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كلمة رئيس الجامعة  /األستاذ الدكتور تركي ابراهيم عبيدات

أبنائــي الطلبــة الجدد
أرحب بكم في رحاب جامعة الزيتونة األردنية ،في العام الجامعي  ،2017/2016وهو العام الجامعي األول من حياتكم
الجامعية المتميزة بالنجاح والتوفيق بإذن هللا .وتتميز المرحلة الجامعية عن المرحلة الثانوية بالتعدد والتنوع في

التخصصات األكاديمية التي تختارون منها ما يؤهلكم للحياة العلمية في أعماركم المديدة .وتحفل هذه المرحلة باألنشطة
الالمنهجية التي توفرها الجامعة في مرافقها في الحرم الجامعي من نشاط رياضي وثقافي واجتماعي وفني ،وأنتم أيها
األبناء بحاجة في هذه المرحلة من حياتكم إلى تكوين شخصياتكم ،وحثهاعلى التحصيل العلمي ،وعلى التعاون مع

اآلخرين وتهيئة األنفس لروح التآلف االجتماعي ،وتنمية قدراتكم ومهاراتكم في المجاالت كّلها وتنظيم الوقت واالستفادة

منه.

وأود هنا أن أزجي لكم بعض نصائح األب ألبنائه واألستاذ المجرب لطلبته؛ لتكونوا مواطنين صالحين ،في الجامعة ثم
بعد تخرجكم إن شاء هللا :
.1
.2

أن تحرصوا على المواظبة وحضور المحاضرات؛ ألن مهمتكم األساسية هي الدراسة والتحصيل العلمي.
أن تتحلوا باألخالق الحميدة؛ فال قيمة للعلم إذا لم يقترن باألخالق.

.3

أن تتمسكوا باالنتماء للوطن ،والوالء لقيادته الهاشمية ،والمحافظة على القيم العربية  ،والمثل اإلسالمية.

.4

أن تبتعدوا عن أصحاب الفكر الضال أو المنحرف عن األخالق والقيم الرفيعة والمثل النبيلة.

.5

أن تحافظوا على البيئة الجامعية وتسهموا في تجانس الجسم الطالبي والحد من ظاهرة العنف الجامعي.
متمنيا لكم حياة جامعية متميزة بالنجاح والتوفيق.
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 رؤيـة الجامعـة:

تبلورت رؤية الجامعة نتيجة المكانة التي تحتلها بين الجامعات األردنيةة تتعكةط ومواهةا تةي تح ية
هذه الرؤية تي مدة خطتها االستراتيجية األتلى .تعليه ت د تم تحديث رؤية الجامعة على النحو اآلتي:

أن تصـل الجامعــة إلــى مكانــة مرموقــة محليــا واقليميـا فييي برامجهييا التعليمييية ،
وأنشطتها البحثية ضمن معايير االعتماد العالمية لضمان الجودة.
 رسالـة الجامعـة:

تعكط رسالة الجامعة سبب نشأتها تتحدد مجموعة األنشطة تالبرامج تالخدمات التي ت ةدمها ممسسةةة
تعليمية رائدة تي خدمة المجتمع تتنميته تاالسهام تةي تطةويره ترهيةه .تعليةه ترسةالة الجامعةة تحةددت
على النحو التالي:
االرتقاء بمستوى التعليم الجامعي  ،ورفـد المجتمـ

المحلـي واققليمـي بـالكوادر المتخصصـة

والخبرات المؤهلة القادرة على التطوير واقبـدا ،،وبالقيـادات المدر ـة الفاعلـة ومواكبـة التطـور

التكنولـوجي ،بمـا يعـزز إنجـازات الجامعـة العلميـة والبحثيـة والمعرفيـة وفـي خدمـة المجتمـ ،

سعيا إلى إيجاد بيئة علمية خصبة وجاذبة.

 قيـم الجامعـة:

مجموعة ةةة القة ةةيم التة ةةي تحكة ةةم سة ةةلوي أس ة ةرة الجامعة ةةة عة ةةاملين وطلبة ةةة ،وهة ةةي منطلقة ةةات تحقية ةةق الخطة ةةة

االستراتيجية للجامعة .وتسعى الجامعة إلى تدعيم هذه القيم وتفعيلها؛ لتحويلها من شعارات مجةردة إلةى
واقع فعلي يعيشه أبناء الجامعة ويمارسونه.
االنتماء الوطني

التعلم المستمر

الريادة واالبتكار

اإلخالص والنزاهة

العدالة في التقييم

العمل الجماعي
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 غايـات الجامعـة وأهدافهـا:

تحقيقةةا لرؤيةةة الجامعةةة ورسةةالتها ،تعتمةةد الخطةةة االسةةتراتيجية مجموعةةة يايةةات وأهةةداف لتحقيقهةةا ،وهةةذه

الغايات واألهداف هي:
الغاية األولى
الغاية الثانية
الغاية الثالثة
الغاية الرابعة
الغاية الخامسة
الغاية السادسة
الغاية السابعة

ت ل وول لسم تموو

تووير ب ئ وول تية م وول مت وويبم د يلختموولد لسي و لسدبل وو ل لسميللئوول
يلستقدم لسيةمي.
لستيصص لسميتمدم ري لس لميل.
ئنلء لسيئبل لسقلدبم يلسمؤهةلد يإخدلدهل ري م ل

يل نتولو يلسيموف لفب واد يلسم ولهمل

ت ف ز لس ةئل يتش يهم خةى لستيةم يلستفيق يلسئ و
ري لستفلخف م لسم تم .
لسميتةفوولد ستةئ وول
لسئ و لسيةمووي يدخووم لسدبل وول لسيةم وول يلسيمة وول رووي لسم وول
تش و
ل ت ل ل لسم تم لسم ةي.
تيز ز لستية م يلستيةم ل سلتبيني يت ي ب لأل لس ب يلسي ول ف لستية م ول يل هتمولم ئمصولدب
تلنيسي ل لستية م يلستيةم.
لسبئ ئ ن لسللدب ن لإلدلبي يلألللد ميد ئمل يدم لسيمة ل لستية م ل يلسيةم ل سة لميل.
تقبل التعددية الثقافية.
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 الكليـات والتخصصـات في الجامعـة:

تضم جامعة الزيتونة األردنية سب كليات ،وتشـتمل علـى تسـ وعشـرين تخصصـا فـي برنـام البكـالوريوس،
وثمانية برام ماجستير:
الرقم

الكلية

كلية العلوم

10

وتكنولوجيا

10

كلية الصيدلة

10

كلية التمريض

10

كلية اآلداب

10

المعلومات

كلية االقتصاد
والعلوم

اقدارية

رقم
البرنامج

التخصص

الدرجة

العلمية

0101

الرياضيات

البكالوريوس

0102

علم الحاسوب

البكالوريوس

01027

علم الحاسوب

الماجستير

0103

نظم المعلومات الحاسو ية

البكالوريوس

0104

هندسة البرمجيات

البكالوريوس

0105

نظم الوسائط المتعددة

البكالوريوس

0106

شبكات الحاسوب

البكالوريوس

0107

تكنولوجيا أمن المعلومات

البكالوريوس

0201

الصيدلة

البكالوريوس

02017

العلوم الصيدالنية

0301

التمريض

الماجستير
البكالوريوس

03017

التمريض السريري

0401

اللغة العر ية وآدابها

البكالوريوس

0402

اللغة اقنجليزية  /أدب

البكالوريوس

04027

اللغة اقنجليزية  /أدب

الماجستير

0403

معلم صف

البكالوريوس

0404

اللغة االنجليزية  /ترجمة

البكالوريوس

0405

التصميم الجرافيكي

البكالوريوس

0406

اللغة الفرنسية واللغة االنجليزية وآدابهما

البكالوريوس

0501

إدارة األعمال

البكالوريوس

05017

إدارة األعمال

الماجستير

0502

المحاسبة

البكالوريوس

E0502

المحاسبة باللغة االنجليزية

البكالوريوس

05027

المحاسبة

0503

العلوم المالية والمصرفية

البكالوريوس

0504

التسويق

البكالوريوس
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05047

التسويق

0505

اقدارة السياحية

البكالوريوس

0506

نظم المعلومات اقدارية

البكالوريوس

0601

الحقوق

الماجستير

البكالوريوس

06017

الحقوق

0901

الهندسة الكهر ائية  /االتصاالت والحاسوب

البكالوريوس

0902

الهندسة المدنية والبنية التحتية

البكالوريوس

0903

هندسة العمارة

البكالوريوس

0911

الهندسة الميكانيكية

البكالوريوس

الماجستير

0905

الهندسة الكهر ائية  /قوى وتحكم

البكالوريوس

0906

تكنولوجيا الطاقة البديلة

البكالوريوس
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أعزائي الطلبـة ،لمعرفةة المزيةد عةن ماهيةة التخصصةات ومخرجاتهةا ،إلةيكم الجةدول اآلتةي الةذ يوضةح

الحقةةول المعرفيةةة والمهةةارات التةةي يكتسةةبها طلبةةة التخص ة
العمل.
الرقم

التخصص

0101

الرياضيات

0102

علم الحاسوب

 ،ومةةا هةةي تخصصةةاتهم الحقةةا فةةي سةةوق
مخرجات التخصص

ماهية التخصص

تأهي ةةل كة ةوادر تدريس ةةية ذات مس ةةتو ع ةةالي تنمية ة ةةة القة ة ةةدرات المنطقية ة ةةة والتحليلية ة ةةة
لسة ةةد حاجة ةةة المجتمة ةةع المحلة ةةي فة ةةي مج ة ةةال للدارسة ة ة ةةين ،ورفة ة ة ةةع مسة ة ة ةةتو قة ة ة ةةدراتهم
ت ة ةةدريس الرياض ة ةةيات ،وك ة ةةذلي رفةة ةةد بع ة ةةض العلمية واكسابهم ثقافة رياضية واسةعة
المجاالت األخر مثل المحاسبة واإلحصاء تمكنهم من نقةل المعرفةة إلةى المجتمةع
وييرهة ة ة ةةا بة ة ة ةةالكوادر القة ة ة ةةادرة علة ة ة ةةى تجة ة ة ةةاوز واكمال دراستهم العليا.
المشاكل في العمل.
الكية ةةان الم ة ةةاد للحاسة ةةوب والبنة ةةى التحتية ةةة مختصةةون فةةي تصةةميم البةةرام وبنةةاء

وتقنية ة ة ة ةةات وطة ة ة ة ةةرق البرمجة ة ة ة ةةة والتطبيقة ة ة ة ةةات األنظمة ة ة ة ة ةةة والتطبيقة ة ة ة ة ةةات البرمجية ة ة ة ة ةةة،
البرمجية واستخداماتها ،ولغات البرمجة.

وصيانتها وتحديثها.

البنةةى التحتيةةة ،وتقنيةةات البرمجةةة وطرائقهةةا ،مختصة ةةون فة ةةي برمجة ةةة المعلومة ةةات،
0103

نظم المعلومات
الحاسو ية

والتطبيق ة ةةات التقني ة ةةة ،وأنظم ة ةةة المعلوم ة ةةات ،ومعالجته ة ة ةةا ،وتخزينه ة ة ةةا ،وتص ة ة ةةنيفها،
والمتطلبات التنظيمية واإلدارية.

وفهرستها ،وتبادلها وتكاملهةا .وتشةغيل
األنظمة ة ة ة ة ة ة ةةة البرمجية ة ة ة ة ة ة ةةة الحاضة ة ة ة ة ة ة ةةنة
للمعلومات.

البنةةى التحتيةةة ،وتقنيةةات البرمجةةة وطرائقهةةا ،مختصة ة ة ةةون فة ة ة ةةي تطة ة ة ةةوير المشة ة ة ةةاريع

0104

هندسة البرمجيات

والتطبيقة ة ةةات التقنية ة ةةة ،وأنظمة ة ةةة المعلومة ة ةةات واألنظمة ة ة ة ة ةةة البرمجية ة ة ة ة ةةة وتخطيطهة ة ة ة ة ةةا
وتنفي ةةذها ،حس ةةب المتطلب ةةات المح ةةددة

وادارة المشاريع.

مسبقا من قبل المستخدم.
البن ة ةةى التحتي ة ةةة وتقني ة ةةات وط ة ةةرق البرمج ة ةةة ،مختص ةةون ف ةةي بن ةةاء أنظم ةةة الوس ةةائ
والتطبيق ة ة ةةات والتقنية ة ة ةةة ،ومعالجة ة ة ةةة الصة ة ة ةةور المتع ة ةةددة ،الفي ة ةةديو الرقم ة ةةي والص ة ةةور

 0105نظم الوسائط المتعددة والفيديو والملفات الصوتية ،وأنظمة الضةغ

والملف ة ة ةةات الص ة ة ةةوتية ،والتعام ة ة ةةل م ة ة ةةع

والتخة ة ة ة ةزين ،قواع ة ة ة ةةد البيان ة ة ة ةةات والتص ة ة ة ةةميم األرشة ةةيف الرقمة ةةي المتعة ةةدد الوسة ةةائ
والتصميم الجرافيكي.

الجرافيكي.

البنةةى التحتيةةة ،وتقنيةةات البرمجةةة وطرائقهةةا ،مختص ة ة ة ة ةةون ف ة ة ة ة ةةي اختي ة ة ة ة ةةار أنظم ة ة ة ة ةةة
والتطبيقة ة ةةات التقنية ة ةةة ،وأنظمة ة ةةة المعلومة ة ةةات المعلوم ة ة ة ة ة ة ةةات وبنائه ة ة ة ة ة ة ةةا وتش ة ة ة ة ة ة ةةغيلها
0106

شبكات الحاسوب

وأنظمة ة ةةة تشة ة ةةغيل الشة ة ةةبكات ،وبروتوك ة ة ةوالت وص ة ةةيانتها ،بش ة ةةقيها :الكي ة ةةان الم ة ةةاد
والكيةةان البرمجةةي .وضةةمان عمةةل هةةذه

االتصال.

األنظمة من خالل الصةيانة والتحةدي

واالستبدال.
0107

تكنولوجيا أمن
المعلومات

يواكة ة ةةب التطة ة ةةورات الحديثة ة ةةة فة ة ةةي مجة ة ةةاالت مج ة ة ة ة ةةاالت العم ة ة ة ة ةةل لخريج ة ة ة ة ةةي ه ة ة ة ة ةةذا
االنترن ةةت وتطبيقاته ةةا المختلف ةةة واالتص ةةاالت التخصة ة
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الس ةةلكية واالس ةةلكية والحوس ةةبة النقال ةةة وأم ةةن متخصة ة
وسرية تبادل المعلومات

بالحوس ةةبة النقال ةةة ،مب ةةرم

تطبيق ة ة ة ةةات االنترنة ة ة ةةت ،مسة ة ة ةةؤول إدارة
الش ة ة ة ة ة ة ةةبكات ،مس ة ة ة ة ة ة ةةؤول إدارة أم ة ة ة ة ة ة ةةن

الشبكات ،محلل أمن معلومات.
الكيميةةاء يصةةيدالنية ةطبيةةة  ،والصةةيدالنيات العمة ةةل فة ةةي الصة ةةيدليات العامة ةةة وفة ةةي
يص ة ة ة ة ة ة ةةيدالنية ة طبي ة ة ة ة ة ة ةةة ،العلوم الطبي ة ة ة ة ة ة ةةة ص ة ة ة ة ة ة ةةيدليات المستش ة ة ة ة ة ة ةةفيات وف ة ة ة ة ة ة ةةي
0201

الصيدلة

0301

التمريض

0401

اللغة العر ية وآدابها

األساسية والعلوم السريرية.

الص ةةناعات الدوائي ةةة ،الدعاي ةةة الطبية ةة
وتسة ة ةةجيل األدوية ة ةةة فة ة ةةي المؤسسة ة ةةات
الحكوميةةة ،والبحة

العلمةةي فةةي مجةةال

العلوم الصيدالنية والسريرية.
عل ة ةةوم التمة ة ةريض ،مث ة ةةل تمة ة ةريض الب ة ةةالغين ممرضةةون قةةادرون علةةى تقةةديم الرعايةةة
واألطفال والنسائية والنفسية والمجتمع.

التمريضة ةةية الشة ةةاملة لفئة ةةات المجتمة ةةع
كافةةة ،باسةةتخدام أدلةةة البح ة

العلمةةي،

ومهة ة ةةاراتهم فة ة ةةي التفكية ة ةةر الناقة ة ةةد فة ة ةةي
النواحي العلمية والعملية.

المهة ة ة ة ةةارات األساسة ة ة ة ةةية يالق ة ة ة ة ةراءة والكتابة ة ة ة ةةة إنسان واع ومتعلم مستعد لخدمةة بلةده،
والتحة ة ة ةةد

واالسة ة ة ةةتماع  ،تطة ة ة ةةوير الخلفية ة ة ةةة خريجةةون معةةدون إعةةدادا جيةةدا لتلبيةةة

األدبي ةةة والثقافي ةةة واالجتماعي ةةة للغ ةةة العربي ةةة حاجات المجتمعات المحلية واإلقليمية
وتةةذوقها ،وأسةةاليب البح ة

العلمةةي ،والق ةراءة والدولية وسوق العمل.

السة ةريعة والحة ةوار والنق ةةاك وتميي ةةز األفك ةةار
الخاصة والعامة.

المهة ة ة ة ةةارات األساسة ة ة ة ةةية يالق ة ة ة ة ةراءة والكتابة ة ة ة ةةة إنسةةان واع ومةةتعلم مسةةتعد لخدمةةة بلةةده

والتح ة ة ةةد
0402

اللغة االنجليزية /
األدب

واالس ة ة ةةتماع  ،وتط ة ة ةةوير الخلفي ة ة ةةة وأمتةةه ،خريجةةون معةةدون إعةةدادا جيةةدا

األدبية والثقافية واالجتماعية للغة اإلنجليزية لتلبي ة ةةة حاج ة ةةات المجتمع ة ةةات المحلي ة ةةة
وتذوقها،وأسة ةةاليب البح ة ة

العلمة ةةي ،والق ة ةراءة واإلقليمية والدولية وسوق العمل.

الس ةريعة والح ةوار والنقةةاك ،وتمييةةز األفك ةةار
الخاصة والعامة.

0403

معلم صف

نش ة ةةر مص ة ةةادر المعرف ة ةةة الحديث ة ةةة المتعلق ة ةةة مختصةةون فةةي حقةةل التربيةةة والتعلةةيم،
بإعةةداد المعلمةةين ،تطبي ةةق المعةةايير المهنيةةة وال سيما الصفوف األربعة األولةى مةن
مراحل التعليم.

المعتمدة.

المهة ة ة ة ةةارات األساسة ة ة ة ةةية يالق ة ة ة ة ةراءة والكتابة ة ة ة ةةة خريجة ة ة ةةون قة ة ة ةةادرون علة ة ة ةةى ممارسة ة ة ةةة
0404

0405

اللغة االنجليزية/
الترجمة

التصميم الجرافيكي

والتحة ةةد

واالس ة ةةتماع  ،نظري ة ةةات الترجم ة ةةة ،الترجمة ة ة ةةة بة ة ة ةةاللغتين لتلبية ة ة ةةة حاجة ة ة ةةات

الترجمة التزامنية والتتابعية ،نقد الترجمات.

المجتمعات المحلية واإلقليمية والدولية

وسوق العمل.

تقنية ة ة ة ة ةةات وأدوات التص ة ة ة ة ة ةةميم الجرافيك ة ة ة ة ة ةةي ،مختص ة ةةون ف ة ةةي التص ة ةةميم الجرافيك ة ةةي
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والتطبيقات في المجاالت الجرافيكيةة المرئيةة وتقنيةةات الطباعةةة واإلعةةالن وأنواعةةه
 ،واإلعالن والنشر المطبعي واإللكتروني.

المتعددة .
ّ

اللغة ة ة ة ة ة ةةة الفرنسة ة ة ة ة ة ةةية  :الترجمة ة ة ة ة ة ةةة ،واألدب ،مختصةةون فةةي مهةةارات اللغةةة الفرنسةةية
0406

اللغة الفرنسية واللغة
االنجليزية و آدابهما

واللغ ة ة ة ةةة االنجليزي ة ة ة ةةة ق ة ة ة ةةادرون عل ة ة ة ةةى

والحضارة.

