي

 وتطبيق معايير التنافسية وضمان الجودة. ،التعليم العالي المرموقة
MISSION: 
An active contribution in the sustainable development of the society and providing the labor 
market with the specialized competencies capable of leadership, entrepreneur and creativity 
through implementing proper planning, wise governance, modern teaching and learning 
methods, transfer of technology and by focusing on applied scientific research, developing 
attractive scientific and teaching environment, choosing skilled and experienced man power, 
partnering with notable higher education institutions, and applying quality assurance and 
competiveness standards. 

 
 قيم الجامعة:

 الوطني.االنتماء . 1
 . القيادة والعمل بروح الفريق.7
 . النزاهه والشفافية.3
 . العدالة وتكافؤ الفرص.4
 . التعلم المستمر.5
 . احترام الرأي اآلخر والتعددية الثقافية1

University Values: 
1. National belonging 
2. Leadership and team work 
3. Integrity and transparency  
4.Justice and equal opportunities  
5.Continuous learning 
6.Others' opinion respect and cultural pluralism  
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 غايات الجامعة:
 الغاية الرقم

والتحسين المستمر للخطط التنفيذية بما يتوافق مع رؤية الجامعة ورسالتها  ،جاز الخطة االستراتيجية وفق منهجية المراجعة الدوريةإن 1
 وقيمها

 ومتابعة مستوى أدائها وفاعلية قراراتها، وضمان نزاهتها وشفافيتها ،تعزيز دور مجالس الحاكمية 2
عتماد أساليب تعليم وتعلم حديثة بحيث او  التركيز على استحداث التخصصات التطبيقية والتكنولوجية والتطوير المستمر للخطط الدراسية، 3

 تتواءم مع متطلبات سوق العمل
 والريادة واإلبتكار ،والتركيز على اإلبداع ،توجيه الدعم نحو البحث العلمي التطبيقي ضمن األولويات الوطنية 4
 وتوفير القيادات المتميزة لتطوير بيئة حاضنة لجميع األنشطة الجامعية ،وتأهيل الكوادر البشرية ،توظيف المصادر المالية والمادية 5
 وتفعيل آليات التواصل مع الطلبة الخريجين ،ورفع مستوى تنافسية الطلبة في سوق العمل ،التحسين المستمر للخدمات الطالبية 6
 ثمار األمثل للتعاون والشراكات داخليا  وخارجيا  تعزيز المسؤولية المجتمعية من أجل اإلسهام في التنمية المستدامة، واالست 7
 وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات المحلية والدولية ،السعي للحصول على شهادات ضمان الجودة 8

 
University Goals: 

Goals No 
Accomplishing the strategic plan according to the cyclic revision methodology and continuous 
development of executive plans to meet the vision, mission and values of the university.  

1 

Strengthening the role of governing councils and follow up their performance and guaranteeing their 
integrity and transparency. 

2 

Focusing on creating applied and technical specializations, continuously developing the curricula, and 
adopting modern teaching and learning methods twinning with the requirements of the labor market. 

3 

Directing support towards applied scientific research within the frame of the national priorities and 
focusing on creativity, leadership and entrepreneur. 

4 

Implanting material and financial resources, qualifying the human cadres, providing the distinguished 
leadership to develop an environment that would incubate all university activities. 

5 

Continuous improvement of student’s services, upgrading the level of students' competitiveness in the 
labor market, and activating the mechanisms of communicating with the graduates.  

6 

Enhancing the social responsibility by participating in the continuous development and proper utilizing of 
cooperation and networking nationally and internationally.  

7 

Striving to get quality assurance certificates and advanced position in the national and world class 
university rankings. 

8 
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 ةـات في الجامعـوالتخصص اتـالكلي: 
 :ماجستير برامج تسعة ،البكالوريوستخصصًا في برنامج  نيستة وعشر  على وتشتمل ،كليات ثماني األردنيةجامعة الزيتونة  تضم

رقم  اسم التخصص باللغة العربية اسم التخصص باللغة االنجليزية
 التخصص

 اسم الكلية

Math - Bachelor   0101 بكالوريوس -  الرياضيات 

كلية العلوم 
وتكنولوجيا 
 المعلومات

Computer Science – Bachelor    0102 بكالوريوس - / علم حاسوبعلم الحاسوب 
Computer Science – Master      10172 ماجستير - الحاسوب علم 
Computer Information Systems  0103 بكالوريوس - نظم المعلومات الحاسوبية 
Software Engineering - Bachelor  0104 بكالوريوس  -  هندسة البرمجيات 
Software Engineering - Master 10142 ماجستير -  البرمجيات هندسة 
Multimedia Systems - Bachelor  / 0105 بكالوريوس - متعددةوسائط  علم الحاسوب 
Computer Networks - Bachelor   / 0106 بكالوريوس - يةحاسوبشبكات علم الحاسوب 
Pharmacy – Bachelor   كلية  0201 بكالوريوس - الصيدلة

 02017 ماجستير -العلوم الصيدالنية  Pharmaceutical sciences - Master الصيدلة
Nursing - Bachelor  كلية  0301 بكالوريوس - التمريض

 13102 ماجستير -  نالبالغي – السريري  التمريض Clinical Nursing – adults - Master التمريض
Arabic Language - Bachelor  0401 بكالوريوس - اللغة العربية وآدابها 

 كلية
 اآلداب

English Language/ Literature - Bachelor  0402 بكالوريوس - اللغة اإلنجليزية / أدب 
English Language/ Literature - Master 14172 ماجستير - أدب/  اإلنجليزية اللغة 
Classroom Teacher - Bachelor  0403 بكالوريوس - معلم صف 
English Language / Translation - Bachelor  0404 بكالوريوس -  اللغة االنجليزية / ترجمة 
French and English  Languages and Their Literatures - 
Bachelor  

 -ا للغة الفرنسية واللغة االنجليزية وآدابهما
  بكالوريوس

0406 

 Business Administration- Bachelor  0501 بكالوريوس - إدارة األعمال 

كلية 
 األعمال

Business Administration - Master  15102 ماجستير - األعمال إدارة 
Accounting- Bachelor   0502 بكالوريوس -المحاسبة 
Accounting - Master  15172 ماجستير - المحاسبة 
Finance and Banking- Bachelor   0503 بكالوريوس - العلوم المالية والمصرفية 
Marketing- Bachelor   0504  الوريوسبك – التسويق 
Marketing - Master  15142 ماجستير – التسويق 
Management Information Systems- Bachelor   0506 بكالوريوس - نظم المعلومات اإلدارية 

  Law - Bachelor  كلية  0601 بكالوريوس - الحقوق
ماجستير – الحقوق  Law - Master   الحقوق   06012 

Electrical engineering / Communications and Computer - 
Bachelor      

 - االتصاالت والحاسوبالهندسة الكهربائية / 
 بكالوريوس

0909 
كلية 

الهندسة 
 والتكنولوجيا

Civil Engineering and Infrastructure - Bachelor   1712 بكالوريوس - الهندسة المدنية والبنية التحتية 
Mechanical Engineering - Bachelor   0911 بكالوريوس - الهندسة الميكانيكية 
Electrical engineering / Power and Control - Bachelor    0905 بكالوريوس - تحكمالقوى و ال /الهندسة الكهربائية 
Alternative Energy Technology - Bachelor   0906 بكالوريوس - تكنولوجيا الطاقة البديلة 
Architecture Engineering - Bachelor   كلية العمارة  0110 بكالوريوس - العمارة هندسة

 0117 بكالوريوس - التصميم الجرافيكي   Graphic Design – Bachelor والتصميم
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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 مقر ال

 الرياضيات 0101

لسد حاجة  هيل كوادر تدريسية ذات مستوى عالتأ
المجتمع المحلي في مجال تدريس الرياضيات، 

وكذلك 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 

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

0102 
علم الحاسوب/ علم 

 حاسوب

الكيان المادي للحاسوب والبنى التحتية وتقنيات 
وطرق البرمجة والتطبيقات البرمجية واستخداماتها، 

 ولغات البرمجة.

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

0103 
نظم المعلومات 

 الحاسوبية

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

 التنظيمية واإلدارية.

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

األنظمة البرمجية وتبادلها وتكاملها. وتشغيل 
 الحاضنة للمعلومات.

 هندسة البرمجيات 0104
البنى التحتية، وتقنيات البرمجة وطرائقها، 

دارة  والتطبيقات التقنية، وأنظمة المعلومات وا 
 المشاريع.

مختصون في تطوير المشاريع واألنظمة 
البرمجية وتخطيطها وتنفيذها، حسب 

 المستخدم.المتطلبات المحددة مسبقا من قبل 

0105 
علم الحاسوب / وسائط 

 متعددة

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، 
والصور والملفات الصوتية، الفيديو الرقمي 

والتعامل مع األرشيف الرقمي المتعدد 
 الوسائط, والتصميم الجرافيكي.

0106 
علم الحاسوب / شبكات 

 حاسوبية

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.   

 الصيدلة 0201
، والصيدالنيات الكيمياء )صيدالنية /طبية(

والعلوم  األساسية, )صيدالنية / طبية(،العلوم الطبية
 السريرية.

لعمل في الصيدليات العامة وفي صيدليات ا
ية، المستشفيات وفي الصناعات الدوائ

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

 مجال العلوم الصيدالنية والسريرية.

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

ممرضون قادرون على تقديم الرعاية 
التمريضية الشاملة لفئات المجتمع كافة، 

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

 اللغة العربية وآدابها 0401

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

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

 األفكار الخاصة والعامة.

إنسان واع ومتعلم مستعد لخدمة بلده، 
خريجون معدون إعدادًا جيداً  لتلبية حاجات 

واإلقليمية والدولية وسوق ة المحليالمجتمعات 
 العمل.
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 اللغة االنجليزية / األدب 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 إعدادًا جيداً  لتلبية حاجات 
المجتمعات المحلية واإلقليمية والدولية وسوق 

 العمل.

 معلم صف 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.

0404 
اللغة االنجليزية/ 

 الترجمة

المهارات األساسية )القراءة والكتابة والتحدث 
واالستماع(، نظريات الترجمة، الترجمة التزامنية 

 والتتابعية، نقد الترجمات.

الترجمة خريجون قادرون على ممارسة 
باللغتين لتلبية حاجات المجتمعات المحلية 

 واإلقليمية والدولية وسوق العمل.

0406 
اللغة الفرنسية واللغة 
 االنجليزية و آدابهما

 اللغة الفرنسية : الترجمة، واألدب، والحضارة.
 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.

 إدارة األعمال 0501

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

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

 اإلدارية ضمن الهياكل التنظيمية.

خلق كادر إداري متخصص في إدارة أعمال 
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 تكاليف اإلنتاج، والتخطيط المالي، والتحليل 
 المالي، ضرائب الدخل والمبيعات.

مختصون في بناء النظام المحاسبي لمنشآت 
األعمال على اختالف أنشطتها وأشكالها 
القانونية، وتفسير األرقام المتخصصة إلى 

م من غير المختصين، ومراقبة لغة سهلة الفه
 أداء هذه المنشآت وتقييمه.

0503 
 العلوم المالية
 والمصرفية

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

 المنشآت.

مختصون في إدارة استثمارات المنشآت 
المحيطة وطرائق تمويلها، وتقييم المخاطر 

بها، وتفسير األرقام المتخصصة إلى لغة 
سهلة الفهم من قبل المديرين والمقرضين 

 والمستثمرين.

 التسويق 0504

إدارة التسويق والمبيعات , ودراسة وتحليل سلوك 
المستهلك، وتطوير استراتيجيات تسويقية فعالة، 

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

 القدرة على دخول االسواق الخارجية والتعامل معها.

مسوقون ومديرو تسويق قادرون على إدارة 
وتحليل العمليات التسويقية بشكل فعال 
ومربح، من خالل تطوير االستراتيجيات 
المتعلقة بالمنتجات و تسعيرها وتوزيعها 

 وترويجها.

 ةنظم المعلومات اإلداري 0506
دارة  مفهوم نظم المعلومات في مؤسسات األعمال، وا 

تكنولوجيا المعلومات، وتطوير تطبيقات نظم 
 المعلومات وتقنيات ذكاء األعمال.

معرفة متقدمة في حقول نظم المعلومات 
اإلدارية وتطبيقاتها، وا عداد محللين 

دارة  ومصممين للنظم وبيانات األعمال، وا 
عمال، قواعد البيانات في منظمات األ

 االنترنت.وتطوير تطبيقات 

دراسة القوانين واألنظمة والتعليمات القانونية،  الحقوق  0601
مختصون في مهنة المحاماة, والقضاء, 

ومستشارون قانونيون لدى الدوائر الرسمية 
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 والخاصة كافة. وتطبيقاتها العملية.

0909 
الهندسة الكهربائية / 
 االتصاالت والحاسوب 

ت االتصاالت: هندسة االتصاالهندسة دراسة 
هندسة الحاسوب التشابهية والرقمية والالسلكية،  و 

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

 اإللكترونية.

تطبيق المعرفة الرياضية والعلمية والهندسية 
 في تخصص الحاسوب واالتصاالت.

نفيذها، ومعالجة البيانات تصميم التجارب وتو 
 وتفسيرها.

 .مليات تصميم األنظمة والمكونات والع

0908 
الهندسة المدنية والبنية 

 التحتية

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

 .البيئية
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.
 والعمليات لتلبية االحتياجات المطلوبة.

 الهندسة الميكانيكية  0911

 ميكانيكا تطبيقية. 
  حراريةعلوم. 
 تدفئة وتكييف. 
 التحكم اآللي. 

تطبيق المعرفة الرياضية والعلمية والهندسية 
 .الهندسة الميكانيكيةفي تخصص 

تصميم التجارب وتنفيذها، ومعالجة البيانات 
 وتفسيرها.

 والعمليات ..تصميم األنظمة والمكونات
داء والفعالية لهذه تحديد وقياس معامل األ

 نظمة.األ

9090 
/ الكهربائية هندسة ال

 قوى وتحكم

  الددددارات الكهربائيددددة وااللكترونيدددة وتحليددددل
 االشارات

  المنطددددق الرقمدددددي وااللكترونيددددات الرقميدددددة
 والمعالجات الدقيقة واالنظمة الضمنية

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

إجراء التجارب وتحليل المعلومات الناتجة 
 .عنها

تجهيز العمليات حسب الحاجة وضمن 
معطيات ومحددات اقتصادية واجتماعية 

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

 .بالطاقة البديلة
ضمن  وتقديرها المسؤوليات الرسميةإدراك 

 .إطار العمل
التزود بالمعرفة الالزمة في تكنولوجيا الطاقة 

 .البديلة

 تكنولوجيا الطاقة البديلة 9096

 علم الكهرباء 
 علم الميكانيك 
 الطاقة التقليدية 
 الطاقة المتجددة والبديلة وتطبيقاتها 

إجراء التجارب وتحليل المعلومات الناتجة 
 .عنها

تجهيز العمليات حسب الحاجة وضمن 
معطيات ومحددات اقتصادية واجتماعية 

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

 .بالطاقة البديلة
إدراك وتقدير المسؤوليات الرسمية ضمن 

 .إطار العمل
التزود بالمعرفة الالزمة في تكنولوجيا الطاقة 

 .البديلة

 .التصميم المعماري   هندسة العمارة 1001
 تصميم المباني وانشاؤها وتركيبها. 

 تطبيق المعرفة الرياضية  في هندسة العمارة.
تصميم التجارب وتنفيذها، ومعالجة البيانات 
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 دارة المشاريع وتفسيرها. وتصميم األنظمة والمكونات  .ممارسة المهنة وا 
 المطلوبة.والعمليات لتلبية االحتياجات 

 التصميم الجرافيكي  1002

  ،تقنيات وأدوات التصميم الجرافيكي
والتطبيقات في المجاالت الجرافيكية 
المرئية ، واإلعالن والنشر المطبعي 

 واإللكتروني.

مختصون في التصميم الجرافيكي وتقنيات 
 الطباعة  واإلعالن  وأنواعه المتعّددة .
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 :ةة العامالقبول وشروطه لطلبة الثانوي -أوال   
 

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

 والحقوق.
 
 . لية العلوم وتكنولوجيا المعلوماتفي تخصصات ك ةلهم بالدراسيسمح  ، الثانوية العامة / فرع اإلدارة المعلوماتية طلبة 

 ، وتخصص التصميم الجرافيكي.والعلوم اإلدارية، وكلية الحقوق  وكلية االقتصاد .وكلية اآلداب
 
كلية التمريض، وكلية اآلداب، وكلية  ييسمح لهم بالدراسة ف ،فرع التعليم الصحي الشامل الثانوية العامة / طلبة 

ن في الدراسة و التعليم الصحي الراغب طلبة   .، وتخصص التصميم الجرافيكياالقتصاد والعلوم اإلدارية، وكلية الحقوق 
(، والتفاضل 0مل )، والتفاضل والتكاستدراكيةاالرياضيات ال :بكلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات عليهم دراسة مواد

 .(7والتكامل )
 

 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 وكلية العمارة والتصميم  المعلومات،العلوم و تكنولوجيا كلية و ، الهندسةكلية  الصناعي: الفرع

 تخصص نظم المعلومات اإلدارية. و  ،صف
 والعلوم اإلدارية، وكلية الحقوق كلية اآلداب، وكلية االقتصاد  :وفرع االقتصاد المنزلي رع الفندقيالف 

 الجرافيكي التصميم وتخصص
 وتخصص نظم المعلومات اإلدارية ،تخصص معلم صف، و تالمعلوما وتكنولوجيا مالعلو كلية  الزراعي: الفرع 

 الجرافيكي التصميم وتخصص
 
من الحد المسموح به من معدالت ( عالمات أقل 15بحد أعلى ) المعدليمكن قبولهم استثناًء من شرط  األردنيينالطلبة غير  *

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

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

 هـول و شروطـالقب سـأس
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واجتازوا االمتحان الشامل بمعدل ال يقل عن  األردنالذين يحملون شهادة دبلوم كليات المجتمع من  الطلبة 
ال يقل معدلهم في الشامل عن  أنحيث يشترط  ،( باستثناء تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري 12%)
  .م التجسير إلى التخصصات المناظرة(، يمكنه21%)
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  ،للتخصصات المناظرة سيرجالت االمتحان الشامل(
تخصص  إلى( باستثناء الطلبة الذين يرغبون بالتجسير %12ونجاحهم فيه بمعدل ال يقل عن ) ،سيرجالتلغايات 
 (.%21ال يقل معدلهم في هذا االمتحان عن ) أنيشترط  ، حيثالهندسةتخصصات و  ةالصيدل

، الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة )االمتحان الشامل( من ذوي االحتياجات الخاصة يسمح للطلبة 
 وثيقة طبيةلشريطة إرفاق الطالب التقدم بطلبات للتجسير في التخصصات المناظرة، (، %15) بمعدل ال يقل عن

ذه الوثيقة فيما إذا كانت اإلعاقة صادرة عن اطباء االختصاص العاملين في مستشفيات وزارة الصحة، وأن تبين ه
والتي ، اتاللوائية في المحافظ نة الطبيةمن اللج سببًا في تدني تحصيل الطالب األكاديمي، وأن تعتمد هذه الوثيقة

 تقوم بعد ذلك بدورها بتحديد نسبة العجز الطبي الذي يعاني منه الطالب.
 التعليم العالي. مجلس قرارات حسبدرسها الطالب في الدبلوم  التيمعادلة المواد  يتم 

التي ال يسمح لهم االلتحاق فيها  تخصصاتالمن شرط فرع الثانوية في  يسمح بالتجسير للطلبة الذين تم قبولهم استثناءً  ال*
 في كليات المجتمع.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

  دولهم.شريطة أن تؤهلهم هذه الشهادات الى مواصلة تعليمهم الجامعي لمستوى البكالوريوس في  النظيرة،
مجلس حسب قرارات  األردندرسها الطالب في مرحلة الدراسية الجامعية المتوسطة خارج  التيمعادلة المواد  يتم 

 التعليم العالي.
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 والتعليمات المالية ةالدراسي الرسوم

 
، وما 7912/7912الملتحقين بالجامعة للعام الدراسي الجدد تخص الطلبة  الواردة في هذا الدليل، تنبيه: الرسوم الدراسية والتعليمات المالية

 بعد. أما الطلبة الذين التحقوا بالجامعة قبل ذلك، فال تغيير على الرسوم الدراسية والتعليمات المالية المتبعة قبل هذا العام.

 رسوم الساعات الدراسية: -أ

 التخصص الكلية
ساعات 
 الخطة

رسم الساعة 
)دينار  المعتمدة

 أردني(

 األدنىالحد  
لمعدل القبول 
 للثانوية العامة

العلوم 
وتكنولوجيا  
 المعلومات

 %11 09 033 الرياضيات
 %11 60 033 علم الحاسوب

 ---- 179 33 ماجستير علم الحاسوب
 %11 60 033 نظم المعلومات الحاسوبية

 %11 29 033 هندسة البرمجيات
 --- 120 33 ماجستير هندسة البرمجيات
 %11 60 033 نظم الوسائط المتعددة
 %11 60 033 شبكات الحاسوب

 الصيدلة
 %21 00 011 الصــــيدلة

 --- 109 33 ماجستير العلوم الصيدالنية

 التمريض
 %21 60 037 التمريــــض
 --- 199 33  / بالغينري يماجستير التمريض السر 

 اآلداب

 %11 40 037 اللغة العربية وآدابها
 %11 60 037 اللغة اإلنجليزية / أدب

 --- 199 33 ير اللغة اإلنجليزية / أدب ماجست
 %11 60 037 اللغة اإلنجليزية / ترجمة

 %11 09 037 معلم صف
 %11 00 037 اللغة الفرنسية واإلنجليزية وآدابهما

 االعمال

 %11 29 037 إدارة األعمال
 --- 179 33 ماجستير إدارة األعمال

 %11 29 037 المحاسبة 
 %11 20 037 لمحاسبة باللغة االنجليزيةا

 --- 179 33 ماجستير المحاسبة
 %11 60 037 العلوم المالية والمصرفية

 %11 60 037 التسويق
 --- 179 33 ماجستير التسويق

 %11 60 037 نظم المعلومات اإلدارية

 الحقوق 
 %15 00 040 الحقوق 
 --- 199 33  الحقوق ماجستير 
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 الرسوم األخرى: -ب
 

 (أردني)دينار  الرسوم ددالبن

 / درجة البكالوريوسالتسجيل لكل فصل دراسي رسم 

 / درجة الماجستيرالتسجيل لكل فصل دراسي رسم 

399 

709 

 البكالوريوس/ درجة التسجيل للفصل الصيفي رسم 

 / درجة الماجستيرالتسجيل للفصل الصيفي رسم 

109 

709 

 بكالوريوس – طلب االلتحاق رسم 

 ماجستير – طلب االلتحاق رسم 

79 

70 

 0 جامعيةالهوية الرسم  

 199 مستردة تدفع مرة واحدة تأمينات 

 19 / درجة البكالوريوس  امتحان المستوى )لكل امتحان( رسم 

 099 الرسالة/ الشاملرسوم مناقشة  

 709 رسوم إعادة امتحان الشامل 

 7913/7914  من العام الجامعي ابتداء   بالجامعة   لملتحقينلطلبة ال  مجانا   مؤمنة *المواصالت 
 لدرجة البكالوريوس فقط 7913/7914لملتحقين بالجامعة ابتداء  من العام الجامعي للطلبة ا مجانا   **التأمين الصحي مؤمن

 

 التعليمات المالية للسحب من الجامعة: -ج
 رسم طلب االلتحاق ورسم الهوية الجامعية غير مسترد 
بعد فترة السحب  ، ونسبة من رسوم الساعات المسجلةورسم امتحان المستوى  ،يفقد الطالب رسم التسجيل 

 حسب فترة االنسحاب.واالضافة المجانية 
 
 
 

 الهندسة
 والتكنولوجيا

 %21 09 011 الهندسة الكهربائية / االتصاالت والحاسوب 
 %21 199 011 الهندسة المدنية والبنية التحتية

 %21 09 011 يةهندسة الميكانيكال
تحكمقوى و الكهربائية/  هندسةال  011 09 21% 

 %11 29 037 تكنولوجيا الطاقة البديلة
العمارة 
 والتصميم

 %21 199 015 هندسة العمارة 
 %69 20 037 التصميم الجرافيكي 



 
 

          7102/7102   يالدراس للعام الطالب دليل                                                         األردنية الزيتونة جامعة  

 
23 

 

 

 البكالوريوستعليمــات منــــح درجـــــــة 
 فــــــــــــــي جامعة الزيتونة األردنية

 (األردنية النافذصادرة بموجب النظام الداخلي لمنح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الزيتونة األردنية ووفقًا لقانون الجامعات )

  :(1المادة )

البكالوريوس في جامعة الزيتونة األردنية(، وي عمل بها اعتبارًا من بداية العام الجامعي تسمى هذه التعليمات )تعليمات منح درجة  أ.
7102/2018. 

 . يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني الواردة إزاءها، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:ب

 

 الـــخطط الـــدراسيـــة

التخصصدات التدي تقددمها كليدات الجامعدة، وذلدك يقر مجلس العمداء الخطط الدراسية التي تؤدي إلى نيل درجة البكالوريوس في (: 7المادة )
 بناء على تنسيب مجالس األقسام وتوصيات مجالس الكليات.

 توضع الخطط الدراسية على أساس نظام الساعات المعتمدة. أ. (:3المادة )
 . يجري احتساب الساعات المعتمدة لكل مادة في الخطة الدراسية كما يأتي:ب

 ( ست عشرة ساعة تدريسية بما في ذلك االمتحانات.01)حساب ساعة معتمدة واحدة لكل  .1
( سددددت عشددددرة حصددددة عمليددددة أو ميدانيددددة مدددددة كددددل منهددددا سدددداعتان فعليتددددان 01حسدددداب سدددداعة معتمدددددة واحدددددة لكددددل ) .7

 على األقل.
 ( ست عشرة لقاًء منتظمًا ال تقل مدة كل منها عن ساعة لمواد الندوات والبحوث.01. حساب ساعة معتمدة واحدة لكل )3

 يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة لنيل درجة البكالوريوس في التخصصات التي تقدمها كليات الجامعة كما يأتي:(: 4لمادة )ا

 

 جامعة الزيتونة األردنية الجامعة      
 مجلس عمداء الجامعة المــجــلـس

 أي من كليات الجامعة الكلية        
 عميد الكلية العــمــيــد
 أي قسم في الكلية الــقــســم

 الفصل األول أو الثاني من كل عام جامعي الفـصل الدراسي
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 الحد األدنى التخصص الكلية

 العلوم وتكنولوجيا المعلومات

 033 الرياضيات
 033 علم الحاسوب / علم حاسوب

 033 المعلومات الحاسوبيةنظم المعلومات الحاسوبية / نظم 
 033 هندسة البرمجيات / هندسة البرمجيات

 033 علم الحاسوب / وسائط متعددة
 033 علم الحاسوب / شبكات حاسوبية

 011 الصيدلة الصيدلة
 037 التمريض التمريض

 اآلداب

 037 اللغة العربية وآدابها
 037 اللغة اإلنجليزية/ أدب

 037 ترجمةاللغة اإلنجليزية/ 
 037 اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابهما

 037 معلم صف

 االعمال

 037 إدارة األعمال
 037 المحاسبة 

 037 المحاسبة باللغة اإلنجليزية
 037 العلوم المالية والمصرفية

 037 التسويق
 037 نظم المعلومات اإلدارية

 040  الحقوق  الحقوق 

 والتكنولوجياالهندسة 

 011 الهندسة الكهربائية / االتصاالت والحاسوب
 011 الهندسة المدنية والبنية التحتية

 011 الهندسة الميكانيكية
 011 الهندسة الكهربائية/ القوى والتحكم

 037 تكنولوجيا الطاقة البديلة
 015 هندسة العمارة العمارة والتصميم

 037 التصميم الجرافيكي
 

 تشمل الخطط الدراسية في كل تخصص ت منح فيه درجة البكالوريوس ما يأتي:(: 0المادة )

 ( سبع وعشرون ساعة معتمدة، موزعة  على النحو اآلتي:72: )اوال : متطلبات الجامعة

لوطنيددة، العلددوم ( خمددس عشددرة سدداعة معتمدددة وهددي: اللغددة العربيددة، اللغددة اإلنجليزيددة، التربيددة ا10: )متطلبــات الجامعــة اإلجباريــة .أ
 ( ثالث ساعات معتمدة.3العسكرية، مهارات حياتية. كل منها بواقع )
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( اثنتددا عشددرة سدداعة معتمدددة يدددرس الطالددب منهددا مددادة واحدددة علددى االقددل مددن كددل مجددال مددن 17: )متطلبــات الجامعــة االختياريــة .ب
 المجاالت اآلتية:

 : المواد اإلنسانية.المجال االول
 العلمية.: المواد المجال الثاني

( علدى األقدل مدن مجمدوع السداعات المعتمددة للخطدة الدراسدية فدي التخصصدات كلهدا، وتشدمل مجموعدة %10: تشدكل )ثانيا : متطلبات الكلية
شكل المواد التي يحتاجها طلبة الكلية جميعهم لتزويدهم بقاعدة معرفية مشتركة وثيقة الصلة بالمجال العام للتخصص، كما تشمل المواد التي ت

 الة تكاملية مع مواد التخصص، وال يشترط أن تكون هذه المواد من المواد التي تطرحها الكلية، أو أحد أقسامها األكاديمية.ح
( مدن مجمدوع السداعات المعتمددة %69: مفصلة وفق الخطة الدراسية التي يقّرها مجلس العمداء حيث ال تقل عن )ثالثا : متطلبات التخصص

 ي األقسام فيها ما يأتيللخطة الدراسية، وت راع
 توزيع المواد بين مواد إجبارية ومواد اختيارية حيث تغطي جوانب التخصص بشكل متوازن.

 تعزيز العالقة مع التخصصات المساندة األخرى ضمن الكلية الواحدة بشكل خاص ومع التخصصات األخرى في الجامعة بشكل عام.
 فرعيًا من داخل الكلية أو من خارجها.بناء الخطة الدراسية بحيث تتضمن تخصصًا 

 إمكانية اقتراح تخصص مشترك أو متداخل مع تخصصات أخرى على مستوى القسم أو الكلية أو على مستوى الجامعة.
( سددت سدداعات 6( ثددالث سدداعات معتمدددة، ويجددوز أن تقددل عددن ذلددك إلددى سدداعة واحدددة أو تزيددد إلددى حددد أقصدداه )3يخصددص للمددادة الواحدددة )

 العتماد على طبيعة المادة والتخصص.معتمدة با
( سددت سدداعات معتمدددة يختارهددا الطالددب بحريددة مددن المددواد التددي تطرحهددا الجامعددة مددع مراعدداة المتطلددب السددابق 6ال تزيددد علددى ) المــواد الحــرة:

 للمادة.
الحاسددوب للطلبددة الملتحقددين بالجامعددة علددى ي عقددد امتحددان المسددتوى فددي اللغددة العربيددة واللغددة اإلنجليزيددة ومهددارات  رابعــا : المــواد االســتدراكية:

الطالب الذي يخفق في امتحان من هدذه االمتحاندات تسدجيل مدادة اسدتدراكية خدارج الخطدة الدراسدية، وأن يكدون التقددم لهدذه االمتحاندات خدالل 
ذا لددم يتقدددم الطالددب لالمتحا نددات فددي موعدددها، يفقددد حقدده فددي التقدددم الفصددلين األول والثدداني مددن تدداريق االلتحدداق بالجامعددة ولمددرة واحدددة فقددط، وا 

 إليها، وعليه دراسة المادة أو المواد االستدراكية.

ي ستدثدنى من امتحانات المستوى الطلبة المجسرون والمنتقلون للجامعة من الكليات المتوسدطة وكليدات المجتمدع أو جامعدات أخدرى، شدريطة أن 
ت التي انتقلوا منها، أو درسوا فيها بنجاح هذه المواد، ويطبق عليهم قرارات مجلس العمداء يكونوا قد اجتازوا بنجاح امتحان المستوى في الكليا

 بهذا الخصوص.
: هي مادة إجبارية للطلبة األردنيين واختيارية لغير األردنيين، وتحسب ساعاتها للطالب ضمن عددد السداعات أ. العلوم العسكرية(: 6المادة )

دخل في حساب المعدل. وعلى الطلبة غير األردنيين الذين لم يختاروا دراسة هذه المادة دراسدة مدادة أخدرى مدن المعتمدة المقررة لتخرجه، وال ت
 مواد الجامعة على أن تعامل معاملة مادة العلوم العسكرية.

 
 ي عفى الطالب من دراسة مادة العلوم العسكرية في إحدى الحاالت اآلتية:

 .إذا درسها بنجاح في أي جامعة أردنية .أ
 إذا كان من خريجي الكليات العسكرية األردنية أو ما يعادلها من كليات عسكرية أجنبية. .ب

ج. إذا كددان مددن الضددباط الحاصددلين علددى دورات الصددف التأسيسددية، ودورات الددوكالء التأسيسددية بالنسددبة للرتددب األخددرى، وت عتمددد دائددرة التعلدديم 
 ب المعني تدنطبق عليه شروط اإلعفاء الواردة في هذا البند والبند الثاني السابق.الجامعي بمديرية التدريب العسكري؛ إلثبات أن الطال

: وهي مادة إجبارية للطلبة األردنيين، وعلى الطلبة غير األردنيين الذين لم يختداروا دراسدة هدذه المدادة أن يدرسدوا بدداًل منهدا ب.التربية الوطنية
 أي مادة أخرى تطرحها الجامعة.
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 يوضع وصف للمادة مناسب لعدد الساعات المعتمدة المخصصة لها.(: 2المادة )
 يقدم كل قسم خطة استرشادية موّزعة على ثمانية فصول أو عشرة فصول حسب ما تقتضيه الخطة الدراسية لكل تخصص.

أو أقسدام أخدرى، ويدتم ذلدك تكون مواد التخصص اإلجبارية واالختيارية من داخدل القسدم، ويجدوز أن ي عطدى بعضدها مدن قسدم   .أ(: 2المادة )
 بعد دراسة مشتركة من القسمين.

 ت طرح مواد الخطة الدراسية اإلجبارية مرة واحدة على األقل في كل عام دراسي. .أ
 ت طرح مواد الخطة الدراسية االختيارية مرة واحدة على األقل كل أربعة فصول دراسية. ج.

 راسية على أساس مستويات دراسية أربعة أو خمسة.. تصنف المواد التي ترد في الخطة الدأ(: 0المادة )
 . تثبت المتطلبات السابقة أو المتزامنة إزاء كل مادة.ب
 . ت عطى كل مادة رقمًا يدل على مستواها ومجالها وتسلسلها.ج
 . ي ذكر إزاء كل مادة عدد الساعات المعتمدة، وعدد ساعات المختبر األسبوعية أو التطبيقية )الفعلية(.د
أو أن يدرس مادة متزامندة إال بموافقدة رئديس القسدم وعميدد الكليدة التدي  ،. ال يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن يدرس متطلبها السابقهـــ

 تدرس المادة.

 مدة الدراسة والعـــبء الـــدراسي
 (:19المادة )

 : أوال   
للحصول على درجة البكالوريوس يكون الحد األدنى في كليتي الصيدلة والهندسة ثمانية فصول أو أربع سنوات، وفي الكليات األخدرى سدتة  أ.

فصدول أو ثدالث سددنوات؛ وفدي حالددة إنهداء الطالددب متطلبدات الدرجددة فدي مدددة أقدل مددن ذلدك؛ يجددوز لمجلدس العمددداء تقلديص هددذه المددة فصدداًل 
 دراسيًا واحدًا.

سدنوات فدي كليتدي  ي. ال يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب مسجاًل للحصول على الدرجة الجامعية األولى )البكدالوريوس( علدى ثمدانب
 الصيدلة والهندسة، وسبع سنوات في الكليات األخرى.

نظريًا أن ينهي متطلبات التخرج بدراسدة فصدلين . إذا استنفد الطالب المدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس وكان من الممكن ج
دراسيين كحد اعلى ، فللمجلس أن يوافق على منحه هذه الفرصة بناًء على توصية من رئديس القسدم وتنسديب مدن عميدد الكليدة وشدروحات مدن 

 مدير دائرة القبول والتسجيل.
 
 

 : ثانيا  
( ثمانيدة أسددابيع بمددا فددي ذلددك 2االمتحاندات، وتكددون مدددة الفصددل الصدديفي )( سددتة عشدر أسددبوعًا بمددا فددي ذلددك 01تكدون مدددة الفصددل الدراسددي )

 االمتحانات.

 : ثالثا  
( اثنتدا عشددرة 17يكدون الحدد األدندى للسدداعات المعتمددة التدي يسددجلها الطالدب المسدجل لنيددل درجدة البكدالوريوس )العددبء الدراسدي( ) .أ

الطالدب الدذي يتوقدف تخرجده فدي نهايدة ذلدك الفصدل علدى دراسدة عددد ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد، وي ستدثدنى من ذلك 
( ثدالث سداعات معتمددة عدن 3أقل من الساعات، ويجوز في حاالت خاصة يقدرها العميد أن يقل العبء الدراسي للطالب بمقدار )

 الحد األدنى المسموح به.
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فدي الفصدل الدراسدي حددًا أقصدى، ويجدوز أن يسدجل ( ثمداني عشدرة سداعة معتمددة 12يكون العبء الدراسدي للطالدب فدي الجامعدة ) .ب
فدأكثر أو مدا يعادلهدا ، أو  %21( ثالث ساعات معتمدة إضافية إذا كان معدله التراكمي أو معدله فدي الفصدل الدراسدي السدابق 3)

 كان متوقعًا تخرجه في ذلك الفصل، وبما ال يتعارض مع قرارات مجلس التعليم العالي النافذة.
( اثنتددا عشددرة سدداعة معتمدددة. ويجددوز أن يسددجل سدداعة واحدددة  12ألعلددى للعددبء الدراسددي للطالددب فددي الفصددل الصدديفي ). يكددون الحددد اج

 إضافية إذا كان متوقعًا تخرجه في ذلك الفصل، وبما ال يتعارض مع قرارات مجلس التعليم العالي النافذة.
 صى إذا توقف تخرجه عليها ، شريطة أن تكون ساعة تدريب أو . يسمح للطالب أن يسجل ساعة إضافية معتمدة زيادة على الحد األقد

 مختبر ، وبما ال يتعارض مع قرارات مجلس التعليم العالي النافذة.
. يشترط التزام الطلبة بمواعيد التسجيل الرسدمية المعلندة ، عبدر موقدع الجامعدة اإللكتروندي ولوحدات اإلعالندات الورقيدة واإللكترونيدة فدي ه

 معة. الكليات والجا
 

 :رابعا  
يصنف الطلبة المسجلون لنيل الدرجدة الجامعيدة األولدى علدى أربعدة أو خمسدة مسدتويات، علدى أن يكدون الطلبدة قدد درسدوا بنجداح السداعات  أ.

 المعتمدة المطلوبة لكل مستوى، وعلى النحو اآلتي:
 ( ساعة معتمدة.37مستوى السنة األولى: ما ال يزيد على ) .0
 ( ساعة معتمدة.66( ويقل عن )37ما يزيد على ) مستوى السنة الثانية: .7
 ( ساعة معتمدة.00( ويقل عن )66مستوى السنة الثالثة: ما يساوي ) .3
 ( ساعة معتمدة.141( ويقل عن )00مستوى السنة الرابعة: ما يساوي ) .4
 ( ساعة معتمدة.141مستوى السنة الخامسة: ما يساوي أو يزيد على ) .5

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

 المـــــواظبــــــــة

 (: 11المادة )
والتددريب الميدداني حسدب  يشترط على الطلبة المواظبة في المواد التي يسجلون فيها وتشمل: المحاضرات، والمناقشات، والساعات العمليدة،أ. 

 الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية.
يقوم مدرس المادة بتسجيل الغياب والحضور على كشوفات خاصة ويسلمها شهريًا إلى رئيس القسدم المعندي الدذي ت عطدى فيده المدادة حتدى  ب.

 ذي يليه.نهاية الفصل الدراسي، وت حفظ الكشوفات لديه إلى نهاية الفصل الدراسي ال
 ( من الساعات المعتمدة لها دون عذر يقبله مدرس المادة.%10. ال يسمح للطالب أن يتجاوز غيابه في أي مادة مسجل فيها عن )ج
( من مجموع الساعات المقررة للمدادة دون عدذر مرضدي أو قهدري يقبلده عميدد الكليدة %10. يتم حرمان الطالب الذي تتجاوز غياباته نسبة )د

المادة، ويتم ذلك بتنسيب من مدرس المادة وبموافقة العميد، وتعّد نتيجدة الطالدب فدي تلدك المدادة )صدفرًا(، وعليده إعدادة دراسدتها إذا التي تدرس 
كانت إجبارية، وفي جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل عالمات الطالب الفصلي والتراكمي ألغراض اإلندذار والفصدل 

 تبليغ مدير دائرة القبول والتسجيل بذلك مباشرة عند وصول غياب الطالب للنسبة المبينة سابقًا. من التخصص، ويتم
( مددن مجمددوع السدداعات المقددررة لمددادة مددا، وكددان هددذا لعددذر مرضددي أو قهددري يقبلدده عميددد الكليددة التددي %79. إذا غدداب الطالددب أكثددر مددن )ه

يه أحكام االنسدحاب، ويبلدغ العميدد مددير دائدرة القبدول والتسدجيل قدراره بدذلك، وتثبدت كلمدة تدرس المادة، يعّد منسحبًا من تلك المادة، وتطبق عل
 )منسحب( إزاء تلك المادة في السجل األكاديمي للطالب.
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ذا تجاوزهدا أحددهم %79. الطلبة الذين يمثلون المملكدة أو الجامعدة فدي النشداطات الرسدمية، يسدمح لهدم التغيدب بنسدبة ال تدتددجاوز )و يعدّد (، وا 
 منسحبًا وتطبق عليه أحكام االنسحاب.

. يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة من طبيدب عيدادة الطلبدة فدي الجامعدة أو معتمددة منده، أو صدادرة عدن مستشدفى معتمدد ز
طالددب عددن المواظبددة، وفددي مددن قبددل الجامعددة، وأن تقدددم هددذه الشددهادة إلددى عميددد الكليددة خددالل مدددة ال تتجدداوز أسددبوعين مددن تدداريق انقطدداع ال

 الحاالت القاهرة األخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل أسبوع من تاريق زوال أسباب الغياب.
 يقوم عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومدير دائرة القبول والتسجيل بتنفيذ أحكام المواظبة آنفة الذكر. ج

 أسس النجاح والرسوب

 (:17)المادة 
 يجري حساب العالمات وتسجيلها لكل مادة بالنسبة المئوية مع بيان عدد ساعاتها المعتمدة. .أ 
. العالمددة النهائيددة لكددل مددادة هددي مجمددوع عالمددة االمتحددان النهددائي وعالمددات األعمددال الفصددلية، وي ستدثدددنى مددن ذلددك امتحانددات مددادة العلددوم ب

 و راسبًا دون عالمات.العسكرية، إذ تسجل نتائجها إما ناجحًا أ
 . يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها على النحو التالي:ج
 : المواد النظرية الخالصة، والمواد النظرية التي تتضمن جزءًا عمليًا:أوال  

األسدبوع ( من العالمة النهائية، وتشمل: امتحانين تحريريين خالل الفصل، ي عقد األول في نهايدة %09يخصص ألعمال الفصل ) .0
السددادس فددي الفصددل الدراسددي )الثالددث فددي الفصددل الصدديفي(، وي عقددد االمتحددان الثدداني فددي نهايددة األسددبوع الثدداني عشددر فددي الفصددل 

( مددن أعمددال الفصددل لتشددمل أشددكال التقيدديم األخددرى %19الدراسددي )السددادس فددي الفصددل الصدديفي(، ويخصددص مددا ال يزيددد علددى )
والمقالدة التحليليددة، واالختبدارات اليوميددة القصديرة والشددفوية، واألعمدال الفصددلية األخدرى التددي مثدل: التقددارير، والواجبدات، والبحددوث، 

 تدتدضمنها خطة المادة، ويبلغ الطالب بجميع هذه األعمال فور تصحيحها.
ة فدي بدايدة الفصدل ( من العالمة النهائية ويكدون تحريريدًا وشداماًل للمدادة وخطتهدا الموزعدة علدى الطلبد%09ي خصص لالمتحان النهائي ) .7

 الدراسي.
 تحدد مجالس األقسام المعنية بيان كيفية توزيع عالمات الجزء العملي من المواد النظرية، على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس الكلية. .ج
ات النجدداح، ت ستدثدددنى مددواد الندددوات، والبحددوث، والتدددريبات، ومشدداريع التخددرج التددي لهددا سدداعات معتمدددة، إذ يقددرر مجلددس كددل كليددة متطلبدد .د

 وطرق تقييم مستوى تحصيل الطالب في كل منها، وت علن للطلبة في بداية الفصل الدراسي، وي علم مدير دائرة القبول والتسجيل بذلك.
 : المواد العملية الخالصة:ثانيا  
 واالمتحانات اليومية.( من العالمة النهائية، وتشمل: عالمات التقارير، والتقييم، %69يخصص ألعمال الفصل )أ.  
 ( من العالمة النهائية لالمتحان النهائي.%49يخصص )ب. 
( في أعمال الفصل في أي مدادة مهمدا كدان نوعهدا، التغيدب أو عددم التقددم لالمتحدان %09: ال يجوز للطالب الذي حصل على مجموع )ثالثا  

 ذلك يحال األمر لمجلس الكلية الستكمال نتيجة هذه المادة. النهائي من أجل استكمال العالمة النهائية للمادة واعتمادها، وخالف

في حالة تعدد الشعب للمادة الواحدة التي يدّرسها عدد من األساتذة، ي عين رئيس القسم أحد مدرسي المادة ليكون منسقًا لتددريس (: 13المادة )
مشتركة في خطة المادة، وموحدة في أسلوب التقييم، وذلك بالتعاون المادة، وتحدد مواعيد االختبارات واالمتحانات الموحدة للمادة بحيث تكون 

 مع مدرسي المادة جميعهم.

 (: 14المادة )
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ترد أوراق االختبارات للطالب بعد تصحيحها خالل أسبوع من تاريق االمتحان، وي سمح للطالب مراجعة عالمته مع مدرس المادة خالل مدة  أ.
المتحددان، وبعددد انقضدداء أسددبوع علددى رد أوراق االمتحددان للطالددب، تثبددت عالمتدده وترسددل كشددوفات الطلبددة أقصدداها أسددبوع مددن تدداريق رد أوراق ا

لدك وعالماتهم إلى عمدادة الكليدة، ويحدتفظ القسدم بنسدخة منهدا، تعدّد هدذه الكشدوفات والعالمدات نهائيدة للطلبدة وال يجدوز تغييرهدا، ويسدتثنى مدن ذ
 االختبارات اإللكترونية.

االمتحان النهدائي لددى عمدادة الكليدة لمددة فصدل دراسدي، ثدم يجدري إتالفهدا باالتفداق بدين عميدد الكليدة المخدتص، ومددير دائدرة . ت حفظ أوراق ب
 القبول والتسجيل.

لبدت ل . ت رسل كشوفات العالمات النهائية في كل مادة بتفصيالتها إلى القسم لدراستها، والتحقق من توازنها، ثم ت رفع إلى عميد الكليدة، وذلدكج
 فيها ثم إقرارها من قبل مجلس الكلية، وت رسل إلى مدير دائرة القبول والتسجيل لرصدها واعتمادها.

مدددرس/ منسددق المددادة مسددؤول عددن طباعددة اسددئلة االمتحانددات وتصددويرها وحفددظ سددريتها وتصددحيح اوراقهددا ورصددد عالماتهددا فددي الكشددوفات  د.
 المعتمده ورقيًا والكترونيا بشكل صحيح ونهائي.

 مدرس/ منسق المادة مسؤول عن تسليم نسخة من اسئلة االمتحانات بعد اجرائها مع االجابات النموذجية لرئيس القسم. ه.
ع . يعلن جدول االمتحانات النهائية للطلبة قبل بداية االمتحان الثداني مدن كدل فصدل بعدد اعدداده مدن قبدل دائدرة القبدول والتسدجيل بالتنسديق مدو

 واعتماده من مجلس العمداء.عمداء الكليات 
 (: 10المادة )

كدل مدن يتغيددب بعدذر عددن االمتحدان )األول او الثدداني( عليده ان يقددم مددا يثبدت عددذره الدى رئدديس القسدم المعندي، خددالل ثالثدة أيددام مدن تدداريق  أ.
علدى مددرس المدادة إجددراء  زوال العدذر، وخدالف ذلدك يرصدد لده عالمدة صدفر فدي االمتحدان الدذي تغيددب عنده، وفدي حالدة قبدول عدذر الطالدب،

 امتحان تعويضي لالمتحان األول للطالب قبل االمتحان الثاني ولالمتحان الثاني قبل بدء االمتحانات النهائية.
/ ز( مدن هدذه التعليمدات، كدل مدن يتغيدب عدن االمتحدان النهدائي المعلدن عنده، عليده أن يتقددم بعدذره إلدى 11مع مراعاة ما ورد في المادة ) ب.

ذا قبددل عميددد الكليددة التددي تدددرس المددادة عددذر عميددد ال كليددة التددي تدددرس تلددك المددادة خددالل مدددة أقصدداها أسددبوعان مددن تدداريق عقددد االمتحددان، وا 
الطالددب، توضددع لدده مالحظددة )غيددر المكتمددل( ويددتم إشددعار القسددم ومدددرس المددادة ودائددرة القبددول والتسددجيل بددذلك، وخددالف ذلددك ترصددد لدده دائددرة 

 صفر في االمتحان الذي تغيب عنه. القبول والتسجيل عالمة
. إذا لم ي بلغ مدرس المدادة بقبدول العميدد لعدذر الطالدب عندد رصدد العالمدات، يرصدد مددرس المدادة لده عالمدة )ح( مقابدل االمتحدان النهدائي، ج

 وترصد عالماته األخرى مفصلة، ويتم تعديلها من قبل التسجيل إلى )غير مكتمل( بعد قبول عذر الطالب.
يبلغ عميد الكلية التي تدرس المادة قراره بقبول عذر الطالدب الدذي تغيدب عدن امتحدان نهدائي معلدن عنده فدي مدادة مدا إلدى القسدم الدذي يقدوم . د

ول بإجراء الالزم ليقوم مدرس المادة أو من ينيبه القسم في حال عدم تواجد المدرس إلجراء امتحانات غير المكتمل للطالب خدالل األسدبوع األ
األسددبوع الرابددع مددن الفصددل الددذي يليدده حسددب المواعيددد المعلددن عنهددا مددن قبددل الكليددات، ويبلددغ عميددد الكليددة مدددير دائددرة القبددول والتسددجيل وحتددى 
 بذلك.

اعتبدار  –بموافقدة مجلدس القسدم  –. إذا تغيب الطالب عن مناقشة مشروع ، أو لم يستطع اسدتكماله بعدذر يعتمدده عميدد الكليدة ، فإنده يجدوز هـ
 الطالب في هذه المادة )غير المكتمل(. عالمة

. ال يجوز عقد امتحان غير مكتمل ألي طالب إال إذا كدان مسدجاًل فدي الجامعدة للفصدل الدراسدي الدذي سديقدم فيده االمتحدان غيدر المكتمدل، و
دنى مددن ذلددك الطالددب المتوقددع وت سددند لرؤسدداء األقسددام مهمددة متابعددة أوضدداع هددؤالء الطلبددة وتسددجيلهم مددن خددالل سددجالتهم األكاديميددة، وي ستدثدد

 تخرجه، أو الذي ف صل من التخصص.
 (: 16المادة )

يجوز للطالب أن يطلب مراجعة عالمتده فدي االمتحدان النهدائي أو فدي مفدردات العالمدة النهائيدة فدي أي مدادة خدالل مددة أقصداها شدهر مدن أ. 
م وجدود خطدأ مدادي فدي جمدع العالمدات ونقلهدا، ومدن عددم وجدود أسدئلة تاريق إعالن النتائج، وللعميد في هدذه الحالدة أن يقدوم بدالتحقق مدن عدد
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غير مصححة، وذلك عن طريق لجنة من: العميد أو من ينيبه، ورئيس القسم، ومددرس المدادة أو أحدد مدرسديها، وعلدى العميدد فدي حدال تأكدده 
 ق مع مدرس المادة ورئيس القسم المختص.من وجود خطأ مادي في جمع العالمات أو نقلها أن يقوم بتصحيح هذا الخطأ بعد التنسي

 . يدفع الطالب الرسم المقرر عن كل طلب يتقدم به لمراجعة أي عالمة من عالماته النهائية.ب
 . يرفق الطالب اإليصال المالي مع الطلب المقدم إلى عميد الكلية التي تدرس المادة.ج
خالل مددة أقصداها أسدبوع مدن تداريق تسدلم طلدب المراجعدة، ومددة ثالثدة أيدام بالنسدبة  . يتم تزويد دائرة القبول والتسجيل بنتائج طلب المراجعةد

 للطلبة المتوقع تخرجهم في ذلك الفصل.
 (: 12المادة )

 (%09الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة هو )أ. 
 تخصص لنسب المعدل الفصلي والتراكمي المئوية التقديرات المبينة إزاء كل منها:. ب

 التقدير العالمة

 ممتاز 199% – 24

 جيد جداً  %24أقل من  – 26

 جيد %26أقل من  – 62

 مقبول %62أقل من  – 69

 ضعيف %69أقل من  – 09

 راسب %09أقل من 

 

حواصدل  يجري احتساب المعدل الفصلي والتراكمي بضرب العالمة النهائية لكل مادة بعدد الساعات المعتمدة لتلك المادة وقسدمة مجمدوع .0
 الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة لجميع المواد.

يحسب معدل الطالب التراكمي في المدواد المشدمولة بالخطدة الدراسدية للتخصدص الملتحدق بده الطالدب، مدع مراعداة مدا ورد فدي المدادة رقدم  .7
 /أ(.6)

 نجاحًا أو رسوبًا في ذلك الفصل.يكون معدل الفصل عبارة عن معدل عالمات المواد التي درسها الطالب  .3
 (.%30( إلى )%30( فما فوق، وتجبر كل عالمة دون الد )%30في حالة رسوب الطالب تثبت عالمة الرسوب إذا كانت ) .4
 يثبت المعدل الفصلي أو التراكمي ألقرب منزلة عشرية. .5
ف للكليدة شدريطة أن يكدون بمسدتوى السدنة ( فدأكثر علدى الئحدة الشدر %24يوضع اسم الطالب الذي يحصل علدى معددل فصدلي مقدداره ) .1

( خمدس عشدرة سداعة معتمددة 10(، وأن ال يقدل عددد السداعات المسدجلة عدن )%69فما فوق ، وأن ال يقل معدله التراكمدي عدن ) الثانية
يدده إحدددى فددي ذلددك الفصددل شددريطة أن ال يكددون مددن ضددمنها المددواد االسددتدراكية أو مددادة العلددوم العسددكرية، وأن ال يكددون قددد أوقعددت عل

 العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام تأديب الطلبة.
( لمددة ثالثدة فصدول متتاليدة، وأن ال يقدل %24. يوضع اسم الطالب على الئحة شرف الجامعة إذا حصل على معدل تراكمي ال يقل عن )2

( خمددس عشددرة سددداعة معتمدددة فددي كدددل فصددل مددن هدددذه الفصددول شددريطة أن ال يكدددون مددن ضددمنها المدددواد 10عدددد السدداعات المسددجلة عدددن )
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يعدد  االستدراكية أو مادة العلوم العسكرية، وأن ال يكون قد أوقع عليه إحدى العقوبدات التأديبيدة المنصدوص عليهدا فدي نظدام تأديدب الطلبدة، وال
 الفصل الصيفي فصاًل لهذا الغرض.

 صلهإنذار الطالب وف
 (:12المادة )

( في أي فصدل مدن الفصدول الدراسدية )إندذار أول( باستدثددناء الفصدل الدراسدي األول %69ينذر الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن ) .أ
 اللتحاقه بالجامعة والفصل الصيفي.