اللغ ة ة ة ة ة ةةة االنجليزي ة ة ة ة ة ةةة :الترجم ة ة ة ة ة ةةة ،واألدب ،التواص ةةل م ةةع الع ةةالم الن ةةاطق ب ةةاللغتين
الم ة ة ة ة ة ةةذكورتين ،وتلبي ة ة ة ة ة ةةة احتياج ة ة ة ة ة ةةات

والحضارة.

المجتمع المحلي واإلقليمي.
فةي إدارة

إكسة ةةاب الطالة ةةب المعة ةةارف والمهة ةةارات فة ةةي خلق كادر إدار متخصة
إدارة أعمة ة ة ة ة ة ة ة ةةال المنظمة ة ة ة ة ة ة ة ةةات المختلفة ة ة ة ة ة ة ة ةةة أعمال المنظمات المختلفة ،قادر على
0501

إدارة األعمال

0502

المحاسبة

الصة ة ة ة ة ةةناعية،التجارية والخدمية ة ة ة ة ةةة ووضة ة ة ة ة ةةع تحلي ة ة ةةل مؤشة ة ة ةرات البيئ ة ة ةةة المحيط ة ة ةةة،
االسةةتراتيجيات الالزمةةة للتعامةةل مةةع مختلةةف والعمل علةى تجةاوز المشةاكل التةي قةد
المشةةاكل التةةي تواجةةه اإلدارات فةةي مختلةةف تواج ة ةةه المنظم ة ةةات م ة ةةن خ ة ةةالل واق ة ةةع
المس ة ة ة ة ةةتويات اإلداري ة ة ة ة ةةة ض ة ة ة ة ةةمن الهياك ة ة ة ة ةةل العمل.

التنظيمية.

معة ة ة ة ة ةةايير المحاسة ة ة ة ة ةةبة الدولية ة ة ة ة ةةة ،وتة ة ة ة ة ةةدقيق مختصةةون فةةي بنةةاء النظةةام المحاسةةبي
الحسة ة ة ةةابات ،وحسة ة ة ةةاب تكة ة ة ةةاليف اإلنتة ة ة ةةا  ،لمنش ة ة ةةآت األعم ة ة ةةال عل ة ة ةةى اخة ة ة ةةتالف
والتخطي المالي ،والتحليل المالي ،ضةرائب أنش ةةطتها وأش ةةكالها القانوني ةةة ،وتفس ةةير
األرق ةةام المتخصص ةةة إل ةةى لغ ةةة س ةةهلة

الدخل والمبيعات.

الفه ةةم م ةةن يي ةةر المختص ةةين ،ومراقب ةةة

أداء هذه المنشآت وتقييمه.
اإلدارة المالية ة ةةة ،وادارة المص ة ة ةةارف ،وتقي ة ة ةةيم مختصة ة ة ة ة ةةون فة ة ة ة ة ةةي إدارة اسة ة ة ة ة ةةتثمارات

0503

العلوم المالية

األس ة ة ة ة ة ة ةةهم والسةة ة ة ة ة ة ةةندات ،وادارة المحةة ة ة ة ة ة ةةاف

المنشة ة ةةآت وط ارئة ة ةةق تمويلهة ة ةةا ،وتقية ة ةةيم

االستثمارية ،وتمويل المنشآت.

المخ ة ة ةةاطر المحيط ة ة ةةة به ة ة ةةا ،وتفس ة ة ةةير

والمصرفية

األرق ةةام المتخصص ةةة إل ةةى لغ ةةة س ةةهلة
الفه ةةم م ةةن قب ةةل الم ةةديرين والمقرض ةةين

والمستثمرين.
إدارة التسةةويق والمبيعةةات ود ارسةةة وتحليةةل مسوقون ومديرو تسويق قةادرون علةى
سة ة ةةلوي المسة ة ةةتهلي ،وتطة ة ةةوير اسة ة ةةتراتيجيات إدارة وتحلي ة ة ة ةةل العملي ة ة ة ةةات التس ة ة ة ةةويقية

0504

التسويق

0505

اقدارة السياحية

تس ةةويقية فعال ةةة ،وتط ةةوير حم ةةالت اعالني ةةة ،بشكل فعال ومربح ،من خةالل تطةوير
ود ارس ة ةةة التطبيق ة ةةات التس ة ةةويقية ف ة ةةي قط ة ةةاع االس ةةتراتيجيات المتعلق ةةة بالمنتج ةةات و
الخة ةةدمات المختلفة ةةة ،وتطة ةةوير القة ةةدرة علة ةةى تسعيرها وتوزيعها وترويجها.
دخول االسواق الخارجية والتعامل معها.
مفه ة ة ة ة ةةوم ص ة ة ة ة ةةناعة الض ة ة ة ة ةةيافة ومقوماته ة ة ة ة ةةا مختصة ة ة ةةون فة ة ة ةةي صة ة ة ةةناعة الضة ة ة ةةيافة
والمنشة ة ةةآت السة ة ةةياحية ،وادارة الم ة ة ةوارد
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وتقنياتها ،أقسام صناعة الضةيافة ،واألهميةة البش ة ة ةرية ،والتسة ة ةةويق السة ة ةةياحي وادارة
االقتصادية واالجتماعيةة لصةناعة الضةيافة ،المكاتب السياحية.

والتدريب الميداني في منشآت الضيافة.

0506

نظم المعلومات
اقدارية

مفه ة ة ةةوم نظ ة ة ةةم المعلوم ة ة ةةات ف ة ة ةةي مؤسس ة ة ةةات معرفة ة ة ةةة متقدمة ة ة ةةة فة ة ة ةةي حقة ة ة ةةول نظة ة ة ةةم
األعم ة ة ة ةةال ،وادارة تكنولوجي ة ة ة ةةا المعلوم ة ة ة ةةات ،المعلومات اإلدارية وتطبيقاتها ،واعداد
وتطةةوير تطبيقةةات نظةةم المعلومةةات وتقنيةةات محلل ة ةةين ومص ة ةةممين لل ة ةةنظم وبيان ة ةةات
األعمة ةةال ،وادارة قواعة ةةد البيانة ةةات فة ةةي
ذكاء األعمال.
منظمةةات األعمةةال ،وتطةةوير تطبيقةةات
االنترنت.

0601

الحقوق

د ارس ة ة ة ةةة الق ة ة ة ة ةوانين واألنظم ة ة ة ةةة والتعليمة ة ة ة ةةات مختص ة ة ة ةةون فةة ة ة ةةي مهنةة ة ة ةةة المحامةة ة ة ةةاة
والقضةةاء ومستشةةارون قةةانونيون لةةد
القانونية ،وتطبيقاتها العملية.
الدوائر الرسمية والخاصة كافة.
د ارس ة ة ة ة ةةة هندس ة ة ة ة ةةة االتص ة ة ة ة ةةاالت :هندس ة ة ة ة ةةة تطبي ة ةةق المعرف ة ةةة الرياض ة ةةية والعلمي ة ةةة

0901

الهندسة الكهر ائية /

االتصاالت والحاسوب

االتصةةاالت التشةةابهية والرقميةةة والالسةةلكية ،والهندس ة ةةية ف ة ةةي تخصة ة ة
وهندسةةة الحاسةةوب وشةةبكاتها:

الحاس ة ةةوب

المعاجةةات واالتصة ة ة ة ةةاالت .وتصة ة ة ة ةةميم التجة ة ة ة ةةارب

الدقيق ة ة ة ة ة ةةة ولغاته ة ة ة ة ة ةةا وأنظم ة ة ة ة ة ةةة التش ة ة ة ة ة ةةغيل ،وتنفيذها ،ومعالجة البيانات وتفسيرها.

وبروتوك ة ة ة ة ة ة ة ةوالت الشة ة ة ة ة ة ة ةةبكات .والهندسة ة ة ة ة ة ة ةةة تصميم األنظمةة والمكونةات والعمليةات
.

اإللكترونية.

تحلية ة ة ة ةةل اإلنشة ة ة ة ةةاءات الخرسة ة ة ة ةةانة ،التربة ة ة ة ةةة تطبي ة ةةق المعرف ة ةةة الرياض ة ةةية والعلمي ة ةةة

واألساسةةات .طةةرق ومةةرور .مصةةادر توزيةةع والهندسة ة ةةية فة ة ةةي تخص ة ة ة
0902

الهندسة المدنية
والبنية التحتية

المياه .هندسة النظم البيئية.

الهندس ة ة ةةة

المدنية والبنية التحتية.

التكيية ة ةةف والتدفئة ة ةةة والتمدية ة ةةدات الكهربائية ة ةةة تص ةةميم التج ةةارب وتنفي ةةذها ،ومعالج ةةة
البيان ةةات وتفس ةةيرها .تص ةةميم األنظم ةةة

وادارة المشاريع.

والمكونة ة ة ة ة ة ة ةةات والعملية ة ة ة ة ة ة ةةات لتلبية ة ة ة ة ة ة ةةة
االحتياجات المطلوبة.

0903

هندسة العمارة

0904

الهندسة الميكانيكية



التصميم المعمار .

تطبيق المعرفةة الرياضةية فةي هندسةة



تصميم المباني وانشاؤها

العمارة.



ممارسة المهنة وادارة المشاريع.

البيانةةات وتفسةةيرها .وتصةةميم األنظمةةة



ميكانيكا تطبيقية.



علوم ح اررية.

وتركيبها.

تص ةةميم التج ةةارب وتنفي ةةذها ،ومعالج ةةة

والمكونة ة ة ة ة ة ة ةةات والعملية ة ة ة ة ة ة ةةات لتلبية ة ة ة ة ة ة ةةة
االحتياجات المطلوبة.
تطبي ة ةةق المعرف ة ةةة الرياض ة ةةية والعلمي ة ةةة
والهندسة ة ةةية فة ة ةةي تخص ة ة ة

الهندس ة ة ةةة



تدفئة وتكييف.

الميكانيكية.



التحكم اآللي.

تص ةةميم التج ةةارب وتنفي ةةذها ،ومعالج ةةة
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البيانات وتفسيرها.
تصميم األنظمةة والمكونةات.والعمليةات

.

تحديةةد وقيةةاس معامةةل االداء والفعاليةةة
لهذه االنظمة.


ال ة ةةدارات الكهربائي ة ةةة وااللكتروني ة ةةة إج ة ةراء التج ة ةةارب وتحلية ةةل المعلوم ة ةةات

وتحليل االشارات


الناتجة عنها.

المنط ة ة ةةق الرقمة ة ةةي وااللكترونية ة ةةات تجهية ة ة ةةز العملية ة ة ةةات حسة ة ة ةةب الحاجة ة ة ةةة

الرقمية ة ة ةةة والمعالج ة ة ة ةةات الدقيقة ة ة ةةة واالنظمة ة ة ةةة وضمن معطيات ومحةددات اقتصةادية

9090

الهندسة الكهر ائية /
قوى وتحكم

واجتماعية ة ة ةةة وصة ة ة ةةحية ضة ة ة ةةمن بيئة ة ة ةةة

الضمنية


تحليل أنظمة القو وحمايتها

تصنيعية وانتاجية آمنة.



تصميم أنظمة نقل وتوزيع القو

إيج ة ة ةةاد وص ة ة ةةياية وح ة ة ةةل المش ة ة ةةكالت



أنظم ة ةةة ال ة ةةتحكم األل ة ةةي والحةة ةةدي

والذكي


إدراي وتقة ة ةةدير المسة ة ةةؤوليات الرسة ة ةةمية
الة ة ةةتحكم بأنظمة ة ةةة القة ة ةةو والقية ة ةةادة ضمن إطار العمل.

الكهربائية

9090

تكنولوجيا الطاقة

المتعلقة بالطاقة البديلة.

التزود بالمعرفة الالزمةة فةي تكنولوجيةا



اآلالت الكهربائية

الطاقة البديلة.



علم الكهرباء

إج ة ةراء التج ة ةةارب وتحلية ةةل المعلوم ة ةةات



علم الميكانيي

الناتجة عنها.



الطاقة التقليدية

تجهية ة ة ةةز العملية ة ة ةةات حسة ة ة ةةب الحاجة ة ة ةةة



الطاق ة ة ة ة ة ة ةةة المتج ة ة ة ة ة ة ةةددة والبديل ة ة ة ة ة ة ةةة وضمن معطيات ومحةددات اقتصةادية
واجتماعية ة ة ةةة وصة ة ة ةةحية ضة ة ة ةةمن بيئة ة ة ةةة

وتطبيقاتها

تصنيعية وانتاجية آمنة.

البديلة

إيج ة ة ةةاد وص ة ة ةةياية وح ة ة ةةل المش ة ة ةةكالت
المتعلقة بالطاقة البديلة.
إدراي وتقة ة ةةدير المسة ة ةةؤوليات الرسة ة ةةمية
ضمن إطار العمل.

التزود بالمعرفة الالزمةة فةي تكنولوجيةا

الطاقة البديلة.
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جامعة الزيتونة األردنية

أسـس القبـول و شروطـه
أوال -القبول وشروطه لطلبة الثانوية العامة:
طلبة الثانوية العامة ة الفرع العلمي ،يسمح لهم بالدراسة في التخصصات جميعها.
طلبة الثانوية العامة ة الفرع األدبي والشرعي ،يسمح لهم بالدراسة في تخصصات العلوم

اإلنسانية واالجتماعية والحقوق.

طلبة الثانوية العامة ة فرع اإلدارة المعلوماتية  ،يسمح لهم بالدراسة في تخصصات كلية العلوم

وتكنولوجيا المعلومات  .وكلية اآلداب .وكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،وكلية الحقوق.

طلبة الثانوية العامة ة فرع التعليم الصحي الشامل ،يسمح لهم بالدراسة في كلية التمريض،

وكلية اآلداب ،وكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،وكلية الحقوق .طلبة التعليم الصحي الرايبون في

الدراسة بكلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات عليهم دراسة مواد :الرياضيات االستدراكية ،والتفاضل

والتكامل ي ، 1والتفاضل والتكامل ي. 2

طلبة الثانوية العامة الفروع المهنية يتم قبولهم في تخصصات محددة لكل فرع مهني ،بشرط
د ارسة مادتين إضافيتين

للفرع المهني المعني ،والنجاح فيهما.

الكليات و/أو التخصصات التي يسمح لطلبة الفرو ،المهنية التقدم لها هي:

وتخص

الحقوق.


الفر ،الصناعي :كلية الهندسة ،وكلية العلوم و تكنولوجيا المعلومات ،وتخص

معلم صف،

نظم المعلومات اإلدارية.

الفر ،الفندقي وفر ،االقتصاد المنزلي :كلية اآلداب ،وكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،وكلية
الفر ،الزراعي :كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات ،وتخص

المعلومات اإلدارية.
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جامعة الزيتونة األردنية

* الطلبة يير األردنيين يمكن قبولهم استثناء من شرط المعدل بحد أعلى ي 11عالمات أقل من الحد
المسموح به من معدالت القبول ،شريطة التقيد بفروع الثانوية العامة التي تحدد االلتحاق في كل كلية
.

وتخص

** ال يجوز منح أ

طالب أردني يحمل جنسية أخر استثناء من شرط المعدل للتسجيل في

التخصصات المطروحة في الجامعة.

ثانيا -أسس وقواعد التجسير من كليات المجتم :

الطلبة الحاصلون على دبلوم من داخل األردن:

الطلبة الذين يحملون شهادة دبلوم كليات المجتمع من األردن واجتازوا االمتحان الشامل بمعدل ال

يقل عن ي %18باستثناء تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطر  ،حي

يشترط أن ال يقل

معدلهم في الشامل عن ي ، %71يمكنهم التجسير إلى التخصصات المناظرة ،وال ينظر في معادلة

المواد التي تقل عالمتها عن ي %18لكافة التخصصات باستثناء الصيدلة والهندسة ،حي

عن ي. %71

يسمح للطلبة حملة شهادة دبلوم كليات المجتمع نظام الثال

ال تقل

السنوات ،واألربع السنوات يممن لم

يشملهم نظام االمتحان الشامل التجسير للتخصصات المناظرة ،شريطة تقدمهم لالمتحان التأهيلي

الذ

تعقده جامعة البلقاء لغايات التجسير ،ونجاحهم فيه بمعدل ال يقل عن ي %18باستثناء الطلبة

الذين يريبون بالتجسير إلى تخص
في هذا االمتحان عن ي. %71

الصيدلة وتخصصات الهندسة ،حي

يشترط أن ال يقل معدلهم

يسمح للطلبة من ذو االحتياجات الخاصة ،الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة

ياالمتحان الشامل بمعدل ال يقل عن ي ، %15التقدم بطلبات للتجسير في التخصصات المناظرة،

شريطة إرفاق الطالب لوثيقة طبية صادرة عن اطباء االختصا

العاملين في مستشفيات وزارة

الصحة ،وأن تبين هذه الوثيقة فيما إذا كانت اإلعاقة سببا في تدني تحصيل الطالب األكاديمي ،وأن
تعتمد هذه الوثيقة من اللجنة الطبية اللوائية في المحافظات ،والتي تقوم بعد ذلي بدورها بتحديد نسبة

العجز الطبي الذ يعاني منه الطالب.
الثال

يتم معادلة المواد التي درسها الطالب في الدبلوم بحد أعلى ي 55ساعة لنظام السنتين ،ونظام
السنوات على حد سواء.

*ال يسمح بالتجسير للطلبة الذين تم قبولهم استثناء من شرط فرع الثانوية في تخصصات كلية العقبة

الجامعية ،وكلية معان ،أو الذين ال يسمح لهم االلتحاق بتخصصات البرنام الهندسي في كليات

المجتمع.
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الطلبة الحاصلون على دبلوم من خارج األردن:

يمكن قبولهم بغض النظر عن معدلهم في المؤسسة التعليمية التي تخرجوا منها خار المملكة في

التخصصات النظيرة ،شريطة أن تؤهلهم هذه الشهادات الى مواصلة تعليمهم الجامعي لمستو
البكالوريوس في دولهم.

يتم معادلة المواد التي درسها الطالب في مرحلة الدراسية الجامعية المتوسطة خار األردن التي ال

تقل عالمتها عن ي %71أو ما يعادلها لتخصصات الصيدلة والهندسة ،و ي %18أو ما يعادلها
لباقي التخصصات بحد أعلى ي 55ساعة معتمدة لنظام السنتين ،ونظام الثال
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الرسوم الدراسية والتعليمات المالية
تنبيه :الرسوم الدراسية والتعليمات المالية الواردة في هذا الدليل ،تخص الطلبة الجدد الملتحقين

بالجامعة للعام الدراسي  ،2017/2016وما بعد .أما الطلبة الذين التحقوا بالجامعة قبل ذلك ،فال

تغيير على الرسوم الدراسية والتعليمات المالية المتبعة قبل هذا العام.

أ-

رسوم الساعات الدراسية:

الكلية

العلوم

وتكنولوجيا
المعلومات

الصيدلة
التمريض

اآلداب

االقتصاد

ساعات

التخصص

الخطة

رسم الساعة
المعتمدة

الحد األدنى

لمعدل القبول

(دينار أردني)

للثانوية العامة

الرياضيات

133

01

%11

علم الحاسوب

133

00

%11

ماجستير علم الحاسوب

33

001

----

نظم المعلومات الحاسو ية

133

00

%11

هندسة البرمجيات

133

01

%11

نظم الوسائط المتعددة

133

00

%11

شبكات الحاسوب

133

00

%11

تكنولوجيا أمن المعلومات

133

65

%11

الصــــيدلة

111

00

%81

ماجستير العلوم الصيدالنية

33

001

---

التمريــــض

132

00

%71

بالغين وآدابها
اللغة العر ية

33

011

---

132

00

%11

اللغة اقنجليزية  /أدب

132

00

%11

ماجستير اللغة اقنجليزية /
أدب
اقنجليزية  /ترجمة
اللغة

33

011

---

132

00

%11

معلم صف

132

01

%11

اللغة الفرنسية واقنجليزية
وآدابهمارافيكي
التصميم الج

132

00

%11

132

00

%11

إدارة األعمال

132

01

%11

ماجستير التمريض السريري/
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والعلوم

اقدارية

الحقوق
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ماجستير إدارة األعمال

31

001

---

المحاسبة

132

01

%11

المحاسبة باللغة االنجليزية

132

00

%11

ماجستير المحاسبة

31

001

---

العلوم المالية والمصرفية

132

00

%11

التسويق

132

00

%11

ماجستير التسويق

31

001

---

اقدارة السياحية

132

01

%11

نظم المعلومات اقدارية

132

00

%11

ماجستير الحقوق

141

00

%15

33

011

---

الهندسة الكهر ائية /

111

01

%81

التحتية
العمارة
هندسة

111

011

%81

165

011

%81

الهندسة الميكانيكية

111

01

%81

111

01

%81

132

01

%11

الحقوق

الحاسوب
االتصاالت و
البنية
المدنية و
الهندسة
الهندسة

والتكنولوجيا

الهندسة الكهر ائية /قوى
تكنولوجياوتحكم
الطاقة البديلة
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ب -الرسوم األخرى:
الرسوم (دينار أردني)

البنـد
رسم التسجيل لكل فصل دراسي /درجة البكالوريوس

011

رسم التسجيل لكل فصل دراسي /درجة الماجستير

001

رسم التسجيل للفصل الصيفي /درجة البكالوريوس

001

رسم التسجيل للفصل الصيفي /درجة الماجستير

001

رسم طلب االلتحاق – بكالوريوس

01

رسم طلب االلتحاق – ماجستير

00

رسم الهوية الجامعية

0

تأمينات مستردة تدف مرة واحدة

011

رسم امتحان المستوى (لكل امتحان)  /درجة البكالوريوس

01

رسوم مناقشة الرسالة /الشامل

011

رسوم إعادة امتحان الشامل

001

*المواصالت مؤمنة للطلبة الملتحقين بالجامعة ابتداء من العام الجامعي 0100/0100

**التــأمين الصــحي مــؤمن للطلبــة الملتحقــين بالجامعــة ابتــداء مــن العــام الجــامعي 0100/0100

لدرجة البكالوريوس فقط

ج -التعليمات المالية للسحب من الجامعة:

رسم طلب االلتحاق ورسم الهوية الجامعية يير مسترد
يفقد الطالب رسم التسجيل ،ورسم امتحان المستو  ،ونسبة من رسوم الساعات المسجلة بعد

فترة السحب واالضافة المجانية حسب فترة االنسحاب.
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تعليمــات منــــح درجـــــــة البكالوريوس
فــــــــــــــي جامعة الزيتونة األردنية

(صادرة بموجب النظام الداخلي لمنح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة
الزيتونة األردنية ووفقا لقانون الجامعات األردنية النافذ)

المادة ()0
أ.

تسمى هذه التعليمات يتعليمةات مةنح درجةة البكةالوريوس فةي جامعةة الزيتونةة األردنيةة  ،ويعمةل

ب.

يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني الواردة إزاءها ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلي:

بها اعتبا ار من بداية العام الجامعي 6102ة.6102
الجامعة

المــجــلـس
الكلية

جامعة الزيتونة األردنية
مجلس عمداء الجامعة
أ من كليات الجامعة

العــمــيــد

عميد الكلية

الــقــســم

أ قسم في الكلية

الفـصل الدراسي الفصل األول أو الثاني من كل عام جامعي

الـــخطط الـــدراسيـــة
المــــادة ()0

يق ةةر مجل ةةس العم ةةداء الخطة ة الد ارس ةةية الت ةةي ت ةةؤد إل ةةى ني ةةل درج ةةة البك ةةالوريوس ف ةةي

التخصصات التي تقدمها كليات الجامعة ،وذلةي بنةاء علةى تنسةيب مجةالس األقسةام وتوصةيات مجةالس

الكليات.

المادة ()0
أ.
ب.

توضع الخط الدراسية على أساس نظام الساعات المعتمدة.

يجر احتساب الساعات المعتمدة لكل مادة في الخطة الدراسية كما يأتي:

.0

حساب ساعة معتمدة واحدة لكل ي 02ست عشرة ساعة تدريسية بما في ذلي االمتحانات.

.6

حساب ساعة معتمدة واحدة لكل ي 02ست عشرة حصة عملية أو ميدانية مدة كل منهةا سةاعتان

.3

حساب ساعة معتمدة واحةدة لكةل ي 02سةت عشةرة لقةاء منتظمةا ال تقةل مةدة كةل منهةا عةن سةاعة

فعليتان على األقل.

لمواد الندوات والبحو .
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المــادة ()0
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يكةةون الحةةد األدنةةى لعةةدد السةةاعات المعتمةةدة لنيةةل درجةةة البكةةالوريوس فةةي التخصصةةات

التي تقدمها كليات الجامعة كما يأتي:
التخصص

الكلية
الرياضيات
علم الحاسوب

نظم المعلومات الحاسوبية
العلوم وتكنولوجيا المعلومات

هندسة البرمجيات
نظم الوسائ المتعددة
شبكات الحاسوب
تكنولوجيا أمن المعلومات

الصيدلة

الصيدلة

التمريض

التمريض
اللغة اإلنجليزيةة أدب
اللغة اإلنجليزيةة ترجمة
التصميم الجرافيكي
اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابهما
معلم صف
إدارة األعمال
المحاسبة
المحاسبة باللغة اإلنجليزية

االقتصاد والعلوم اقدارية

العلوم المالية والمصرفية
التسويق
نظم المعلومات اإلدارية

الحقوق

اإلدارة السياحية

الحقوق

الهندسة الكهربائية ة االتصاالت والحاسوب
الهندسة المدنية والبنية التحتية
الهندسة والتكنولوجيا

033
033
033
033
033
033
021
036

اللغة العربية وآدابها

اآلداب

الحد األدنى
033

هندسة العمارة
الهندسة الميكانيكية
الهندسة الكهربائيةة قو وتحكم
تكنولوجيا الطاقة البديلة
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036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
036
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021
021
021
021
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المادة ( )0تشمل الخط الدراسية في كل تخص

تمنح فيه درجة البكالوريوس ما يأتي:

اوال :متطلبــات الجامعــة :ي 21واحةةد وعشةةرون سةةاعة معتمةةدة تشةةكل أرضةةية مشةةتركة
لطلبة الجامعة كلهم ،الهدف منها زيادة قدرة الطالب لمهارات التواصل والتعبير باللغتين

العربيةةة واإلنجليزيةةة ،وتعزيةةز فهمةةه لحضةةارة أمتةةه وفكرهةةا ،واث ةراء معرفتةةه فةةي مجةةاالت
المعرفة اإلنسانية واالجتماعية والعلمية والتقنية ،موزعة على النحو اآلتي:

أ .متطلبات الجامعة اقجبارية :ي 15خمسة عشر ساعة معتمةدة وهةي :اللغةة العربيةة،
اللغة اإلنجليزية ،التربية الوطنية ،العلوم العسكرية ،مهارات حياتية .كل منها بواقةع ي3

ثال

ساعات معتمدة.

ب .متطلبات الجامعة االختياريـة :ي 1سةتة سةاعات معتمةدة يةدرس الطالةب منهةا مةادة
واحةةدة مةةن كةةل مجةةال مةةن مجةةاالت المعرفةةة كمةةا وردت مفصةةلة فةةي الخطةةة الد ارسةةية
المعتمدة وهي على النحو اآلتي:



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

ثانيـــا :متطلبـــات الكليـــة :تش ةةكل ي %15علةةى األق ةةل مةةن مجم ةةوع السةةاعات المعتم ةةدة
للخطةةة الد ارسةةية فةةي التخصصةةات كلهةةا ،وتشةةمل مجموعةةة الم ةواد التةةي يحتاجهةةا طلبةةة

الكلية جميعهم لتزويدهم بقاعدة معرفية مشتركة وثيقة الصلة بالمجال العةام للتخصة
كمةةا تشةةمل الم ةواد التةةي تشةةكل حالةةة تكامليةةة مةةع م ةواد التخص ة

،

 ،وال يشةةترط أن تكةةون

هذه المواد من المواد التي تطرحها الكلية ،أو أحد أقسامها األكاديمية.

يقره ةةا مجل ةةس
ثالثـــا :متطلبـــات التخصـــص :مفص ةةلة عل ةةى وف ةةق الخط ةةة الد ارس ةةية الت ةةي ّ
العمةةداء حي ة ال تقةةل عةةن ي %11مةةن مجمةةوع السةةاعات المعتمةةدة للخطةةة الد ارسةةية،
وتراعي األقسام فيها ما يأتي:

توزيةةع الم ةواد بةةين م ةواد إجباريةةة وم ةواد اختياريةةة حي ة

متوازن.

تغطةةي جوانةةب التخص ة

بشةةكل

تعزيةةز العالقةةة مةةع التخصصةةات المسةةاندة األخةةر ضةةمن الكليةةة الواحةةدة بشةةكل خةةا

ومع التخصصات األخر في الجامعة بشكل عام.
بناء الخطة الدراسية بحي

إمكانية اقتراح تخصة

تتضمن تخصصا فرعيا من داخل الكلية أو من خارجها.

مشةتري أو متةداخل مةع تخصصةات أخةر علةى مسةتو القسةم

أو الكلية أو على مستو الجامعة.
يخص

للمادة الواحدة ي 3ثال

ساعات معتمدة ،ويجوز أن تقل عن ذلي إلى ساعة

واحةةدة أو تزيةةد إلةةى حةةد أقصةةاه ي 1سةةت سةةاعات معتمةةدة باالعتمةةاد علةةى طبيعةةة المةةادة
والتخص

.
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المواد الحرة :ال تزيد علةى ي 1سةت سةاعات معتمةدة يختارهةا الطالةب بحريةة مةن المةواد

التي تطرحها الجامعة مع مراعاة المتطلب السابق للمادة.

رابعــا :الم ـواد االســتدراكية :يعقةةد امتحةةان المسةةتو فةةي اللغةةة العربيةةة واللغةةة اإلنجليزيةةة
ومهةةارات الحاسةةوب للطلبةةة جمةةيعهم الملتحقةةين بالجامعةةة علةةى أن يسةةجل الطالةةب الةةذ

يخفةةق فةةي النجةةاح فةةي أ مةةن هةةذه االمتحانةةات مةةادة اسةةتدراكية خةةار الخطةةة الد ارسةةية،

وأن يكةةون التقةةدم لهةةذه االمتحانةةات خةةالل الفصةةلين األول والثةةاني مةةن تةةاري االلتحةةاق

بالجامعة ولمرة واحدة فق  ،واذا لم يتقدم الطالب لالمتحانات في موعدها ،يفقد حقه فةي

التقدم إليها ،وعليه دراسة المادة أو المواد االستدراكية.

يستةثة ةةنى م ةةن امتحان ةةات المس ةةتو الطلب ةةة المجس ةةرون والمنتقل ةةون للجامع ةةة م ةةن الكلي ةةات

المتوسةةطة وكليةةات المجتمةةع أو جامعةةات أخةةر  ،ش ةريطة أن يكون ةوا قةةد اجتةةازوا بنجةةاح
امتح ةةان المس ةةتو ف ةةي الكلي ةةات الت ةةي انتقلة ةوا منه ةةا ،أو درسة ةوا فيه ةةا بنج ةةاح ه ةةذه المة ةواد،

ويطبق عليهم ق اررات مجلس العمداء بهذا الخصو

.

المادة ( )0أ .العلـــوم العســـكرية :ه ةةي م ةةادة إجباري ةةة للطلب ةةة األردني ةةين واختياري ةةة لغي ةةر األردني ةةين،
وتحسب ساعاتها للطالب ضمن عدد الساعات المعتمدة المقةررة لتخرجةه ،وال تةدخل فةي

حساب المعدل .وعلى الطلبة ييةر األردنيةين الةذين لةم يختةاروا د ارسةة هةذه المةادة د ارسةة
مادة أخر من مواد الجامعة على أن تعامل معاملة مادة العلوم العسكرية.
يعفى الطالب من دراسة مادة العلوم العسكرية في إحد الحاالت اآلتية:

إذا درسها بنجاح في أ جامعة أردنية.

إذا ك ةةان م ةةن خريج ةةي الكلي ةةات العس ةةكرية األردني ةةة أو م ةةا يعادله ةةا م ةةن كلي ةةات عس ةةكرية

أجنبية.

إذا ك ة ةةان م ة ةةن الض ة ةةباط الحاص ة ةةلين عل ة ةةى دورات الص ة ةةف التأسيس ة ةةية ،ودورات ال ة ةةوكالء

التأسيسة ةةية بالنسة ةةبة للرتة ةةب األخة ةةر  ،وتعتمة ةةد دائ ة ةرة التعلة ةةيم الجة ةةامعي بمديرية ةةة التة ةةدريب

العسكر ؛ إلثبات أن الطالب المعني تةنطبق عليةه شةروط اإلعفةاء الةواردة فةي هةذا البنةد
والبند الثاني السابق.

ب.التر يـــة الوطنيـــة :وهةةي مةةادة إجباريةةة للطلبةةة األردنيةةين واختياري ةة لآلخ ةرين ،وعلةةى

الطلبة يير األردنيين الذين لم يختاروا د ارسةة هةذه المةادة أن يدرسةوا بةدال منهةا أ مةادة

أخر تطرحها الجامعة.

المادة ( )0يوضع وصف للمادة مناسب لعدد الساعات المعتمدة المخصصة لها.

موزعةةة علةةى ثمانيةةة فصةةول أو عشةرة فصةةول حسةةب مةةا
يقةةدم كةةل قسةةم خطةةة استرشةةادية ّ
تقتضيه الخطة الدراسية لكل تخص .

المادة ( )8تكون مواد التخص

اإلجبارية واالختيارية من داخل القسم ،ويجوز أن يعطةى بعضةها
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من قسم أو أقسام أخر  ،ويتم ذلي بعد دراسة مشتركة من القسمين.

تطرح مواد الخطة الدراسية اإلجبارية مرة واحدة على األقل في كل عام دراسي.

تطرح مواد الخطة الدراسية االختيارية مرة واحدة على األقل كل أربعة فصول دراسية.

المادة ( )0أ .تصةنف المةواد التةةي تةةرد فةي الخطةةة الد ارسةةية علةةى أسةاس مسةةتويات د ارسةةية أربعةةة أو
خمسة.

ب .تثبت المتطلبات السابقة أو المتزامنة إزاء كل مادة.

 .تعطى كل مادة رقما يدل على مستواها ومجالها وتسلسلها.

د .يةةذكر إزاء كةةل مةةادة عةةدد السةةاعات المعتمةةدة ،وعةةدد سةةاعات المختبةةر األسةةبوعية أو
التطبيقية يالفعلية .

ه ة ةة .ال يجةةوز للطالةةب أن يةةدرس مةةادة مةةا قبةةل أن يةةدرس متطلبهةةا السةةابق أو أن يةةدرس
مادة متزامنة إال بموافقة رئيس القسم وعميد الكلية التي تدرس المادة.

مدة الدراسة والعـــبء الـــدراسي
المادة ( )01أوال:
أ.

للحصول على درجة البكالوريوس يكون الحد األدنى في كليتي الصيدلة

والهندسة ثمانية فصول أو أربع سنوات ،وفي الكليات األخر ستة فصول أو ثال

سنوات؛ وفي حالة إنهاء الطالب متطلبات الدرجة في مدة أقل من ذلي؛ يجوز لمجلس

العمداء تقلي
ب.

هذه المدة فصال دراسيا واحدا.

ال يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب مسجال للحصول على الدرجة

الجامعية األولى يالبكالوريوس على ثماني سنوات في كليتي الصيدلة والهندسة ،وسبع
سنوات في الكليات األخر .
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إذا استنفد الطالب المدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس وكان

من الممكن نظريا أن ينهي متطلبات التخر بدراسة فصل إضافي واحد ،فللمجلس أن
يوافق على منحه هذه الفرصة بناء على تنسيب من رئيس القسم المخت

وتنسيب

مجلس الكلية وشروحات مدير القبول والتسجيل.
ثانيا:

تكون مدة الفصل الدراسي ي 02ست عشرة أسبوعا بما في ذلي االمتحانات ،وتكون

مدة الفصل الصيفي ي 8ثمانية أسابيع بما في ذلي االمتحانات.
ثالثا:

أ.

يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب المسجل لنيل درجة

البكالوريوس يالعبء الدراسي ي 06اثنا عشرة ساعة معتمدة في الفصل الدراسي
الواحد ،ويستةثةنى من ذلي الطالب الذ

يتوقف تخرجه في نهاية ذلي الفصل على

دراسة عدد أقل من الساعات ،ويجوز في حاالت خاصة يقدرها العميد أن يقل العبء
الدراسي للطالب بمقدار ي 3ثال
ب.

ساعات معتمدة عن الحد األدنى المسموح به.

يكون العبء الدراسي للطالب في الجامعة ي 08ثماني عشرة ساعة معتمدة

في الفصل الدراسي حدا أقصى ،ويجوز أن يسجل ي 3ثال

ساعات معتمدة إضافية

إذا كان معدله التراكمي أو معدله في الفصل الدراسي السابق  %81فأكثر أو ما
يعادلها  ،أو كان متوقعا تخرجه في ذلي الفصل ،وبما ال يتعارض مع ق اررات مجلس

التعليم العالي النافذة .
ج.

يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب في الفصل الصيفي ي 9تسع

ساعات معتمدة .ويجوز أن يسجل ي 3ثال

ساعات إضافية إذا كان متوقعا تخرجه

في ذلي الفصل ،وبما ال يتعارض مع ق اررات مجلس التعليم العالي النافذة .
د.

يسمح للطالب أن يسجل ساعة إضافية معتمدة زيادة على الحد األقصى إذا

توقف تخرجه عليها  ،شريطة أن تكون ساعة تدريب أو مختبر  ،وبما ال يتعارض مع
ق اررات مجلس التعليم العالي النافذة.
ه.

يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب المعطى فرصة إضافية يأولى أو

ثانية ي 01خمس عشرة ساعة معتمدة في الفصل الدراسي ،و ي 9تسع ساعات

معتمدة في الفصل الصيفي.

و .يشترط التزام الطلبة بمواعيد التسجيل الرسمية المعلنة  ،عبر موقع الجامعة

اإللكتروني ولوحات اإلعالنات الورقية واإللكترونية في الكليات والجامعة .
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رابعا:

أ .يصنف الطلبة المسجلون لنيل الدرجة الجامعية األولى على أربعة أو خمسة
مستويات ،على أن يكون الطلبة قد درسوا بنجاح الساعات المعتمدة المطلوبة لكل

مستو  ،وعلى النحو اآلتي:
.0
.6

مستو السنة األولى :ما ال يزيد على ي. 36

مستو السنة الثانية :ما يزيد على ي 36ويقل عن ي 22ساعة معتمدة.

.3

مستو السنة الثالثة :ما يساو ي 22ويقل عن ي 99ساعة معتمدة.

.4

مستو السنة الرابعة :ما يساو ي 99ويقل عن ي 040ساعة معتمدة.

.1

مستو السنة الخامسة :ما يساو أو يزيد على ي 040ساعة معتمدة.

ب .ال يجوز للطالب المسجل في أ من برام البكالوريوس أن يلتحق في الوقت نفسه
في أ برنام آخر في الجامعة مهما كان نوعه أو مستواه.

المـــــواظبــــــــة

المادة ( )00أ .تشترط المواظبة لطلبة الجامعة كلهم في المواد التي يسجلون فيها ،وتشمل:

المحاضرات ،والمناقشات ،والساعات العملية ،والتدريب الميداني حسب الساعات

المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية.

أ .يقوم مدرس المادة بتسجيل الغياب والحضور على كشوفات خاصة ويسلمها شهريا
إلى رئيس القسم المعني الذ تعطى فيه المادة حتى نهاية الفصل الدراسي ،وتحف
الكشوفات لديه إلى نهاية الفصل الدراسي الذ يليه.