  .ب
( فمدا فدوق فدي الفصدل %69معدلده التراكمدي إلدى )(، فعليه أن يلغي مفعولده برفدع أ. إذا حصل الطالب على إنذار أول كما ورد في الفقرة )0

ذا لم يتمكن من ذلك فيوجه له إنذار ثان.  الذي يليه، وا 
. إذا أخفددق الطالددب فددي إلغدداء اإلنددذار الثدداني فددي نهايددة الفصددل الددذي حصددل فيدده علددى اإلنددذار، فيسددمح لدده بالتسددجيل لمدددة أقصدداها فصددالن 7

( ويبلدغ مددير دائدرة القبدول والتسدجيل الطالدب بدذلك خطيدًا وال يفصدل الطالدب بسدبب %69ى )دراسيان حتى يتمكن من رفع معدلده التراكمدي إلد
 ذلك.
(، ويستدثددنى مدن ذلدك الطالدب الدذي أتددم 7. يعدد الطالدب مفصدواًل مدن التخصدص إذا أخفدق فدي رفدع معدلده التراكمددي كمدا ورد فدي الفقدرة )ب/ج

لخطة بمدا فيهدا المدواد التدي تمدت معادلتهدا لده فدي الجامعدة مدن مؤسسدة تعليميدة ( من مجموع الساعات المعتمدة للتخرج حسب ا%29بنجاح )
 أخرى من الساعات المعتمدة حسب خطته الدراسية، ويجوز لمن فصل من التخصص أن ينتقل إلى تخصص آخر.

تسجيل في الفصدل الصديفي فرصدة ( فما فوق، فيسمح له بال%69. إذا استنفد الطالب جميع الفرص الممنوحة له لرفع معدله التراكمي إلى )د
 أخيرة.

( في أي فصل دراسي بعد الفصدل األول اللتحاقده %09. يفصل من التخصص الطالب الذي يحصل في المعدل التراكمي على أقل من )هـــ
 بالجامعة، ويجوز له االنتقال إلى تخصص آخر، ويستدثدنى من ذلك الفصل الصيفي.

( ويسددمح للطالدب الددذي اسددتنفذ %69ض إنددذار الطالدب الددذي يحصددل علدى معدددل تراكمدي يقددل عدن ). ال يعدد الفصددل الصديفي فصدداًل ألغدراو
 جميع الفرص في الفصل الدراسي االول بتأجيل الفصل الدراسي الثاني ليتسنى له االستفادة من الفصل الدراسي الصيفي فرصًة أخيرًة.

المنتقددددل مددددن تخصددددص إلددددى آخددددر فددددي الجامعددددة معاملددددة  . مددددع مراعدددداة الحددددد األعلددددى للتسددددجيل فددددي الجامعددددة، يعامددددل الطالددددبز
 الطالب المستجد وذلك لغايات اإلنذار والفرص الممنوحة والفصل من التخصص.

. إذا حصل الطالب في فصل دراسي ما على نتيجة )غير مكتمل( وكان تحت طائلة الفصل لتدني معدله التراكمي، فيبت في فصله بشدكل ح
الفصل الدراسدي أو رسدوبه فدي المدادة، ويكدون الطالدب مفصدواًل حكمدًا مدن نهايدة الفصدل الدذي لدم يرتفدع معدلده  قاطع بعد اكتمال عالمات مواد

( بسبب عدم نجاحده أو رفدع معدلده أو عددم تقديمده لالمتحدان، ويدتم تنظديم دراسدة الطالدب حسدب %69التراكمي فيه إلى الحد المطلوب وهو )
 جامعة تعده دائرة القبول والتسجيل.نموذج تعهد يتضمن وضع الطالب وتعليمات ال

برقم جامعي جديدد ويعامدل معاملدة  %09.  يجوز اعادة قبول الطالب المفصول اكاديميًا وبشكل نهائي من الجامعة بمعدل تراكمي اقل من ط
 الطالب الجديد ولمرة واحدة فقط.

ول والتسجيل، ويبلغ عمداء الكليات ورؤساء األقسام بها تباعًا، . يصدر قرارات اإلنذارات األكاديمية والفصل من التخصص  مدير دائرة القبي
 أما قرارات الفصل النهائي من الجامعة فيصدرها مجلس العمداء بناًء على تنسيب مدير دائرة القبول والتسجيل.

الطالدب علدى صدفحة الطالدب . ي عدد إعدالن قدرارات اإلندذارات ومدنح الفدرص والفصدل النهدائي مدن الجامعدة وأي أمدور أكاديميدة أخدرى تخدص ك
 االلكترونية ويعتبر تبليغًا رسميًا بذلك.

 . تظهر العقوبات التأديبية للطالب في كشف عالماته خالل دراسته في الجامعة. ل



 
 

          7102/7102   يالدراس للعام الطالب دليل                                                         األردنية الزيتونة جامعة  

 
32 

 

 إعـــادة دراســـــة المــواد

 (: 10المادة )
نتيجة راسب، وفي حالة رسوبه في مدادة اختياريدة يجدوز لده على الطالب إعادة دراسة كل مادة إجبارية في الخطة الدراسية حصل فيها على .أ

 إعادتها أو اختيار غيرها من المواد االختيارية في الخطة الدراسية.
 (.%69.يجوز للطالب إعادة دراسة أي مادة في خطته الدراسية لرفع معدله التراكمي إذا كانت عالمته فيها أقل من )ب
 فترصد له العالمة الجديدة وتدخل في المعدل الفصلي والتراكمي.. إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما، ج
 . في حالة إعادة الطالب دراسة مادة ما، فإن ساعات تلك المادة تدخل في حساب عدد الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة.د
 

 االنسحاب من المواد ومن الفصل

 (:79المادة )
ضافتها في أ  الفترة المحددة فدي التقدويم الجدامعي قبدل بدايدة الفصدل الدراسدي بمدا فدي ذلدك الفصدل الصديفي، وال .يسمح للطالب سحب المواد وا 

 .يظهر االنسحاب في هذه الحالة في سجل الطالب األكاديمي
لحداالت .ال تدثدبت في سجل الطالب مالحظة )منسحب( من المادة أو المدواد التدي انسدحب منهدا وال يترتدب عليده غرامدات ماليدة، وذلدك فدي اب

 :اآلتية
 .. إذا ع دل موعد التدريس لمادة أو أكثر رسميًا، وترتب على ذلك تعارض في جدول الطالب الدراسي1
 .. إذا حصل خطأ في إرشاده7
 إذا حصل خطأ في تسجيله. .3

 (: 71المادة )
 :أوال  
 .يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر على النحو اآلتي:أ
( أسددابيع مددن بدددء الفصددل الصدديفي وتدثدددبت فددي سددجل الطالددب مالحظددة 2( أسددبوعًا مددن بدددء الفصددل الدراسددي، و )14أقصدداها ).خددالل مدددة 1

 )منسحب(.
.يتم االنسحاب في هذه الحالة حسب نموذج خاص تعده دائرة القبول والتسجيل، ويتضمن هذا النموذج تدندسيب مدرس المادة، وموافقة عميدد 7

 ير دائرة القبول والتسجيل العتماده.الكلية ويرسل إلى مد
( مدن السداعات المقدررة فدي كدل مدادة مدن مدواد الفصدل %10/ه( يعدّد الطالدب الدذي يتجداوز مجمدوع غيابده بعدذر )11. مع مراعداة المدادة )ب

 منسحبًا من الفصل، ويثبت في سجله مالحظة )منسحب(، وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة.

 قيمة رسوم الساعات المعتمدة للمادة أو المواد التي ينسحب منها كما يأتي:: يفقد الطالب من ثانيا  
 ( اذا انسحب في األسبوعين األوليين من بدء الدراسة في الفصل الدراسي، وبعد أسبوع من بدء الدراسة في الفصل الصيفي.%70).أ

( إذا انسددحب فددي االسددبوعين الثالددث والرابددع مددن بدددء الدراسددة فددي الفصددل الدراسددي واالسددبوع الثدداني مددن بدددء الدراسددة فددي الفصددل %09ب.)
 الصيفي. 

( إذا انسددحب الطالددب فددي األسددبوع الخددامس مددن بدددء الدراسددة فددي الفصددل الدراسددي واألسددبوع الثالددث مددن بدددء الدراسددة فددي الفصددل %20.)ج
 الصيفي.
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 ذا انسحب الطالب بعد ذلك.( إ%199. )د
 

/ثالثددًا/أ(، ال يجددوز نتيجدة لالنسددحاب أن يقددل عددد السدداعات التددي يسددجل الطالدب لدراسددتها عددن الحددد 19: مدع مراعدداة مددا ورد فدي المددادة )ثالثــا  
 األدنى المسموح به وفق هذه التعليمات.

المواد التي سجلها لذلك الفصل، وبعد موافقة العميد على ذلك تعدّد  : يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إلى عميد الكلية باالنسحاب من جميعرابعا  
دراسته في ذلك الفصل مؤجلة، وللطالب أن يتقدم بهذا الطلب في أي وقت شريطة أن يسبق بدء االمتحانات النهائية، وفي هدذه الحالدة يطبدق 

 عليه ما ورد في )ثانيًا( من هذه المادة.
 تأجيـــل الـــدراســــة

 (: 77) المادة
 مع مراعاة ما ورد في الفقرة )هد( من هذه المادة ال يجوز أن تزيد مدة التأجيل على ستة فصول دراسية سواء كانت متصلة أم منفصلة. .أ

بطلب لتأجيل دراسته في الجامعة على النموذج المعتمدد قبدل بددء الفصدل الدراسدي الدذي يدود  إلى دائرة القبول والتسجيلللطالب أن يتقدم  .ب
 تأجيله إذا توافرت لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة بالموافقة على التأجيل، وذلك وفقا لما يأتي:

 ل سواء أكانا متصلين أم منفصلين.عميد الكلية، إذا كان التأجيل المطلوب لمدة فصل دراسي واحد، وال يتجاوز اربعة فصو  .0
 مجلس الكلية، إذا كان التأجيل المطلوب لمدة تتجاوز اربعة فصول وال تزيد على ست فصول سواء أكانت متصلة أم منفصلة. .7

يحتفظ بسدجله  . إذا مّر أسبوعان على بداية التدريس ولم يكن الطالب مسجاًل أو مؤجاًل لذلك الفصل، فيفقد الطالب مقعده في الجامعة لكنهج
األكدداديمي. ويسددتطيع الطالددب العددودة للدراسددة إذا تقدددم بعددذر يقبلدده المجلددس، وذلددك بقددرار مددن المجلددس بندداء علددى توصددية مددن لجنددة البددت فددي 

 قضايا الطلبة.
بالتخصدص فددي /ب( ال يجدوز تأجيدل دراسدة الطالدب المسدتجد أو المنتقددل إال بعدد مضدي فصدل دراسدي علدى التحاقده 77.مدع مراعداة المدادة )د

 الجامعة.
 ال تعد الموافقة على العودة نافذة إال بعد استكمال تسديد ما على الطالب  من التزامات مالية نحو الجامعة. . هـــ
.إذا أوقع على الطالب عقوبة تأديبية تتضمن إلغاء تسجيل المواد جميعها التدي سدجلها فدي فصدل دراسدي، أو الفصدل المؤقدت لمددة فصدل أو و

عد هذا الفصل من الفصول المؤجلة، وتحسب من ضمن الحد األعلى المسموح بده للتأجيدل، ويجدوز تجداوز الحدد األعلدى لمددة التأجيدل أكثر في
 لغايات تنفيذ العقوبة التأديبية فقط.

 .ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس. ز
 معني من خالل العميد ومدير دائرة  القبول والتسجيل بقرار التأجيل.. يبلغ رئيس القسم الح

 فقد المقعد الجامعي

 (:73المادة )
 ي عد الطالب المتخلف عن التسجيل بعد مرور أسبوعين من بدء الفصل الدراسي فاقدًا لمقعده. .أ

النمددوذج المعتمددد، وينظددر المجلددس أو مددن يفوضدده يجددوز للطالددب الددذي فقددد مقعددده، أن يتقدددم بطلددب عددودة للدراسة)قضددايا الطلبددة( علددى  .ب
 النظر في إعادة تسجيله واالحتفاظ بسجله األكاديمي، وال تعّد عودته نافذة إال بعد دفع الرسوم المقررة.

 .  ت حسب مدة فقد المقعد من الحد األعلى المسموح به للدراسة. ج
تتجدداوز مدددة فقددد المقعددد سددبعة فصددول دراسددية وخددالف ذلددك يفقددد الطالددب سددجله .  يحددتفظ الطالددب الددذي فقددد مقعددده بسددجله األكدداديمي إذا لددم د

األكاديمي في الجامعة ويصدر قرار من مجلس العمداء بفصدله مدن الجامعدة إذا تعددت مددة االنقطداع سدبعة فصدول دراسدية، وفدي هدذه الحالدة 
 يعّد الطالب مفصواًل حكمًا من الجامعة. 
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ـــ دتدده للجامعددة أو قددام  بتأجيددل دراسددته، أن يتقدددم المتحانددات )غيددر المكتمددل( للمددواد التددي تخلددف عددن أداء . يجددوز للطالددب الددذي ق بلددت عو هــ
لددى امتحاناتهددا النهائيددة للفصددل الددذي سددبق فقداندده للمقعددد أو التأجيددل فقددط شددريطة أال تزيددد المدددة بمجموعهددا )مدددة فقددد المقعددد ومدددة التأجيددل( ع

 دية االمتحان حسب المواعيد المعلن عنها في الكليات في اول فصل دراسي عاد فيه الى الجامعه.فصلين دراسيين متتاليين وأن يقوم بتأ
 االنتقــــــــــــــال

 (:74المادة )
 يسمح بانتقال الطالب إلى الجامعة في حالة توافر مقعد شاغر له وحسب الشروط اآلتية: .أ

 أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبواًل في التخصص المنتقل إليه في الجامعة.  .0

أن يكون منتقاًل من جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي معترف به وأن يكون قد قبل فيها حسب أسس القبول العامة الصادرة عن  .7
 مجلس التعليم العالي.

عدد الساعات المعتمددة المطلوبدة للتخدرج حسدب الخطدة المقدررة حدين قبدول الطالدب  أن يكمل بنجاح في الجامعة ما ال يقل عن نصف .3
 ويكون من ضمن مدة الدراسة الفصالن األخيران لدراسته.

 وغير مفصول فصاًل تأديبيًا.أن تكون دراسته السابقة باالنتظام،  .4

كاديميدة المعنيدة بتددريس تلدك المدواد، وال تحسدب فدي معدلده .  تتم معادلة المدواد التدي درسدها الطالدب فدي جامعدة أخدرى مدن قبدل األقسدام األب
 الفصلي والتراكمي.

 . يؤخذ رأي األقسام األكاديمية األخرى في أمر معادلة المواد التي تقع ضمن تخصصها.ج
هذه المواد ضمن .  إذا ق بل طالب مستجد في الجامعة، وكان قد درس موادا ضمن متطلبات حصوله على درجة علمية قبل قبوله ، وكانت د

لى خطته الدراسية في التخصص الجديد الذي قب ل فيه، فتتم معادلة هذه المواد من قبل األقسام األكاديمية المعنية بتدريس المواد، وتطبق ع
 الطالب في هذه الحالة أحكام االنتقال الخارجي من حيث المدة الزمنية وطبيعة الساعات المعتمدة وعددها الالزمين لتخرجه.

 (: 70المادة )
( خمدس عشدرة سداعة معتمددة حسدبت لده مدن الجامعدة المنتقدل 10.  ي حسم فصل دراسي واحد مدن الحدد األعلدى لسدنوات التخدرج مقابدل كدل )أ

 منها.
  .  يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد، لغايات التأجيل واإلنذار والفصل من التخصصب
مدير دائرة القبول والتسجيل على النمداذج المقدررة لهدذا الغدرض، وفدي أي حدال مدن األحدوال يكدون االنتقدال بحدد .  تقدم طلبات االنتقال إلى ج

 أقصى لمرتين.
 تحسب للطالب المنتقل المواد التي درسها حسب قرارات مجلس التعليم العالي. .  د

 (: 76المادة )
عشرة ساعة معتمدة في جامعة  اردنية او جامعة معتدرف بهدا خدارج األردن وفقدًا ( ثماني 12ي سمح لطلبة الجامعة بدراسة ما ال يزيد على ) .أ

 للنموذج المعتمد المتوفر في دائرة القبول والتسجيل، وتحسب لهم هذه الساعات وفق الشروط اآلتية:

 أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته في الجامعة. .0

 ت وثالثين ساعة معتمدة في الجامعة.( س36أن يكون الطالب قد أنهى دراسة ما ال يقل على ) .7

 أن تكون دراسته في الجامعة باالنتظام. .3
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 /ج( أن يدرس الطالب هذه الساعات في غير سنة تخرجه.72مع مراعاة المادة ) .4

 أن يحصل الطالب على موافقة خطية مسبقة حسب النموذج المعتمد لهذا الغرض. .5

 كل مادة. ( في%69أن يكون ناجحًا في هذه الساعات بحد أدنى ) .1

 ( من ساعات الخطة الدراسية. %09( ال يجوز أن يزيد عدد الساعات التي يتم معادلتها على )74مع مراعاة المادة ) .2

 (، تعد المدة التي يدرسها الطالب في جامعة أخرى تأجيال للطالب إذا كانت دراسته في فصل عادي.71مع مراعاة المادة ) .2

 كلها للجامعة، ودفع الرسوم المقررة لتسجيل فصل حّر خارج الجامعة..   تسديد االلتزامات المالية 7

 متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

 (: 72المادة )
 ت منح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات اآلتية:

 . النجاح في المواد المطلوبة جميعها للتخرج في الخطة الدراسية.1أ. 
 (.%69تراكمي ال يقل عن ). الحصول على معدل 7
 . إتمام المتطلبات األخرى التي تقتضيها الخطة التي يتخرج بموجبها الطالب.3
 ( من هذه التعليمات.19. انقضاء المدة الدنيا المطلوبة للحصول على الدرجة، وعدم تجاوز المدة القصوى، حسبما ورد في المادة )ب
 وال يعّد الفصل الصيفي فصاًل دراسيًا لهذا الغرض.. أن يقضي الطالب آخر فصليين دراسيين في الجامعة ج

 (: 72المادة )
 ي شترط في الطالب الخريج أن يكون مسجاًل في فصل تخرجه او لديه مواد غير مكتمل.

 أحكام عامة

 (: 70المادة )
يدددرس الطالددب مددادة أو مددادتين، بددديلتين علددى االكثددر عنهمددا، ويعلددم مدددير دائددرة للعميددد بعددد أخددذ رأي رئدديس القسددم أن يوافددق علددى أن  .أ

 القبول والتسجيل بذلك، شريطة ما يأتي:
 أن تكون المادة أو المادتان من الخطة الدراسية للطالب. .0

 أن تكون المادة أو المادتان غير مطروحة أو مطروحتين ومتعارضتين مع مادة إجبارية أو اختيارية. .7

 يكون تخرج الطالب متوقفا على دراسة مادة إجبارية واحدة أو مادتين اختياريتين أو إحداهما إجبارية.أن  .3

 يجوز أن يدرس الطالب مادة أو مادتين بديلتين من خارج خطته الدراسية إذا كان قد أنهى قائمة متطلبات القسم االختيارية. .4

 لموافقة على أن يدرس الطالب مادة أو مادتين بديلتين.لمجلس العمداء وألسباب صحية أو ظروف قاهرة يقدرها ا .ب
. إذا توقف تخرج الطالب على اجتياز مادة واحدة، سبق له أن درسها ثدالث مدرات أو أكثدر ولدم يدنجح فدي تلدك المدادة، فإنده يجدوز بموافقدة ج

 تبدلة من حيث مستواها وعدد ساعاتها المعتمدة.العميد وتوصية من رئيس القسم المختص، السماح له بدراسة مادة بديلة مماثلة للمادة المس
 . في جميع األحوال ال يجوز للطالب أن يدرس أكثر من مادتين بديلتين.د
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 (: 39المادة )
يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية من مجلس القسم وشروحات مدير دائرة القبول والتسجيل أن يوافق على أن يستبدل القسدم مدادتين  .أ

 االتصال في اللغة االنجليزية للطلبة الذين لم يدرسوا اللغة االنجليزية في شهادة الدراسة الثانوية العامة.بمادتي مهارات 

. يجوز لمجلس الكلية بناًء على توصية من مجلس القسم وشروحات مدير دائرة القبول والتسجيل أن يوافق على أن يستبدل القسم مواد ب 
 اإلحصاء للطلبة المكفوفين.أخرى بمواد مهارات الحاسوب ومبادئ 

 (: 31المادة )
 ت منح شهادات الّتخرج عند استحقاقها في نهاية كل فصل، ويقام حفل الّتخرج وفق إجراءات يقرها مجلس العمداء.

 (: 37المادة )
 إذا انسحب الطالب من الدراسة في الجامعة قبل أن يسجل مواد الفصل فال ترد له رسوم التسجيل لذلك الفصل.

 (: 33المادة )
 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد بشأنها نص في هذه التعليمات، أو أي إشكال ينشأ عن تطبيقها.
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 تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة الزيتونة األردنية
 

الزيتونة األردنية"، ويُعمل بها اعتباراً من تاريخ تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة  تُسمى هذِه التعليمات " ( :2المادة )

 اقرارها في مجلس العمداء.

  

 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لْم تدل القرينة على خالف ذلك: ( :1المادة )

 جامعة الزيتونة األردنية. : الجامعة 

 الجامعة.مجلس العمداء في  : مجلس العمداء 

 مجلس الدراسات العليا. : المجلس 

 عمادة البحث العلمّي والدراسات العليا. : العمادة 

 عميد البحث العلمّي والدراسات العليا. : العميد 

 الكلية المعنية. : الكلية 

 عميد الكلية المعنية. : عميد الكلية 

 لجنة الدراسات العليا في الكلية المعنية.  : لجنة الكلية 

 القسم المعني في الكلية الذي يمنح درجات دراسات عليا. : القسم 

 لجنة الدراسات العليا في القسم المعني. : لجنة القسم   

عضو هيئة التدريس في الجامعة أو أي جامعة معترف بها ممن تنطبق عليه  : المشرف 

 شروط اإلشراف و التدريس.  

 الخطة الدراسية المعتمدة. : الخطة الدراسية 

  

يُشكل مجلس العمداء المجلس برئاسة العميد ويضم في عضويته عمداء الكليات التي تطرح برامج   .أ ( :3المادة )

 نوابهم واثنين من ذوي الخبرة يختارهما مجلس العمداء من خارج الجامعة. الدراسات العليا أو

 تُناط بالمجلس الصالحيات والمسؤوليات التالية:  .ب 

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

 أو إلغائه.

 بشؤون الدراسات العليا.إعداد مشاريع التعليمات الخاصة   .2  

 إعداد النماذج المطلوبة للدراسات العليا.  .3  

 التنسيب إلى مجلس العمداء في قضايا طلبة الدراسات العليا األكاديمية.  .4  

 التوصية للجنة الخطة الدراسية في الجامعة بالخطط الدراسية الجديدة أو المعدّلة.  .5  

لتخرج طلبة الدراسات العليا والتنسيب إلى مجلس العمداء  التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة  .6  

 بتخريجهم.

متابعة تقويم العملية التدريسية في الدراسات العليا ورفع نتائج التقارير الدورية بخصوصها إلى   .7  

 .رئيس الجامعة

 التنسيب الى مجلس العمداء بتعديل التعليمات الخاصة بالدراسات العليا.  .8  

 إلى مجلس العمداء بأعداد الطلبة الذين سيقبلون سنوياً.التنسيب   .9  

 إعداد مشروع الموازنة السنوية للعمادة.  .11  

 النظر في األمور التي يحيلها إليه العميد أو رئيس الجامعة.  .11  

 اعتماد خطط الرسائل العلميّة المقدّمة من طلبة الدراسات العليا في كليات الجامعة.  .12  

 المشرفين على الرسائل العلميّة.اعتماد   .13  

 اعتماد تشكيل لجان المناقشة ومواعيد مناقشة الرسائل.  .14  

 التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجة العلميّة.  .15  

 اعتماد تشكيل لجان االمتحان الشامل ونتائجه.  .16  
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 لجان الدراسات العليا في القسم والكلية
1 أ. ( :4المادة )

. 

 

 

مجلس القسم الذي يمنح درجة الماجستير "لجنة الدراسات العليا في القسم" من ثالثة أعضاء يشكل 
من الهيئة التدريسية فيه لمدة عام، ويفّوض إليها صالحيات مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العليا، 

 القسم. وي راعى في اختيارهم الرتب األكاديمية، ويتولى رئاستها رئيس
  2

. 
 صالحيات لجنة القسم ما يلي:تشمل 

 اإلشراف على كافة األمور ذات العالقة بالدراسات العليا في القسم. أ.   
 اإلرشاد األكاديمي للطلبة في القسم ومتابعتهم وفق الخطة االسترشادية المعتمدة. ب.   
 تقديم التوصيات إلى لجنة الكلية في األمور التالية: ج.   
 دراسات عليا جديدة في القسم، أو تجميدها، أو إلغاؤها، أو تطويرها.إنشاء برامج   .0    
 إقرار الخطط الدراسية الجديدة أو المعّدلة.  .7    
 تحديد أعداد الطلبة المقترح قبولهم سنويًا.  .3    
 التوصية بقبول الطلبة الجدد.  .4    
 تحديد المواد االستدراكية.  .5    
 المشارك )إن وجد( وعنوان الرسالة.تسمية المشرف والمشرف   .1    
 إقرار مشاريع خطط الرسائل الجامعية.  .2    
 انتقال الطلبة وتحويلهم من تخصص إلى تخصص آخر.  .2    
 معادلة المواد الدراسية.  .7    
 تشكيل لجان المناقشة وتحديد مواعيدها.  .01    
 الدراسات العليا.اعتماد نتائج امتحانات المواد الدراسية لبرامج   .00    
1 ب. 

. 
يشكل مجلس الكلية "لجنة الكلية" لمدة عام وتفوض إليها صالحيات مجلس الكلية المتعلقة 

 بالدراسات العليا، ويكون تشكيل اللجنة على النحو اآلتي:
 عميد الكلية أو من ينيبه/ رئيسًا. أ.   
 رؤساء لجان الدراسات العليا في األقسام/ أعضاء. ب.   
 

 
عضوا هيئة تدريس من األساتذة في الكلية، ويجوز أْن يكونا من األساتذة المشاركين عند  ج. 

 الحاجة/ أعضاء.
 تشمل صالحيات لجنة الكلية ما يأتي: د.   
 اإلشراف على أمور الدراسات العليا في الكلية. . 0    
 

 
هذه المادة والتنسيب إلى /ج( من 7دراسة توصيات لجنة القسم الواردة في البند )أ/ .7  

 المجلس التخاذ القرار المناسب.
 

 
في الكليات التي لديها برامج دراسات عليا مشتركة بين قسمين أو أكثر تشكل هذه  .3  

 اللجنة برئاسة عميد الكلية وعضوية رؤساء األقسام فيها.
 

 
أو أكثر يكلف في الكليات التي لديها برامج دراسات عليا مشتركة بين كليتين  .4  

 الرئيس أحد العمداء برئاسة هذه اللجنة وعضوية رؤساء األقسام فيها.
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 .تقوم لجنة الكلية بمهمات لجنة القسم في حالة عدم وجودها .5    
1 ج. 

. 
يشكل المجلس لجنة تسمى "لجنة أخالقيات الرسائل الجامعية" في مطلع كل عام جامعي، ويكون 

 اآلتي:تشكيل اللجنة على النحو 
 العميد/ رئيسًا. أ.   
 أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية برتبة أستاذ. ب.   
 

 

2

. 
تكون مهمة هذه اللجنة النظر في الجوانب األخالقية للرسائل الجامعية بتوصية من لجنتي القسم 

حماية لحقوق والكلية بما في ذلك مدى استيفائها لمواصفات وشروط تنفيذ البحث العلمّي بما يحقق 
 أفراد الدراسة والمجتمع بشكل عام، ومراعاة قوانين حماية الم لكية الفكرية.

  

 متطــلبات الحصول على درجة الماجستير
( ساعة معتمدة حدًا أدنى حسب الخطة الدراسية التي يقّرها 33تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير ) ( :5المادة )

 هذه المتطلبات وفقًا لمساري الشامل والرسالة على النحو اآلتيمجلس العمداء، وتوزع 
 برنامج الماجستير )مسار الرسالة(:  أواًل: 
( تتضمن ثالث 211( ساعة معتمدة حدًا أدنى من مستوى )05دراسة المواد اإلجبارية بنجاح، وهي ) أ. 