ب .ال يسمح للطالب أن يتجاوز ييابه في أ

مادة مسجل فيها عن ي %01من

الساعات المعتمدة لها دون عذر يقبله مدرس المادة.

ج .يتم حرمان الطالب الذ

تتجاوز يياباته نسبة ي %01من مجموع الساعات

المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهر يقبله عميد الكلية التي تدرس المادة،
وتعد نتيجة الطالب في تلي
ويتم ذلي بتنسيب من مدرس المادة وبموافقة العميدّ ،
المادة يصف ار  ،وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية ،وفي جميع األحوال تدخل
نتيجة ذلي الرسوب في حساب معدل عالمات الطالب الفصلي والتراكمي أليراض

اإلنذار والفصل من التخص

 ،ويتم تبليغ مدير القبول والتسجيل بذلي مباشرة عند

وصول يياب الطالب للنسبة المبينة سابقا.

ن .إذا ياب الطالب أكثر من ي %61من مجموع الساعات المقررة لمادة ما ،وكان
يعد منسحبا من
هذا لعذر مرضي أو قهر يقبله عميد الكلية التي تدرس المادةّ ،
تلي المادة ،وتطبق عليه أحكام االنسحاب ،ويبلغ العميد مدير القبول والتسجيل
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ق ارره بذلي ،وتثبت كلمة يمنسحب إزاء تلي المادة في السجل األكاديمي للطالب.

ه .الطلبة الذين يمثلون المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية ،فيسمح لهم التغيب
يعد منسحبا وتطبق عليه أحكام
بنسبة ال تةتةجاوز ي ، %61واذا تجاوزها أحدهم ّ
االنسحاب.

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

الطالب عن المواظبة ،وفي الحاالت القاهرة األخر يقدم الطالب ما يثبت عذره
القهر خالل أسبوع من تاري زوال أسباب الغياب.

 .يقوم عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومدير القبول والتسجيل
بتنفيذ أحكام المواظبة اآلنفة الذكر.

ز .في جميع االحوال يعد الطالب منسحبا في حال تجاوز الطالب  %61نسبة الغياب.

االمتحانات والعالمــات والمعدالت
المادة ( )00أ .يجر حساب العالمات وتسجيلها لكل مادة بالنسبة المئوية مع بيان عدد
ساعاتها المعتمدة.

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

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

 .0يخص

ألعمال الفصل ي %11من العالمة النهائية ،وتشمل :امتحانين

تحريريين خالل الفصل ،يعقد األول في نهاية األسبوع السادس في الفصل

الدراسي يالثال

في الفصل الصيفي  ،ويعقد االمتحان الثاني في نهاية األسبوع

الثاني عشر في الفصل الدراسي يالسادس في الفصل الصيفي  ،ويخص

ما

ال يزيد على ي %01من أعمال الفصل لتشمل أشكال التقييم األخر مثل:

التقارير ،والواجبات ،والبحو  ،والمقالة التحليلية ،واالختبارات اليومية القصيرة
والشفوية ،واألعمال الفصلية األخر التي تةتةضمنها خطة المادة ،ويبلغ الطالب

بجميع هذه األعمال فور تصحيحها.
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لالمتحان النهائي ي %11من العالمة النهائية ويكون تحريريا وشامال

للمادة وخطتها الموزعة على الطلبة في بداية الفصل الد ارسي.

 .3تحدد مجالس األقسام المعنية بيان كيفية توزيع عالمات الجزء العملي من المواد
النظرية ،على أن يقترن ذلي بموافقة مجلس الكلية.

 .4تستةثةنى مواد الندوات ،والبحو  ،والتدريبات ،ومشاريع التخر التي لها ساعات
معتمدة ،إذ يقرر مجلس كل كلية متطلبات النجاح ،وطرق تقويم مستو

تحصيل الطالب في كل منها ،وتعلن للطلبة في بداية الفصل الدراسي ،ويعلم

مدير القبول والتسجيل بذلي.
ثانيا :المواد العملية الخالصة:
أ .يخص

ألعمال الفصل ي %21من العالمة النهائية ،وتشمل :عالمات

ب .يخص

ي %41من العالمة النهائية لالمتحان النهائي.

التقارير ،والتقويم ،واالمتحانات اليومية.

ثالثا :ال يجوز للطالب الذ حصل على مجموع ي %11في أعمال الفصل في أ
مادة مهما كان نوعها ،التغيب أو عدم التقدم لالمتحان النهائي من أجل استكمال

العالمة النهائية للمادة واعتمادها ،وخالف ذلي يحال األمر لمجلس الكلية الستكمال
نتيجة هذه المادة.

يدرسها عدد من األساتذة ،يعين رئيس
المادة ( )00في حالة تعدد الشعب للمادة الواحدة التي ّ
القسم أحد مدرسي المادة ليكون منسقا على تدريس المادة ،وتحدد مواعيد االختبارات
تكون مشتركة في خطة المادة ،وموحدة في

واالمتحانات الموحدة للمادة بحي

أسلوب التقييم ،وذلي بالتعاون مع مدرسي المادة جميعهم.

المادة ( )00أ .ترد أوراق االختبارات للطالب بعد تصحيحها خالل أسبوع من تاري االمتحان،
ويسمح للطالب مراجعة عالمته مع مدرس المادة خالل مدة أقصاها أسبوع من

تاري رد أوراق االمتحان ،وبعد انقضاء أسبوع على رد أوراق االمتحان للطالب،
تثبت عالمته وترسل كشوفات الطلبة وعالماتهم إلى عمادة الكلية ،ويحتف

تعد هذه الكشوفات والعالمات نهائية للطلبة وال يجوز
القسم بنسخة منهاّ ،
تغييرها ،ويستثنى من ذلي االختبارات اإللكترونية.
ب .تحف أوراق االمتحان النهائي لد عمادة الكلية لمدة فصل دراسي ،ثم يجر
إتالفها باالتفاق بين عميد الكلية المخت

 ،ومدير القبول والتسجيل.

ج .ترسل كشوفات العالمات النهائية في كل مادة بتفصيالتها إلى القسم لدراستها،
والتحقق من توازنها ،ثم ترفع إلى عميد الكلية ،وذلي للبت فيها ثم إقرارها من
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قبل مجلس الكلية ،وترسل إلى مدير القبول والتسجيل لرصدها واعتمادها.

د .مدرس المادة مسؤول عن رصد وتدقيق أوراق االختبارات واالمتحانات الخاصة
بمواده ،وعن نقلها إلى الكشوف المعتمدة بشكل صحيح ونهائي.

المادة ( )00أ .كل من يتغيب بعذر عن امتحان معلن عنه ،عليه أن يقدم ما يثبت عذره إلى
مدرس المادة خالل ثالثة أيام من تاري زوال العذر ،وخالف ذلي يرصد له
عالمة صفر في االمتحان الذ تغيب عنه ،وفي حالة قبول عذر الطالب ،على

مدرس المادة إجراء امتحان تعويضي لالمتحان األول للطالب قبل االمتحان

الثاني ولالمتحان الثاني قبل بدء االمتحانات النهائية.

ب .مع مراعاة ما ورد في المادة ي00ة ز من هذه التعليمات ،كل من يتغيب عن
االمتحان النهائي المعلن عنه ،عليه أن يتقدم بعذره إلى عميد الكلية التي تدرس
تلي المادة خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاري عقد االمتحان ،واذا قبل عميد

الكلية التي تدرس المادة عذر الطالب ،توضع له مالحظة ييير المكتمل ويتم

إشعار القسم ومدرس المادة ودائرة القبول والتسجيل بذلي ،وخالف ذلي ترصد
له دائرة القبول والتسجيل عالمة صفر في االمتحان الذ تغيب عنه.

ج .إذا لم يبلغ مدرس المادة بقبول العميد لعذر الطالب عند رصد العالمات ،يرصد
مدرس المادة له عالمة يغ مقابل االمتحان النهائي ،وترصد عالماته األخر

مفصلة ،ويتم تعديلها من قبل التسجيل إلى ييير مكتمل بعد قبول عذر

الطالب.

د .يبلغ عميد الكلية التي تدرس المادة ق ارره بقبول عذر الطالب الذ
امتحان نهائي معلن عنه في مادة ما إلى القسم الذ

تغيب عن

يقوم بإجراء الالزم ليقوم

مدرس المادة أو من ينيبه القسم في حال عدم تواجد المدرس إلجراء امتحانات
يير المكتمل للطالب خالل األسبوع األول وحتى األسبوع الرابع من الفصل

الذ يليه حسب المواعيد المعلن عنها من قبل الكليات ،ويبلغ عميد الكلية مدير
القبول والتسجيل بذلي.

ه .إذا تغيب الطالب عن مناقشة مشروع  ،أو لم يستطع استكماله بعذر يعتمده
عميد الكلية  ،فإنه يجوز – بموافقة مجلس القسم – اعتبار عالمة الطالب في

هذه المادة ييير المكتمل .

ت .ال يجوز عقد امتحان يير مكتمل أل

طالب إال إذا كان مسجال في الجامعة

للفصل الدراسي الذ سيقدم فيه االمتحان يير المكتمل ،وتسند لرؤساء األقسام
مهمة متابعة أوضاع هؤالء الطلبة وتسجيلهم من خالل سجالتهم األكاديمية،
ويستةثةنى من ذلي الطالب المتوقع تخرجه ،أو الذ فصل من التخص
34
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المادة ( )00أ .يجوز للطالب أن يطلب مراجعة عالمته في االمتحان النهائي أو في مفردات
العالمة النهائية في أ

مادة خالل مدة أقصاها شهر من تاري إعالن النتائ ،
في جمع

وللعميد في هذه الحالة أن يقوم بالتحقق من عدم وجود خطأ ماد

العالمات ونقلها ،ومن عدم وجود أسئلة يير مصححة ،وذلي عن طريق لجنة
من :العميد أو من ينيبه ،ورئيس القسم ،ومدرس المادة أو أحد مدرسيها ،وعلى
العميد في حال تأكده من وجود خطأ ماد في جمع العالمات أو نقلها أن يقوم
بتصحيح هذا الخطأ بعد التنسيق مع مدرس المادة ورئيس القسم المخت

ب .يدفع الطالب الرسم المقرر عن كل طلب يتقدم به لمراجعة أ

.

عالمة من

عالماته النهائية.

ج .يرفق الطالب اإليصال المالي مع الطلب المقدم إلى عميد الكلية التي تدرس
المادة.

د .يتم تزويد دائرة القبول والتسجيل بنتائ طلب المراجعة خالل مدة أقصاها أسبوع
من تاري تسلم طلب المراجعة ،ومدة ثالثة أيام بالنسبة للطلبة المتوقع تخرجهم

في ذلي الفصل.

المادة ( )00أ .الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة هو ي. %11
ب .تخص
منها:

لنسب المعدل الفصلي والتراكمي المئوية التقديرات المبينة إزاء كل

العالمة

النقاط

%011 – 84

ممتاز

 – 22أقل من %84

جيد جدا

 – 28أقل من %22

جيد

 – 21أقل من %28

مقبول

 – 11أقل من %21

ضعيف

أقل من %11

راسب

.
 .0يجر احتساب المعدل الفصلي والتراكمي بضرب العالمة النهائية لكل مادة
بعدد الساعات المعتمدة لتلي المادة وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة
على مجموع عدد الساعات المعتمدة لجميع المواد.

 .6يحسب معدل الطالب التراكمي في المواد المشمولة بالخطة الدراسية للتخص
الملتحق به الطالب ،مع مراعاة ما ورد في المادة رقم ي2ةأ .
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 .3يكون معدل الفصل عبارة عن معدل عالمات المواد التي درسها الطالب نجاحا
أو رسوبا في ذلي الفصل.

 .4في حالة رسوب الطالب تثبت عالمة الرسوب إذا كانت ي %31فما فوق،
وتجبر كل عالمة دون الة ي %31إلى ي. %31

 .1يثبت المعدل الفصلي أو التراكمي ألقرب منزلة عشرية.
 .2يوضع اسم الطالب الذ

يحصل على معدل فصلي مقداره ي %84فأكثر

على الئحة الشرف للكلية شريطة أن يكون بمستو السنة الثانية فما فوق ،وأن

ال يقل معدله التراكمي عن ي ، %21وأن ال يقل عدد الساعات المسجلة عن

ي 01خمس عشرة ساعة معتمدة في ذلي الفصل ،وأن ال يكون قد أوقعت
عليه إحد العقوبات التأديبية المنصو

عليها في نظام تأديب الطلبة.

 .2يوضع اسم الطالب على الئحة شرف الجامعة إذا حصل على معدل تراكمي
ال يقل عن ي %84لمدة ثالثة فصول متتالية ،وأن ال يقل عدد الساعات

المسجلة عن ي 01خمس عشرة ساعة معتمدة في كل فصل من هذه الفصول

شريطة أن ال يكون من ضمنها المواد االستدراكية أو مادة العلوم العسكرية،
وأن ال يكون قد أوقع عليه إحد العقوبات التأديبية المنصو

عليها في نظام

تأديب الطلبة ،وال يعد الفصل الصيفي فصال لهذا الغرض.

إنذار الطالب وفصله
المادة ( )08أ.

ينذر الطالب الذ

يقل معدله التراكمي عن ي %21في أ فصل من الفصول

الدراسية يإنذار أول باستةثةناء الفصل الدراسي األول اللتحاقه بالجامعة والفصل

ب.

الصيفي.

 .0إذا حصل الطالب على إنذار أول كما ورد في الفقرة يأ  ،فعليه أن يلغي مفعوله
برفع معدله التراكمي إلى ي %21فما فوق في الفصل الذ يليه ،واذا لم يتمكن

من ذلي فيوجه له إنذار ثان.

 .6إذا أخفق الطالب في إلغاء اإلنذار الثاني في نهاية الفصل الذ

حصل فيه

على اإلنذار ،فيسمح له بالتسجيل لمدة أقصاها فصالن دراسيان حتى يتمكن

من رفع معدله التراكمي إلى ي %21ويبلغ مدير القبول والتسجيل الطالب بذلي
خطيا وال يفصل الطالب بسبب ذلي.

 .يعد الطالب مفصوال من التخص
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الفقرة يبة ، 6ويستةثةنى من ذلي الطالب الذ

أتم بنجاح ي %21من مجموع

الساعات المعتمدة للتخر حسب الخطة بما فيها المواد التي تمت معادلتها له

في الجامعة من مؤسسة تعليمية أخر من الساعات المعتمدة حسب خطته
الدراسية ،ويجوز لمن فصل من التخص

د .إذا استنفد الطالب جميع الفر

أن ينتقل إلى تخص

آخر.

الممنوحة له لرفع معدله التراكمي إلى ي%21

فما فوق ،فيسمح له بالتسجيل في الفصل الصيفي فرصة أخيرة.

هة ة .يفصل من التخص
ي %11في أ

الطالب الذ

يحصل في المعدل التراكمي على أقل من

فصل دراسي بعد الفصل األول اللتحاقه بالجامعة ،ويجوز له

االنتقال إلى تخص

آخر ،ويستةثةنى من ذلي الفصل الصيفي.

و .ال يعد الفصل الصيفي فصال أليراض إنذار الطالب الذ

يحصل على معدل

تراكمي يقل عن ي. %21

ز .مع مراعاة الحد األعلى للتسجيل في الجامعة ،يعامل الطالب المنتقل من
تخص

إلى آخر في الجامعة معاملة الطالب المستجد وذلي لغايات التأجيل

واإلنذار والفر

الممنوحة والفصل من التخص

.

ح .إذا حصل الطالب في فصل دراسي ما على نتيجة ييير مكتمل وكان تحت
طائلة الفصل لتدني معدله التراكمي ،فيبت في فصله بشكل قاطع بعد اكتمال
عالمات مواد الفصل الدراسي أو رسوبه في المادة ،ويكون الطالب مفصوال

حكما من نهاية الفصل الذ

لم يرتفع معدله التراكمي فيه إلى الحد المطلوب

وهو ي %21بسبب عدم نجاحه أو رفع معدله أو عدم تقديمه لالمتحان ،ويتم
تنظيم دراسة الطالب حسب نموذ

تعهد يتضمن وضع الطالب وتعليمات

الجامعة تعده دائرة القبول والتسجيل.

ط .ال يجوز إعادة قبول الطالب المفصول من تخص
في التخص

نفسه مرة أخر .

ما أل

سبب من األسباب

 .يصدر ق اررات اإلنذار األكاديمية والفصل مدير القبول والتسجيل ،ويبلغ عمداء
الكليات ورؤساء األقسام بها تباعا ،أما ق اررات الفصل النهائي من الجامعة

فيصدرها مجلس العمداء بناء على تنسيب مدير القبول والتسجيل.

ي .يعد إعالن ق اررات اإلنذار ومنح الفرصة والفصل النهائي من الجامعة وأ
أكاديمية أخر تخ

أمور

الطلبة على لوحة اإلعالنات في كلية الطالب المعني

تبليغا بالمعنى القانوني.

ل  .تظهر العقوبات التأديبة للطالب في كشف عالماته .
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إعـــادة دراســـــة المــواد
المادة ( )00أ .على الطالب إعادة دراسة كل مادة إجبارية في الخطة الدراسية حصل فيها على
نتيجة راسب ،وفي حالة رسوبه في مادة اختيارية يجوز له إعادتها أو اختيار
ييرها من المواد االختيارية في الخطة الدراسية.

مادة في خطته الدراسية لرفع معدله التراكمي إذا

ب .يجوز للطالب إعادة دراسة أ

كانت عالمته فيها أقل من ي. %21

ج .إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما ،فترصد له العالمة الجديدة وتدخل في المعدل
الفصلي والتراكمي.

د .في حالة إعادة الطالب دراسة مادة ما ،فإن ساعات تلي المادة تدخل في حساب
عدد الساعات المطلوبة للتخر مرة واحدة.

االنسحاب من المواد ومن الفصل
الدراسي

المادة ( )01أ .يسمح للطالب سحب المواد واضافتها في الفترة المحددة في التقويم الجامعي قبل
بداية الفصل الدراسي بما في ذلي الفصل الصيفي ،وال يظهر االنسحاب في هذه

الحالة في سجل الطالب األكاديمي.

ب .ال تةثةبت في سجل الطالب مالحظة يمنسحب من المادة أو المواد التي انسحب
منها وال يترتب عليه يرامات مالية ،وذلي في الحاالت اآلتية:

 .0إذا عدل موعد التدريس لمادة أو أكثر رسميا ،وترتب على ذلي تعارض في جدول
الطالب الدراسي.

 .6إذا حصل خطأ في إرشاده.

 .3إذا حصل خطأ في تسجيله.

المادة ( )00أوال:
أ.

يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر كما يأتي:

 .0خالل مدة أقصاها ي 04أسبوعا من بدء الفصل الدراسي ،و ي 2أسابيع من بدء
الفصل الصيفي وتةثةبت في سجل الطالب مالحظة يمنسحب .

 .6يتم االنسحاب في هذه الحالة حسب نموذ خا
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ويتضمن هذا النموذ تةنةسيب مدرس المادة ،وموافقة عميد الكلية ويرسل إلى مدير

القبول والتسجيل العتماده.

يتجاوز مجموع ييابه بعذر ي%01

يعد الطالب الذ
ب .مع مراعاة المادة ي00ةه ّ
من الساعات المقررة في كل مادة من مواد الفصل منسحبا من الفصل ،ويثبت في
سجله مالحظة يمنسحب  ،وتعتبر دراسته لذلي الفصل مؤجلة.

ثانيا :يرصد للطالب من قيمة رسوم الساعات المعتمدة للمادة أو المواد التي ينسحب

منها كما يأتي:

أ .القيمة كاملة إذا انسحب خالل فترة السحب واإلضافة المعلن عنها حسب تقويم
الجامعة.

ب .ي %21منها إذا انسحب خالل أسبوعين من بدء الدراسة في الفصل الدراسي وبعد
ثالثة أيام من بدء الدراسة في الفصل الصيفي.

ج .ي %11منها إذا انسحب الطالب في األسبوع الرابع من بدء الدراسة وأسبوع من
بدء الدراسة في الفصل الصيفي.

د .ي %61منها إذا انسحب الطالب في األسبوع الخامس من بدء الدراسة في الفصل
الدراسي وعشرة أيام من بدء الدراسة في الفصل الصيفي.

هة ة .يفقد الطالب قيمة الرسوم كاملة إذا انسحب في األسبوع السادس أو بعده من بدء
الدراسة في الفصل الدراسي ،وبعد أسبوعين من بدء الدراسة في الفصل الصيفي.

ثالثا :مع مراعاة ما ورد في المادة ي01ةثالثاةأ  ،ال يجوز نتيجة لالنسحاب أن يقل
عدد الساعات التي يسجل الطالب لدراستها عن الحد األدنى المسموح به وفق هذه

التعليمات.

رابعا :يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إلى عميد الكلية باالنسحاب من جميع المواد التي
تعد دراسته في ذلي الفصل مؤجلة،
سجلها لذلي الفصل ،وبعد موافقة العميد على ذلي ّ
وللطالب أن يتقدم بهذا الطلب في أ وقت شريطة أن يسبق بدء االمتحانات النهائية،
وفي هذه الحالة يطبق عليه ما ورد في يثانيا من هذه المادة.
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تأجيـــل الـــدراســــة
المادة ( )00أ .مةةع م ارعةةاة مةةا ورد فةةي الفق ةرة يهة ة مةةن هةةذه المةةادة ال يجةةوز أن تزيةةد مةةدة التأجيةةل
على أربعة فصول دراسية سواء كانت متصلة أم منفصلة.

ب .للطالةةب أن يتقةةدم إلةةى دائ ةرة القبةةول والتسةةجيل بطلةةب لتأجيةةل د ارسةةته فةةي الجامعةةة
على النموذ المعتمد قبةل بةدء الفصةل الد ارسةي الةذ يةود تأجيلةه إذا تةوافرت لديةه

أسباب تقتنع بها الجهة المختصة بالموافقة على التأجيل ،وذلي وفقا لما يأتي:

 .0عميد الكلية ،إذا كان التأجيل المطلوب لمدة فصل دراسي واحد ،وال يتجاوز اربعة
فصول سواء أكانا متصلين أم منفصلين.

 .6مجلس الكلية ،إذا كان التأجيل المطلوب لمدة تتجاوز اربعةة فصةول وال تزيةد علةى
ست فصول سواء أكانت متصلة أم منفصلة.

ج .إذا مة ّةر أسةةبوعان علةةى بدايةةة التةةدريس ولةةم يكةةن الطالةةب مسةةجال أو مةةؤجال لةةذلي
الفصة ةةل ،فيفقة ةةد الطالة ةةب مقعة ةةده فة ةةي الجامعة ةةة لكنة ةةه يحة ةةتف بسة ةةجله األكة ةةاديمي.
ويسةةتطيع الطالةةب العةةودة للد ارسةةة إذا تقةةدم بعةةذر يقبلةةه المجلةةس ،وذلةةي بق ةرار مةةن

المجلس بناء على توصية من لجنة البت في قضايا الطلبة.

د .مع مراعاة المادة ي66ةب ال يجوز تأجيةل د ارسةة الطالةب المسةتجد أو المنتقةل إال
بعد مضي فصل دراسي على التحاقه بالتخص

في الجامعة.

ه ة ة .ال تعةد الموافقةةة علةى العةودة نافةةذة إال بعةد اسةةتكمال تسةديد مةا علةةى الطالةب مةةن
التزامات مالية نحو الجامعة.

ت .إذا أوقةةع علةةى الطالةةب عقوبةةة تأديبيةةة تتضةةمن إلغةةاء تسةةجيل الم ةواد جميعهةةا التةةي
س ةةجلها ف ةةي فص ةةل د ارس ةةي ،أو الفص ةةل المؤق ةةت لم ةةدة فص ةةل أو أكث ةةر فيع ةةد ه ةةذا

الفصلة الفصول مؤجلة ،وتحسةب مةن ضةمن الحةد األعلةى المسةموح بةه للتأجيةل،
ويجوز تجاوز الحد األعلى لمدة التأجيل لغايات تنفيذ العقوبة التأديبية فق .

ز .ال تحسب مدة التأجيل مةن الحةد األعلةى للمةدة المسةموح بهةا للحصةول علةى درجةة
البكالوريوس.

ح .يبلغ رئيس القسم المعني من خالل العميد ومدير القبول والتسجيل بقرار التأجيل.
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فقد المقعد الجامعي
المادة ( )00أ .يعد الطالب المتخلف عن التسجيل بعةد مةرور أسةبوعين مةن بةدء الفصةل الد ارسةي
فاقدا لمقعده.

ب .يجوز للطالب الذ فقد مقعده ،أن يتقدم بطلب عودة للدراسةيقضايا الطلبة علةى
النم ةةوذ المعتم ةةد  ،وينظ ةةر المجل ةةس أو م ةةن يفوض ةةه النظ ةةر ف ةةي إع ةةادة تس ةةجيله

تعد عودته نافذة إال بعد دفع الرسوم المقررة .
واالحتفاظ بسجله األكاديمي  ،وال ّ
ج .تحسب مدة فقد المقعد من الحد األعلى المسموح به للدراسة.

د .يحةةتف الطالةةب الةةذ فقةةد مقعةةده بسةةجله األكةةاديمي إذا لةةم تتجةةاوز مةةدة فقةةد المقعةةد
سةةبعة فصةةول د ارسةةية وخةةالف ذلةةي يفقةةد الطالةةب سةةجله األكةةاديمي فةةي الجامعةةة
ويصدر قرار من مجلس العمداء بفصله من الجامعة إذا تعدت مدة االنقطاع عن

يعد الطالب مفصوال حكما من الجامعة.
سبعة فصول دراسية ،وفي هذه الحالة ّ
ه ة ة ة .يج ةةوز للطال ةةب ال ةةذ قبل ةةت عودت ةةه للجامع ةةة أو ق ةةام بتأجي ةةل د ارس ةةته ،أن يتق ةةدم
المتحانةةات يييةةر المكتمةةل للم ةواد التةةي تخلةةف عةةن أداء امتحاناتهةةا النهائيةةة قبةةل

فقةةد المقعةةد أو التأجيةةل ش ةريطة أال تزيةةد المةةدة بمجموعهةةا يمةةدة فقةةد المقعةةد ومةةدة

التأجيل على فصلين دراسيين متتاليين وأن يقوم بتأدية االمتحان حسب المواعيةد
المعلن عنها في الكليات.

االنتقــــــــــــــال
المادة ( )00أ .يسمح بانتقال الطالب إلى الجامعة في حالة تةوافر مقعةد شةاير لةه وحسةب الشةروط
اآلتية:

 .0أن يكة ةةون معدلة ةةه فة ةةي الثانوية ةةة العامة ةةة مقب ة ةوال فة ةةي التخص ة ة

المنتقة ةةل إلية ةةه فة ةةي

الجامعة.

 .6أن يكةةون منةةتقال مةةن جامعةةة أو كليةةة جامعيةةة أو معهةةد جةةامعي معتةةرف بةةه وأن
يكون قد قبل فيها حسب أسس القبول العامة الصادرة عن مجلس التعليم العالي.

 .3أن يكم ةةل بنج ةةاح ف ةةي الجامع ةةة م ةةا ال يق ةةل ع ةةن نص ةةف ع ةةدد الس ةةاعات المعتم ةةدة
المطلوبةةة للتخةةر حسةةب الخطةةة المقةةررة حةةين قبةةول الطالةةب بمةةا فةةي ذلةةي نصةةف
عةةدد سةةاعات التخص ة

االجباريةةة واالختياريةةة والمسةةاندة ويكةةون مةةن ضةةمن مةةدة

الدراسة الفصالن األخيران لدراسته.

 .4أن تكون دراسته السابقة باالنتظام ،ويير مفصول فصال تأديبيا.
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ب.تتم معادلة المواد التي درسها الطالب في جامعة أخر من قبل األقسةام األكاديميةة
المعنية بتدريس تلي المواد ،وال تحسب في معدله الفصلي والتراكمي.

 .يؤخ ةةذ أر األقس ةةام األكاديمي ةةة األخ ةةر ف ةةي أم ةةر معادل ةةة المة ةواد الت ةةي تق ةةع ض ةةمن
تخصصها.

د .إذا قبل طالب مستجد في الجامعةة ،وكةان قةد درس مةوادا ضةمن متطلبةات حصةوله
عل ةةى درج ةةة علمي ةةة قب ةةل قبول ةةه  ،وكان ةةت ه ةةذه المة ةواد ض ةةمن خطت ةةه الد ارس ةةية ف ةةي

التخصة ة

الجدي ةةد ال ةةذ قب ةةل في ةةه ،فت ةةتم معادل ةةة ه ةةذه المة ةواد م ةةن قب ةةل األقسة ةةام

األكاديميةةة المعنيةةة بتةةدريس الم ةواد ،وتطبةةق علةةى الطالةةب فةةي هةةذه الحالةةة أحكةةام

االنتقةةال الخ ةةارجي مةةن حية ة
المادة ()00

الالزمين لتخرجه.

المةةدة الزمني ةةة وطبيعةةة الس ةةاعات المعتمةةدة وع ةةددها

أ .يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخر مقابل كةل ي 01خمةس
عشرة ساعة معتمدة حسبت له من الجامعة المنتقل منها.

ب .يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المسةتجد ،لغايةات التأجيةل واإلنةذار والفصةل
من التخص

.

 .تقةةةدم طلبة ةةات االنتقة ةةال إلة ةةى مة ةةدير القبةةةول والتسة ةةجيل علة ةةى النمة ةةاذ المقة ةةررة لهة ةةذا
الغرض ،وفي أ حال من األحوال يكون االنتقال بحد أقصى لمرتين.

د .ال تحس ةةب للطال ةةب المنتق ةةل أ م ةةادة مض ةةى عل ةةى د ارس ةةتها أكث ةةر م ةةن ي 2س ةةبع
المادة ( )00أ.

سنوات ،باستثناء متطلبات الجامعة والمواد الحرة .

يسمح لطلبة الجامعة بدراسة ما ال يزيد على ي 08ثماني عشرة ساعة معتمدة في

جامعة معترف بها خار األردن ،وتحسب لهم هذه الساعات وفق الشروط اآلتية:

 .0أن يكون الطالب منتظما في دراسته في الجامعة.

 .6أن يك ةةون الطال ةةب ق ةةد أنه ةةى د ارس ةةة م ةةا ال يق ةةل عل ةةى ي 32س ةةت وثالث ةةون س ةةاعة
معتمدة في الجامعة.

 .3أن تكون دراسته في الجامعة باالنتظام.

 .4مع مراعاة المادة ي62ةد أن يدرس الطالب هذه الساعات في يير فصل تخرجه.
 .1أن يحصة ةةل الطالة ةةب علة ةةى موافقة ةةة خطية ةةة مسة ةةبقة حسة ةةب النمة ةةوذ المعتمة ةةد لهة ةةذا
الغرض.

 .2أن يكون ناجحا في هذه الساعات بحد أدنى ي %21في كل مادة.
 .2مةةع م ارعةةاة المةةادة ي 64ال يجةةوز أن يزيةةد عةةدد السةةاعات التةةي يةةتم معادلتهةةا علةةى
ي %11من ساعات الخطة الدراسية.

 .8مع مراعاة المةادة ي ، 60تعةد المةدة التةي يدرسةها الطالةب فةي جامعةة أخةر تةأجيال
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للطالب إذا كانت دراسته في فصل عاد .

 .9ال يع ةةد اس ةةتكمال الش ةةروط المطلوب ةةة جميعه ةةا التزام ةةا م ةةن الجامع ةةة بالموافق ةةة عل ةةى
الدراسة خار الجامعة.

 .01تسديد االلت ازمةات الماليةة كلهةا للجامعةة  ،ودفةع الرسةوم المقةررة لتسةجيل فصةل ح ّةر
خار الجامعة

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
المادة ( )00تمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات اآلتية :
أ.
 .0النجاح في المواد المطلوبة جميعها للتخر في الخطة الدراسية.
 .6الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن ي. %21

 .3إتمام المتطلبات األخر التي تقتضيها الخطة التي يتخر بموجبها الطالب.

ب .انقضة ةةاء المة ةةدة الة ةةدنيا المطلوبة ةةة للحصة ةةول علة ةةى الدرجة ةةة ،وعة ةةدم تجة ةةاوز المة ةةدة
القصو  ،حسبما ورد في المادة ي 01من هذه التعليمات.

ج .إكمةال الطالةب ،المنتقةل أو الطالةةب المنةتظم الةذ سةمح لةةه بالد ارسةة فةي جامعةةة

أخر داخل األردن أو خارجه وتم معادلة مواد له في الجامعة ما ال يقل عةن نصةف

عةةدد السةةاعات المعتمةةدة المطلوبةةة للتخةةر حسةةب الخطةةة الد ارسةةية النافةةذة حةةين قبةةول

الطالةةب ،مةةن ضةةمنها علةةى األقةةل نصةةف عةةدد السةةاعات المعتمةةدة لمتطلبةةات القسةةم
التخصصية.

يعد الفصل الصيفي
د .أن يقضي الطالب فصلي دراسته األخيرين في الجامعة وال ّ
فصال دراسيا لهذا الغرض.
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أحكام عامة
المادة ()08

يشترط في الطالب الخري أن يكون مسجال في فصل تخرجه او لديه مواد يير مكتمل.

المادة ( )00أ .للعميةةد بع ةةد أخ ةةذ أر رئ ةةيس القس ةةم أن يواف ةةق عل ةةى أن ي ةةدرس الطال ةةب م ةةادة أو م ةةادتين،
بديلتين عنهما ،ويعلم مدير القبول والتسجيل بذلي ،شريطة ما يأتي:

 .0أن تكون المادة أو المادتان من الخطة الدراسية للطالب.

 .6أن تك ةةون المة ةةادة أو المادتة ةةان اختيارية ةةة يي ةةر مطروحة ةةة أو مطة ةةروحتين أو مطروحة ةةة
ومتعارضة مع مادة إجبارية أو اختيارية.

 .3أن يكون تخر الطالب متوقفا علةى د ارسةة مةادة إجباريةة واحةدة أو مةادتين اختيةاريتين
أو إحداهما إجبارية.

 .4يجوز أن يدرس الطالب مادة أو مادتين بديلتين من خار خطته الدراسية إذا كةان قةد
أنهى قائمة متطلبات القسم االختيارية.

ب.

لمجلةةس العمةةداء وألسةةباب صةةحية أو ظةةروف قةةاهرة يقةةدرها الموافقةةة علةةى أن يةةدرس

الطالب مادة أو مادتين بديلتين.

ج.

إذا توقف تخر الطالب على اجتياز مةادة واحةدة ،سةبق لةه أن درسةها ثةال
أكثةةر يباالضةةافة لد ارسةةة م ةواد أخةةر

ول ةم يةةنجح فةةي تلةةي المةةادة ،فإنةةه يجةةوز بموافقةةة

العميةةد وتوصةةية مةةن رئةةيس القسةةم المخةةت
للمادة المستبدلة من حي

د.
المادة ()01

أ.

مةرات أو

 ،السةةماح لةةه بد ارسةةة مةةادة بديلةةة مماثلةةة

مستواها وعدد ساعاتها المعتمدة.

في جميع األحوال ال يجوز للطالب أن يدرس أكثر من مادتين بديلتين.

يجةةوز لمجلةةس الكليةةة بنةةاء علةةى توصةةية مةةن مجلةةس القسةةم وشةةروحات مةةدير القبةةول
والتسجيل أن يوافق على أن يستبدل القسم مادتين بمادتي مهارات االتصال فةي اللغةة
االنجليزية للطلبة الذين لم يدرسوا اللغة االنجليزية في شهادة الدراسة الثانوية العامة.

ب.

يجةةوز لمجلةةس الكليةةة بنةةاء علةةى توصةةية مةةن مجل ةس القسةةم وشةةروحات مةةدير القبةةول

والتس ةةجيل أن يواف ةةق عل ةةى أن يس ةةتبدل القس ةةم مة ةواد أخ ةةر بمة ةواد مه ةةارات الحاس ةةوب

ومباد ء اإلحصاء للطلبة المكفوفين.
المادة ()00

تم ةةنح ش ةةهادات التّخ ةةر عن ةةد اس ةةتحقاقها ف ةةي نهاي ةةة ك ةةل فص ةةل  ،ويق ةةام حف ةةل التّخ ةةر وف ةةق
إجراءات يقرها مجلس العمداء.

المادة ()00

إذا انسحب الطالب من الدراسة في الجامعةة قبةل أن يسةجل مةواد الفصةل فةال تةرد لةه رسةوم

المادة ()00

التسجيل لذلي الفصل.

يبةةت مجلةةس العمةةداء فةةي الحةةاالت التةةي لةةم يةةرد بشةةأنها ن ة
إشكال ينشأ عن تطبيقها.
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تعليمات منح درجة الماجستير
في جامعة الزيتونة األردنية

يصادرة عن مجلس العمداء بموجب الفقرة يأ من المادة ي 3من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات
الفخرية والشهادات في جامعة الزيتونة األردنية

المادة ()0

تسمى هذه التعليمات يتعليمات منح درجة الماجستير في جامعة الزيتونة األردنية ويعمل

المادة ()0

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على

بها اعتبا ار من تاري إقرارها.
خالف ذلي:
الجامعة

 :جامعة الزيتونة األردنية الخاصة.

مجلس العمداء  :مجلس عمداء الجامعة.

المادة ()0

المجلس

 :مجلس الدراسات العليا.

العمادة

 :عمادة البح

العلمي والدراسات العليا.

العميد

 :عميد البح

العلمي والدراسات العليا.

الكلية

:

الكلية المعنية.

عميد الكلية

:

عميد الكلية المعنية.

لجنة الكلية

:

لجنة الدراسات العليا في الكلية المعنية.

القسم

:

القسم المعني في الكلية الذ يمنح برام دراسات عليا.

لجنة القسم

 :لجنة الدراسات العليا في القسم المعني.

أ.

يشكل مجلس العمداء مجلسا للدراسات العليا برئاسة العميد ويضم في عضويته

عمداء الكليات التي تطرح برام

الدراسات العليا أو نوابهم واثنين من ذو الخبرة

يختارهما مجلس العمداء من خار الجامعة.
ب.

.1

تناط بالمجلس الصالحيات والمسؤوليات التالية:
التوصية إلى مجلس العمداء بفتح أ

الجامعة أو تجميده أو إلغائه.

برنام

من برام

.2

إعداد مشاريع التعليمات الخاصة بشؤون الدراسات العليا.

.3

إعداد النماذ المطلوبة للدراسات العليا.

.4

التوصية إلى مجلس العمداء في قضايا طلبة الدراسات العليا.
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.5

التوصية إلى مجلس العمداء باعتماد الخط الدراسية لبرام الدراسات العليا.

.7

التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة لتخر طلبة الدراسات العليا والتنسيب إلى

.1

المعدلة.
التوصية للجنة الخطة الدراسية في الجامعة بالخط الدراسية الجديدة أو
ّ

مجلس العمداء بتخريجهم.

.8

تقويم العملية التدريسية في الدراسات العليا ورفع نتائ التقويم إلى رئيس الجامعة.

.9

التوصية الى مجلس العمداء بتعديل التعليمات الخاصة بالدراسات العليا.

.11

التوصية إلى مجلس العمداء بأعداد الطلبة الذين سيقبلون سنويا.

.12

النظر في األمور التي يحيلها إليه العميد أو رئيس الجامعة.

إعداد مشروع الموازنة السنوية للعمادة.

.11

اعتماد خط الرسائل العلمية المقدمة من طلبة الدراسات العليا في كليات

.13
الجامعة.

.14
.15
.11

اعتماد المشرفين على الرسائل العلمية.