 ساعات معتمدة، تختص بمنهجية البحث العلمّي.
 (.211ساعات معتمدة حدًا أعلى بنجاح من المواد االختيارية من مستوى )( 7دراسة ) ب. 
( ساعات معتمدة، والنجاح في مناقشتها بعد إنهاء جميع المواد 7إعداد رسالة جامعية يخصص لها ) ج. 

 (.%25المطلوبة بنجاح وبمعدل تراكمي ال يقل عن )
 برنامج الماجستير )مسار الشامل(:ثانيًا:   
( من بينها مادة 211( ساعة معتمدة حدًا أدنى من مستوى )74دراسة المواد اإلجبارية بنجاح، وهي ) أ. 

 ( ساعات معتمدة لكل منهما.3تختص بمنهجية البحث العلمّي، ومادة مشروع بحث بواقع )
 (.211( ساعات معتمدة بنجاح حدًا أعلى من المواد االختيارية من مستوى )7دراسة ) ب. 
 (.%25النجاح في االمتحان الشامل بعد إنهاء جميع المواد وبمعدل تراكمي ال يقل عن ) ج. 
يجوز للطالب بتوصية من لجنة القسم، وتنسيب من لجنة الكلية وقرار من المجلس دراسة ما ال  أ. ثالثاً: 

( شريطة أن تكون 211( ساعات معتمدة من خارج خطته الدراسية من مستوى )3يزيد على )
 عالقة بالتخصص، بحيث تحتسب له من ضمن المواد االختيارية. ذات

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

 مطروحة شريطة:
 الطالب متوقعًا تخرجه خالل الفصل الدراسي نفسه.أن يكون  .0   
أن يكون الطالب قد أنهى إعداد رسالته الجامعية أو أنه على وشك االنتهاء منها، وقارب  .7   

 من استنفاد المدة القانونية.
 أنه لم يبَق للطالب سوى دراسة مادة واحدة من قائمة المواد اإلجبارية. .3   
 المادة المستبدلة من ضمن المواد األساسية ذات الجانب التطبيقي للتخصص.أال تكون  .4   
عند طرح مواد )موضوعات خاصة( ضمن الخطط الدراسية تحتسب المادة للطالب مرة واحدة  ج.  

 فقط حتى إذا اختلفت الموضوعات.
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 المواد االستدراكية
تخصص مغاير لتخصصه في مرحلة البكالوريوس، يحدد عند قبول الطالب في برنامج ماجستير في  أ. ( :6المادة )

القسم المواد االستدراكية الالزمة له من مواد مستوى البكالوريوس التي يراها ضرورية لرفع المستوى 
( ساعات معتمدة، وتحدد هذه المواد في طلب القبول، ويجوز 7العلمّي للطالب، على أْن ال تزيد على )

لية وقرار من المجلس إعفاء الطالب من دراستها جزئيًا إذا توافرت بيانات بتنسيب من لجنتي القسم والك
 توضيحية عن كفاية الطالب في المرحلة السابقة.

ال ت طلب أي مواد استدراكية من الطالب الذي يكون تخصصه في درجة البكالوريوس هو التخصص ذاته  ب. 
 في برنامج الماجستير الذي ق ِبَل فيه.

( وال تحسب ساعات المواد االستدراكية ضمن الساعات %51النجاح في المواد االستدراكية هي )عالمة  ج. 
 المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الماجستير، وتظهر هذه المواد في الكشف دون عالمات )ناجح، راسب(.

ي األول اللتحاقه على الطالب أْن ينهي المواد االستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية العام الجامع د. 
 بالبرنامج.

  

 القبول
ي حدد مجلس العمداء مطلع كل عام جامعي عدد الطلبة الذين سي قبلون في برامج الماجستير، وذلك بتنسيب من  ( :7المادة )

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

  

جراءاتها  تقديم الطلبات وا 
م طلبات االلتحاق لبرنامج الماجستير على النموذج الصادر عن دائرة القبول والتسجيل محددًا المسار  أ. ( :8المادة ) ت قدَّ

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

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

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

ي صدر المجلس قرارًا يتضمن قوائم بأسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا بناًء على تنسيب لجنتي  ج. 
 القسم والكلية.   

  

 شروط عـامة
يشترط لقبول الطالب في برنامج الماجستير أْن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من  أ. ( :9)المادة 

 جامعة أو معهد علمّي معترف بهما بتقدير ال يقل  عن جيد، وأن يكون الطالب منتظمًا في دراسته.
ورد في البند )أ( يجوز قبول ما في حال عدم اكتمال المقاعد المخصصة ألي برنامج ماجستير حسبما  ب. 

 ( حسب أسس القبول النافذة من إجمالي المقاعد للحاصلين على:%71ال يزيد على )
 درجة الدبلوم العالي بتقدير ال يقل  عن جيد جدًا. .0  
( مواد من خطة 3درجة البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله شريطة أن يدرس الطالب ) .7  
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الماجستير في الفصل األول للقبول يحددها القسم المراد االلتحاق به من المواد اإلجبارية، برنامج 
بحيث تكون موحدة لجميع الطلبة المقبولين في ذلك البرنامج، وأن يجتاز الطالب المواد الثالث 

( وعندها يصبح %25( حدًا أدنى لكل منها وبمعدل تراكمي ال يقل  عن )%21بنجاح وبعالمة )
طالب طالبًا نظاميًا وتحسب له هذه المواد ضمن المواد المقررة في خطته، فإن لم يحقق هذا ال

 الشرط كاماًل ي لغى قبوله في الجامعة.
ي شترط على الطالب المتقّدم بطلب التحاق للقبول في إحدى برامج الماجستير إرفاق ما ي ثبت تحقيقه  ج. 

العالي والبحث العلمّي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي  متطلبات اللغة حسب قرارات وزارة التعليم
 وضمان جودتها وأسس القبول.

 ال ي قبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد في  أي مرحلة من مراحل دراسته. د. 
الشروط يجوز للقسم أن يضع أية شروط خاصة لاللتحاق بالبرنامج الذي يطرحه، على أْن تظهر هذه  هـ. 

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

 البكالوريوس.
 يجوز قبول طلبة في برنامج  الماجسيتر على الفصل الصيفي. ز. 
مراعاة الفقرة )ب( من هذه المادة، يجوز قبول من حصل على درجة الدبلوم العالي  بتقدير ال يقل مع  ح. 

 عن جيد جدًا في برنامج الماجستير شريطة تحقيق الشروط التالية:
 ( ساعات معتمدة.7أاّل يزيد عدد الساعات المحتسبة من برنامج الدبلوم العالي على ) .0  
الدبلوم العالي الذي حصل عليه الطالب صادرًا عن إحدى الجامعات األردنية أو أْن يكون برنامج  .7  

 ما يعادلها.
 أاّل ت حتسب ساعات مْن أي مْن برامج الدبلوم التأهيلي أو المهني أو التدريبي. .3  
  

 مدة الـدراسة والعبء الدراسي
مسجاًل للحصول على درجة الماجستير هو ثالثة  فصوٍل دراسية الحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالب  أ. ( :20المادة )

 )باستثناء الفصل الصيفي(.
الحد األعلى للمدة التي يقضيها الطالب مسجاًل للحصول على درجة الماجستير هو ستة فصول دراسية  ب. 

صلين دراسيين، وذلك )باستثناء الفصول الصيفية( اعتبارًا من بدء انتظامه في الدراسة قابلة للتمديد لمدة ف
 بقرار من مجلس العمداء بناًء على تنسيب المجلس.

 ت حسب مدة االنقطاع عن الدراسة من الحد األعلى لنيل درجة الماجستير. ج. 
 ال ت حسب مدة التأجيل واالنسحاب من الحد األعلى المنصوص عليه في الفقرة "ب" من هذه المادة. د. 
 واالنسحاب بمجموعها على فصلين دراسيين طوال مدة الدراسة.ال تزيد مدة التأجيل  .ـه 
ال تؤجل الدراسة للطالب إال بعد مضي فصل دراسي واحد على األقل على انتظامه في الدراسة في  و. 

 الجامعة.
، ي عد الفصل الصيفي فصاًل دراسيًا لغايات دراسة مواد البحث العلمّي والسير في إعداد الرسائل الجامعية ز. 

 ويجوز طرح مواد من طبيعة أخرى وال ي حسب من ضمن الحد األدنى أو األعلى للمدة.
مع مراعاة الحد األعلى للحصول على درجة الماجستير، يكون الحد األدنى للعبء الدراسي في الفصلين  ح. 

( ساعة معتمدة، وتحتسب ساعات الرسالة من 07( ساعات معتمدة والحد األعلى )1األول والثاني )
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 ضمن العبء الدراسي.
ت معتمدة ويسمح للطالب التسجيل ( ساعا1يكون الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي ) ط. 

 للفصل الصيفي شريطة أْن يكون قد انتظم بالدراسة في الفصلين األول أو الثاني.
( ساعات معتمدة 3الدراسي للطالب بمقدار ) يجوز في حاالت خاصة يقرها عميد الكلية أْن يقل العبء ي. 

 المسموح به. من الحد األدنى
  

 االنتقال والتحويل
يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج الدراسات العليا في جامعة أخرى إلى البرنامج نفسه في الجامعة بقرار  أ. ( :22)المادة 

من العميد، وبناًء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية، بعد تحقيق شروط القبول في البرنامج 
( أو ما يعادلها في حال رغبته %25التراكمي عن )المنتقل إليه، وتوافر مقعد شاغر له، وأاّل يقل معدله 

 بااللتحاق ببرنامج التخصص نفسه المنتقل منه.
للعميد بناًء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية، أن يعادل للطالب المنتقل بعض المواد التي  ب. 

( ساعات 7مواد المعادلة )درسها بما يعادلها من مواد برنامج الدراسات العليا، على أاّل  تتجاوز ال
 )ناجح(. بدمعتمدة، وال تدخل عالمات هذه المواد في المعدل التراكمي، ويتم رصد هذه العالمات 

( 7ي حسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى المسموح به لسنوات التخرج للطالب الذي يحسب له ) ج. 
 ساعات معتمدة.

  

الطالب من برنامج الدراسات العليا إلى برنامج آخر داخل الجامعة بقرار من المجلس يجوز تحويل دراسة  أ. ( :21المادة )
بناًء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية المنتقل إليها، شريطة استيفائه شروط القبول في 

 (.%25البرنامج الذي يرغب التحويل إليه، وتوافر مقعد شاغر له، وأاّل يقل معدله التراكمي عن )
تحسب للطالب المواد التي تتم معادلتها بعالماتها وتدخل في معدله التراكمي، على أاّل  تتجاوز المواد  ب. 

( ساعة معتمدة ويحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى 07المعادلة الساعات في هذه الحالة )
 المسموح به للحصول على درجة الماجستير.    

  

احتساب أي مواد من خارج الخطة الدراسية التي التحق الطالب على أساسها إاّل إذا ن ّص على  ال يجوز أ. ( :23المادة )
 ( من هذه التعليمات.5ذلك حسب ما ورد في الفقرة ثالثًا/أ من المادة )

ال ت حسب للطالب أي مادة من مستوى الماجستير درسها أو درس ما يعادلها سابقًا وحصل بموجب ذلك  ب. 
لمّية أخرى، وفي جميع األحوال تتْم الموافقة على احتساب المواد بقرار من المجلس بناًء على درجة ع

 على توصية من لجنة القسم المعني وتنسيب من لجنة الكلية المعنية.
ي حسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى المسموح به من مدة الحصول على الدرجة  للطالب مقابل كل  ج. 

 تم احتسابها.    ( ساعات معتمدة 7)
  

 ي عامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد لغايات التأجيل واإلنذار والفصل. ( :24المادة )
  

( يجوز للطالب الملتحق في برنامج الماجستير في الجامعة أن 00مع مراعاة ما ورد في الفقرة )ب( من المادة ) ( :25المادة )
 ساعات معتمدة في جامعة أخرى شريطة ما يلي:( 1يدرس ما ال يزيد على )

 الحصول على موافقة العميد بناًء على توصية من لجنتي الدراسات العليا في القسم والكلية. أ. 
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( 7أال يزيد مجموع هذه الساعات والساعات التي تحتسب للطالب عند انتقاله للجامعة من جامعة أخرى ) ب. 
 الفصل الدراسي األخير للطالب في الجامعةساعات معتمدة، شريطة أن يكون 

  

يجوز تحويل الطالب من مسار الرسالة إلى مسار الشامل أو بالعكس، بقرار من المجلس  بناًء على  أ. ( :26المادة )
توصية من لجنة الدراسات العليا في القسم المعني وتنسيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية المعنية، 

( ساعة معتمدة من الخطة 07شاغر له، وأن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح أكثر من )شريطة توفر 
 (.%25الدراسية بمعدل تراكمي ال يقل عن )

عند تحويل الطالب من مسار إلى مسار آخر، ت حسب له جميع المواد التي درسها ضمن الخطة الدراسية  ب. 
 راكمي للطالب.المقّرة له وتدخل عالمات تلك المواد في المعدل الت

  

 العالمات واالمتحانات
( وتكون أدنى عالمة %21الحد األدنى لعالمة النجاح في كل مادة من مواد برامج الدراسات العليا ) أ. ( :27المادة )

 (.%51تسجل للطالب )
 (.%25الحد األدنى للنجاح هو الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن ) ب. 
( مرة واحدة، وتحسب %25دراسة المادة التي حصل فيها على عالمة أقل من )يجوز للطالب إعادة  ج. 

العالمة األخيرة في المعدل التراكمي وتبقى األخرى في سجله األكاديمي وي شترط أْن ال يزيد عدد المواد 
 المعادة بهذه الطريقة على مادتين.

ادة اختيارية أخرى غيرها، وال ت حسب المادة إذا كانت المادة المعادة اختيارية، فيجوز للطالب دراسة م د. 
 األولى في المعدل الفصلي والتراكمي لكنها تبقى في سجله األكاديمي.

 ت وزع عالمات  امتحانات مواد الدراسات العليا على النحو اآلتي: أ. ( :28المادة )
وتقارير، وبحوثًا أو ( من العالمة تخصص ألعمال الفصل، وتشمل اختبارًا أو اختبارين، 11%) .0  

 عرضًا لموضوع، أو أي نشاط علمّي ي كلف به الطالب.
 ( من العالمة ت خصص لالمتحان النهائي.41%) .7  
 ي بلغ الطالب بعالماته وت عاْد له  أوراق االمتحانات قبل آخر موعد لالنسحاب من المواد. ب. 
 النحو التالي:ي خصص لعالمات المادة التقديرات المبينة على  ج. 

 راسب 21أقل من 
 مقبول 25أقل من   - 21
 جيد 21أقل من  -25
 جيد جداً  71أقل من   - 21
  ممتاز 011 - 71

 ي خصص لعالمات المعدل الفصلي والتراكمي التقديرات المبينة على النحو التالي: د. 
 جيد جداً  85أقل من   -75

 ممتاز 111 - 85 
 

ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة مواد الندوات والبحوث ومثيالتهما إذ يجوز لمجلس القسم ي ستثنى مما  هـ. 
 تحديد كيفية إجراء االمتحانات وتوزيع العالمات فيها.

ت طبق تعليمات منح درجة البكالوريوس على الحاالت التي لْم يرْد عليها نص في هذه التعليمات فيما  و. 
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 مات والمعدالت.يتعلق باالمتحانات والعال
  

 ت ثبْت جميع عالمات المواد التي درسها الطالب في سجل عالماته. ( :29المادة )
  

 تكون إجراءات االمتحان الشامل لنيل درجة الماجستير على النحو اآلتي: ( :10المادة )
على الربط بين المفاهيم يكون االمتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكاملية، يهدْف إلى قياس قدرة الطالب  أ. 

مة التي اكتسبها من مختلف المعارف، وتوظيفها في حل المشكالت العلمّية  المختلفة األساسية والمتقدِّ
 والتطبيقية في ميدان تخصصه.

 تتولى لجنة القسم: ب. 
تحديد المجاالت التي يشملها االمتحان الشامل على أْن تشمل مجاالت التخصص، وأاّل يقْل  .0  

عددها عن ثالثة، واقتراح المراجع والقراءات الالزمة لذلك، وتعلْن المجاالت والمراجع والقراءات 
 للطلبة قبَل موعد االمتحان بفصٍل دراسي واحد على األقل.

التوصية إلى لجنة الكلية بتشكيل لجنة من ثالثة أعضاء بمن فيهم رئيسها، يتم اختيارهم من  .7  
المختصين بموضوع االمتحان للقيام بوضع األسئلة، وتصحيح اإلجابات، أعضاء هيئة التدريس 

 ويصدر القرار بتشكيل اللجنة من المجلس.
تقتصر عملية إعداد اختبارات االمتحان الشامل وتصحيحها على أعضاء هيئة التدريس المؤهلين  .3  

 للتدريس واإلشراف.
الدراسات العليا في الكلية، لدراستها، والتنسيب بشأنها التوصية بنتائج االمتحان الشامل إلى لجنة  .4  

 إلى المجلس إلقرارها.
( ساعات، 3يتكون االمتحان الشامل من ورقتين تقدمان في يوم واحد في جلستين مدة كل جلسة منها ) ج. 

 وي عقد ثالث مرات في العام الجامعي في نهاية كل فصل دراسي حسب التقويم الجامعي، وعلى الطالب
م بطلب لدخول هذا االمتحان حسب النموذج المعْد لهذا الغرض.  أْن يتقدَّ

م الطالب لالمتحان الشامل بعد إنهائه بنجاح جميع مواد متطلبات الخطة الدراسية شريطة أاّل يقْل  د.  َيتقدَّ
 (.%25معدله التراكمي عن )

ادة إجبارية واحدة غير مطروحة في الفصل إذا توقَف تقديم الطالب لالمتحان الشامل على النجاح في م هـ. 
أو مطروحة ومتعارضة مع مادة إجبارية أخرى، يمكن بقرار من  المجلس بناًء على تنسيب من لجنة 

 الكلية وتوصية من لجنة القسم، دراسة مادة بديلة من المواد االختيارية للبرنامج.
مكن ه التقدم لهذا االمتحان مره ثانية ضمن الحد إذا رسب الطالب في االمتحان الشامل للمرة األولى، ي و. 

 األعلى المسموح به للحصول على درجة الماجستير.
ذا رسب الطالب للمرة الثانية، ي فصل %25تكون عالمة النجاح في االمتحان الشامل ) ز.  ( على األقل، وا 

 من برنامج الماجستير ويمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا.
نتيجة الطالب في االمتحان الشامل في كشف عالماته  بعبارة ناجح أو راسب في كْل مرة يتقّدم ت سجل  ح. 

 فيها لالمتحان.
  

 المواظبة
 ت شترط المواظبة على جميع الطلبة حسب الساعات المقررة لكل مادٍة في الخطة الدراسية. أ. ( :12المادة )
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 ( من الساعات المقررة للمادة.%71)ال ي سمح للطالب بالتغيب عن أكثر من  ب. 
( من مجموع الساعات المقرره للمادة دون عذر مرضي أو قهري %71إذا غاَب الطالب أكثر من ) ج. 

يقبل هما عميد الكلية، يحرم من التقّدم لالمتحان النهائي، وتكون نتيجته في تلك المادة )صفر( وعليه إعادة 
األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل عالمات  دراستها إذا كانت إجبارية، وفي جميع

 الطالب الفصلي والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصل.
( من الساعات المقررة لمادة ما وكان هذا الغياب بسبب المرض أو %71إذا غاَب الطالب أكثر من ) د. 

المادة تقديم نموذج سحب للطالب  لعذر قهري يقبله عميد الكلية يعّد منسحبًا من تلك المادة، وعلى مدرس
خالل الفصل الدراسي وتثبت في سجله مالحظة )منسحب(، وتطبق عليه أحكام االنسحاب بما يتفق مع 

 ( من هذه التعليمات، وي بلغ عميد الكلية مدير القبول والتسجيل بذلك.74البند )أ( من المادة )
ة عن طبيب عيادة الطلبة في الجامعة أو عيادة معتمدة ي شترط في العذر المرضي أْن يكون بشهادة صادر  هـ. 

منه أو صادرة عن مستشفى معتمد من ِقبل الجامعة، وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خالل مدة 
ال تتجاوز أسبوعين من تاريق انقطاع الطالب عن المواظبة، وفي الحاالت القاهرة األخرى ي قّدم الطالب 

 ي خالل أسبوع من تاريق زوال أسباب الغياب.  ما ي ثبت عذره القهر 
  

 ( :11المادة )

 
إذا أتمَّ الطالب دراسة جميع المواد بنجاح واستوفى الساعات المعتمدة للرسالة ولْم يتقّدم للمناقشة، عليه أْن ي ثبت 

خالل فترة  استمرارية تسجيله وذلك بدفع رسوم التسجيل وتسجيل ) صفر ساعة( في كل فصل إلى حين التخرج
( من هذه 01التسجيل الم علن عنها؛ وذلك ضمن الحد األعلى لمدة التخرج المنصوص عليها في المادة )

 التعليمات.
  

 التأجيل
 ( :13المادة )

 
( من هذِه التعليمات، يجوز أْن يؤجل الطالب دراسته مدة أقصاها فصالن 01مع مراعاة الفقرة )و( من المادة )

أو منقطعان بعد دفع الرسوم المقررة حسب النموذج المعتمد وذلك بقرار من عميد الكلية إذا كان دراسيان متصالن 
التأجيل لفصل دراسي واحد، أما إذا كان التأجيل لفصل دراسي آخر، فيكون القرار لمجلس الكلية المعني، وال 

لتأجيل دراسته إلى دائرة القبول  م الطالبتحسب مدة التأجيل من الحد األعلى لسنوات الدراسة، على أن يتقدَّ 
 والتسجيل بطلب قبل بداية الفصل الدراسي كما هو م علن عنه في التقويم الجامعي المعتمد.

  

ي سمح للطالب باالنسحاب من مادٍة أو أكثر في أي وقت قبَل أسبوعين من بدء االمتحانات النهائية  أ. ( :14المادة )
( ساعات 3الساعات المسجل بها بعد االنسحاب في ذلك الفصل عن )للجامعة، شريطة أاّل يقل عدد 

 معتمدة حسب اآلتي:
  1

. 
( إذا انسحب الطالب في األسبوعين األوليين من بدء الدراسة في الفصل الدراسي وبعد اسبوع 75%)

 من بدء الدراسة في الفصل الصيفي.
  2

. 
والرابع من بدء الدراسة في الفصل الدراسي ( إذا انسحب الطالب في األسبوعيين الثالث 51%)

 واألسبوع الثاني من بدء الدراسة في الفصل الصيفي.
  3

. 
( إذا انسحب الطالب في األسبوع الخامس من بدء الدراسة في الفصل الدراسي واألسبوع 25%)

 الثالث من بدء الدراسة في الفصل الصيفي.
  4

. 
 ( إذا انسحب الطالب بعد ذلك.011%)
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  5

. 
 ( بأعاله.4،3،7،0تثبت في سجل الطدالب مالحظة )منسحب( إذا انسحب كما ورد في البنود )

م بطلب انسحاب من الفصل إلى عميد الكلية المعني، وتثبت في سجله مالحظة  ب.  يجوز للطالب أْن يتقدَّ
ل، وللطالب أن يتقدم منسحب، وتبلغ بذلك لجنة الكلية ودائرة القبول والتسجيل، ويعّد مؤجاًل لذلك الفص

بهذا الطلب في  أي وقت، شريطة أن يسبق بدء االمتحانات النهائية، وفي هذه الحالة يطبق عليه ما ورد 
 ( من هذه التعليمات.74في الفقرة )أ( من المادة )

تنسيب يتْم االنسحاب في الحاالت الواردة أعاله حسب نموذج االنسحاب المعتمد، ويتضمن هذا النموذج  ج. 
 مدرس المادة وموافقة عميد الكلية، وي رسل إلى مدير القبول والتسجيل.

  

 فقد المقعد الجامعي
ي عّد الطالب المتخلف عن التسجيل بعد مرور أسبوعين من بدء الدراسة في الفصل الدراسي حسب التقويم  أ. ( :15المادة )

 الجامعي المعتمد فاقدًا لمقعده في الجامعة.
َيحتفظ الطالب الذي فقد مقعده بسجلِه األكاديمي لمدة فصلين دراسيين حدًا أقصى وخالف ذلك ي لغى  ب. 

 سجله  األكاديمي في الجامعة.
م بطلب إلعادة قبوله في الجامعة، وينظر مجلس العمداء في إعادة  ج.  يجوز للطالب الذي فقد مقعده أْن يتقدَّ

لى أْن يكمل متطلبات التخرج على وفق الخطة الدراسية المعمول قبوله، واالحتفاظ بسجله األكاديمي، ع
بها عند عودته ووفقًا للتعليمات النافذة، وت حسب مدة الدراسة السابقة ضمن الحدين األعلى واألدنى 
لسنوات التخرج، وفي حالة اختالف الخطة المعمول بها عند عودة الطالب عن الخطة التي درس عليها، 

( ساعات معتمدة من المواد التي 7واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل )يحسم فصل دراسي 
 تحتسب للطالب.

 ال يجوز أْن يتخلف الطالب عن الدراسة في الجامعة بعذر مقبول ألكثر من فصلين دراسيين. .د 

م  .هـ  المتحان غير المكتمل للمواد يجوز للطالب الذي أعيد قبوله في الجامعة أو قام بتأجيل دراسته أْن يتقدَّ
التي تخلف عن أداء امتحاناتها النهائية قبل مدة فقد المقعد أو التأجيل شريطة أاّل تزيد مدة االنقطاع أو 

 التأجيل عن فصلين دراسيين متتاليين، وأن يقوم بتأدية االمتحان حسب المواعيد الم علن عنها في الكلية.
بعد تخلفه عن الجامعة بتسجيل المواد أو الرسالة الجامعية اعتبارًا من بداية  ي سمح للطالب العائد للدراسة .و 

 الفصل الذي يلي الفصل الذي تخلف فيه عن الجامعة.
  

 يعّد تسجيل الطالب م لغى في الحاالت التالية: ( :16المادة )
 إذا لم يداوم في الفصل األول اللتحاقه بالبرنامج. أ. 
 ( من هذه التعليمات.01التأجيل المنصوص عليها في المادة ) إذا تجاوز فترات ب. 
 إذا تخلف عن التسجيل في الجامعة وعن الدراسة فصاًل دراسيًا دون عذر يقبله عميد الكلية. ج. 
 إذا لْم يق ْم بتسديد الرسوم المقررة. د. 
  

 اإلنذار األكاديمي
 في الحاالت اآلتية:ي نذر الطالب إنذارًا أوليًا  أ. ( :17المادة )

( في نهاية  أي فصل دراسي باستثناء %25إذا لْم يحصل على الحد األدنى للمعدل التراكمي )0  
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 الفصل الدراسي األول اللتحاق الطالب بالدراسة في الجامعة. .
  7

. 
 إذا رأى العميد بناًء على تقرير من المشرف وتوصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية أن

 الطالب قد أهمل في العمل على رسالته الجامعية.
ينذر الطالب إنذارًا نهائيًا إذا لم يزل اإلنذار خالل الفصل الدراسي التالي لإلنذار، وال يعد الفصل الصيفي  ب. 

 فصاًل دراسيًا لهذا الغرض.
المواد المسجلة مواد استدراكية، ال ي عد الفصل الدراسي الذي يدرسه  الطالب فصاًل دراسيًا إذا كانت جميع  ج. 

 وذلك لغايات اإلنذار أو الفصل األكاديمي.
  

 الفصل
 ي فصل الطالب من برنامج الماجستير في الحاالت اآلتية: أ. ( :18المادة )

إذا لْم يتمكن من إزالة اإلنذار النهائي في نهاية الفصل الذي يلي الفصل الذي حصل فيه على  .0   
 النهائي.اإلنذار 

 إذا رسب في مناقشة الرسالة. .7   
 إذا رسب في االمتحان الشامل مرتين. .3   
ة الزمنية المسموح بها في إذا لْم يكمل بنجاح متطلبات الحصول على الدرجة العلمّية في المد .4   

 ( من هذه التعليمات.01) المادة
 بها في الجامعة.إذا ارتكب ما يوجب فصله حسب األنظمة والتعليمات المعمول  .5   
 إذا تجاوزْت مدة فقد الطالب لمقعده فصلين دراسيين، ولم تقبل الجهة المختصة عذر الطالب. .1   
ي صدر مدير دائرة القبول والتسجيل قرارات اإلنذارات األكاديمية، وعليه إعالم العميد وعميد الكلية بذلك،  ب. 

 مجلس العمداء بناًء على تنسيب العميد.أما قرارات الفصل النهائي من الجامعة فيصدرها 
يقوم مدير دائرة القبول والتسجيل بإعالم العميد وعميد الكلية بحاالت فقد المقعد واالنسحاب والتأجيل  ج. 

 وقرارات الفصل من الجامعة.
 ي عّد إعالن قرارات اإلنذار والفصل النهائي من الجامعة وأية أمور أخرى تخص الطلبة على لوحة د. 

اإلعالنات في كلية الطالب أو باستخدام البريد اإللكتروني للطالب أو البريد المسجل "تبليغًا" بالمعنى 
 القانوني.

 إذا ف صل الطالب من أحد برامج الدراسات العليا؛ فإّنه ال يجوز أن ي قبل في البرنامج نفسه مرة ثانية.   هـ. 
  

( ساعات معتمدة من 1بسبب تدني معدله التراكمي ويعمل على رسالته، دراسة )ي سمح للطالب الذي فصل  ( :19المادة )
ذا لْم يتمكن من رفع معدله التراكمي بعد دراسة المادتين ي عد  برنامجه الدراسي بهدف رفع معدله التراكمي، وا 

 مفصواًل وفق الشروط التالية:
 الدراسية المعتمدة.أْن تكون المواد التي يدرسها الطالب ضمن الخطة  .1 
أْن ي نهي دراسة تلك المواد خالل الفصلين التاليين من تاريق فصله ويحتسب هذان الفصالن من الحد  .2 

 األعلى لمدة الحصول على الدرجة.
  

 إلغاء القيد
 ي لغى قيد الطالب الملتحق ببرنامج الماجستير نهائيًا في الحاالت التالية: أ. ( :30المادة )

 إذا ف صل من البرنامج. .0   
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 إذا انسحب بشكل نهائي من البرنامج.  .7  
( حدًا أدنى %25ي عاد قيد الطالب في الجامعة إذا انسحب بشكل نهائي من البرنامج وكان معدله ) ب. 

بتنسيب من المجلس وقرار من مجلس العمداء على أاّل تتجاوز مدة االنسحاب عن الحد األعلى 
 المسموح به.

  

 اإلشراف
( ساعة معتمدة من خطته الدراسية 05يجوز للطالب الملتحق بمسار الرسالة بعد إنهاء ) .0  أ. ( :32المادة )

 ( البدء في تسجيل ساعات الرسالة.%25وبمعدل تراكمي ال يقْل عن )
 على الطالب االلتزام بإجراءات إعداد الرسالة، وخطتها، ومناقشتها الواردة في دليل الدراسات .7   

 العليا الصادر عن العمادة.
ي صدر المجلس بناًء على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية قرارًا يتضمن تعيين المشرف )  ب. 

قرار عنوان الرسالة وخطتها، وذلك وفقًا للنموذج المحدد من العمادة.  أو المشرفين( وا 
ن لم تكون المدة الفاصلة بين بدء تسجيل ساعات  .0  ج.  قرار خطتها فصاًل دراسيًا واحدًا، وا  الرسالة وا 

 ينجز الطالب الخطة خالله، يحول إلى مسار الشامل حكمًا.
تكون المدة الفاصلة بين إقرار خطة الرسالة وتاريق مناقشتها أربعة أشهر )فصاًل دراسيًا( حدًا  .7   

 على الدرجة.أدنى، وفصلين دراسيين حدًا أعلى ضمن المدة القانونية للحصول 
إذا لْم يحقق الطالب في الفصل الدراسي التالي إلقرار خطة الرسالة إنجازًا ملموسًا حسب تقرير المشرف  د. 

)أو المشرفين(، ينذر من قبل المجلس، وللمجلس بناًء على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة 
 الرسالة إلى مسار الشامل.الكلية اتخاذ قرارًا مناسبًا بشأنه أو بتحويله من مسار 

 الحد األدنى لإلشراف على طلبة الماجستير فصالن دراسيان، وي ستثنى من ذلك الفصل الصيفي. هـ. 
  

ي شترط العتماد عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك لغايات اإلشراف أن يتوفر لديه في  أ. ( :31المادة )
 آخر خمس سنوات أي مما يلي:

ما ال يقْل عن بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في تخصصه في مجالت علمّية محّكمة  .0   
 على أْن يكون أحد البحثين منشورًا أو مقبواًل للنشر في مجلة مصّنفة عالميًا.

 كتابان محّكمان في مجال التخصص. .7   
 مصّنفة عالميًا.كتاب محّكم في مجال التخصص وبحث منشور أو مقبول للنشر في مجلة  .3   
يشترط العتماد عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مساعد لغايات اإلشراف أن يتوافر لديه في آخر  ب. 

ثالث سنوات ما ال يقل عن بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في مجالت علمّية محّكمة على أن يكون 
 عالميًا.أحد البحثين منشورًا أو مقبواًل للنشر في مجلة مصّنفة 

( طالبان لألستاذ 7( طلبة لألستاذ المشارك و )4( طلبة لألستاذ  و)1أاّل يزيد عبء اإلشراف على ) ج. 
 المساعد.

يشترط أْن يكون المشرف الرئيس على الرسالة عضو هيئة تدريس متفرغًا في الجامعة، ويجوز بالشروط  د. 
 ة تدريسية من خارج القسم أو الجامعة.نفسها الواردة في )أ( أعاله االستعانة بأعضاء هيئ

يجوز في حاالت خاصة تعيين مشرف من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة تتوافر فيه شروط اإلشراف  هـ. 
بتوصية من لجنة الدراسات العليا في القسم وتنسيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية وقرار من 
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 المجلس.
بناًء على توصية من لجنة الدراسات العليا في القسم وتنسيب من لجنة يجوز بقرار من المجلس  و. 

الدراسات العليا في الكلية ْأن يستمر عضو هيئة التدريس المجاز أو المنتهية خدمته في الجامعة والذي 
 سبق أن ع ّين مشرفًا االستمرار باإلشراف على الرسائل التي كانت قد أ وكلت إليه.

 ال يجوز لألقارب من الدرجِة األولى أو الثانية اإلشراف على الرسالة أو مناقشتها.   ز. 
  

 يتقّدم الطالب إلى رئيس لجنة القسم بمشروع خطة رسالته، وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. أ. ( :33المادة )
قرار  ب.  ي صدرالمجلس بناًء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية قرارًا يتضمن تعيين المشرف وا 

 العنوان وخطة الرسالة.  
  

يجوز تعديل موضوع الرسالة وخطتها إذا اقتضْت ظروف البحث ذلك، ويتم التعديل بالطريقة نفسها التي تمْت بها  ( :34المادة )
تعديل عنوان الرسالة بطلب من المشرف أو بتوصية من لجنة المناقشة وبتوصية من لجنة الموافقة عليها، ويجوز 

 الدراسات العليا في القسم وتنسيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية وقرار من المجلس.
  

وبحد أعلى تحسب للمشرف ساعة واحدة بدل اإلشراف على رسالة الماجستير في كل فصل دراسي  أ. ( :35المادة )
ثالث ساعات معتمدة لكل رسالة وذلك اعتبارًا من بدء الفصل الذي ع يّن فيه مشرفًا وبما ال يزيد على 

 ثالثة فصول دراسية، وفي حالة وجود مشرف مشارك يحسب لكل منهما نصف ساعة معتمدة.
اكتمال العبء يكون اإلشراف على الرسائل ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس، وفي حال  ب. 

 التدريسي تمنح المكافآت الخاصة باإلشراف كعمل إضافي حسب التعليمات النافذة.
 ي عد الفصل الصيفي فصاًل دراسيًا لهذه الغاية إذا كان الطالب مسجاًل فيه. ج. 
  

وي وثق هذا التغيير بالنموذج الصادر يجوز تغيير المشرف لظروف قاهرة، وذلك بالطريقة نفسها التي تمَّ بها تعيينه  ( :36المادة )
 عن العمادة.

  

 التدريس
( على أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون مواد الدراسات 37ت طبق شروط اإلشراف الواردة في المادة ) أ. ( :37المادة )

 العليا.
 ي عتمد وصف المادة التفصيلي في الجامعة بعد إقراره من المجالس المختصة. ب. 
ال يجوز أْن يقل الحد األدنى لعدد الطلبة في الشعبة الواحدة عن خمسة طالب، وفي حاالت مبررة  ج. 

 يجوز أْن يقل العدد عن ذلك بتنسيب من عميد الكلية وموافقة الرئيس.
  

 المناقشة
موافقة المشرف على يتقّدم الطالب إلى رئيس القسم بنموذج عدم ممانعة من المناقشة، والذي يتضمن  أ. ( :38المادة )

أهلية الطالب للمناقشة، وجاهزية الرسالة للمناقشة، وشروحات دائرة القبول والتسجيل على النموذج 
 المعتمد باستيفائه متطلبات الدراسة بنجاح، وشروحات الدائرة المالية بإبراء الذمة المالية للطالب.

يحوْل الطلْب إلى لجنة القسم التي تقترح )بالتشاور مع المشرف( أسماء مجموعة من أعضاء هيئة  ب. 
التدريس المختصين أو المهتمين بموضوع الرسالة من داخل القسم، أو خارجه ليكونوا أعضاء في لجنة 
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 لجنة الكلية.المناقشة، على أاّل يقل عدد األسماء المقترحة عن أربعة أسماء، وترفع توصياتها إلى 
تتأكد لجنة الكلية من اإلجراءات جميعها مع ضرورة أن تضم لجنة المناقشة عضوًا من خارج الجامعة  ج. 

من المختصين ذوي العالقة برسالة الطالب، وممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف الواردة في الفقرة )أ( 
 ( في هذه التعليمات.37من المادة )

 لجنة المناقشة من بين األسماء المقترحة في الفقرات )أ، ب، ج( من هذه المادة. يقوم العميد باختيار د. 
 تتكون لجنة المناقشة من: هـ. 
 المشرف/ رئيسًا. 0  
 المشرف المشارك )إن وجد(/ عضوًا. .7  
 عضو هيئة تدريس ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف من داخل الجامعة/ عضوًا. .3  
 تدريس ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف من خارج الجامعة/ عضوًا.عضو هيئة  .4  
تجري المناقشات في أي من الفصول الدراسية بحيث تنتهي قبل أسبوع من بداية االمتحانات النهائية  و. 

 للفصل الدراسي.
 يحدد موعد المناقشة بقرار من العميد بناًء على تنسيٍب من لجنة الكلية. ز. 
الطالب بتسليم نسق من الرسالة بشكلها النهائي ألعضاء لجنة المناقشة قبل ثالثة أسابيع على األقل يقوم  ح. 

 من موعد المناقشة.
  

 إجراءات المناقشة
ي رسل العميد نسخة من رسالة الطالب مرفقة بنموذج صالحيتها للمناقشة إلى كل عضو من  .1 أ. ( :39المادة )

 أعضاء لجنة المناقشة.
تعد الرسالة غير صالحة للمناقشة إذا رفضت من عضوين من أعضاء لجنة المناقشة، وفي هذه  .2  

 الحالة، تجتمع لجنة المناقشة وتناقش موضوع الرسالة وترفع تقريرًا للعميد وقرارها بشأنها.
الحد األقصى ت رد الرسالة ويتْم تحديد موعد آخر للمناقشة شريطة كفاية المدة الزمنية وعدم تجاوز  .3  

 المسموح به.
 إذا أجيزْت الرسالة بصالحيتها للمناقشة من عضوين من أعضاء المناقشة يتبع ما يلي: ب. 
يتولى رئيس لجنة المناقشة مسؤولية التأكد من إجراءات المناقشة كاملة ويقدم رئيس اللجنة تقريرًا  .1  

 الصادر عن العمادة.عنها للجنة القسم ولجنة الكلية وفق النموذج المعتمد 
 يعرض الطالب ملخصًا لرسالته أمام لجنة المناقشة. .2  
ي قدم المشرف أعضاء المناقشة وفق الرتبة األكاديمية بحيث يبدأ صاحب الرتبة األعلى المناقشة  .3  

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

 نهاية مناقشاتهم ويدير النقاش، لكّنه ال يشترك فيه.
 تكون المناقشة بعد عرضها من قبل الطالب في جلسة مغلقة بحضور أعضاء اللجنة فقط. .5  
 تقرر لجنة المناقشة بأغلبية أصوات أعضائها إحدى النتائج اآلتية: .6  

 .نجاح الطالب 
  طفيفة.نجاح الطالب بعد إجراء تعديالت 
 .نجاح الطالب بعد إجراء تعديالت جوهرية 
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 .رسوب الطالب 
يعلق السير في اعتماد نتيجة الطالب لحين استكمال توقيع جميع النماذج وفق األصول وخاصة  .7  

 أنموذج "إجراء التعديالت واإلخراج الفني للرسالة".
  

 اعتماد نتيجة المناقشة
المناقشة بأنموذج التعديالت والمتضمن مالحظات أعضاء لجنة المناقشة جميعهم يحتفظ رئيس لجنة  أ. ( :40المادة )

 المطلوب تعديلها.
تجتمع لجنة المناقشة للنظر في التعديالت بعد إجرائها للتأكد من إتمامها، وي قدم رئيس اللجنة تقريرًا  ب. 

جميع األعضاء ويكون قرار إجازة بالنتيجة متضمنًا قرار كل عضو فيما طلبه من التعديالت، موقعًا من 
 الرسالة باألغلبية.

إذا كانت نتيجة المناقشة )ناجح( مع تعديالت طفيفة، على الطالب أن يجري تلك التعديالت الالزمة في  ج. 
مدة أقصاها أسبوعان من تاريق المناقشة، أما إذا كانت النتيجة )ناجح( مع تعديالت جوهرية، فعلى 

ديالت الالزمة في مدة أقلها شهران وأقصاها أربعة أشهر من تاريق المناقشة، الطالب أن يجري التع
وتعرض الرسالة بعد تعديلها على لجنة المناقشة، ويعّد الطالب ناجحًا إذا وافقت اللجنة على الرسالة و 

ال فيعد راسبًا.  تعديالتها، وا 
 له المجلس يعد راسبًا في المناقشة.إذا تغيب الطالب عن موعد مناقشة الرسالة دون عذر قهري يقب د. 
يتْم اعتماد قرار لجنة المناقشة من المجلس بناًء على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية  هـ. 

 وبناًء على التقرير الذي يتضمنه النموذج الصادر عن العمادة المعد لهذا الغرض.
م الطالب  و.  التعديالت المطلوبة خالل المدة المشار إليها بأعاله، يؤجل وفي جميع األحوال، إذا لْم ي قدِّ

تخرجه إلى الفصل الذي يليه إذا كانت التعديالت طفيفة، ويعتبر راسبًا في المناقشة إذا كانت التعديالت 
 جوهرية.

 يثبت عنوان رسالة الماجستير في كشف عالمات الطالب باللغتين العربية واإلنجليزية. ز. 
  

 الرسالة الجامعيةمواصفات 
ت كتب الرسالة الجامعية باللغة العربية، ويجوز في الكليات واألقسام التي ت ستعمل فيها لغة أخرى للتدريس  أ. ( :42المادة )

 أن تكتب الرسالة بتلك اللغة.
 يتْم تنظيم كتابة الرسالة وفق دليل اعداد رسائل الدراسات العليا الم عتمد من العمادة. ب. 
  

تقوم العمادة بمراجعة النسخة النهائية من الرسالة فنيًا وفق شروط اإلخراج الفني المعتمد لديها، وت راعى  أ. ( :41المادة )
 طرق التوثيق الخاصة في بعض التخصصات بموافقة العميد.

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

 ت رسل إحدى النسق المجلدة إلى القسم المعني، ونسختان إلى المكتبة باإلضافة إلى نسخة إلكترونية. ج. 
لكترونية من الرسالة. د.   ت حتفظ العمادة بنسخة ورقية وا 
  

 حقوق الطلبة والتزوير والغش في األبحاثانتهاك 
يمكن إلغاء درجة الماجستير/ مسار األطروحة الممنوحة في حالة وقوع سوء سلوك علمّي فادح يرتكبه  أ. ( :43المادة )
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 الطالب في أطروحة الماجستير. سوء السلوك العلمّي الفادح يعني أْن يكون:
 الغش واالنتحال. .0  
 البيانات.تزوير  .7  
أْن يقوم طرف ثالث بكتابة أجزاء كبيرة من األعمال المتصلة باألطروحة دون موافقة المشرف  .3  

 والقسم )مثل البرمجة والتحليل اإلحصائي، أو األطروحة نفسها.... إلق(.
الطالب  وفي حال وقوع سوء السلوك العلمّي الذي يرتكبه الطالب في أي من مشاريع المساق الذي يدرسه ب. 

كمًا في ذلك المساق.  في الجامعة، ي عتبر الطالب راسبًا ح 
إللغاء منح الدرجة يجب تقديم دليل ال يقبل الشك إلى "عمادة البحث العلمّي والدراسات العليا". يشكل  ج. 

العميد لجنة للتحقق من الدليل. إذا ارتأت اللجنة أنَّ الدليل قاطع، يرسل عميد البحث العلمّي والدراسات 
حال اقتناعه باألسباب الموجبة برفع العليا نتائج اللجنة إلى مجلس الدراسات العليا، ويقوم المجلس في 

توصيةإلى مجلس العمداء بإلغاء منح درجة الماجستير، والذي بدوره يقوم بدراسة التوصية واتخاذ القرار 
 المناسب. 

أشهر بعد تلقي "عميد البحث العلمّي والدراسات العليا" أدلة  3إجراءات اإلبطال يجب أن تبدأ في غضون  د. 
 وك العلمّي الفادح.موثقة عن سوء السل

  

 إجراءات منح الدرجة العلمّية
ت منح الدرجات العلمّية بقرار من مجلس العمداء بناًء على تنسيب مجلس الدراسات العليا وتوصية من  أ. ( :44المادة )

 مجلسي الكلية والقسم بعد استيفاء الشروط اآلتية:
التعليمات، والحصول على معدل تراكمي ال يقْل عن إتمام جميع المتطلبات المذكورة في هذه  .0   

(25%.) 
 إتمام إجراءات التخرج العامة في الجامعة. .7   
 قضاء الحد األدنى للمدة المطلوبة للتخرج، وعدم تجاوز الحد األعلى لها. .3   
العمداء بناًء ت منح شهادة دبلوم الدراسات العليا للطالب عوضًا عن درجة الماجستير بقرار من مجلس  ب. 

على تنسيب من المجلس وتوصية من مجلسي الكلية والقسم في أي من الحالتين التاليتين شريطة أاّل 
يكون الطالب قد استنفد الحد األعلى لمدة الحصول على درجة الماجستير المنصوص عليها في المادة 

 ( من هذه التعليمات:01)
 ورسب في مناقشة الرسالة. إذا كان الطالب مسجاًل في مسار الرسالة .0   
 إذا كان الطالب مسجاًل في مسار الشامل ورسب للمرة الثانية في االمتحان الشامل.   .7   
( ساعة 74إذا تقّدم الطالب بطلب خطي للحصول على شهادة الدبلوم بعد إنهائه دراسة ) .3   

 (.%25)معتمدة بنجاح من المواد المقررة للبرنامج وبمعدل تراكمي ال يقْل عن 
 ت منح الشهادات والدرجات العلمّية في المواعيد المقررة. ج. 
  

 الخطط الدراسية
 ت عتمد الخطة الدراسية لبرامج الدراسات العليا وفق الخطوات التالية: ( :45المادة )

العربية تقوم لجنة الخطة الدراسية في القسم بإعداد خطة البرنامج متضمنة وصف مواد الخطة باللغتين  أ. 
 واإلنجليزية، ويقرها مجلس القسم.
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يرفع القسم توصية إلى مجلس الكلية باعتماد الخطة الدراسية للبرنامج، ويقوم مجلس الكلية بعد الدراسة،  ب. 
 بالتوصية إلى العميد أو رّدها إلى مجلس القسم.

 الخطة الدراسية في الجامعة.تعرض الخطة الدراسية على المجلس لبحثها والتوصية بشأنها إلى لجنة  ج. 
ترفع توصية المجلس إلى لجنة الخطة الدراسية في الجامعة التي تقوم بدراستها ورفع التنسيب إلى مجلس  د. 

 العمداء التخاذ القرار المناسب بخصوصها.  
  

 أحكام عامة
الرسالة كليًا أو جزئيًا وبأشكال مختلفة )ورقيًا أو على طالب الماجستير أن ي فّوض الجامعة )خطيًا( حق تصوير  ( :46المادة )

على شريط أو إلكترونيًا( وذلك لغايات البحث العلمّي والنشر اإللكتروني والتبادل مع المؤسسات التعليمية والبحثية 
 والجامعات.

مهنية عن رسالة الماجستير وما على طالب الماجستير أن يقّر بمسؤوليته الكاملة األخالقية والقانونية وال أ. ( :47المادة )
تحويه، وعن أي ادعاء في هذا الشأن من أي جهة أو أفراد سواء في الحاضر أو المستقبل، ودون أي 

 مسؤولية للجامعة.
يتخذ مجلس العمداء قرارًا بسحب الدرجة العلمّية إذا تبين في أي وقت من األوقات أن هذه الدرجة قد تمَّ  ب. 

مة لنيل الدرجة العلمّية ال تتفق في مضمونها الحصول عليها بطرق  غير قانونية، أو أّن الرسالة المقدَّ
 ومعايير األمانة العلمّية، على أن يتم إبالح الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها بقرار المجلس.

 تعتمد العمادة النماذج الالزمة لعملها بعد إقرارها من المجلس. ( :48المادة )
 يعين القسم مرشدًا أكاديميًا لطلبة الدراسات العليا في ذلك القسم. ( :49المادة )
( من هذه التعليمات، تطبق أحكام النظام الداخلي لتأديب الطلبة في الجامعة الساري 74مع مراعاة أحكام المادة ) ( :50المادة )

 المفعول.
( تحال قضايا االنتحاالت العلمّية أو الشك فيها إلى 42( والمادة )4من المادة )( والفقرة )ج( 43مع مراعاة المادة ) ( :52المادة )

 لجان تحقيق متخصصة للبت فيها سواًء قبل المناقشة أو بعدها، وتنفذ القرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الشأن.
 اء في هذا الموضوع.تلغي هذه التعليمات أي تعليمات كانت قد صدرت سابقًا عن مجلس العمد ( :51المادة )
 يبت الرئيس والمجلس في الحاالت التي لم يرد بها نص في هذه التعليمات والتي تنشأ عن تطبيقها. ( :53المادة )
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)اللغة االنجليزية االستدراكية / اللغة العربية االستدراكية /  عليمات التقدم المتحانات المستوى ت

 مهارات الحاسوب االستدراكية(
 
 
 . أن يكون الطالب منتظما ومسجال في الفصل نفسه الذي سيقوم بالتقدم به لالمتحانات.0
 . يجب أن يتقدم الطالب لالمتحانات خالل السنة األولى من االلتحاق بالجامعة.7
 الب حقه في التقدم لالمتحانات إذا لم يتقدم خالل السنة األولى من االلتحاق بالجامعة.. يفقد الط3
 في االمتحانات يعفى من دراسة المواد االستدراكية. الطالب . في حال نجاح4
/ اللغة  0فما فوق يعفى من المواد التي تليها ) مهارات الحاسوب  %21. في حال حصول الطالب على عالمة 5

 (. 0/ اللغة العربية  0االنجليزية 
 . في حال رسوب الطالب في االمتحانات على الطالب دراسة المواد االستدراكية.1
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 جامعة الزيتونة  لطلبة التأمين الطبي تعليمات
 

ويعمل بها من بداية العام  ،ة جامعة الزيتونة األردنيةالطبي لطلب تسمى هذه التعليمات التأمين : (1) المادة 
 م(.0771/0772الدراسي )

 ، إاّل إذا دلت القرينة على غير ذلك:الموضحة إزاءهاالمعاني  اآلتيةيكون للكلمات والعبارات   : (7) المادة 
 

 الزيتونة األردنية جامعة الجامعة
 الطلبة المؤمنين طبيًا من الطلبة المسجلين في الجامعة  جميع المشتركون 

 االشتراك للتأمين الطبي للطلبة الذي تقره الجامعة رسم الرسم
 أو المستشفيات المحددة لمعالجة المشتركين من طلبة الجامعة المستشفى المستشفى

  : (3) المادة 
 االشتراك في التامين الطبي إجباريًا. يكون  .0
 مفعول التأمين الطبي مع بداية العام الدراسي.  يسري  .7
 .كون مدة التأمين الطبي سنة كاملةت .3

 كل من الفصلين األول والثاني.  يدفع نصف الرسم مع الرسوم الجامعية بدايةَ   : (4) المادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :(0) المادة 

 االختصاصات. عيلجم وأشعة شبكة طبية تغطي المملكة من مستشفيات ، وأطباء ، ومختبرات، هناك .0
 المعدات الطبية الالزمة لعيادة الطلبة. أحدثعيادة طبية في الجامعة مجهزة ب يوجد .7
 والعيادة أ لالستفادة من خدمات ،خالل ساعات الدوام الرسميفي يتم مراجعة الطلبة لعيادة الجامعة  .3

 .المختصةالتحويل إلى الجهات 
 الطالددب يتصددل، فددي العطددل األسددبوعية أو الرسددمية وأ ،فددي حالددة تعددذر وصددول الطالددب إلددى عيددادة الجامعددة .4

أو تسدددهيل  ،االختصددداص عالجددده أو تحويلددده إلدددى أطبددداء تدددأمينل ،بارقدددام الهواتدددف اآلتيدددةبعيدددادة الجامعدددة أو 
  في الحاالت الطارئة فقط. دخوله إلى المستشفى

 (06/5654556) لالستفسار أو التبليغ يرجى االتصال على الرقم  .0
 . لشبكة الطبية تغطية كاملةالتغطية في ا  .1
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ألن الشبكة قابلة للتغير والتبديل،  ،دليل: ال نستطيع أن نسجل تغطية الشبكة الطبية في هذا المالحظة .2
يعطى الطالب  ،التلفونات المذكورة أعالهب االتصال أو ،وعند مراجعة الطالب العيادة الطبية في الجامعة

 . أحدث المعلومات عن الشبكة الطبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : (6) 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 ذلك عمدًا.  ،أو إيذاء الذات ،ومحاولة االنتحار االنتحار .0
 .أو االشتراك في فتنة أو مشاجرة ،أو محاولة ارتكاب جرم ارتكاب .7
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. اإلرهاب، باإلأعمال أو األحكام العرفية، 

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

 . سةوالمواد التي تحدث الهلو  ،الحاالت الناتجة عن إدمان الكحول والمخدرات جميع .5
المخلفات أو المخلفات للمعدات العسكرية،  أو، المفاعالت الذريةو أ، التلوث النووي أو اإلشعاعي،  التلوث .1

 التلوث الكيماوي.أو للمواد النووية، 
 األخطار الطبيعية األخرى. وأ ،االنجرافات األرضيةأو ثوران البراكين، أو الفيضانات، أو ، الزالزل .2
ومضاعفاتها( الموجودة قبل تاريق بدء سريان التأمين المصرح عنها / أو أو المرض أو العاهة ) اإلصابة .2

 أي قبل انتسابه للجامعة. – ن الصحيمصرح عنها في طلب التأميال غير
وجميع  ،(AIDSمرض نقص المناعة )و  ،الديلزة )غسيل الكلى(و ، (النهام )فقدان الشهية العضالي مرض .7

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 .01
 .الفيتاميناتو الهرمونات، و تساقط الشعر، و الشباب، والكلف،  حب .00
العقم، و ، موانع الحملو ، األمراض الجنسيةو الختان، و التطعيم، و الحجر الصحي، و بالمنتجعات،  العناية .07

 الطب االتصالي وكل ما يتعلق بالهرمونات أو الخصوبة. و 
 والعالجات واإلجراءات التي أدخلت إلى المستشفى من شخص ليس طبيبًا. الحاالت .03
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إاّل إذا كانت ناتجة عن حادث  ،من أجل تصحيح السمع والنظر، واألجهزة المساعدة للسمع والنظر الحاالت .04
 مشمول بمقتضى عقد التأمين. 