اعتماد تشكيل لجان المناقشة ومواعيد مناقشة الرسائل.
التوصية إلى مجلس العمداء بمنح الدرجة العلمية.
لجان الدراسات العليا في القسم والكلية

المادة ()0

أ .1 .يشكل مجلس القسم الذ

يمنح درجة الماجستير "لجنة الدراسات العليا في القسم"

ويفوض إليها صالحيات مجلس
من ثالثة أعضاء من الهيئة التدريسية فيه لمدة عامّ ،
القسم المتعلقة بالدراسات العليا ،ويراعى في اختيارهم الرتب األكاديمية ،ويتولى رئاستها
رئيس القسم.

 .2تشمل صالحيات لجنة القسم ما يلي:

أ.

اإلشراف على كافة األمور ذات العالقة بالدراسات العليا في القسم.

ب.

اإلرشاد األكاديمي للطلبة في القسم ومتابعتهم وفق الخطة االسترشادية المعتمدة.

.1

إنشاء برام دراسات عليا جديدة في القسم ،أو تجميدها ،أو إلغاؤها ،أو تطويرها.

.3

تحديد أعداد الطلبة المقترح قبولهم سنويا.

.5

تحديد المواد االستدراكية.

.

.2
.4
.1

تقديم التوصيات إلى لجنة الكلية في األمور التالية:

المعدلة.
إقرار الخط الدراسية الجديدة أو
ّ

قبول الطلبة الجدد.

تسمية المشرف والمشرف المشاري يإن وجد وعنوان الرسالة.

46

دليل الطالب للعام الدراسي2017/2016

جامعة الزيتونة األردنية

.7

إقرار مشاريع خط الرسائل الجامعية.

.9

معادلة المواد الدراسية.

.8
.11
.11

انتقال الطلبة وتحويلهم من تخص

إلى تخص

آخر.

تشكيل لجان المناقشة وتحديد مواعيدها.

اعتماد نتائ امتحانات المواد الدراسية لبرام الدراسات العليا.

ب .1 .يشكل مجلس الكلية "لجنة الكلية" لمدة عام وتفوض إليها صالحيات مجلس الكلية

المتعلقة بالدراسات العليا ،ويكون تشكيل اللجنة على النحو اآلتي:

أ.

عميد الكلية أو من ينيبهة رئيسا.

ب.

رؤساء لجان الدراسات العليا في األقسام أعضاء.

.

عضوا هيئة تدريس من األساتذة في الكلية ،ويجوز أن يكونا من األساتذة

المشاركين عند الحاجة.

د.

تشمل صالحيات لجنة الكلية ما يأتي:

.1

اإلشراف على أمور الدراسات العليا في الكلية.

.2

دراسة توصيات لجنة القسم الواردة في البند ي 2/ةأ من هذه المادة والتنسيب

.3

في الكليات التي لديها برام دراسات عليا مشتركة بين قسمين أو أكثر تشكل

.4

في الكليات التي لديها برام دراسات عليا مشتركة بين كليتين أو أكثر يكلف

إلى المجلس التخاذ القرار المناسب.

هذه اللجنة برئاسة عميد الكلية وعضوية رؤساء األقسام فيها.

الرئيس أحد العميدين برئاسة هذه اللجنة وعضوية رؤساء األقسام فيهما.

.5

تقوم لجنة الكلية بمهمات لجنة القسم في حالة عدم وجودها.

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

أ .العميدة رئيسا.

ب .أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية برتبة أستاذ حدا أدنى.

 .2تكون مهمة هذه اللجنة النظر في الجوانب األخالقية للرسائل الجامعية بتوصية من

لجنتي القسم والكلية بما في ذلي مد

استيفائها لمواصفات وشروط تنفيذ البح

العلمي

بما يحقق حماية لحقوق أفراد الدراسة والمجتمع بشكل عام ،ومراعاة قوانين حماية الملكية
الفكرية.
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متطــلبات الحصول على درجة الماجستير
المادة ()0

تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير ي 33ساعة معتمدة حدا أدنى حسب
يقرها مجلس العمداء ،وتوزع هذه المتطلبات وفقا لمسار الشامل
الخطة الدراسية التي ّ
والرسالة على النحو اآلتي:

أوال :برنام الماجستير (مسار الشامل):

دراسة المواد اإلجبارية بنجاح ،وهي ي 24ساعة معتمدة حدا أدنى من مستو

أ.

ي 711من بينها مادة تخت
ساعات معتمدة لكل منهما.

بمنهجية البح

العلمي ،ومادة مشروع بح

بواقع ي3

ب.

دراسة ي 9ساعات معتمدة بنجاح حدا أعلى من المواد االختيارية من مستو

.

النجاح في االمتحان الشامل بعد إنهاء جميع المواد وبمعدل تراكمي ال يقل عن

ي. 711

ي. %75

ثانيا :برنام الماجستير (مسار الرسالة):

دراسة المواد اإلجبارية بنجاح ،وهي ي 15ساعة معتمدة حدا أدنى من مستو

أ.

ي 711تتضمن ثال

ب.

ساعات معتمدة ،تخت

بمنهجية البح

العلمي.

دراسة ي 9ساعات معتمدة حدا أعلى بنجاح من المواد االختيارية من مستو

ي. 711

إعداد رسالة جامعية يخص

.

لها ي 9ساعات معتمدة ،والنجاح في مناقشتها

بعد إنهاء جميع المواد المطلوبة بنجاح وبمعدل تراكمي ال يقل عن ي. %75

ثالثا:

يجوز للطالب بتنسيب من لجنة القسم ،وتوصية من لجنة الكلية وقرار من

أ.

المجلس دراسة ما ال يزيد على ي 3ساعات معتمدة من خار خطته الدراسية من مستو

ي 711شريطة أن تكون ذات عالقة بالتخص
االختيارية.

ب.

 ،بحي

تحتسب له من ضمن المواد

يجوز في حاالت خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلية وبتنسيب منهما بناء على

توصية من المشرف وبقرار من المجلس دراسة مادة اختيارية من الخطة تكون بديلة عن

مادة إجبارية يير مطروحة شريطة:

.1
.2

أن يكون الطالب متوقعا تخرجه خالل الفصل الدراسي نفسه.

أن يكون الطالب قد أنهى إعداد رسالته الجامعية أو أنه على وشي االنتهاء منها،

وقارب من استنفاد المدة القانونية.
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أنه لم يبق للطالب سو دراسة مادة واحدة من قائمة المواد اإلجبارية.

أال تكون المادة المستبدلة من ضمن المواد األساسية ذات الجانب التطبيقي
.

الدراسية تحتسب المادة للطالب

 .عند طرح مواد يموضوعات خاصة ضمن الخط

مرة واحدة فق حتى إذا اختلفت الموضوعات.

المواد االستدراكية
المادة ()0

أ .عند قبول الطالب في برنام ماجستير في تخص

مغاير لتخصصه في مرحلة

البكالوريوس ،يحدد القسم المواد االستدراكية الالزمة له من مواد مستو البكالوريوس التي

يراها ضرورية لرفع المستو
ب .العلمي للطالب ،على أن ال تزيد على ي 9ساعات معتمدة ،وتحدد هذه المواد في
طلب القبول ،ويجوز بتنسيب من لجنتي القسم والكلية وقرار من المجلس إعفاء الطالب من

دراستها جزئيا إذا توافرت بيانات توضيحية عن كفاية الطالب في المرحلة السابقة.
 .ال تطلب أ مواد استدراكية من الطالب الذ

هو التخص

يكون تخصصه في درجة البكالوريوس

ذاته في برنام الماجستير الذ قبل فيه.

د .عالمة النجاح في المواد االستدراكية هي ي %51وال تحسب ساعات المواد االستدراكية
ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الماجستير ،وتظهر هذه المواد في الكشف

دون عالمات يناجح ،راسب .

د .على الطالب أن ينهي المواد االستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية العام الجامعي

األول اللتحاقه بالبرنام .
القبـــــــــــــــول
المادة ()0

يحدد مجلس العمداء مطلع كل عام جامعي عدد الطلبة الذين سيقبلون في برام

الماجستير ،وذلي بتوصية من المجلس بناء على تنسيب من لجان الدراسات العليا في
األقسام والكليات المختصة ضمن الطاقة االستيعابية العامة للجامعة والخاصة للبرام .
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تقديم الطلبات واجراءاتها
المادة ي8

تقدم طلبات االلتحاق لبرنام الماجستير على النموذ

أ.

والتسجيل محددا المسار الذ

الصادر عن دائرة القبول

يريب الطالب االلتحاق به يالشامل أو الرسالة خالل الفترة

التي تحددها العمادة وترفق بتلي الطلبات جميع األوراق الثبوتيه الالزمة.
ب.

تقوم العمادة بالتنسيق مع دائرة القبول والتسجيل بفرز هذه الطلبات وتدقيقها ،واعداد

قائمة بأسماء الطلبة المقترح قبولهم في البرام المختلفة ،وفقا ألسس المفاضلة الواردة في

هذه التعليمات ،وارسال قائمة ياألصالء والبدالء المقترح قبولهم مع طلباتهم إلى الكلية
والقسم المعنيين لتدقيقها واعتمادها والتنسيب بما تراه إلى العمادة.
.

يصدر المجلس ق ار ار يتضمن قوائم بأسماء المقبولين في برام الدراسات العليا بناء

على تنسيب لجنتي القسم والكلية.

شروط عـامة
المادة ()0

أ .يشترط لقبول الطالب في برنام الماجستير أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس

أو ما يعادلها من جامعة أو معهد علمي معترف بهما بتقدير ال يقل عن جيد ،وأن يكون

الطالب منتظما في دراسته.

ب .في حال عدم اكتمال المقاعد المخصصة أل

برنام ماجستير حسبما ورد في البند

يأ يجوز قبول ما ال يزيد على ي %21من إجمالي المقاعد للحاصلين على:
 .1درجة الدبلوم العالي بتقدير ال يقل عن جيد جدا.

 .2درجة البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله شريطة أن يدرس الطالب ي 3مواد من
خطة برنام الماجستير في الفصل األول للقبول يحددها القسم المراد االلتحاق به من

المواد اإلجبارية ،بحي
الطالب المواد الثال

تكون موحدة لجميع الطلبة المقبولين في ذلي البرنام  ،وأن يجتاز

بنجاح وبعالمة ي %71حدا أدنى لكل منها وبمعدل تراكمي ال يقل

عن ي %75وعندها يصبح الطالب طالبا نظاميا وتحسب له هذه المواد ضمن المواد

المقررة في خطته ،فإن لم يحقق هذا الشرط كامال يلغى قبوله في الجامعة.

ج .1 .يشترط على الطالب المتقدم بطلب التحاق للقبول في إحد برام الماجستير إرفاق
شهادة تبين اجتيازه المتحان التوفل أو ما يعادله على النحو اآلتي:
أ.

عالمة ال تقل عن ي 511في امتحان التوفل ي ITPة أو عالمة ال تقل عن ي11

في امتحان ي IBTللتخصصات العلمية.
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ب.

عالمة ال تقل عن ي 411في امتحان التوفل ي ITPة أو عالمة ال تقل عن

.

عالمة ال تقل عن ي 551في امتحان التوفل ي ITPة أو عالمة ال تقل عن

ي 32في امتحان ي IBTللتخصصات اإلنسانية.

ي 79في امتحان ي IBTلتخصصات اللغة اإلنجليزية جميعها والتخصصات التي تندر

تحت مظلة اللغة اإلنجليزية مثل :األدب اإلنجليز  ،والترجمة ،واإلنجليز التطبيقي،
واللغويات ،وأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية ،بغض النظر عن الكلية التي ينتمي إليها

التخص

.

 .2أو يمكن للطالب التقدم الجتياز االمتحان الوطني الذ
والبح

أ.

العلمي وذلي حسب العالمات التالية:

 %75لطلبة تخصصات الطب وطب األسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة والطب

البيطر والهندسة وكافة تخصصات اللغة اإلنجليزية.

ب.
.

تعده وزارة التعليم العالي

 %15لطلبة باقي التخصصات العلمية وتخص

الماجستير في إدارة األعمال.

 %51لطلبة التخصصات اإلنسانية واالقتصادية واإلدارية باستثناء الماجستير في

ادارة األعمال وتخصصات اللغة اإلنجليزية جميعها.

 .3ينظر المجلس في اعتماد امتحانات كفاية معتمدة دوليا للغات أجنبية أخر .

 .4يستثنى من ي 3أعاله الطلبة يير المتحدثين باللغة العربية إذا كانوا سيلتحقون ببرنام

الماجستير في اللغة العربية شريطة تقديم إثبات كفايتهم في لغتهم أو في لغة أخر ييرها.

د .ال يقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد في أ مرحلة من مراحل دراسته.
هـ .يجوز للقسم أن يضع أية شروط خاصة لاللتحاق بالبرنام الذ

يطرحه ،على أن

تظهر هذه الشروط في الخطة الدراسية ،وتقر مع إقرار الخطة الدراسية ،وال تتعارض مع

هذه التعليمات.

و .ال يقبل في البرنام من كان قد فصل منه أو من صدرت بحقه عقوبة الفصل
التأديبي في مرحلة البكالوريوس.
ز .يجوز قبول طلبة في برنام

الماجسيتر على الفصل الصيفي.

ح .مةةع م ارعةةاة الفق ةرة يب مةةن هةةذه المةةادة ،يجةةوز قبةةول مةةن حصةةل علةةى درجةةة الةةدبلوم
العالي بتقدير ال يقل عن جيد جدا في برنام الماجستير شريطة تحقيق الشروط التالية:

 .1أالّ يزيد عدد الساعات المحتسبة من برنام الدبلوم العالي على ي 9ساعات معتمدة.

 .2أن يكون برنام الدبلوم العالي الذ حصل عليه الطالب صاد ار عن إحد الجامعات
األردنية أو ما يعادلها.

 .3أالّ تحتسب ساعات من أ من برام الدبلوم التأهيلي أو المهني أو التدريةبةي.
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مدة الـدراسة والعبء الدراسي
المادة ()01

أ .الحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالب مسجال للحصول على درجة الماجستير هو
ثالثة فصول دراسية يباستثناء الفصل الصيفي .

ب .الحد األعلى للمدة التي يقضيها الطالب مسجال للحصول على درجة الماجستير هو
ستة فصول دراسية يباستثناء الفصول الصيفية اعتبا ار من بدء انتظامه في الدراسة
قابلة للتمديد لمدة فصل دراسي واحد ،وذلي بموافقة المجلس.

 .تحسب مدة االنقطاع عن الدراسة من الحد األعلى لنيل درجة الماجستير.

د .ال تحسب مدة التأجيل واالنسحاب من الحد األعلى المنصو

عليه في الفقرة "ب"

من هذه المادة.

هة .ال تزيد مدة التأجيل واالنسحاب بمجموعها على فصلين دراسيين طوال مدة الدراسة.

و .ال تؤجل الدراسة للطالب إال بعد مضي فصل دراسي واحد على األقل على انتظامه

في الدراسة في الجامعة.

ز .يعد الفصل الصيفي فصال دراسيا لغايات دراسة مواد البح

العلمي والسير في

إعداد الرسائل الجامعية ،ويجوز طرح مواد من طبيعة أخر وال يحسب من ضمن الحد

األدنى أو األعلى للمدة.

 . 1مع مراعاة الحد األعلى للحصول على درجة الماجستير ،يكون الحد األدنى للعبء
الدراسي في الفصلين األول والثاني ي 1ساعات معتمدة والحد األعلى ي 12ساعة
معتمدة ،وال تحسب ساعات الرسالة من ضمن العبء الدراسي.

 .2يكون الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي ي 1ساعات معتمدة ويسمح
للطالب التسجيل للفصل الصيفي شريطة أن يكون قد انتظم بالدراسة في الفصلين األول

أو الثاني.

 .3يجوز في حاالت خاصة يقرها عميد الكلية أن يقل العبء الدراسي للطالب بمقدار

ي 3ساعات معتمدة من الحد األدنى المسموح به.
االنتقال والتحويل
المادة ()00

أ .يجوز أن ينتقل الطالب من برنام الدراسات العليا في جامعة أخر إلى البرنام

نفسه في الجامعة بقرار من العميد ،وبناء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية،

بعد تحقيق شروط القبول في البرنام المنتقل إليه ،وتوافر مقعد شاير له ،وأالّ يقل
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معدله التراكمي عن ي %75أو ما يعادلها في حال ريبته بااللتحاق ببرنام التخص
نفسه المنتقل منه.

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

المواد المعادلة ي 9ساعات معتمدة ،وال تدخل عالمات هذه المواد في المعدل
التراكمي ،ويتم رصد هذه العالمات بة ة ة يناجح .

 .يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى المسموح به لسنوات التخر للطالب الذ

المادة ()00

يحسب له ي 9ساعات معتمدة.

أ .يجوز تحويل دراسة الطالب من برنام

الدراسات العليا إلى برنام

آخر داخل

الجامعة بقرار من العميد بناء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية المنتقل
إليها ،شريطة استيفائه شروط القبول في البرنام الذ يريب التحويل إليه ،وتوافر مقعد
شاير له ،وأالّ يقل معدله التراكمي عن ي. %75

ب .تحسب للطالب المواد التي تتم معادلتها بعالماتها وتدخل في معدله التراكمي ،على
أالّ تتجاوز المواد المعادلة الساعات في هذه الحالة ي 12ساعة معتمدة ويحسم فصل

المادة ()00

دراسي واحد من الحد األعلى المسموح به للحصول على درجة الماجستير.
أ .ال يجوز احتساب أ

مواد من خار الخطة الدراسية التي التحق الطالب على

أساسها إالا إذا ن ّ على ذلي حسب ما ورد في الفقرة ثالثاةأ من المادة ي 5من هذه
التعليمات.
ب .ال تحسب للطالب أ مادة من مستو الماجستير أو الةدكتوراه درسةها أو درس مةا

يعادلهةةا س ةابقا وحصةةل بموجةةب ذلةةي علةةى درجةةة علميةةة أخةةر  ،وفةةي جميةةع األح ةوال تةةتم
الموافقةةة علةةى احتسةةاب الم ةواد بق ةرار مةةن المجلةةس بنةةاء علةةى توصةةية مةةن لجنتةةي القسةةم
ّ
والكلية المعنيين.
 .يحسةةم فصةةل د ارسةةي واحةةد مةةن الحةةد األعلةةى المسةةموح بةةه مةةن مةةدة الحصةةول علةةى

المادة ()00
المادة ()00

الدرجة للطالب مقابل كل ي 9ساعات معتمدة تم احتسابها.

يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد لغايات التأجيل واإلنذار والفصل.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة يب من المادة ي 11يجوز للطالب الملتحق في برنام

الماجستير في الجامعة أن يدرس ما ال يزيد على ي 1ساعات معتمدة في جامعة

أخر شريطة ما يلي:

أ .الحصول على موافقة العميد بناء على توصية من لجنتي الدراسات العليا في القسم
والكلية.
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ب .أال يزيد مجموع هذه الساعات والساعات التي تحتسب للطالب عند انتقاله للجامعة

المادة ()00

من جامعة أخر ي 9ساعات معتمدة.

أ .يجوز تحويل الطالب من مسار الرسالة إلى مسار الشامل أو بالعكس ،مرة واحدة
فق

بقرار من المجلس بناء على تنسيب من لجنتي الدراسات العليا في القسم

والكلية ،شريطة توفر شاير له ،وأن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح أكثر من ي12
ساعة معتمدة من الخطة الدراسية بمعدل تراكمي ال يقل عن ي. %75

ب .عند تحويل الطالب من مسار إلى مسار آخر ،تحسب له جميع المواد التي درسها

المقرة له وتدخل عالمات تلي المواد في المعدل التراكمي
ضمن الخطة الدراسية
ّ
للطالب.
العالمات واالمتحانات

المادة ()00

أ .الحد األدنى لعالمة النجاح في كل مادة من مواد برام الدراسات العليا ي %71وتكون
أدنى عالمة تسجل للطالب ي. %51

ب .الحد األدنى للنجاح هو الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن ي. %75

 .يجوز للطالب إعادة دراسة المادة التي حصل فيها على عالمة أقل من ي %75مرة

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

د .إذا كانت المادة المعادة اختيارية ،فيجوز للطالب دراسة مادة اختيارية أخر ييرها،

المادة ()08

وال تحسب المادة األولى في المعدل الفصلي والتراكمي لكنها تبقى في سجله األكاديمي.