التأمين، الخلل العقلي والنفسي )األمراض  فيإاّل إذا كانت ناتجة عن حادث مشمول  ،اللثةو  األسنان جراحة .05
 والوراثية.  األمراض الخلقيةو ، الصرعو (، العقلية والنفسية

 منظمو مثل: الركبة الصناعية،  ،األطراف الصناعية وزراعة األعضاء واألجهزة الطبية المساعدة تركيب .01
 القلب ...الق.   

صابات العمل ،الوبائية والسرطان واألمراض التي تكفلها الدولة األمراض .02  وحوادث السير.  ،وا 
معالجة داخل المستشفى أو فحوصات أو غيرها من اإلجراءات الطبية التي يمكن القيام بها خارج  أي .02

 تعرض المؤمن له للخطر.  من غيرالمستشفى 
 المشدات. و بالحاالت التجميلية،  قةواألمصال، األدوية المتعل المطاعيم .07
 دواء. تعدّ المواد التي ال  جميع .71
 ء المضادات الحيوية والفطرية والطفيلية. ، باستثنامن عبوة دواء واحدة أكثر .70
زالة اللحميات والناميات األنفية أو انحراف الوتيرة ومعالجة الدوالي بكافة  فحوصات .77 اكتشاف الحمل وا 

 بما فيها األمراض السرطانية. ،واألورام بجميع أشكالها ،أشكالها، واألمراض المزمنة جميعها
 . وأية أمور متعلقة بذلك ،واإلجهاض الحمل والوالدة نفقات .73
إاّل أن الشركة توافق على شمول إصابة العمود الفقري الناجمة بصورة  ،اعتالل في العمود الفقري  أي .74

ومعالجة  ،ير واستئصال اللوزتينسكما يستثنى تغطية كل من البوا ،مباشرة عن حادث مشمول بهذا التأمين
  .ن وغيرها(دوالي الخصيتيوالدوالي ) ،أمراض القرحة المزمنة

 العامة والفحوصات التي ال تظهر نتائجها علة أو مرض.  الفحوصات .75
 حاالت الكسور والحروق والجروح والسقوط من أعلى التي تحدث خارج حرم الجامعة. .71

 صحي.   تأمينٍ  تعتمد البطاقة الجامعية بطاقةَ :  (2) المادة 
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 مجلس طلبة جامعة الزيتونة األردنيةتعليمات 
 

 التعريفات :الفصل األول
الزيتوندة األردنيدة( لتمثيدل طلبتهدا فدي  ى ) مجلدس طلبدة جامعدةمسدمجلدس ييشكل في جامعدة الزيتوندة األردنيدة  (:   0المادة ) 

 الشؤون الطالبية على أن يكون مقره في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.
  للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القريبة على خالف ذلك:يكون  (: 7المادة ) 

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

 مجلس طلبة جامعة الزيتونة األردنية.  المجلس
الهيئة العامة

  
التخصصات المعتمدة  جميع الطلبة المنتظمين المسجلين في مختلف

 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
 العمل الجماعي.توثيق عرى التعاون بين الطلبة وحفزهم على  -ب
متابعدددة قضدددايا الطلبدددة والتنسددديق مدددع إدارة الجامعدددة لحدددّل المشدددكالت التدددي تعتدددرض  المسددديرة  -ج

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

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

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

 صبيات والتحلي بقيم ومثل المجتمع األردني.التعليمات المرعية ، ونبذ الع
 

 عضوية المجلس وتكوينه: الفصل الثالث
(: 4المادة )   يشترط في كل َمْن ي رشح عضوًا للمجلس مايلي: 

أن يكددون قددد اتددم بنجدداح الحددد األدنددى مددن السدداعات المعتمدددة فددي الفصددل الدراسددي  -أ
 الواحد وفقًا للتعليمات النافذة في الجامعة.

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

 العبء الدراسي طالبًا منتظمًا في الجامعة باستثناء فصل التخرج والفصل الصيفي .
ايدددة الترشددديح ، وفدددي حدددال أاّل يكدددون قدددد تلقدددى عقوبدددة تأديبيدددة تتجددداوز اإلندددذار األول حتدددى بد -د

 توقيعها أن يكون قد مضى عليها فصالن دراسيان على األقل.
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 لكافة الرسوم المقررة للجامعة. أن يكون مسدداً  -هد
(  5المددددددادة ) 

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

 عضو واحد على األقل لكل كلية. -0
 األعضاء يتناسب مع الطلبة المسجلين في الكلية.عدد من  -7

يحددددد مجلدددس العمدددداء نسدددبة التمثيدددل المطلوبدددة فدددي ضدددوء اإلعدددالن عدددن األعدددداد الرسدددمية للطلبدددة  -ب
 دراسي الثاني من العام الجامعي المسجلين بالكليات المختلفة في مطلع الفصل ال

(  1المددددددادة ) 
: 

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

 ت عتبر كل كلية في الجامعة دائرة انتخابية واحدة. -0
يخصددص لكددل دائددرة انتخابيددة عدددد مددن صددناديق االقتددراع يتناسددب مددع أعددداد طلبددة  -7

 الكلية.
مراعداة مدا  ينتخب الطلبة فدي كدل كليدة مدن يمدثلهم فدي المجلدس انتخابدًا مباشدرًا مدع -3

 ورد في المادة الخامسة من هذه التعليمات.
 تجري انتخابات المجلس خالل الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي. -4
تجري االنتخابات لعضوية المجلس في يوم واحد فقط على أن تبدأ عملية االقتراع  -5

 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من بعد ظهر ذلك اليوم.
تم الدعاية االنتخابية قبل بدايدة االنتخابدات بأسدبوع واحدد وفدق األعدراف الجامعيدة ت -1

 وموافقة العميد.
 تتم االنتخابات عن طريق االقتراع السري. -2
يصددددددر الدددددرئيس األسدددددس واإلرشدددددادات الداخليدددددة إلجدددددراء االنتخابدددددات وفقدددددًا لهدددددذه  -2

 التعليمات.
ج وتنتهي مع بداية انتخابات عالن النتائي نتخب المجلس لمدة سنة واحد فقط تبدأ من تاريق إ  -ج

 العام القادم.
 

 جلس وصالحياتاجتماعات الم:  الفصل الرابع
(  2المدددددددادة ) 

: 
يعقد المجلس اجتماعه األول بددعوة مدن العميدد النتخداب الدرئيس ونائبده وأمدين السدر وأعضداء  -أ

االنتخابدات ، ويحددد بعدد ذلدك أوقدات اللجان من بين أعضائه خالل أسبوعين من تاريق إعالن نتدائج 
 اجتماعاته.

تكدددددون اجتماعدددددات المجلدددددس علنيدددددة ، ويجدددددوز انعقادهدددددا بشدددددكل سدددددري إذا اقتضدددددت     طبيعدددددة  -ب 
 الموضوعات المطروحة ذلك شريطة موافقة أغلبية األعضاء.

ذا لددم يتددوفر هددذا النصدداب  -ج يكددون نصدداب الجلسددات قانونيددًا إذا حضددرت األغلبيددة المطلقددة ، وا 
خالل ساعة من الوقت المحدد لبدء االجتماع فيؤجل االجتماع إلى موعد آخر ي عقد خالل عشرة أيدام 
مدددن التددداريق المحددددد لالجتمددداع األول ويكدددون النصددداب فدددي االجتمددداع الثددداني قانونيدددًا إذ حضدددر ثلدددث 

  أعضاء المجلس على أن يكون من بينهم رئيس المجلس وأمين السر.
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(  2المدددددددادة ) 
: 

 يتولى المجلس الصالحيات التالية:
قرارها. -أ  مناقشة خطة عمل المجلس وا 

قرارهما. -ب  مناقشة التقريرين السنويين المالي واإلداري وا 
 إعداد الموازنة المقترحة وتقديمها إلى العميد. -ج
ريددق عددن ط هددذه التعليمددات ورفعهددا إلددى الددرئيسإقتددراح إجددراء التعددديالت التددي يراهددا مناسددبة علددى  -د 

 العميد.
 لتي يراها ضرورية لتحقيق أهدافة.إقتراح التوصيات ا -هد

 
 رئيس المجلس ونائبه وأمين السر:  الفصل الخامس

( :7المادة )  ي شترط في رئيس المجلس ونائبه مايلي: -أ 
 أن يكون أردني الجنسية. -0
 أن يكون قد درس بنجاح الساعات المعتمدة المحددة تاليًا: -7

 معتمدة من الخطة الدراسية للطالب في مرحلة البكالوريوس.( ساعة 11) -
 ( ساعة معتمدة من الخطة الدراسية لطالب الدراسات العليا.05) -

أن يكون مسجاًل للحد األدنى على األقل من العبء الدراسي في كل فصل طيلدة شدغله  -3
 لمنصبه، باستثناء فصل التخرج والفصل الصيفي.

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

( 01المدددددددددادة )
: 

 يتولى رئيس المجلس المهام التالية:  -أ
 الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس والهيئة اإلدارية. -0
 رئاسة اجتماعات المجلس والهيئة اإلدارية. -7
 قرارات المجلس وتوصياته إلى الهيئة اإلدارية التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.إحالة  -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

 بالموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس.إعداد جدول األعمال  -0
 إعداد محاضر الجلسات. -7
 أمانة سر المجلس. -3
 تسّلم مراسالت المجلس وحفظ مستنداته وأوراقه وأختامه. -4
 تزويد عمادة شؤون الطلبة بمحاضر جلسات المجلس أواًل بأول. -5
 القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس في حدود صالحياته. -1

 
 لجان المجلس واختصاصاتها:  السادس الفصل

( 00المدددددددددادة )
: 

ر ورؤسدداء تدددير شددؤون المجلددس هيئددة إداريددة برئاسددة رئدديس المجلددس وعضددوية نائددب الددرئيس وأمددين السدد
 اللجان الدائمة للمجلس.

 ختصاصاته اللجان الدائمة التاليةيشكل المجلس في سبيل ممارسته ال -أ( 07المدددددددددادة )
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 اللجنة المالية. -0 :
 قضايا الطلبة. لجنة -7
 لجنة النشاطات الطالبية. -3
 لجنة العمل التطوعي لخدمة الجامعة و المجتمع. -4
 لجنة العالقات الخارجية. -5

 تنتخب هذه اللجان الدائمة رؤساء ومقررين لها في أول أجتماع تعقده بعد  تشكيلها. -ب
 .يجوز للمجلس أن يشكل لجانًا مؤقتة من بين أعضائه للقيام بمهام محددة  -ج
يددنظم عمددل اللجددان الدائمددة والمؤقتددة وتحدددد مهامهددا وصددالحياتها بموجددب أسددس  يصدددرها المجلددس  -د 

 وتزود بها عمادة شؤون الطلبة عند إقرارها. 
يجددوز لجميددع لجددان المجلددس االسددتعانة فددي ممارسددة مهامهددا بمددن تددراه مناسددبًا مددن أعضدداء الهيئددة  -هددد
 امة.الع

( 03المدددددددددادة )
: 

 دارية المهام التاليةالهيئة اإل تتولى
 انتخاب أمين الصندوق من بين أعضائها. -0
 تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة توصياته. -7
 إعداد مشروع موازنة المجلس. -3
 اإلشراف على لجان الكليات ومراقبة أدائها. -4
قتراح الحلول المناسبة لها. -5  دراسة القضايا الطالبية وا 
والتوصية باعتماده من عميد شدؤون وضع مشروع خطة عمل لبرامج الطلبة ونشاطاتهم  -1

 الطلبة.
 مناقشة التقريرين السنويين المالي واإلداري ورفعهما إلى المجلس. -2
 دراسة الموضوعات التي يحولها العميد. -2

( 04المدددددددددادة )
: 

يتولى أمين سر المجلس أمانة سر الهيئة اإلدارية وتناط به ذات الواجبات المشار  إليهدا فدي المدادة  -أ
 هذه التعليمات. /ج( من01)
 ى أمين الصندوق الواجبات التاليةيتول  -ب

يداعها في حساب المجلس . -0  تسّلم جميع المقبوضات بموجب إيصاالت وا 
 صرف النفقات وفقًا لقرارات الهيئة اإلدارية. -7
تقددديم كشددف شددهري إلددى رئدديس الهيئددة اإلداريددة بالمقبوضددات والمدددفوعات وت رفددع نسددخة  -3

 منه إلى العميد.
 الدفاتر والسجالت المالية وفقًا لالنظمة المحاسبية السارية.مسك  -4
 إعداد التقرير المالي السنوي. -5

( 05المدددددددددادة )
: 

تجتمددع الهيئددة اإلداريددة فددي غضددون أسددبوع مددن تشددكيلها ، كمددا تتددوالى إجتماعاتهددا أسددبوعيًا وكلمددا دعددت 
 حاضر منظمة.الظروف وتقوم بتوثيق جلساتها بم

( 01المدددددددددادة )
: 

تشددكل فدددي كدددل كليدددة مدددن كليدددات الجامعدددة لجندددة تسدددمى ) لجندددة الكليدددة ( مكوندددة مدددن جميدددع  -0 -أ
ذا كدان عددد هدؤالء الممثلدين أقدل مدن ثالثدة يكتمدل  ممثلي الكليدة األعضداء فدي المجلدس ، وا 

 العدد بأخذ الحائزين على أعلى األصوات من مرشحي الكلية.
 ي المجلس.تنتخب اللجنة رئيسًا لها من بين أعضائها ف  -7     
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 ولى لجنة الكلية المهمات التاليةتت -ب
 إعداد التقرير السنوي على مستوى الكلية. -0
 متابعة النشاطات التي يقرها المجلس على مستوى الكلية. -7
قتددراح الحلدددول لهددا ، ورفدددع هددذه الحلدددول المقترحددة إلدددى  -3 دراسددة قضددايا الطلبدددة فددي الكليدددة وا 

 الهيئة اإلدارية.
 الطالبية على مستوى الكلية ورفعها إلى الهيئة اإلدارية.إعداد خطة النشاطات  -4
 تنفيذ قرارات الهيئة اإلدارية المتعلقة بشؤون طلبة الكلية. -5

 
 سقوط العضوية:  الفصل السابع

:(02المادة )  تسقط عضوية أي عضو في المجلس وفي الهيئات واللجان التابعة له في المجاالت التالية: -أ 
إرتكدداب أي عمددل محظددور أو مخددالف ألهددداف المجلددس أو اإلسدداءة إلددى إقدددام العضددو علددى  -0

 سمعته.
 إرتكابه أية مخالفة تأديبية تتجاوز عقوبتها اإلنذار األول. -7
 إدانته بارتكاب جناية أو جنحة. -3
 فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة الرابعة باستثناء المعدل التراكمي. -4
 الوفاة . -5
 ية.االستقالة الخط -1
 االنتقال من كلية إلى أخرى أثناء فترة العضوية. -2
التغيددب عددن حضددور جلسددات المجلددس ثددالث مددرات متتاليددة أو سددت مددرات متفرقددة دون عددذر  -2

 مقبول.
( مدن 0تسقط العضوية بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضاءه في الحداالت الدواردة فدي البندد   ) -ب

 واردة في البنود األخرى.هذه المادة ، وتسقط حكمًا في الحاالت ال
 

 الموارد المالية للمجلس:  الفصل الثامن
المدددددددددادة )02( 
: 

 للمجلس موازنة خاصة تشرف عليها الهيئة اإلدارية. -أ
 .تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي -ب

منحددة ماليددة سددنوية تقدددمها الجامعددة بواقددع دينددار عددن كددل طالددب مسددجل فددي كددل فصددل  -0
الفصددل الصدديفي ، وتدددفع هددذه المنحددة علددى قسددطين علددى أن تتسددوى دراسددي باسددتثناء 

 األمور المالية عند نهاية كل فصل جامعي.
 الهبات والمنح والتبرعات التي ترد باسم المجلس ويقبلها مجلس الجامعة. -7
 ريع النشاطات التي يقوم بها المجلس. -3
 أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة. -4

   قرره الدرئيس وتسدحب بموجدب تدوقيعينالمجلس باسمه في البنك الذي يتودع أموال  -ج
 من رئيس المجلس أو أمين الصندوق مع العميد.

يجددري الصددرف بقددرار مددن الهيئددة اإلداريددة مددذياًل بتوقيعددات كددل مددن رئدديس المجلددس    -د
وأمدددين الصدددندوق باالضدددافة إلدددى أمدددين السدددر أو نائدددب رئددديس المجلدددس ويجدددوز لدددرئيس 
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ًً يحدتفظ بهدا أمدين الصدندوق 51إنفاق ما ال يزيد على )المجلس  ( خمسين دينارًا شهريًا
 كسلفة للمصروفات على أن ت سدد حسب األصول.

يتددولى المدددير المددالي للجامعددة تدددقيق إيصدداالت الصددرف والمسددتندات الماليددة وأوجدده -هددد
 الية.الصرف الخاصة بالمجلس ، ويتم إطالعه أواًل بأول على كلفة المعامالت الم

 أحكام عامة:  الفصل التاسع
: (07المادة ) يؤدي رئيس المجلس وأعضاؤه القسدم التدالي أمدام رئديس الجامعدة فدي موعدد أقصداه أسدبوعان مدن  

" أقسم باهلل العظيم أن اكون مخلصا  للوطن والملك بارا  برسـالة  تاريق إعالن نتائج االنتخابات:
الجامعــــة محافظــــا  علــــى القــــوانين واألنظمــــة والتعليمــــات المرعيــــة وأن أؤدي عملــــي بأمانــــة 

خالص" .  وا 
( : 71المادة ) إذا شدددغر مكدددان عضدددو مدددن أعضددداء المجلدددس يحدددل محلددده مدددن يلدددي آخدددر األعضددداء فدددي عددددد  

بقى على إنتهاء مدة المجلس ثالثة أشهر علدى األقدل ، انتخدب عضدو األصوات ،فإن لم يوجد و 
 جديد للمكان الشاغر إلكمال هذه المدة.

( : 70المادة ) ي عتبددر المجلددس مسددتقياًل باسددتقالة غالبيددة أعضددائه ، وكددذلك بالنسددبة إلددى الهيئددة اإلداريددة واللجددان  
 التابعة للمجلس.

( : 77المدددددددددادة )
  

 بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء. يكون أي اجتماع قانوني

( : 73المادة ) تتخددذ القددرارات والتوصدديات بأغلبيددة الحضددور وفددي حالددة تسدداوي األصددوات يكددون صددوت رئدديس  
 الجلسة مرجحًا.

( :74المادة ) إذا اسدددتقال رئددديس المجلدددس أو نائبددده أو أمدددين السدددر مدددن منصدددبه أو سدددقطت عضدددوية أي مدددنهم  
 ينتخب المجلس بدياًل له.

( : 75المادة ) يمارس المجلس اختصاصاته إلى المدى الذي ال تتعارض فيه هذه الممارسة مع االختصاصات  
 المنوطة بالمجالس واإلدارات المختلفة في الجامعة وفقًا لقوانينها وأنظمتها وتعليماتها النافذة.

( : 71المادة ) الجامعدة وتدؤول أمدوال المجلدس يحل المجلس بقرار من مجلس العمدداء بنداًء علدى تنسديب رئديس  
 إلى خزينة الجامعة.

( : 72المادة )  يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد نص عليها في هذه التعليمات. 
( : 72المادة )  تنتهي مدة المجلس األول مع إنتهاء إجراء إنتخابات المجلس في الموعد المحدد. 
( : 77المادة )  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 األردنية( (:1المادة )

 
للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير  (:7المادة )

 ذلك. 
 الجامعة: جامعة الزيتونة األردنية

 الرئيس: رئيس الجامعة.
 المجلس: مجلس العمداء

 العميد: عميد الكلية أو عميد شؤون الطلبة وفق ما تدل عليه القرينة.
 

تسري أحكام هذا النظام على طلبة الجامعة وعلى الطلبة المسجلين في البرامج والدورات الخاصة الذين  (:3المادة )
( من هذا النظام، ويخضعون لألحكام واإلجراءات 4يرتكبون المخالفات المنصوص عليها في المادة )

 التأديبية المنصوص عليها في هذه التعليمات. 
تعد األعمال التالية مخالفات سلوكية تعّرض الطالب الذي يرتكب أيًا منها، سواء كان الطالب )فاعاًل، أو  (:4المادة )

 شريكًا، أومحرضًا، أو متدخاًل( للعقوبة التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام. 
رى التي االمتناع المّدبر عن حضور المحاضرات أو الدروس النظرية والعملية أو عن األعمال األخ .أ

 تقضي األنظمة والتعليمات بالمواظبة عليها، وكل تحريض  يؤدي إلى هذا االمتناع.
الغش في امتحان أو اختبار تجريه الجامعة أو االشتراك او الشروع فيه، واإلخالل بنظام االمتحان أو  .ب

 الهدوء الواجب توافره فيه.
ن السيرة والسلوك من شأنه اإلساءة إلى ج.  أي فعل ماس بالشرف أو الكرامة أو األخالق أو مخل بحس

سمعة الجامعة أو العاملين فيها، بما في ذلك أي فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب خارج الجامعة في 
 مناسبة تشترك فيها الجامعة أو أي نشاط تقوم به.

جامعة، أو د.   المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في ال
 اإلشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة، أو التحريض عليه.

 هد.   استعمال مباني الجامعة لغيراألغراض التي أعدت لها أو استعمالها دون إذن مسبق.
برعات التي من شأنها و.   توزيع النشرات أو إصدار جرائد الحائط الخاصة بالكليات أو جمع التواقيع أو الت

 اإلخالل باألمن والنظام الجامعي أو اإلساءة إلى الوحدة الوطنية أو المساس بالشعائر الدينية.
 ز.   اإلخالل بالنظام الذي تقتضيه المحاضرات أو الندوات أو األنشطة التي تقام داخل الجامعة.

ق عضو هيئة التدريس أو أي من ح.   أي عمل يشكل إهانة أو إساءة أو اعتداء يرتكبه الطالب بح
 العاملين أو الطلبة في الجامعة. 

 طد.  إتالف ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة أو أي ممتلكات تعود لآلخرين داخل الجامعة.
 ي.   التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال أوراق مزورة ألي أغراض جامعية. 

 جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.ك.    إعطاء وثائق وهويات 
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 ل.   سرقة أي من ممتلكات الجامعة أو ممتلكات العاملين فيها أو الطلبة.
م.    التحريض أو االتفاق مع الطلبة أو أشخاص آخرين على ارتكاب أعمال عنف أو مشاجرات ضد 

 الطلبة أو أشخاص آخرين داخل الجامعة.
 ر سياسية أو طائفية أو اقليمية أو الترويج لها داخل الحرم الجامعي.ن.   الدعوة إلى أفكا

 س.   مخالفة انظمة الجامعة وتعليماتها او قراراتها النافذة.
 ص.  إدخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع إلى الحرم الجامعي.

لها أو حضور الطالب إلى الحرم  ض.  حيازة مواد مخدرة أو مسكرة أو تعاطيها أو االتجار بها أو الترويج
 الجامعي وهو تحت تأثيرها. 

 حيازة أو استخدام أي اداة تعّد سالحًا بموجب تعريف قانون العقوبات األردني لها.  ط. 
 ع.   انتحال شخصية اآلخرين. 

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

 النحو اآلتي: 
 التنبيه الخطي. .أ

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

 أثناء تدريسها. ج.  الحرمان من حضور بعض أو كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام
د. الحرمان لمدة محددة من االستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او أكثر من المرافق الجامعية 

 التي تم ارتكاب المخالفة فيها.
 هد. الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة الطالبية التي ارتكبت المخالفة فيها.

 : األول والثاني والنهائي.و.  اإلنذار بدرجاته الثالث
 ز. الغرامة بما ال يقل عن قيمة ما أتلفه الطالب. 

ح.  إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة، وتغريم الطالب الرسوم 
 المقررة للمواد التي تم إلغاؤها.

 ط.  اعتباره راسبًا في مادة أو أكثر .
 لجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.ي.  الفصل المؤقت من ا

 ك.   الفصل النهائي من الجامعة.
 ل.   إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها.

 
 إذا ضبط الطالب أثناء تأدية االمتحان أو االختبار في إحدى المواد متلبسا بالغش أو اثبتت نتيجة  (:6المادة )

 التحقيق أنه حاول الغش أو اشترك أو شرع فيه توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة: 
 اعتباره راسبا في تلك المادة.  .0
 يمه رسومها كاملة.إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل وتغر  .7
 فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه. .3

أ. توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بداًل  (:2المادة )
 منه العقوبات التالية مجتمعة:
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 اعتباره راسبًا في ذلك االمتحان أو االختبار. .0
 إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل. .7
 فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على األقل اعتبارًا من الفصل الذي يلي  الفصل الذي ضبط فيه. .3

 ب. توقدددع علدددى الطالدددب الدددذي دخدددل )أو أدى( االمتحدددان أو االختبدددار بدددداًل مدددن طالدددب آخدددر العقوبدددات التاليدددة
 مجتمعة:

 تسجيله في المواد المسجلة له في ذلك الفصل.  . إلغاء0 
. فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على األقل اعتبارًا من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط 7

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

 المختصة. 
 الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. أ. يجوز  (:2المادة )

ب. في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول 
 إلى الحرم الجامعي خالل مدة الفصل إال بإذن مسبق من عميد شؤون الطلبة. 

صل من الجامعة فصاًل تأديبيا جزئيا  من الحصول على شهادة حسن سلوك، كما ج.يحرم الطالب الذي ف  
 يعمم اسم الطالب المفصول نهائيًا على الجامعات الرسمية والخاصة كافة. 

أ. تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة، وتبلغ الجهة (: 0المادة )
لى الجهة الموفدة  لى مدير القبول والتسجيل وا  المختصة بفرض العقوبة قرارها إلى عميد الكلية المعني، وا 

 إن وجدت، وعلى عميد الكلية المعني وضع القرار في لوحة اإلعالنات. 
أ. إذا فصل طالب فصاًل تأديبيًا مؤقتًا مدة فصلين دراسيين أو أكثر وقع بينهما فصل صيفي فال يحق له  (:19المادة )

 التسجيل في هذا الفصل الصيفي حكمًا، وال يعد الفصل الصيفي ضمن عدد الفصول التي تشملها العقوبة. 
 صله في أي جامعة أخرى. ب.ال تحتسب للطالب المفصول فصاًل موقتأ أي مواد يدرسها خالل مدة ف

 أ. ال يحق للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل إنتهاء التحقيق معه.  (:11المادة )
 ب . توقف إجراءات تخريج الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها. 

جامعي لجنة من ثالثة أعضاء باإلضافة إلى . يؤلف مجلس الكلية في الشهر األول من كل عام 0أ.  (:17المادة )
عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها 

 الطلبة داخل مبنى الكلية.
 . تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.7
 حقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.. يتولى عميد الكلية إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة للت3
ثالثة أعضاء باإلضافة إلى عضو  . يؤلف عميد شؤون الطلبة في مطلع العام الجامعي لجنة من0ب. 

رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها 
 يات.الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكل

 . تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.7
. يتولى عميد شؤون الطلبة إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة 3

 بشأنها.
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. يجوز لرئيس الجامعة في حالة الضرورة تشكيل لجنة اخرى للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها 4
 تقدم تقريرها للمجلس التأديبي في عمادة شؤون الطلبة.الطلبة على أن 

أ. يؤلف المجلس في مطلع العام الجامعي مجلسًا تأديبيًا يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيسًا، وعميد  (:13المادة )
الكلية التي يتبعها الطالب وثالثة أعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة ويتم تسمية عضو رابع 

ن الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة إليه من الرئيس أو احتياطي م
 من عميد شؤون الطبة أو من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال.

 ب.تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد. 
 حددة .ج. للمجلس في حاالت خاصة أن يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيسًا آخر لمدة م

على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة إليها خالل مدة ال تتجاوز أربعة عشر  (:14المادة )
يومًا من تاريق إحالتها من الجهات المختصة، وللرئيس تمديدها إن  اقتضت الظروف ذلك وعلى 

ذه المدة وللجان التحقيق ومجلس الطالب المخالف المثول أمام لجان التحقيق أو مجلس التأديب خالل ه
التأديب الحق في القيام باإلجراءات التأديبية غيابيًا إذا لم يمثل الطالب المخالف بعد تبليغه عن طريق 

 اإلعالن في الكلية للمرة الثانية . 
ممارسة  أ. إذا انتهت المدة المحددة ألي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب فإنها تستمر في (:10المادة )

 صالحياتها إلى أن تشكل لجان جديدة ومجلس جديد يحل محلها. 
ب.  يتم إقرار العقوبات المنسب بها من قبل لجان التحقيق من العميد المعني إذا كانت من صالحياته 

ال تحال إلى المجلس التأديبي التخاذ ما يراه مناسبًا.  وا 
 التأديبية على الطلبة على النحو التالي:تحدد صالحيات إيقاع العقوبات  (:16المادة )

لعضو هيئة التدريس أو من يدرس المادة، حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها الفقرات )أ( و)ب(  .أ
 ( من هذا النظام بتبليغ خطي.5و)ج( من المادة )

 ( من هذا5للعميد حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من )أ( إلى )ط( من المادة )  .ب
 النظام. 

( من هذا النظام وفقا لقناعته 5ج. لمجلس التأديب حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة )
 بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه. 

 
أ. تكون جميع القرارات التأديبية نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات )ي( و )ك(  (:12المادة )

( من هذا النظام، إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى المجلس أي قرار منها خالل 5ن المادة )و)ل( م
خمسة عشر يومًا من تاريق صدور القرار أو إعالنه في الكلية، وللمجلس أن يصادق على القرارات 

ذا لم يستأنف الطالب قرار العقوبة ي عّد القرا ر التأديبي المتخذة بشأن العقوبة أو يعدلها أو يلغيها، وا 
 الصادر بحقه نهائيا.

 ب.  ال يعاقب الطالب على المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية واحدة. 
يتولى موظفو األمن الجامعي المحافظة على األمن والنظام داخل الحرم الجامعي، ويكون للتبليغات  (:12المادة )

 والتقارير التي يقدمونها حجيتها ما لم يثبت عكس ذلك. 
للرئيس أن يتولى اختصاصات مجلس التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة  (:10المادة )

الضرورة كحدوث  مشاجرات او شغب أو اعتداء على ممتلكات الجامعة او اضطراب أو إخالل بالنظام 
 فيها، ويبلغ الرئيس قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى المجلس. 
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للجامعة االستمرار في إجراءاتها التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة  (:79)المادة 
منظورة لدى جهات أخرى كما أن توقيع عقوبة تأديبية بحق أي من الطلبة ال يمنع من مالحقته قضائيًا 

 وفقًا ألحكام القانون. 
للرئيس الحق بمالحقة أي من الطلبة قضائيًا وفقًا ألحكام القوانين النافذة، وذلك في الحاالت التي يرى  (:71المادة )

 أنها تستدعي مثل هذا اإلجراء. 
 يضع الرئيس التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام ويرفعها لمجلس األمناء إلقرارها.   (:77المادة )
 األمور التي لم يرد فيها نص في هذا النظام. يبت المجلس في (: 73المادة )
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  تعليمات األمن في جامعة الزيتونة األردنية 
 

 األردنية " ويعمل بها اعتبارًا من تاريق اقرارها.   تسمى  هذه التعليمات "تعليمات األمن في جامعة الزيتونة ( :1المادة )

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه إال إذا دلت  ( :7المادة )

 القرينة على خالف ذلك: 

 الجامعة: جامعة الزيتونة األردنية.

 األمن: األمن الجامعي.

 ت والمنقوالت التي تمتلكها الجامعة أو التي تقع في الحرم الجامعي. الممتلكات: العقارا

 الغير: العاملون في الجامعة وطلبتها وزوارها أثناء وجودهم في الجامعة بطريق مشروع.  

، تنشأ في الجامعة دائرة لألمن الجامعي ومن مهام الدائرة المحافظة على النظام العام داخل الحرم الجامعي(: 3المادة )

 وضمان أمن كافة ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة، سواء كانت مملوكة لها أو للغير. 

 ي راعى في تعيين موظف األمن األمور اآلتية: (:4المادة )

 أن يكون أردني الجنسية. .0
 أن ال يزيد عمر الموظف عن خمسين عامًا. .7
 الثانوي.أن ال يقل المؤهل العلمي لموظف األمن عن التعليم  .3
 أن يكون الئقًا صحيًا وغير مصنف بالدرجة الطبية الرابعة أو األعلى. .4
 أن ال يكون مرتبطا مع أي جهة أخرى. .5
 أن يحضر شهادة عدم محكومية. .1
مدير دائرة األمن  أن يتعهد بالموافقة على العمل ضمن الفترتين الصباحية والمسائية وفق ما يرتبه .2

 الجامعي.
خالص. أن يقوم بالعمل المنوط .2  به بكل أمانة وا 
 أن يحضر كافة األوراق والوثائق المطلوبة منه عند التعيين. .7
 أن يخضع لفترة تجربة مدتها ثالثة شهور. .01

يناط بمدير األمن الجامعي مسؤولية تنفيذ هذه التعليمات، وهو المسؤول عن تنظيم األمن، ووضع  (:0المادة )

 الترتيبات الالزمة لتطبيق التعليمات. 

يناط باألمن الجامعي مراقبة جميع البوابات الرئيسية والفرعية في الجامعة على مدار أربع وعشرين ساعة،  :(6دة )الما

 ويتولى األمن الواجبات اآلتية: 
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تنظيم دخول العاملين والطلبة والزوار ومنع دخول من ال يحمل بطاقة الجامعة أو تصريحًا من رئاسة  .0
 الجامعة، ويحق لألمن الجامعي التفتيش يدويًا أو من خالل األجهزة االلكترونية. 

 تنظيم دخول السيارات وخروجها  وتطبيق التعليمات الخاصة بذلك. .7
خراج أي مواد أو لوازم بدون تصريح رسمي.  .3  عدم السماح بادخال أوا 
 إغالق األبواب الرئيسية لياًل وعدم فتحها إال بعد التأكد من الشخص الداخل أو الخارج.  .4
 عدم السماح بدخول أي مركبة الى حرم الجامعة والتي تعود ملكيتها للغير إال بتصريح خاص.  .5
 به. التحقق من هوية أي شخص يشتبه  .1
 البقاء في األماكن المخصصة للوظيفة وعدم تركها او استخدامها للتجمع غير الوظيفي.  .2
عدم السماح بدخول األسلحة بأنواعها أو المفرقعات أو أي مواد أ خرى الى الجامعة قد تسبب باألذى أو  .2

 الضرر أو اإلزعاج للطلبة أو العاملين فيها . 
 املة داخل حرم الجامعة التأخر او المبيت داخل حرم الجامعة. عدم السماح للعاملين في الشركات الع .7

 يلتزم كل شخص يدخل حرم الجامعة بإبراز هويته ألمن الجامعة عندما يطلب منه ذلك. .01

يناط باألمن الجامعي مسؤولية القيام بحراسة كل مبندى او منشدأة أو مرفدق داخدل حدرم الجامعدة وعلدى مددار  (:2المادة )
 ، وتشمل هذه الواجبات مايلي: أربع وعشرين ساعة

التأكد من إغالق المباني بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي وتسليم المفاتيح  إلى األمن على الباب  .أ
 الرئيسي.

 التأكد باستمرار من صالحية األبواب وحمايتها من أي عبث.   ب.
وكذلك المحافظة على سالمة  المحافظة على المنشآت والممتلكات من أعمال العبث والتخريب والسرقة ج. 

 المزروعات والحدائق العامة في الجامعة. 
المحافظة على خزانات المياه والبئر االرتوازي ومرافق التدفئة والخدمات وعدم السماح ألي شخص  د. 

 باالقتراب منها إال للعمل المسموح به. 
 يناط باألمن المسؤوليات األخرى اآلتية:  (:2المادة )

 منع إلصاق أو توزيع أي مادة غير مصرح بها في الجامعة، ومحاولة التعرف على المسؤول عن ذلك.  .أ

 اإلبالح عن أية تصرفات شاذة ومنحرفة ومعرفة مرتكبيها.  .ب

 ج.  منع المشاجرات وأعمال الشغب وكل ما يهدد امن الجامعة واإلبالح عن هذه المشاجرات. 

ن الطلبة على كافة االنشطة التي تجري داخل الجامعة كتسجيل الطلبة د. اإلشراف بالتعاون مع عمادة شؤو 

 واجراء االنتخابات واحتفاالت التخريج واالحتفاالت الفنية وأية انشطة أخرى.

تناط باألمن مسؤولية القيام بحراسة األسوار الخارجية للجامعة، والتأكد من سالمة األسالك الشائكة  :(0المادة )

 ومنع االقتراب منها أو العبث فيها او الدخول منها وذلك على مدار الساعة. حول حرم الجامعة،
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تحدد الجامعة زيًا خاصًا لجميع أفراد األمن يتم ارتداؤه أثناء الدوام، ويلتزم أفراد األمن بارتداء هذا  (:19المادة )

 الزي إضافة إلى المحافظة على المظهر الالئق، وارتداء الباجة الخاصة بهم.

فرد من أفراد األمن يهمل في مظهره، يتعرض للجزاء التأديبي الذي ينسب به مدير دائرة األمن كل  .أ

 الجامعي. 

على جميع موظفي األمن تطبيق التعليمات النافذة ويتحمل كل موظف أمن مسؤولية التقصير  (:11المادة )

 ويتعرض للمساءلة القانونية .

الجامعة  ألمور رسمية إال من خالل مسؤوله، وغير  ال يجوز ألي موظف أمن مراجعة أي جهة داخل .أ

 ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. 

تناط بمدير دائرة األمن الجامعي مسؤولية توزيع موظفي األمن على الفترتين الصباحية والمسائية  (:17المادة )

 بالتناوب وفق ما تقتضيه طبيعة العمل والمهام والمسؤوليات التي توكل اليهم.

ال يترتب على توزيع موظفي األمن على الشفتين الصباحي والمسائي أي زيادة في األجر، ويتساوى   .أ

 جميع موظفي األمن في عدد ساعات العمل سواء  أكان ذلك خالل الدوام الرسمي أو العطل.
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 المركبات داخل الحرم الجامعي في جامعة الزيتونة األردنيةتعليمات دخول العاملين والطلبة واستخدام 
 

تسددمى هددذه التعليمددات "تعليمددات دخددول العدداملين والطلبددة واسددتخدام المركبددات داخددل الحددرم الجددامعي فددي   (:1المــادة )

 جامعة الزيتونة األردنية " ويعمل بها اعتبارًا من تاريق إقرارها.

  اآلتية المعاني المخصصة لها أدناه إال اذا دلت القرينة على خالف ذلك: يكون للكلمات والعبارات(: 7المادة )

  .: جامعة الزيتونة األردنيةةعلجاما

  .رئيس الجامعةالرئيس: 

 .العاملون: أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرون والموظفون والمستخدمون في الجامعة

 درجة علمية من الجامعة.  الطلبة: الطلبة المسجلون في الجامعة لنيل أي شهادة أو

يسددمح للعدداملين فددي الجامعددة بإدخددال سددياراتهم الددى الحددرم الجددامعي بموجددب ملصددق خدداص تعددده دائددرة  أ.  (:3المــادة )
العالقات العامة في بداية كل عام وينتهي مفعوله مع نهاية العام ويستثنى مدن ذلدك مدوظفي دائدرة اللدوازم  

ودائرة األمن الجدامعي، ودائدرة الحركدة، ويخصدص لمركبداتهم موقدف  ودائرة الهندسة والصيانة والخدمات،
 خاص خارج الجامعة.

 تتولى دائرة العالقات العامة تسليم الملصقات إلى مستحقيها خالل أسبوعين من بداية العام. ب. 

عدن ج.  يشترط في مدن يمدنح الملصدق أن تكدون السديارة مسدجلة باسدمه ويدزود دائدرة العالقدات العامدة بصدورة 
 رخصة السيارة ورخصة القيادة الخاصة به. 

 د. يوضع الملصق على السيارة المسموح بها للدخول فقط الى حرم الجامعة. 
 ال يسمح للطلبة بإدخال سيارتهم الى الجامعة إاّل بموافقة خطية من رئيس الجامعة.  (:4المادة )

إلدددى الحدددرم الجدددامعي، إال بموجدددب تصدددريح مؤقدددت يمنحددده ال يسدددمح بددددخول الباصدددات والشددداحنات والبكبدددات   (:0المـــادة )

 الرئيس .

 يلي:  على جميع مالكي السيارات التقيد بما  :(6المادة )

 السرعة المسموح بها داخل الحرم الجامعي.  .0
 عدم السماح ألي حدث بقيادتها أو إعطائها إلى أي شخص آخر. .7
 معي.عدم السماح بإدخال الطلبة او المرافقين الى الحرم الجا .3
 عدم إحداث ضوضاء أو استعمال الزامور العالي المتعدد األصوات. .4
 المواقف المخصصة من قبل دائرة الهندسة والصيانة والخدمات. .5
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عدم الوقوف في األماكن المخصصة للعاملين في الجامعة أو الوقوف في األماكن الممنوعة داخل  .1
 الوقوف المزدوج.الحرم الجامعي، أو الوقوف على مداخل الطوارئ أو 

 لألمن الجامعي تفتيش أي سيارة داخلة الى الحرم الجامعي أو خارجة منه.   :(2المادة )

 ( من هذه التعليمات.1للرئيس فرض أي عقوبات يراها مناسبة في حال مخالفة ما ورد في المادة )  :(2المادة )

ـــادة ) الصددديانة والخددددمات ومددددير دائدددرة العالقدددات العامدددة مددددير دائدددرة األمدددن الجدددامعي ومددددير دائدددرة الهندسدددة و   (:0الم

 لون عن تنفيذ هذه التعليمات كّل حسب اختصاصه.ؤو مس
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 تعليمات استخدام الخزائن الحديدية داخل حرم جامعة الزيتونة األردنية
 

تسمى هذه التعليمات "تعليمات استخدام الخزائن الحديدية داخل حرم جامعة الزيتونة األردنية " ويعمل بها  :(1المادة )
 .7101/7102اعتبارًا من بداية العام الجامعي 

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على : (7المادة )
 -لك:غير ذ

 : جامعة الزيتونة األردنية. الجامعة
 : رئيس الجامعة. الرئيس
 : عميد الكلية المعني أو عميد النشاط المعني. العميد

 : الطالب المسجل في الجامعة، وتمت الموافقة على استخدامه إحدى الخزائن الحديدية. المشترك
توفر الجامعة، وضمن إمكاناتها المتاحة، خزائن حديدية لطلبة الجامعة الستخدامها لألغراض الجامعية في  :(3المادة )

 مباني الكليات والمرافق األخرى.
يقتصر استخدام الخزائن الحديدية على المشتركين، والذين يتم تسجيل طلباتهم بعد اإلعالن عن عدد : (4المادة )

التي تسمح بها أنظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها وأي أنظمة أخرى ذات عالقة ويحظر الخزائن المتوفرة، لألغراض 
عليهم االحتفاظ بأي مواد ممنوعة أو محظورة داخل خزائنهم سواء كانت منقولة أو مكتوبة أو مصورة أو ما شابهها أو 

 أبواب الخزائن.ما يدخل في حكمها، ويحظر كذلك الكتابة او وضع أو لصق أي صور او رموز على 
يقوم كل طالب راغب باستخدام خزانة بتقديم طلب على نموذج خاص يقدمه للعميد أو من يفوضه، يثّبت : (0المادة )

، ويجوز ان يستخدم الخزانة في آن واحد أكثر من طالب من نفس عليه اسمه ورقمه الجامعي، وتاريق تقديم الطلب
 الجنس، وبحد أقصى ثالثة طلبة.

يقوم العميد أو من يفوضه بفرز هذه الطلبات وتصنيفها حسب المستويات الدراسية، ليصار الى تسليم : (6المادة )
 الخزائن للطلبة بحيث تكون موزعة حسب األولويات التي يحددها العميد المعني، ااّل إذا اقتضت الحاجة خالف ذلك. 

م التأمين المطلوبة الستخدام الخزائن في الدائرة في حال صدور موافقة العميد، يقوم الطالب بدفع رسو  :(2المادة )
 المالية، وتسليم سند الدفع الى العميد أو من يفوضه في مدة اقصاها أسبوع من تاريق الموافقة.

يقوم العميد أو من يفوضه بتسليم كل مشترك نسخة من مفتاح الخزانة المخصصة له؛ مقابل توقيع الطالب  :(2المادة )
مفتاح على نموذج مخصص لذلك، ويحتفظ بنسخة احتياطية من المفتاح لدي العميد أو من يفوضه باستالمه نسخة ال

 لحين الطلب. 
في حالة تخّرج المشترك أو انسحابه من الجامعة أو االنتقال الى كلية أخرى داخل الجامعة، عليه تسليم : (0المادة )

وع من تاريق التخرج أو االنسحاب أو االنتقال لي عاد له رسم مفتاح الخزانة للعميد أو من يفوضه؛ خالل مدة أقصاها أسب
التأمين، وفي حال عدم تسليمه مفتاح الخزانة يقوم العميد أو من يفوضه بضبط محتويات الخزانة بوجود مندوب عن 

االحتفاظ بها عمادة شؤون الطلبة ومندوب عن الدائرة المالية، وتعتبر الموجودات أمانة لدى العميد أو من يفوضه، ويتم 
 لحين الطلب، كما يتم مصادرة رسم التأمين.
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 يحتفظ العميد أو من يفوضه بقيود لهذه الخزائن للتثبيت والتدقيق، ويوقع على أنها عهدة شخصية عليه. : (19المادة )
 يتم إعطاء الخزائن أرقام خاصة. : (11المادة )
( عشرون دينارًا، تدفع عند أول اشتراك، ولمدة 71تستوفي الجامعة من كل مشترك رسم تأمين مقداره ) :(17المادة )

 عام جامعي، ويجوز تمديد االشتراك في حال توفر خزائن، وحسب االولوية.
ليمها يفوض العميد من يراه مناسبًا في الكلية، ليكون مسؤواًل عن هذه الخزائن من حيث تسلمها وتس :(13المادة )

براء ذمتهم، وعمل كل ما يلزم لهذا الغرض، والمحافظة على إيصاالت القبض للرجوع إليها عند الحاجة.  للمشتركين، وا 
  :(14المادة )

إذا تم استخدام أي من الخزائن لغير األغراض المسموح بها، أو تم ضبط أي مواد ممنوعة أو محظورة داخلها، يحرم  -أ
دام حرمانًا نهائيًا من استخدام الخزائن، ويحول إلى لجنة التحقيق في الكلية وتطبق عليه المشترك الذي أساء االستخ

 العقوبات المنصوص عليها في نظام تأديب الطلبة.
ال يحق للمشترك الذي تم حرمانه من استخدام الخزائن، أو فصله من الجامعة، المطالبة برسم التأمين، وعليه  -ب

 تاريق توقيع العقوبة عليه.تسليم خزانته اعتبارًا من 
إذا لم يقم المشترك بتسليم الخزانة في الموعد المقرر حسب األصول، يكلف العميد المعني الموظف : (10المادة )

رسال نسخة من المحضر إلى الدائرة المالية مع  المختص في العمادة لضبط محتويات الخزانة، وعمل محضر بها، وا 
 القيود المالية حسب األصول. إيصال التأمين، لكي يتم إقفال

إذا تسبب استخدام المشترك بإلحاق األذى أو الضرر بالخزانة المستخدمة، أو بالجامعة، أو بخزائن أو : (16المادة )
ممتلكات الغير، يغرم المشترك قيمة مثلي بدل الضرر أو األذى الناتج عن سوء االستخدام باالضافة الى مصادرة رسم 

 التأمين.
 ال يتم إبراء ذمة الطالب من قبل العميد إال بعد تسليم الخزانة حسب االجراءات المتبعة. : (12المادة )
( من هذه التعليمات وفق 07تقوم الدائرة المالية بقبض رسم التأمين المنصوص عليه في المادة ): (12المادة )

 اإلجراءات المالية المعمول بها بهذا الخصوص.
 جامعة في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.يبت رئيس ال: (10المادة )
 العميد ومدير الدائرة المالية مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.: (79المادة )
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  دليل الطالب لضمان جودة التعليم في جامعة الزيتونة األردنية 
 

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

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

 اً يوثقاف معرفياً  اإلنسان بناء في تساهم حيث العالي، للتعليم األساسية الركيزة هي الجامعات انطالقًا من إدراكنا أن
 خطط تحتاجها التي التخصصات في البشرية الموارد تنمية على يساعد الذي النحو ىعلتبني لديه المهارات و  وخلقياً 
 مؤسسات بتطوير والمجتمعي الحكومي المستويين ىعل األردن في االهتمامومع تزايد  في الوطن. المستدامة التنمية
 التنمية عمليات قيادة في دورها وتفعيلت، المؤسسا هذه أداء جودة ى مستو  تحسين بهدف وذلك ،العالي التعليم
  .قيمالو  ثوابتال على الحفاظ مع االعتبار يف العوامل هذه نضع أن علينا لزاماً  أصبح  .الشاملة

 إعداد وأصبح  .التميز لتحقيق المستمر والتحسين التطوير يف أداة ،األردنية نظام إدارة الجودةتبنت جامعة الزيتونة  هنا
 تناله لن يالذ االعتماد، معايير ضمن العمل، بسوق  وارتباطها مهاراته يف ذلك وأثر ،له يقدم عما ؤهاورض الطالب
 يوف عامة بصفة - التعليمي النظام في فرد كل أصبح فقد للجودة، الشامل للمنظور ووفقا .استيفائه دون  مؤسسة
 الجهود بتضافر إال ذلك يتحقق ولن آمالها، تحقيق وعن المؤسسة عن والؤ مس – خاصة بصفة التعليمية المؤسسة
 .الهدف لتحقيق الهمم واتحاد

جزءًا من مكوناته، في تفعيل نظام إدارة الجودة، لتكونوا  مهمتكم أعزائي الطلبة هي المساهمة الفعالة والعطاء المثمر
 فمن أجلكم يطبق هذا النظام، وعليكم تعود منافعه وفوائده.

 
 عزيزي الطالب،

 ألداء يتعاون أسلوب فالجودة ...وحدك تبدأ ولن ذلك، لتحقيق مدخلك يه الجودة أن الدليل هذا قراءة عند لك سيتضح
 نوعية نقلة إحداث بغية األطراف جميع مواهب توظف يالت القيم من مجموعة وتحكمها األهداف، وتحقيق األعمال
 .أنت وبخاصة بمستواهم، واالرتقاء
في الكليات واألقسام  للجودة األنشطة هذه كل خلف ويقف الجودة، لضمان مكتب ستجدقسمك و  كليتك في حولك

صراراً  أكيدة عزيمة مكتب االعتماد وضمان الجودة في الجامعة، األكاديمية،  مكانته إلى بالتعليم للوصول يلين لن وا 
 الطالب رأي لقياس استفتاءً  رأصد أن ،الطالب مكانة تؤكد التي ة المكتبأنشط أول من وكان نرجوها، التي المنشودة
 .للجامعة اإللكتروني الموقع على متاحا ستجدهو  التعليمية، العملية في آرائهم واستطالع

 الضوء يلقالذي يو  الدليل، هذايقدم مكتب االعتماد وضمان الجودة في الجامعة،  الطالبة وعزيزتي الطالب عزيزي  ولك
 في وضعك ،لك يحقق وبما إليه، تنتمي الذي المكان مستقبل رسم على يساعد بما المنظومة هذه يف المهم دوركم على

 تتسابق عصر في وجه، أكمل ىعل دوره يؤديمتميزًا  مواطنا ولتصبح واإلبداع، التفوق  لك يحقق الذي المناسب المجال
 .  زوالتمي التقدمى عل األمم فيه
  

 التعليم؟ يف الجودة ننشد لماذا
 الجودة متطلبات تحقق مرموقة جامعات من يتخرجون  الذين الطالب أن تعلم هل الطالبة، يعزيزت الطالب عزيزي 

 يالعال التعليم مؤسسات يف الجودة نظم وتطبيق .خارجها أو بلدهم في سواء غيرهم، من أفضل عمل فرص لهم وافرتت
 تسعى يالت الوظيفة على للحصول عديدة فرصاً  لك ويوفر الخريجين، آالف وسط متميزاً  خريجا تكون  أن لك يضمن
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 تخرج الجودة نظم تطبق التي الجامعات إن .توظيفك على تتهافت العمل سوق  منظمات ويجعل تخرجك، فور إليها
 :بأنهم يتميزون  طالبا
 عادات مراعاة واحترام مع خارجها وفي بلدهم في العمل ظروف مختلف مع التكيف على وقدرة إرادة ووذ 

 .اآلخرين وثقافات وتقاليد
  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 سلوك ذوو 

 
 :يف يتمثل التعليمية، العملية على جيداً  مردوداً  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  يالمحل والمجتمع أمورهم وأولياء الطالب رضا متابعة. 
 والتعاون م التفاه من جواً  يوفر بما الفريق، بروح والعمل ،جامعةال أفراد جميع بين والتكامل الترابط . 
 العالميو  اإلقليمي واالعتراف المحلي والتقديراالحترام  نيل. 
 اإلجراءات خالل من معها والتعامل الصحيحة، العلمية بالطرق  تقابلها يالت للمشكالت الجامعة تحليل 

 .والوقائية التصحيحية
 مع والتعامل اإلبداع على قادرة مؤهلة أجيال إعداد في يسهمالجامعة  يف الجودة ام إدارةنظ تطبيق فإن ذلك، ضوء في

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

 تتناسب للخريج، مواصفات وضع خالل من ذلك تحقيق ويمكن :العمل سوق  متطلبات ضوء في الخريج إعداد .1
 اكتسابك تضمن التي المناسبة اآلليات الجامعة ستخدم، وتالمنافسةقادرًا على  وتجعلك العمل، سوق  احتياجات مع
 .المواصفات لهذه

 بداية عند المهنية ميولك دراسة على الجودة نظم تساعد:  المهنية ميولك وفق الدراسي التخصص اختيار .7
 .واستعدادك ميولك مع يتفق بما ،الدراسي التخصص اختيار إلى توجيهك يتمو  االلتحاق بالدراسة،

 احتياجات حصر على الجامعة تحرص :العمل لسوق  الضرورية المهارات تنمي التي األكاديمية البرامج توفير .3
 ذلك يضمنمما  .العمل سوق  احتياجات تلبي التي األكاديمية،البرامج  من مجموعة الجامعة تتيحو  .العمل سوق 
 .الجامعةفي  درستة ما و واتجاهاتك مهاراتك مع تتناسب مهنة في تعمل أن

 .بعناية التدريس هيئة أعضاء اختيار يتم الجودة، نظم تطبيق ظل في :األكفاء التدريس هيئة أعضاء اختيار .4
 في طالبه التدريس هيئة عضو يشاركو  .الجودة معايير يحقق بما عالية، بكفاءة التدريس هيئة أعضاء يعملو 

 .المطلوبة واالتجاهات والمهارات المعارف اكتسابك يضمن بما والتعلم، التعليم عمليات



 
 

          7102/7102   يالدراس للعام الطالب دليل                                                         األردنية الزيتونة جامعة  

 
83 

 

 ،مهاراتكو  معارفك لتطوير مدخال التقييم مفهوم يكون  أن في الجودة نظام يسهم :الفعالة التقييم أساليب استخدام .0
 بما للتقييم، متنوعة أساليب التدريس هيئة أعضاء يستخدمو  .للقلق مصدراً  يشكل امتحان أنه ىعل مقصوراً   وليس
 بما الشامل، والتطوير التعليمية العملية تجويد في تقييمك نتائج من االستفادة تتمو  .وتنوعها الحقيقية قدراتك يعكس
 .إليه تطمح ما لك قيحق

 مع ،القرار اتخاذ في المشاركة لك يتيح ،والديموقراطية بالود يتسم مناخا الجامعة توفر :التعليمي المناخ تهيئة .6
 بكافة شخصيتك بناء يضمن بما والرياضية، الثقافية األنشطة تمارسو  .اآلخر احترام الرأيو  التعبير حرية ضمان
 فرص لك تتوافركما  .الجودة معايير ضوء في والنفسية واالجتماعية الصحية الرعاية فرص لك تتاحو  .جوانبها
 .ممكنة استفادة أقصى وتحقيق األكاديمي البرنامج في التقدم سهولة لك يضمن بما األكاديمي، الدعم