يكون توزيع العالمات المتحانات مواد الدراسات العليا على النحو اآلتي:

أ .ي %11من العالمة تخص

ألعمال الفصل ،وتشمل اختبا ار أو اختبارين ،وتقارير،

وبحوثا أو عرضا لموضوع ،أو أ نشاط علمي يكلف به الطالب.

ب .ي %41من العالمة تخص

لالمتحان النهائي.

 .يبلغ الطالب بعالماته وتعاد له أوراق االمتحانات قبل آخر موعد لالنسحاب من
المواد.

د .يخص

لعالمات المادة وعالمات المعدل الفصلي والتراكمي التقديرات المبينة على

النحو التالي:
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111-85

ممتاز

84 9-75

جيد جدا

74 9-71

جيد

 71فما دون

مقبول

هة .يستثنى مما ورد في الفقرتين يأ ،ب من هذه المادة مواد الندوات والبحو ومثيالتهما

إذ يجوز لمجلس القسم تحديد كيفية إجراء االمتحانات وتوزيع العالمات فيها.

و .تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس على الحاالت التي لم يرد عليها ن

التعليمات فيما يتعلق باالمتحانات والعالمات والمعدالت.

المادة ()00

تثبت جميع عالمات المواد التي درسها الطالب في سجل عالماته.

المادة ()01

تكون إجراءات االمتحان الشامل لنيل درجة الماجستير على النحو اآلتي:
أ.

في هذه

يكون االمتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكاملية ،يهدف إلى قياس قدرة الطالب على
الرب بين المفاهيم المختلفة األساسية والمتقدمة التي اكتسبها من مختلف المعارف،
وتوظيفها في حل المشكالت العلمية والتطبيقية في ميدان تخصصه.

ب.

تتولى لجنة القسم:

.1

التخص

تحديد المجاالت التي يشملها االمتحان الشامل على أن تشمل مجاالت
 ،وأالا يقل عددها عن ثالثة ،واقتراح المراجع والقراءات الالزمة لذلي ،وتعلن

المجاالت والمراجع والقراءات للطلبة قبل موعد االمتحان بفصل دراسي واحد على األقل.
.2

التوصية إلى لجنة الكلية بتشكيل لجنة من ثالثة أعضاء بمن فيهم رئيسها ،يتم

اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس المختصين بموضوع االمتحان للقيام بوضع األسئلة،

وتصحيح اإلجابات ،ويصدر القرار بتشكيل اللجنة من المجلس.
.3

تقتصر عملية إعداد اختبارات االمتحان الشامل وتصحيحها على أعضاء هيئة

.4

التنسيب بنتائ االمتحان الشامل إلى لجنة الدراسات العليا في الكلية ،لدراستها،

التدريس المؤهلين للتدريس واإلشراف.

والتوصية بشأنها إلى المجلس إلقرارها.

أ .يتكون االمتحان الشامل من ورقتين تقدمان في يوم واحد في جلستين مدة كل
جلسة منها ي 3ساعات ،ويعقد ثال

مرات في العام الجامعي في نهاية كل

فصل دراسي حسب التقويم الجامعي ،وعلى الطالب أن يتقدم بطلب لدخول هذا

االمتحان حسب النموذ المعد لهذا الغرض.

ب .يتقدم الطالب لالمتحان الشامل بعد إنهائه بنجاح جميع مواد متطلبات الخطة
الدراسية شريطة أالا يقل معدله التراكمي عن ي. %75
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ج .إذا توقف تقديم الطالب لالمتحان الشامل على النجاح في مادة إجبارية واحدة
يير مطروحة في الفصل أو مطروحة ومتعارضة مع مادة إجبارية أخر  ،يمكن

بقرار من المجلس بناء على توصية من لجنة الكلية وتنسيب من لجنة القسم،
دراسة مادة بديلة من المواد االختيارية للبرنام .

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

ه .تكون عالمة النجاح في االمتحان الشامل ي %75على األقل ،واذا رسب الطالب
للمرة الثانية ،يفصل من برنام الماجستير ويمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا.

.i

تسجل نتيجة الطالب في االمتحان الشامل في كشف عالماته بعبارة ناجح أو

راسب في كل مرة يتقدم فيها لالمتحان.
المواظبة

المادة ()00

أ.

تشترط المواظبة على جميع الطلبة حسب الساعات المقررة لكل مادة في الخطة

الدراسية.
ب.
ج.

ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ي %21من الساعات المقررة للمادة.

إذا ياب الطالب أكثر من ي %21من مجموع الساعات المقرره للمادة دون عذر

مرضي أو قهر يقبلهما عميد الكلية ،يحرم من التقدم لالمتحان النهائي ،وتكون
نتيجته في تلي المادة صفر وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية ،وفي جميع

األحوال تدخل نتيجة ذلي الرسوب في حساب معدل عالمات الطالب الفصلي
والتراكمي أليراض اإلنذار والفصل.

د.

إذا ياب الطالب أكثر من ي %21من الساعات المقررة لمادة ما وكان هذا الغياب
يعد منسحبا من تلي المادة ،وتثبت
بسبب المرض أو لعذر قهر يقبله عميد الكلية ّ
في سجله مالحظة يمنسحب  ،وتطبق عليه أحكام االنسحاب بما يتفق مع البند يأ
من المادة ي 24من هذه التعليمات ،ويبلغ عميد الكلية مدير القبول والتسجيل بذلي.

ه.

هة .يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب عيادة الطلبة في

الجامعة أو عيادة معتمدة منه أو صادرة عن مستشفى معتمد من قبل الجامعة ،وأن
تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاري انقطاع

الطالب عن المواظبة ،وفي الحاالت القاهرة األخر يقدم الطالب ما يثبت عذره

القهر خالل أسبوع من تاري زوال أسباب الغياب.

المادة ( )00إذا أتم الطالب دراسة جميع المواد بنجاح واستوفى الساعات المعتمدة للرسالة ولم يتقدم
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للمناقشة ،عليه أن يثبت استم اررية تسجيله وذلي بدفع رسوم التسجيل في كل فصل إلى حين

التخر خالل فترة التسجيل المعلن عنها؛ وذلي ضمن الحد األعلى لمدة التخر المنصو
عليها في المادة ي 11من هذه التعليمات.
التأجيل
المادة ()00

مع مراعاة الفقرة يو من المادة ي 11من هذه التعليمات ،يجوز أن يؤجل الطالب دراسته
مدة أقصاها فصالن دراسيان متصالن أو منقطعان بعد دفع الرسوم المقررة حسب النموذ

المعتمد وذلي بقرار من عميد الكلية إذا كان التأجيل لفصل دراسي واحد ،أما اذا كان

التأجيل لفصل دراسي آخر ،فيكون القرار لمجلس الكلية المعني ،وال تحسب مدة التأجيل من
الحد األعلى لسنوات الدراسة ،على أن يتقدم الطالب لتأجيل دراسته إلى دائرة القبول

المادة ()00

والتسجيل بطلب قبل بداية الفصل الدراسي كما هو معلن عنه في التقويم الجامعي المعتمد.
يسمح للطالب باالنسحاب من مادة أو أكثر في أ

أ.

وقت قبل أسبوعين من بدء

االمتحانات النهائية للجامعة ،شريطة أالّ يقل عدد الساعات المسجل بها بعد االنسحاب

في ذلي الفصل عن ي 3ساعات معتمدة حسب اآلتي:
ب.

خالل أسبوع من بداية دوام الطلبة حسب التقويم الجامعي ،ويفقد الطالب في هذه الحالةة

.

خةةالل أسةةبوعين مةةن بةةدء دوام الطلبةةة ويفقةةد الطالةةب فةةي هةةذه الحالةةة ي %51مةةن قيمةةة

د.

خالل ثالثة أسابيع من بدء دوام الطلبة ويفقد الطالب فةي هةذه الحالةة ي %75مةن قيمةة

ه.

خالل خمسةة أسةابيع مةن بةدء دوام الطلبةة ويفقةد الطالةب فةي هةذه الحالةة ي %111مةن

ي %25من قيمة الرسوم عن المواد التي ينسحب منها.
الرسوم عن المواد التي ينسحب منها.
الرسوم عن المواد التي انسحب منها.

قيمة الرسوم عن المواد التي ينسحب منها.

و.

تثبةةت فةةي سة ةةجل الط ةالب مالح ةةظة يمنسةةحب إذا انسةةحب كمةةا ورد فةةي الفق ةرات ي4-1
بأعاله.

ز.

يجوز للطالب أن يتقدم بطلب انسحاب من الفصل إلى عميةد الكليةة المعنةي ،وتثبةت فةي

سجله مالحظةة منسةحب ،وتبلةغ بةذلي لجنةة الكليةة ودائةرة القبةول والتسةجيل ،ويع ّةد مةؤجال
ل ةةذلي الفص ةةل ،وللطال ةةب أن يتق ةةدم به ةةذا الطل ةةب ف ةةي أ وق ةةت ،شة ةريطة أن يس ةةبق ب ةةدء
االمتحانات النهائية ،وفي هذه الحالةة يطبةق عليةه مةا ورد فةي البنةد يأ مةن المةادة ي24

من هذه التعليمات.
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 .يتم االنسحاب في الحاالت الواردة أعاله حسب نموذ االنسحاب المعتمد ،ويتضمن

هذا النموذ

والتسجيل.

تنسيب مدرس المادة

وموافقة عميد الكلية ،ويرسل إلى مدير القبول

فقد المقعد الجامعي

المادة ()00

أ .يعة ّةد الطالةةب المتخلةةف عةةن التسةةجيل بعةةد مةةرور أسةةبوعين مةةن بةةدء الد ارسةةة فةةي الفصةةل
الدراسي حسب التقويم الجامعي المعتمد فاقدا لمقعده في الجامعة.
ب .يحتف الطالب الذ فقد مقعده بسجله األكاديمي لمدة فصلين دراسيين حدا أقصى
وخالف ذلي يلغى سجله األكاديمي في الجامعة.

 .يجةةوز للطالةةب الةةذ فقةةد مقعةةده أن يتقةةدم بطلةةب إلعةةادة قبولةةه فةةي الجامعةةة ،وينظةةر
مجلس العمداء في إعادة قبوله ،واالحتفاظ بسجله األكاديمي ،على أن يكمةل متطلبةات

التخةةر علةةى وفةةق الخطةةة الد ارسةةية المعمةةول بهةةا عنةةد عودتةةه ووفقةةا للتعليمةةات النافةةذة،
وتحسب مدة الدراسة السابقة ضمن الحدين األعلى واألدنى لسنوات التخر  ،وفي حالة

اختالف الخطة المعمةول بهةا عنةد عةودة الطالةب عةن الخطةة التةي درس عليهةا ،يحسةم

فصةةل د ارسةةي واحةةد مةةن الحةةد األعلةةى لسةةنوات التخةةر مقابةةل كةةل ي 9سةةاعات معتمةةدة
من المواد التي تحتسب للطالب.

د .إذا قبل مجلس العمداء عذر الطالب تحسب فترة التخلف عن الجامعة تأجيال.
هة .ال يجةوز أن يتخلةف الطالةب عةن الد ارسةة فةي الجامعةة بعةذر مقبةول ألكثةر مةن فصةلين
دراسيين.

و .يجوز للطالب الذ

أعيد قبوله في الجامعة أو قام بتأجيل دراسته أن يتقدم المتحان

يير المكتمل للمواد التي تخلف عن أداء امتحاناتها النهائية قبل مدة فقد المقعد أو

التأجيل شريطة أالّ تزيد مدة االنقطاع أو التأجيل عن فصلين دراسيين متتاليين ،وأن
يقوم بتأدية االمتحان حسب المواعيد المعلن عنها في الكلية.

ز .يس ةةمح للطال ةةب العائ ةةد للد ارس ةةة بع ةةد تخلف ةةه ع ةةن الجامع ةةة بتس ةةجيل المة ةواد أو الرس ةةالة
المادة ()00

الجامعية اعتبا ار من بداية الفصل الذ يلي الفصل الذ تخلف فيه عن الجامعة.

يعد تسجيل الطالب ملغى في الحاالت التالية:
ّ
أ .إذا لم يداوم في الفصل األول اللتحاقه بالبرنام .
ب .إذا تجاوز فترات التأجيل المنصو
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ج .إذا تخلف عن التسجيل في الجامعة وعن الد ارسةة فصةال د ارسةيا دون عةذر يقبلةه عميةد
الكليةةة ،واذا قبةةل العميةةد عةةذر الطالةةب قبةةل بةةدء الفصةةل التةةالي لالنقطةةاع تحسةةب مةةدة

االنقطاع من مدة التأجيل المنصو

عليها في المادة ي 11من هذه التعليمات.

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

اقنذار األكاديمي
المادة ()00

أ .ينذر الطالب إنذا ار أوليا في الحاالت اآلتية:

 -1إذا لم يحصل على الحد األدنى للمعدل التراكمي ي %75في نهاية أ فصل دراسي
باستثناء الفصل الدراسي األول اللتحاق الطالب بالدراسة في الجامعة.

 -2إذا أر

العميد بناء على تقرير من المشرف وتوصية من لجنة القسم وتنسيب من

لجنة الكلية أن الطالب قد أهمل في العمل على رسالته الجامعية.

ب .ينذر الطالب إنذا ار نهائيا إذا لم يزل اإلنذار خالل الفصل الدراسي التالي لإلنذار ،وال
يعد الفصل الصيفي فصال دراسيا لهذا الغرض.
ّ
يعد الفصل الدراسي الذ يدرسه الطالب فصال دراسيا إذا كانت جميع المواد
 .ال ّ

المسجلة مواد استدراكية ،وذلي لغايات اإلنذار أو الفصل األكاديمي.
الفصل
المادة ()08

أ .يفصل الطالب من برنام الماجستير في الدراسات العليا في الحاالت اآلتية:

 .1إذا لم يتمكن من إزالة اإلنذار النهائي في نهاية الفصل الذ يلي الفصل الذ حصل
فيه على اإلنذار النهائي.

 .2إذا رسب في مناقشة الرسالة.

 .3إذا رسب في االمتحان الشامل مرتين.

 .4إذا لم يكمل بنجاح متطلبات الحصول على الدرجة العلمية في المدة الزمنية المسموح
بها في المادة ي 11من هذه التعليمات.

 .5إذا ارتكب ما يوجب فصله حسب األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
 .1إذا تجاوزت مدة فقد الطالب لمقعةده فصةلين د ارسةيين ،ولةم تقبةل الجهةة المختصةة عةذر
الطالب.
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ب .يصدر مدير دائرة القبول والتسجيل ق اررات اإلنذارات األكاديمية ،وعليه إعالم العميد
وعميد الكلية بذلي ،أما ق اررات الفصل النهائي من الجامعة فيصدرها مجلس العمداء

بناء على تنسيب العميد.

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

الطلبة

عد إعالن ق اررات اإلنذار والفصل النهائي من الجامعة وأية أمور أخر تخ
د .ي ّ
على لوحة اإلعالنات في كلية الطالب أو باستخدام البريد اإللكتروني للطالب أو
البريد المسجل "تبليغا" بالمعنى القانوني.

المادة ()00

فإنةةه ال يجةةوز أن يقبةةل فةةي البرنةام
هةة .إذا فصةةل الطالةةب مةةن أحةةد بةرام الد ارسةةات العليةةا؛ ّ
نفسه مرة ثانية.
يسمح للطالب الذ

فصل بسبب تدني معدله التراكمي ويعمل على رسالته ،دراسة ي1

ساعات معتمدة من برنامجه الدراسي بهدف رفع معدله التراكمي ،واذا لم يتمكن من رفع

معدله التراكمي بعد دراسة المادتين يعد مفصوال.
إلغاء القيد
المادة ()01

يلغى قيد الطالب الملتحق ببرنام الماجستير نهائيا في الحاالت التالية:

أ.
.1

إذا فصل من البرنام .

.2

إذا انسحب بشكل نهائي من البرنام .

ب.

يعةةاد قيةةد الطالةةب فةةي الجامعةةة إذا انسةةحب بشةةكل نهةةائي مةةن البرنةةام وكةةان معدلةةه

ي %75حةةدا أدنةةى بتوصةةية مةةن المجلةةس وق ةرار مةةن مجلةةس العمةةداء علةةى أالّ تتجةةاوز مةةدة
االنسحاب عن الحد األعلى المسموح به.
اقشراف

المادة ()00

أ .1 .يجةةوز للطالةةب الملتحةةق بمسةةار الرسةةالة بعةةد إنهةةاء ي 15سةةاعة معتمةةدة مةةن خطتةةه
الدراسية وبمعدل تراكمي ال يقل عن ي %75البدء في تسجيل ساعات الرسالة.

 .2علةى الطالةب االلتةزام بةإجراءات إعةداد الرسةةالة ،وخطتهةا ،ومناقشةتها الةواردة فةي دليةةل
الدراسات العليا الصادر عن العمادة.
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ب .يص ةةدر المجل ةةس بن ةةاء عل ةةى توص ةةية م ةةن لجن ةةة القس ةةم وتنس ةةيب م ةةن لجن ةةة الكلي ةةة قة ة ار ار
يتض ةةمن تعي ةةين المش ةةرف يأو المشة ةرفين واقة ةرار عنة ةوان الرس ةةالة وخطته ةةا ،وذل ةةي وفق ةةا

للنموذ المحدد من العمادة.

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

 .2تكون المدة الفاصلة بين إقرار خطة الرسالة وتاري مناقشتها أربعة أشهر يفصال

دراسيا حدا أدنى ،وفصلين دراسيين حدا أعلى ضمن المدة القانونية للحصول على

الدرجة.

د .إذا لم يحقق الطالب في الفصل الدراسي التالي إلقرار خطة الرسالة إنجا از ملموسا

حسب تقرير المشرف يأو المشرفين  ،ينذر من قبل المجلس ،وللمجلس بناء على
توصية من مجلسي القسم والكلية اتخاذ ق ار ار مناسبا بشأنه أو بتحويله من مسار

الرسالة إلى مسار الشامل.

هة .الحد األدنى لإلشراف على طلبة الماجستير فصالن دراسيان ،ويستثنى من ذلي الفصل
المادة ()00

الصيفي.

أ .لغايات اإلشراف على الرسائل الجامعية يشترط في عضو هيئة التدريس ما يلي:
.1

أن يتوافر لد عضو هيئة التدريس من رتبةة أسةتاذ فةي آخةر خمةس سةنوات مةا ال يقةل

.2

أن يتوافر لد عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ مشاري فةي آخةر خمةس سةنوات مةا

عن بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في مجالت علمية محكمة.

ال يقل عن ثالثة بحو منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة.

.3

أن يتوافر لد عضو هيئة التدريس مةن رتبةة أسةتاذ مسةاعد فةي آخةر ثةال

سةنوات مةا

ال يقل عن بحثين منشورين أو مقبولين للنشةر فةي مجةالت علميةة محكمةة ،شةريطة أن

يكةةون باحثةةا منفةةردا أو رئيسةةا فةةي أحةةدها علةةى األقةةل بعةةد حصةةوله علةةى الةةدكتوراه ،وأالا
يكون مستال من رسالته في الماجستير أو من أطروحته في الدكتو اره.

ب .أالّ يزيةةد عةةبء اإلش ةراف علةةى ي 3طلبةةة لتسةةتاذ المسةةاعد وعلةةى ي 1طلبةةة لكةةل مةةن
األستاذ واألستاذ المشاري.

 .يشة ةةترط أن يكة ةةون المشة ةةرف ال ة ةرئيس علة ةةى الرسة ةةالة عضة ةةو هيئة ةةة تة ةةدريس متفرية ةةا فة ةةي
الجامعة ،ويجوز بالشروط نفسها الواردة في يأ أعاله االستعانة بأعضاء هيئة تدريسية

من خار القسم أو الجامعة.