 متطلبات إحدى باعتبارها لديك، الجماعي العمل مهارات تنمية على الجامعة تحرص :الجماعي العمل ممارسة .2
 نواتج تحقق لتأكيد البحث وحلقات التعاوني، التعلم :مثل الجماعي، للتعلم مختلفة مواقف توظفو  .العمل سوق 
 .المستهدفة التعلم

 المعرفة مصادرمة و الالز  والموادالتجهيزات  جميع توفير على الجامعة تحرص :المطلوبة التجهيزات توفير .2
 وجد إن - العجز سد على الجامعة تعملو  .التعليمية العملية مخرجات تحقيق يضمن بمامختبرات والمشاغل، الو 

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

 فحص على الجامعة تعمل ك واقتراحاتك، وشكوا الستقبال آلية الجامعة توفر :والمقترحات للشكاوى  االستجابة .0
 سير العملية التعليمية. حسن يحقق بما لها، واالستجابة الشكاوى 

 
 من؟ مسئولية الجودة
 هو هل الجامعة؟ رئيس هو هل بجامعتي؟ التعليم جودة تحسين به المنوط هو من :هو هنا، نفسه يفرض سؤال ويوجد
 !!؟دورًا  أنت لك أن عزيزي الطالب تعتقد هل ..... الجامعي؟ األستاذ هو هل؟  الكلية عميد
 :من كل مسئولية في الجامعة، الجودةإدارة   مانظ تطبيق إن  !بنعم ييأت األسئلة هذه كل عن اإلجابة فإن الحقيقة في

 إليك موجه الدليل هذا إن .المنظومة هذة في أنت مسؤليتك ىعل عالوة والعاملين، الجامعي واألستاذ الجامعية، القيادة
إدارة  مانظ تحقيق في خاصة بصفة أنت ودورك عامة بصفة واألساتذة الجامعية القيادات من كل دور لك ليوضح أنت،

 . جودةال
 

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

 بمستواك االرتقاء األساسي غرضها وغيرها، وندوات، وامتحانات، ،محاضرات من حولك يدور ما فكل التعليمية، العملية
 هنا ومن يوم، بعد يوما المنافسة حدة فيه تزداد الذي العمل، سوق  في المنافسة علىقادرًا  وتجعلك تؤهلك التيومهاراتك 

 األطراف لباقي والمحرك بل األساسي الدور هو جامعتك، في تتلقاها التي التعليمية الخدمة تحسين في دورك فإن
 تحسين على ةالجامع وتعمل ،الجامعة من الخدمة متلقي - ةببساط – فأنت الجامعية، المنظومة في معك المشتركة
 يها.ف الجودة ام إدارة نظ تطبيق من األساسي الغرض وهو ،تتلقاها التي التعليمية الخدمة
 :اآلتية المحاور في جودةإدارة ال مانظ تطبيق في األساسي دورك بلورة يمكن فإنه تقدم، ما ضوء وفي
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 الجودة؟ في دوري  وھ ما

 :الخطة الدراسية
 الذي البرنامج توصيف عن اسأل منه. المستهدفة التعلم مخرجات عن تقوم بدراسته مقرر كل أستاذ اسأل 

 مقرراته. تدرس
 :والتعلم التعليم
 وشارك ومهام أكاديمية، تكليفات من إليك يسند ما تؤدي بأن والتعلم، التعليم عمليتي في أساتذتك ساعد 

 .وبناءة هادفة أسئلة واطرح قاعات المحاضرات، داخل تطرح التي المناقشات في بفاعلية
  تهدف والتي الذاتي...إلق (، التعلم – اإللكتروني )التعلم الحديثة التعلم أساليب لتطبيق أساتذتك، مع تفاعل 

 .العمل سوق  يطلبها أساسية بمهارات تسليحك إلى
  المعلومات من مزيد واكتساب مهاراتك، تنمية بهدف الجامعة، تعقدها التي التدريب في برامج شارك 

 العمل. بسوق  االلتحاق متطلبات أهم يمثل الذي الميداني، التدريب في بفاعلية شارك .والمعارف
 :التقييم
 أقصى إلى موضوعيا تكون  وأن أساتذتك، مع خالله تتفاعل الذي والتعلم، التعليم :عمليتي تقييم على احرص 

 رسمية أساليب خالل من التقييم هذا يجرى  ما وعادة التقييم، هذا من المرجو الهدف يتحقق حتى الدرجات،
 يسألك أن مثل: رسمية غير أساليب باستخدام أو المقرر، تدريس نهاية في استيفاؤه يتم الذي (مثل: االستبيان

 .تتلقاها في الجامعة أخرى  تعليمية خدمة عن أو ما، دراسي مقرر في رأيك عن أساتذتك أحد
 من فالبد ،في الجامعة شيء أي عن رضائك عدم حالة ففي السلبية، عن وتخل اإليجابي بالسلوك تحل 

 .استخدامها فأحسن شكواك الستقبال مناسبة آلية تجد سوف ما وعادة للمسؤولين، توصيله
 :الجماعي العمل
 لتضمن التعليم جودة تحقيق في دورهم أهمية توضيح في وكذلك والتعلم، الفهم في زمالءك وساند ساعد 

  .ولوطنك لك أفضل مستقبال
 الجماعي العمل مهارات لتنمية زمالئك، مع التعلم أنشطة أداء في المشاركة على احرص. 
 :الطالبي الدعم
 بالتخصصات التحاقك وكيفية الدراسة فيها، نظام معرفة على واحرص جيدا، بكليتك الخاص الطالب دليل اقرأ 

 الشباب رعاية خدمات من االستفادة على احرص .لها المنظمة والقواعد االمتحانات نظم وكذلك بها، المختلفة
 في الجامعة. المتاحة

 في تجنبها على لتعمل أخطائك، أسباب على تقف لكي االمتحانات، نتائج في أستاذك مناقشة على احرص 
 .القادمة االمتحانات

 نصيحته واطلب  تريد، ما كل عن واسأله بك، الخاص األكاديمي المرشد مع الدائم التواصل على احرص 
 .باستمرار

 :الجامعة سياسات رسم
 التطوير خطط وضع وفي في الجامعة وفي الكلية التي تنتمي إليها،القرارات  اتخاذ في تمثيلك على احرص 

في  المختلفة اللجان في زمالئك وعن عنك ممثلين إشراك خالل من وذلك للكلية، االستراتيجية والخطة
 الجامعة والكلية.

 والتطوير التحسين عمليات في برأيك وشارك المستقبلية، وخطتها الجامعة والكلية، رسالة إطلع على. 
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 : سديدة قرارات اتخاذ
 نظام إدارة الجودة. تحقيق من مزيد بهدف القسم، / الكلية أعضاء مع وناقشها بناءة، قرارات اتخذ 
 هيئة أعضاء يخص ما منها سواء القسم، / الكلية بها تقوم التي الممارسات عن رضاك مدى عن عبر 

 .القسم / الكلية توفرها التي والمعامل التجهيزات أو اإلداري، الجهاز أو التدريس
  في وحدد  .باألمر والمعنيين مؤسساته وأصحاب العمل سوق  متطلبات مع مهارات من تكتسبه ما بين قارن 

 .بناءة مقترحات بها وقدم الجامعة، في تناقشها التي متطلباتك ذلك ضوء
 :في الجامعة والتجهيزات الموارد
 إلق، وأحسن ...المعامل وأدوات آلي، حاسب وأجهزة الجامعة: مكتبةموارد  من االستفادة على جيدا احرص 

 أجلك. من فهي الموارد، هذه استخدام
 :المجتمعية المشاركة
 لمهارات اكتسابك متطلبات من يتجزء ال جزء فهي والبيئية، المجتمعية التوعية برامج في جامعتك شارك 

 .العمل
 الجامعة بها  تقوم التي المجتمعية المشاركة تفعيل في وشارك المحلي، المجتمع ألعضاء الخدمة قدم.  
 جراء العلمية، الندوات في بفاعلية شارك  والعملية العقلية المهاراتعلى  خاللها من تدريبك يتم التي البحوث وا 

 .العمل سوق  يتطلبها التي
 :المستمرة المساءلة
 الجيد. الطالب لمواصفات مدى مراعاتك على واحكم بأول، أوال نفسك حاسب  
 ذلك. األمر تطلب قسمك إن / كليتك في األكاديمي المرشد استشارة اطلب 
 التطوير. في لإلسهام الجودة معايير ضوء في قسمك / كليتك في يحدث ما تابع 

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

 أن الصدد، هذا في ذكره، والجدير .تنفيذها على يحرص التي العلمية والنشاطاتالبرامج  خالل من الطالب، شخصيات
 التي األنظمة وتباين ومسئولياتها، الجامعة حجم باختالف يختلف، الجامعية المنظومة في التدريس هيئة عضو دور
 وتقديم والترجمة، والتأليف العلمي والبحث التدريس، مجاالت في أدواره وتتركز وأهدافها، فلسفتها تحديد في إليها تستند

 منظومة في األستاذ دور على التركيز يتم وسوف .المتخصصة والمؤسسات المراكز خالل من المحلي للمجتمع خدمات
 :اآلتي في األدوار تلك تلخيص ويمكن كطالب بك مباشرة عالقة له ما كل خاصة وبصفة عامة ةبصف التعليم جودة

 :الخطة الدراسية
امج البر تطوير الخطط و   في المساهمة كذلك و بتدريسها، يقوم التي ،للمقررات وتوصيف للتعلم، مخرجات وضع

 بالمخرجات توعيتهم على والعمل ،الدراسي الفصل بداية في الطالب على المقرر بتوصيف الوعي نشرو  . الدراسية
 .المقرر هذا من تحقيقهاالمراد 
 :والتعلم التعليم
شراكهم الطالب، مع الفعال التدريس طرق  استخدام  الحديثة، التعليمية األساليب استخدامو  .الحوار في دائمة ةبصف وا 

 .فعالة بصورة الستخدامها الطالب  ومتابعة وتدريب وتشجيع اإللكتروني، التعلم :مثل
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 :التقييم
 على وتوزيعها الطالب تقويم أساليب تنويعو  الدراسي. الفصل بداية في التقييم درجات توزيعة كيفي يف الطالب مناقشة
 راجعة. بتغذية إمدادهم مع أعمالهم، تقييم بنتائج الطالب ا عالمو  الدراسي. الفصل مدار
 

 :األداء جودة
 ورسالة رؤية مناقشةو  والقسم. للكلية االستراتيجية الخطة وتنفيذ وضع في المشاركةو  .متكاملة بصورة المقرر ملف إعداد
 المختلفة، همهاراتو  لمعلوماته يالذات التطوير على الحرصو  .وتحقيقهما صياغتهما يف والمشاركة ،/ القسم الكلية

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

 أكمل على للطالب أكاديمي كمرشد بدوره القيامو  .المكتبية الساعات أثناء والتواجد المحاضرات حضور على الحرص
 .وجه

 :المجتمعية المشاركة
 عقدو  .التعليمية بالعملية المعنيين مع وكذلك العالقة، ذات المجتمع مؤسسات مع التواصل قنوات فتح على العمل
 يالت التوظيفية، اللقاءات يف المشاركةو  الخبرات. لتبادل التوظيف، وجهات يالمدن المجتمع مؤسسات خبراء مع ندوات
 .العمل سوق  مع الربط خالل من التخرج مرحلة يف للطالب عمل أبواب تفتح

  
 :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

 :ةاآلتي النقاط في الدور هذا تلخيص يمكن وعموما .التعليمية للعملية كمنفذين وباألساتذة التعليمية، للعملية كمحور
 المجتمع وخدمة العلمي، والبحث التعليم، على تشتمل متكاملة، استراتيجية خطة وضع. 
 في الجامعة ومكوناتها. الجودة ضمان وآليات نظم ودعم تفعيل 
 التخرج مرحلة في 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. 
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 الجودة منظومة يف باألمر والمعنيين المجتمع دور -بعاار  
 باألمر؟ المعنيون  هم من

 أو المجتمعية أو التعليمية جوانبها يف سواءبالجامعة  مباشرة غير أو مباشرة صلة لهم من كل هم باألمر المعنيون 
 المعنيون  هم من واآلن (،القيادة – الطالب – األستاذ)المؤسسة داخل من المعنيين لدور اإلشارة سبق وقد .البحثية
 المؤسسة؟ خارج من باألمر

 أعضاء :المثال سبيل على المؤسسة وأنشطة الخريج بعمل يرتبطون  من هم المؤسسة خارج من باألمر المعنيون 
 هؤالء ودور ،إلق... يالمحل المجتمع-الخريجون  يقصدها يالت التوظيف جهات – العمل أصحاب – المهنية النقابات
 :يلي كما مستويات ثالثة خالل من تلخيصه ويمكن التعليمية، العملية جودة في محوري 
 التخطيط مستوى  على

 ورسالتها. الجامعة رؤية صياغة في المشاركة 
 ورسالتها الجامعة رؤية وتحديث مراجعة في المشاركة . 
 توقعاتهم مع تتناسب التي ( اتجاهات – مهارات – معارف) الخريج مواصفات تحديد في المشاركة 

 .واحتياجاتهم
 التنفيذ وآليات األولويات بتحديد الخاصة القرارات واتخاذ التخطيط في المشاركة. 

 
 التنفيذ مستوى  على

 أهدافها لتحقيق الجامعة تتبناها التي الخطط تنفيذ في والمشاركة المساهمة. 
 التدريس مجال في واألدبية والمعنوية المادية بالوسائل منها االستفادة وآليات والبشرية المالية الموارد دعم 

 .المجتمعية والمشاركة العلمي والبحث
 المتابعة مستوى  على

 رؤيتها. نحو وتقدمها لرسالتها الجامعة تحقيق مدى متابعة في المشاركة 
 التحسين. خطط في التقدم تقييم في المشاركة 
 والخدمات ،بها الخاص البحثي والمنتج الخريج ومستوى  قراراتها،و  سياساتها عن الراجعة للجامعة التغذية تقديم 

 .المحيط للمجتمع تقدمها التي المجتمعية
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 المرافق والخدمات في الجامعة
 

 
،  7م 711على مساحة يقع في الحرم الجامعي مسجد سيدنا علي 

يخدم اسرة الجامعة و طلبتها و المجتمع المحلي ، و يضم مكتبة و 
فيه المحاضرات و الندوات و قسمًا خاصًا لمصلى اإلناث، وتقام 

 الدروس الدينية.

 

 
 عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا

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

 .المجتمع
 
 

 
 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 مجاناً 
 
 
 
 
 

 
 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 

 سرة الجامعة وضيوفها.ألخدمة 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 أيضم مركزًا لبيع الكتب والقرطاسية و  :السوق التجاري 

يضًا بنكًا لخدمة الطلبة أالطباعة و النسق، و يضم و البحوث 
 والعاملين والمجتمع المحلي.

 
 
 
  

 

 
بوضع في الجامعة  النشاط الرياضييهتم قسم : الصالة الرياضية

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

 
  
 
 
 
 
 

 الحديقة الطالبية الخضراء المستدامة تعمل على الطاقة المتجددة 
 تشتهر جامعة الزيتونة بساحاتها الخضراء)الشمس والرياح( حيث 
وموقعها المتميز على ربوة خضراء على  ،الواسعة و جمال حدائقها

 .طريق المطار
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 من حيث معماريتها و مساحتها  بمكتبتها تتميز جامعة الزيتونة: المكتبة

لف أوتضم اكثر من مئتي ، 7م 2775تبلغ مساحتها  إذو مقتنياتها، 
 .لكترونية و دورياتإمادة مكتبية ورقية و 

 
 
 
 
 

 
تأسس مكتب خدمة العلم في الجامعة لتسهيل : مكتب خدمة العلم

والموافقة مهمة الطلبة وذلك بإنجاز معامالتهم المتعلقة بدراستهم 
على تسجيلهم والموافقة على تأجيلهم أثناء سنوات الدراسة وا عطائهم 
تصاريح السفر ومتابعة انتظام الطلبة بالدراسة والتخريج أو االنقطاع 

 عن الدراسة من أجل تحديد موقفهم من خدمة العلم.
 

 
تتوفر في الجامعة مرافق رياضية : المرافق الرياضية

و معدة حسب  ،التجهيزاتحديثة مجهزة باحدث 
 الملعبو  الصالة الرياضيةالمواصفات العالمية، ومنها 

شخص،  5111ل  الذي يضم مدرجات تتسع الرئيس
 نشطة الرياضية المتعددة.ضافة إلى مرافق لممارسة األباإل

 
 
 

 

لتأمين نقل  الحافالتسطواًل من أتوفر الجامعة : الحركة
ليها الجامعة من الطالب توفر الحماية و الحراسة ، و وا 

ألبنائها الطلبة على مدار الساعة من خالل جهاز أمني 
 متميز بعناصره ذات الخبرة والمهارة.
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وهو مركز لتوفير خدمات المعلومات واالتصاالت : ركز الحاسوبم
ومعروف بقدرته الفنية العالية وتطبيق االفضل للمصادر المتوفرة 
وقدرته على توصيل خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على 

 أعلى مستويات فنية عبر بنية تحتية متكاملة. 
 
 
 

 
 

والتسجيل بكل ما يتعلق تعنى دائرة القبول : دائرة القبول والتسجيل
بشؤون الطلبة من حيث القبول والتسجيل ومتابعة تنفيذ تعليمات 

 منح الدرجات العلمية ومساعدة الطلبة في كيفية التعامل معها.
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 1رقم  ملحق
 في جامعة الزيتونة األردنية خاصةالدراسة ال تعليمات

مدن   بددءاً  بهداويعمدل   ،هذه التعليمات "تعليمات الدراسة الخاصدة فدي جامعدة الزيتوندة األردنيدة"   تسمى :  (0) المادة
 صدورها. تاريق

 :اآلتيةأن يسجل للدراسة الخاصة في بعض المواد في الجامعة أشخاص من الفئات   يجوز :  (7) المادة
األردن أو خارجه، ويرغبون  في الطلبة الذين يدرسون في جامعات أو معاهد جامعية عليا داخل  .0

 مدة فصل دراسي واحد أو أكثر. ،دراسة  بعض المواد  في الجامعة
بهدف تحسين أدائهم ومهاراتهم في األعمال  ،الذين يرغبون في تعميق معرفتهم التخصصية األفراد .7

 معرفتهم الثقافية والعلمية. إغناءأو الوظائف التي يقومون  بها، أو الذين يرغبون  في 
   : (3) المادة

 :يأتي: يشترط في قبول المتقدم للتسجيل  في الدراسة الخاصة  ما أوال  
بمعدل ال يقل   ،يكون حاصاًل على شهادة  الدراسة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها أن -أ

 .حسب أسس القبول النافذة ،للدراسة األدنى  المطلوب  حدعن ال
 .التي يرغب التسجيل فيهاي المواد تتوافر الشواغر ف أن -ب
) أ (الطلبدددة المسدددجلون  للدراسدددة فدددي جامعدددات أو معاهدددد عليدددا غيدددر : يسدددتثني مدددن الشدددرط األولثانيـــا  

 .اصةخجامعة الزيتونة االردنية ال
ـــا    الدددوثيقتين  حددددى إ: يطلدددب مدددن الطالدددب الدددذي يرغدددب بالتسدددجيل  فدددي الدراسدددة  الخاصدددة تقدددديم ثالث

 :كلتيهما أو اآلتيتيين
 أو ما يعادلها. ،عالمات شهادة الدراسة الثانوية العامة كشف -أ

 آخر. جامعي معهد وإثبات التحاقه بالدراسة في جامعة أ وثيقة -ب
بنداء علدى توصدية  مدن مددير القبدول  ،: يقبل الطلبة في الدراسة الخاصة بقرار من رئيس الجامعةرابعا  

 والتسجيل.
 ،تسددجيل الطلبددة الددذين ال تنطبددق علدديهم  شددروط القبددول فددي المددواد التددي يرغبددون  فددي تسددجيلها يجددوز  : (4) المــادة

 وال يطلب منهم التقدم المتحاناتها. ،مستمعين، إذ يسمح بحضورهم المحاضرات فقط طلبةً 
 : (0) المادة

دراسدة حدى كليات الجامعة ، وسبق له أن درس مدواد إقبل طالب في برنامج البكالوريوس في  إذا .0
وكاندت هدذه المدواد ضدمن خطتده الدراسدية، يحسدب لده مدن هدذه المدواد سدت  ،خاصة  فدي الجامعدة

 وثالثون ساعة معتمدة على األكثر.
 عالمات المواد التي درسها الطالب دراسة خاصة وحسبت له ضمن معدله التراكمي. تدخل .7

المواظبددددة واالمتحانددددات والعالمددددات تطبددددق علددددى الطلبددددة المسددددجلين فددددي الدراسددددة الخاصددددة شددددروط   : (6) المــــادة
 واالنسحاب وأحكام التأديب الواردة في أنظمة الجامعة وتعليماتها.

األعلى للعبء الدراسي  في الفصل الواحد لطالب الدراسة الخاصة هو اثنتا عشرة ساعة معتمدة   الحد  : (2) المادة
 ( ساعات في الفصل الصيفي.7و)ذلك تزيد عن  أنويجوز بموافقة العميد  ،االعتيادي صلفي الف
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الجامعيدددة المتدددوافرة، ويمدددنح هويدددة  تسدددهيالتطالدددب الدراسدددة الخاصدددة مدددن جميدددع الخددددمات وال يسدددتفيد  : (2) المـــادة
 جامعية خاصة لهذا الغرض.

 طالب الدراسة الخاصة وثيقة  تثبت المواد التي درسها وعالماته  في كل  منها. يعطى  : (0) المادة
 مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد  عليها نص في هذه التعليمات.  يبت :  (19) المادة
 الكليات ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات. عمداء  : (11) المادة
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   7رقم  ملحق
 (7912-7912للعام الجامعي ) للفصل الدراسي األول األكاديمي التقويم

 ردنيةجامعة الزيتونة األ 
 كاديمي للفصـــــــل الــدراسي االولالتقويم األ 

 2018  2017  -   للعام الجامعي 

 بدء العام الجامعي(2017 – 2018) األحد 2017 / 09/ 24
عضاء الهيئة التدريسيةأو دوام   

 لخميسا - الخميس  12/10/2017—10/08
 ولضافة للفصل الدراسي األ فترة التسجيل و السحب و اإل
 2017 / 2018للعام الجامعي 

 الجامعيبدء التدريس للفصل الدراسي االول للعام  األحد 15/10/2017
  (2018-2017) 

 فترة االنسحاب االولى الخميس -  األحد 26/10/2017—15/10
 فترة االنسحاب الثانية الخميس  - األحد 02/11/2017—29/10
 االنسحاب الثالثةفترة  الخميس  - األحد 09/11/2017—05/11

 فترة االنسحاب الرابعة االثنين  - األحد 12/11/2017-15/01/2018

 الجمعة 01/12/2017
 ) تقديرا  ذكرى المولد النبوي الشريف

 / 1439/ربيع اول12
 الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول الثالثاء -الثالثاء  28/11/2017—21

 الثانيفترة التسجيل و السحب و االضافة  للفصل الدراسي  الخميس - األحد 17/12/2017-15/02/2018
 (2017-2018) للعام الجامعي 

 عيد الميالد المجيد االثنين 25/12/2017
 رأس السنة الميالدية االثنين 01/01/2018

 يالثانالفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان  الثالثاء  -  األحد 02/01/2018 – 24/12/2017
 آخر موعد لمناقشة أبحاث التخرج الثالثاء 16/01/2018
 الماجستير خر موعد لمناقشة رسائلآ االربعاء 17/01/2018

 االول االمتحان النهائي للفصل الدراسي االثنين  -الخميس  05/02/2018—25/01
 2017 - 2018للعام الجامعي 

 آخر موعد لتسليم النتائج االربعاء 07/02/2018
 إجازة ما بين الفصلين للطلبة الخميس -الثالثاء  15/02/2018—06/02

 قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية االثنين 19/02/2018
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 (7912-7912للعام الجامعي ) للفصل الدراسي الثاني األكاديمي التقويم
 

 ردنيةجامعة الزيتونة األ 
 الثانيكاديمي للفصـــــــل الــدراسي التقويم األ 

 2018  2017  -   للعام الجامعي 
للعام        للفصل الدراسي الثاني ةضاففترة التسجيل و السحب واإل
 15/02/2018-17/12/2017 الخميس – األحد ( 2017 – 2018 الجامعي  )

بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي                   
 18/02/2018 األحد (2018-2017) 

 01/03/2018—18/02 الخميس - األحد فترة االنسحاب االولى
 08/03/2018—04/03 الخميس - األحد فترة االنسحاب الثاني
 15/03/2018—11/03 الخميس - األحد فترة االنسحاب الثالثة
 17/05/2018—18/03 الخميس - األحد فترة االنسحاب الرابعة

 05/04/2018—29/03 لخميسالخميس  ا التي يتم الفترة خاللها إجراء االمتحان األول
 13/04/2018 الجمعة ذكرى االسراء و المعراج
 01/05/2018 الثالثاء يوم العمال العالمي

 25/05/2018 الجمعة األردنية الهاشميةذكرى استقالل المملكة 
 الصيفيفترة التسجيل والسحب واالضافة للفصل الدراسي 

 21/06/2018—02/05 الخميس-األربعاء ((2018-2017 

 06/05/2018—29/04 األحد –  األحد الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني
 22/05/2018 الثالثاء أبحاث التخرج آخر موعد لمناقشة

 23/05/2018 األربعاء خر موعد لمناقشة رسائل الماجستيرآ
 لثانيا االمتحان النهائي للفصل الدراسي

 10/06/2018—30/05 األحد -ربعاءاأل  2017/ 2018للعام الجامعي 

 12/06/2018 الثالثاء آخر موعد لتسليم النتائج
 21/06/2018—11/06 االثنين  الخميس إجازة ما بين الفصلين للطلبة
 14/06/2018 ربعاءاأل  عيد الفطر المبارك تقديرا

 02/07/2018 االثنين قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية
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 (7912-7912)للعام الجامعي  للفصل الدراسي الصيفي األكاديمي التقويم
 ردنية الخاصةجامعة الزيتونة األ 

 الــدراسي الصيفيكاديمي للفصـــــــل التقويم األ 
 2018  2017  -   للعام الجامعي 

للعام   ضافه للفصل الدراسي الصيفيفترة التسجيل و السحب و اإل
 21/06/2018—02/05 الخميس -االربعاء  (2017-2018)الجامعي  

-2018بدء التدريس للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي ) 
 24/06/2018 األحد (2017

 26/06/2018--/24/06 الثالثاء - األحد االنسحاب االولىفترة 

 28/06/2018—27/06 الخميس -ربعاء األ  فترة االنسحاب الثانية
 05/07/2018—01/07 الخميس - األحد فترة االنسحاب الثالثة
 02/08/2018-08/07 الخميس - األحد فترة االنسحاب الرابعة

 17/07/2018-12/07   الثالثاء -الخميس  االمتحان األولالفترة التي يتم خاللها إجراء 
االول  للعام فترة التسجيل والسحب و االضافة للفصل الدراسي 

 ((2018-2019الجامعي 
 11/10/2018-12/08 الخميس - األحد

 31/07/2018 – 26 الثالثاء -الخميس  الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني
 05/08/2018 األحد أبحاث التخرج لمناقشةآخر موعد 

 06/08/2018 االثنين خر موعد لمناقشة رسائل الماجستيرآ
 الصيفي االمتحان النهائي للفصل الدراسي

 16/08/2018--/13/08 الخميس -االثنين  2017 / 2018للعام الجامعي 

 20/08/2018 االثنين آخر موعد لتسليم النتائج
 22/08/2018 ربعاءاأل  تقديراضحى المبارك عيد األ

 03/09/2018 االثنين قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية
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 اآلتية أسماؤهم: ألعضاء لجنة إعداد دليل الطالب وتقدير شكر
 

 رئيسا                 شؤون الطلبة عمادة  –د. منير العفيشات 
 عضوا           مكتب االعتماد وضمان الجودة  –د. فراس العزة 

 عضوا              دائرة القبول والتسجيل   -السيد أحمد جمعة 
 مكتب االعتماد وضمان الجودة   عضوا   –اآلنسة ضحى مرعي 

 
  
 