د .يجوز في حاالت خاصة تعيين مشةرف مةن خةار القسةم أو الكليةة أو الجامعةة تتةوافر
فيه شروط اإلشراف بتوصية مةن لجنةة الد ارسةات العليةا فةي القسةم والكليةة المختصةتين،

وقرار من المجلس.
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يجوز بقرار من المجلس بناء على تنسةيب مةن لجنةة القسةم والكليةة أن يسةتمر عضةو

هيئةةة التةةدريس المجةةاز أو المنتهي ةةة خدمتةةه فةةي الجامعةةة وال ةةذ سةةبق أن عة ّةين مشة ةرفا
االستمرار باإلشراف على الرسائل التي كانت قد أوكلت إليه.

و .ال يج ةةوز لتق ةةارب م ةةن الدرج ةةة األول ةةى أو الثاني ةةة أو الثالث ةةة اإلشة ةراف عل ةةى الرس ةةالة أو
المادة ()00

مناقشتها.

أ .يتقدم الطالب إلى رئيس لجنة القسم بمشروع خطة رسالته ،وفق النموذ المعتمد لهذه
الغاية.

ب .يصدر العميد بناء على توصةية لجنةة القسةم وتنسةيب لجنةة الكليةة قة ار ار يتضةمن تعيةين
المادة ()00

المادة ()00

المشرف واقرار العنوان وخطة الرسالة.

يجوز تعديل موضوع الرسالة وخطتها إذا اقتضت ظروف البح

ذلي ،ويتم التعديل

بالطريقة نفسها التي تمت بها الموافقة عليها ،ويجوز تعديل عنوان الرسالة بتنسيب من

المشرف وتوصية من لجنة القسم أو لجنة المناقشة وقرار من العميد.

أ .تحسب للمشرف ساعة واحدة بدل اإلشراف على رسالة الماجستير في كل فصل
دراسي وبحد أعلى ثال

ساعات معتمدة لكل رسالة وذلي اعتبا ار من بدء الفصل الذ

ين فيه مشرفا وبما ال يزيد على ثالثة فصول دراسية ،وفي حالة وجود مشرف
عّ
مشاري يحسب لكل منهما نصف ساعة معتمدة.

ب .يكون اإلشراف على الرسائل ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس ،وفي حال
اكتمال العبء التدريسي تمنح المكافآت الخاصة باإلشراف سواء من داخل الجامعة أم
من خارجها ،بموجب تعليمات يصدرها مجلس األمناء لهذه الغاية بتنسيب من مجلس

العمداء.

المادة ()00

يعد الفصل الصيفي فصال دراسيا لهذه الغاية إذا كان الطالب مسجال فيه.
جّ .
يجوز تغيير المشرف لظروف قاهرة ،وذلي بالطريقة نفسها التي تم بها تعيينه ويوثق هذا
التغيير بالنموذ الصادر عن العمادة.

التدريس
المادة ()00

يشةةترط فةةيمن ية ّةدرس مةواد الد ارسةةات العليةةا أن يكةةون أسةةتاذا أو أسةةتاذا مشةةاركا ،ويسةةمح عنةةد

الحاجة لتستاذ المساعد بالتدريس:

أ.

يشترط في عضو هيئة التدريس الذ يدرس مواد الدراسات العليا شروط اإلشراف
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يعتمد وصف المادة في الجامعة بعد إق ارره من مجالسها المختصة.

ال يجوز أن يقل الحد األدنى لعدد الطلبة في الشعبة الواحدة عن خمسة طالب،

وفي حاالت مبررة يجوز أن يقل العدد عن ذلي بموافقة العميد وعميد الكلية.
المناقشة
المادة ()08

أ .يتقدم الطالب إلى رئيس القسم بنموذ

عدم ممانعة من المناقشة ،والذ

يتضمن

موافقة المشرف على أهلية الطالب للمناقشة ،وجاهزية الرسالة للمناقشة ،وشروحات
دائرة القبول والتسجيل على النموذ

المعتمد باستيفائه متطلبات الدراسة بنجاح،

وشروحات الدائرة المالية بإبراء الذمة المالية للطالب.

ب .يحول الطلب إلى لجنة القسم التي تقترح يبالتشاور مع المشرف أسماء مجموعة من
أعضاء هيئة التدريس المختصين أو المهتمين بموضوع الرسالة من داخل القسم ،أو
خارجه ليكونوا أعضاء في لجنة المناقشة ،على أالّ يقل عدد األسماء المقترحة عن

أربعة أسماء ،وترفع توصياتها إلى لجنة الكلية.

 .تتأكد لجنة الكلية من اإلجراءات جميعها مع ضرورة أن تضم لجنة المناقشة عضوا

من خار الجامعة من المختصين ذو العالقة برسالة الطالب ،وممن تنطبق عليهم

شروط اإلشراف الواردة في البند يأ من المادة ي 32في هذه التعليمات.

د .يقوم العميد باختيار لجنة المناقشة من بين األسماء المقترحة في الفقرات يأ ،ب،
من هذه المادة.

هة .تتكون لجنة المناقشة من:
-1

المشرفة رئيسا.

-2

المشرف المشاري يإن وجد ة عضوا.

-3

عضو هيئة تدريس ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف من داخل الجامعة.

-4

عضو هيئة تدريس ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف من خار الجامعة.

و .تجر المناقشات في أ

من الفصول الدراسية بحي

االمتحانات النهائية للفصل الدراسي.

تنتهي قبل أسبوع من بداية

ز .يحدد موعد المناقشة بقرار من العميد بناء على توصية لجنة الكلية.

ح .يقوم الطالب بتسليم نس من الرسالة بشكلها النهائي ألعضاء لجنة المناقشة قبل
ثالثة أسابيع على األقل من موعد المناقشة.
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إجراءات المناقشة
المادة ()00

أ.

 .1يرسل العميد نسخة من رسالة الطالب مرفقة بنموذ صالحيتها للمناقشة إلى
كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة.

تعد الرسالة يير صالحة للمناقشة إذا رفضت من عضوين من أعضاء لجنة
.2
ّ
المناقشة ،وفي هذه الحالة ،تجتمع لجنة المناقشة وتناقك موضوع الرسالة وترفع
تقري ار للعميد وقرارها بشأنها.

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

ب .إذا أجيزت الرسالة بصالحيتها للمناقشة من عضوين من أعضاء المناقشة يتبع ما
يلي:

 .1يتولى رئيس لجنة المناقشة مسؤولية التأكد من إجراءات المناقشة كاملة ويقدم رئيس
اللجنة تقري ار عنها للعميد وفق النموذ المعتمد الصادر عن العمادة.

 .2يعرض الطالب ملخصا لرسالته أمام لجنة المناقشة.

 .3يقدم المشرف أعضاء المناقشة وفق الرتبة األكاديمية بحي
األعلى المناقشة أوال.

يبدأ صاحب الرتبة

 .4يجوز للمشرف أن يعقب على مالحظات المناقشين واستفساراتهم في نهاية مناقشة
لكنه ال يشتري فيه.
كل منهم أو في نهاية مناقشاتهم ويدير النقاكّ ،
 .5يضمن رئيس اللجنة عدم تدخل الحضور في المناقشة أو المداخالت أو
المالحظات.

 .1تقرر لجنة المناقشة بأيلبية أصوات أعضائها إحد النتائ اآلتية:
أ -نجاح الطالب.

ب -نجاح الطالب بعد إجراء تعديالت طفيفة.
 -نجاح الطالب بعد إجراء تعديالت جوهرية.

د -رسوب الطالب.

 .7يعلق السير في اعتماد نتيجة الطالب لحين استكمال توقيع جميع النماذ
األصول وخاصة أنموذ "إجراء التعديالت واإلخ ار الفني للرسالة".

64

وفق

دليل الطالب للعام الدراسي2017/2016

جامعة الزيتونة األردنية

اعتماد نتيجة المناقشة
المادة ()01

أ .يحتف رئيس لجنة المناقشة بأنموذ التعديالت والمتضمن مالحظات أعضاء لجنة
المناقشة جميعهم المطلوب تعديلها.

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

موقعا من جميع األعضاء ويكون قرار إجازة الرسالة باأليلبية.

 .إذا كانت نتيجة المناقشة يناجح مع تعديالت طفيفة ،على الطالب أن يجر تلي
التعديالت الالزمة في مدة أقصاها أسبوعان من تاري

المناقشة ،أما إذا كانت

النتيجة يناجح مع تعديالت جوهرية ،فعلى الطالب أن يجر التعديالت الالزمة في
مدة أقلها شهران وأقصاها أربعة أشهر من تاري المناقشة ،وتعرض الرسالة بعد
تعديلها في اجتماع يحدد موعده المجلس وتعقده لجنة المناقشة لهذا الغرض

ويعد الطالب ناجحا إذا وافقت اللجنة على الرسالة ،واال
بحضور كامل أعضائهاّ ،
فيعد راسبا.

يعد راسبا
د .إذا تغيب الطالب عن موعد مناقشة الرسالة دون عذر قهر يقبله المجلس ّ
في المناقشة.
هة.

يتم اعتماد قرار لجنة المناقشة من المجلس بناء على توصية من لجنة القسم

وتنسيب من لجنة الكلية وبناء على التقرير الذ

يتضمنه النموذ

الصادر عن

المعد لهذا الغرض.
العمادة
ّ
و .وفي جميع األحوال ،إذا لم يقدم الطالب التعديالت المطلوبة خالل المدة المشار
إليها بأعاله ،يؤجل تخرجه إلى الفصل الذ

يليه إذا كانت التعديالت طفيفة،

ويعتبر راسبا في المناقشة إذا كانت التعديالت جوهرية.

ز .يثبت عنوان رسالة الماجستير في كشف عالمات الطالب باللغتين العربية
واإلنجليزية.
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مواصفات الرسالة الجامعية
المادة ()00

أ .تكتب الرسالة الجامعية باللغة العربية ،ويجوز في الكليات واألقسام التي تستعمل
فيها لغة أخر للتدريس أن تكتب الرسالة بتلي اللغة.

ب .يةةتم تنظةةيم كتابةةة الرسةةالة وفةةق دليةةل كتابةةة الرسةةائل الجامعيةةة المعتمةةد مةةن العمةةادة
كما يأتي:

 .1تحتو صفحة العنوان األولى على ما يلي:

أ .شعار الجامعة.

ب .عنوان الرسالة باللغة التي كتبت بها.
 .العنوان مترجما إلى اللغة األخر .

د .اسم الطالب يكما هو مسجل في الجامعة .
ه .اسم المشرف والمشرف المشاري يإن وجد .

و .العب ة ةةارة التالي ة ةةة :ق ة ة ّةدمت ه ة ةةذه الرس ة ةةالة اس ة ةةتكماال لمتطلب ة ةةات الحص ة ةةول عل ة ةةى درج ة ةةة
الماجستير في تخص

في اإلنجليزية:

الطالب من جامعة الزيتونة األردنية الخاصة ،أو ما يعادلها

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

of Jordan

ز .تاري تقديم الرسالة.

ح .تحتو صفحة العنوان الثانية على أسماء أعضاء لجنة المناقشة وتوقيعاتهم.

ح .تقدم الرسالة مطبوعة حسب األسلوب المعتمد ،وضمن المواصفات الواردة في دليل
المادة ()00

أ.

الدراسات العليا الصادر من العمادة.

تقوم العمادة بمراجعة النسخة النهائية من الرسالة فنيا وفق شروط اإلخ ار الفني

المعتمد لديها ،وتراعى طرق التوثيق الخاصة في بعض التخصصات بموافقة العميد.

ب .يقوم الطالب بتزويد العمادة بخمس نس
العمادة ،وخمس نس

ورقية مجلدة نهائية بعد اعتمادها من

إلكترونية من الرسالة في مدة ال تزيد على شهر من موعد

إقرار النتائ من مجلس العمداء.

 .ترسل إحد النس المجلدة إلى القسم المعني ،ونسختان إلى المكتبة.

د .يودع قر

مرن من المناقشة لد العمادة.
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إجراءات منح الدرجة العلمية

المادة ()00

أ .تمنح الدرجات العلمية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب مجلس الدراسات
العليا وتوصية من مجلس القسم ومجلس الكلية بعد استيفاء الشروط اآلتية:

 .1إتمام جميع المتطلبات المذكورة في هذه التعليمات ،والحصول على معدل تراكمي ال
يقل عن ي. %75

 .2إتمام إجراءات التخر العامة في الجامعة.
 .3قضاء الحد األدنى للمدة المطلوبة للتخر  ،وعدم تجاوز الحد األعلى لها.

ب .تمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا للطالب عوضا عن درجة الماجستير بقرار من
مجلس العمداء بناء على تنسيب من المجلس وتوصية من مجلس القسم ومجلس
الكلية في أ من الحالتين التاليتين شريطة أالا يكون الطالب قد استنفد الحد األعلى
لمدة الحصول على درجة الماجستير المنصو

التعليمات:

عليه في المادة ي 11من هذه

 .1إذا كان الطالب مسجال في مسار الرسالة ورسب في مناقشة الرسالة.

 .2إذا كان الطالب مسجال في مسار الشامل ورسب للمرة الثانية في االمتحان الشامل.
 .3إذا تقدم الطالب بطلب خطي للحصول على شهادة الدبلوم بعد إنهائه دراسة ي24
ساعة معتمدة بنجاح من المواد المقررة للبرنام

ي. %75

وبمعدل تراكمي ال يقل عن

 . .تمنح الشهادات والدرجات العلمية في المواعيد المقررة.

الخطط الدراسية
المادة ()00

تعتمد الخطة الدراسية لبرام الدراسات العليا وفق الخطوات التالية:
أ.

تقوم لجنة الخطة الدراسية في القسم بإعداد خطة البرنام متضمنة وصف مواد

الخطة باللغتين العربية واإلنجليزية ،ويقرها مجلس القسم.

ب .يرفع القسم تنسيبا إلى مجلس الكلية باعتماد الخطة الدراسية للبرنام  ،وتقوم لجنة
ردها إلى عميد الكلية.
الكلية بعد الدراسة ،بالتوصية إلى العميد أو ّ
 .تعرض الخطة الدراسية على المجلس لبحثها والتوصية بشأنها إلى لجنة الخطة
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الدراسية في الجامعة.

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

أحكام عامة
المادة ()00

المادة ()00

فوض الجامعة يخطيا حق تصوير الرسالة كليا أو جزئيا
على طالب الماجستير أن ي ّ
وبأشكال مختلفة يورقيا أو على شري أو إلكترونيا وذلي لغايات البح العلمي والنشر
اإللكتروني والتبادل مع المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعات.

يقر بمسؤوليته الكاملة األخالقية والقانونية والمهنية عن
أ .على طالب الماجستير أن ّ
رسالة الماجستير وما تحويه ،وعن أ ادعاء في هذا الشأن من أ جهة أو أفراد سواء
في الحاضر أو المستقبل ،ودون أ مسئولية للجامعة.

ب .يتخذ مجلس العمداء ق ار ار بسحب الدرجة العلمية إذا تبين في أ

وقت من األوقات

أن الرسالة المقدمة لنيل
أن هذه الدرجة قد تم الحصول عليها بطرق يير قانونية ،أو ّ
الدرجة العلمية ال تتفق في مضمونها ومعايير األمانة العلمية ،على أن يتم إبالغ الجهات

ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها بقرار المجلس.

المادة ()00

تعتمد العمادة النماذ الالزمة لعملها بعد إقرارها من المجلس.

المادة ()08

يعين القسم مرشدا أكاديميا لطلبة الدراسات العليا في ذلي القسم.

المادة ()00
المادة ()01

المادة ()00
المادة ()00

مةةع م ارعةةاة أحكةةام المةةادة ي 24مةةن هةةذه التعليمةةات ،تطبةةق أحكةةام النظةةام الةةداخلي لتأديةةب
الطلبة في الجامعة السار المفعول.
مةةع م ارعةةاة الفق ةرة ي

مةةن المةةادة ي 4والمةةادة ي 41تحةةال قضةةايا االنتحةةاالت العلميةةة أو

الشةةي فيهةةا إلةةى لجةةان تحقيةةق متخصصةةة للبةةت فيهةةا س ةواء قبةةل المناقشةةة أو بعةةدها ،وتنفةةذ

الق اررات الصادرة عن الجامعة بهذا الشأن.

تلغةةي هةةذه التعليمةةات أ تعليمةةات كانةةت قةةد صةةدرت سةةابقا عةةن مجلةةس العمةةداء فةةي هةةذا
الموضوع.

يبةةت المجلةةس فةةي الحةةاالت التةةي لةةم يةةرد بهةةا ن ة

تطبيقها.
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تعليمات التقدم المتحانات المستوى (اللغة االنجليزية االستدراكية  /اللغة العر ية
االستدراكية  /مهارات الحاسوب االستدراكية)

 .1أن يكون الطالب منتظما ومسجال في الفصل نفسه الذ سيقوم بالتقدم به لالمتحانات.
 .2يجب أن يتقدم الطالب لالمتحانات خالل السنة األولى من االلتحاق بالجامعة.

 .3يفقد الطالب حقه في التقدم لالمتحانات إذا لم يتقدم خالل السنة األولى من االلتحاق بالجامعة.
 .4في حال نجاح الطالب في االمتحانات يعفى من دراسة المواد االستدراكية.

 .5في حال حصول الطالب على عالمة  %81فما فوق يعفى من المواد التي تليها ي مهارات

الحاسوب  1ة اللغة االنجليزية  1ة اللغة العربية . 1

 .1في حال رسوب الطالب في االمتحانات على الطالب دراسة المواد االستدراكية.
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تعليمات التأمين الطبي لطلبة جامعة الزيتونة
المادة ( : )0تسمى هذه التعليمات التأمين الطبي لطلبة جامعة الزيتونة األردنية ،ويعمل بها

من بداية العام الدراسي ي1991ة1997م .

المادة ( : )0يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني الموضحة إزاءها ،إالّ إذا دلت القرينة

على يير ذلي:

الجامعة

جامعة الزيتونة األردنية

المشتركون

جميع الطلبة المؤمنين طبيا من الطلبة المسجلين في الجامعة

الرسم

رسم االشتراي للتأمين الطبي للطلبة الذ تقره الجامعة

المستشفى

المستشفى أو المستشفيات المحددة لمعالجة المشتركين من طلبة الجامعة

المادة (: )0

.1

يكون االشتراي في التامين الطبي إجباريا.

.2

يسر مفعول التأمين الطبي مع بداية العام الدراسي.

 .3تكون مدة التأمين الطبي سنة كاملة.

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

.1

المادة (: )0

هنة ةةاي شة ةةبكة طبية ةةة تغطة ةةي المملكة ةةة مة ةةن مستشة ةةفيات  ،وأطبة ةةاء  ،ومختب ة ةرات ،وأشة ةةعة لجمي ة ةع

االختصاصات.

.2

يوجد عيادة طبية في الجامعة مجهزة بأحد
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.3

يتم مراجعة الطلبة لعيادة الجامعة في خالل ساعات الدوام الرسمي ،لالستفادة من خدمات

.4

فةةي حالةةة تعةةذر وصةةول الطالةةب إلةةى عيةةادة الجامعةةة ،أو فةةي العطةةل األسةةبوعية أو الرسةةمية،

العيادة أو التحويل إلى الجهات المختصة.

يتصة ةةل الطالة ةةب بعية ةةادة الجامعة ةةة أو بارقة ةةام الهواتة ةةف اآلتية ةةة ،لتة ةةأمين عالجة ةةه أو تحويلة ةةه إلة ةةى أطبة ةةاء

االختصا
.0

 ،أو تسهيل دخوله إلى المستشفى في الحاالت الطارئة فق .

األرقام ي، 06/5654556ي077/321516
وللطوارئ االتصال على الخط الساخن ( )079/5546568الذي يعمل على مدار  00ساعة

.1

.7

التغطية في الشبكة الطبية تغطية كاملة.

مالحظة :ال نستطيع أن نسجل تغطية الشبكة الطبية في هذا الدليل ،ألن الشبكة قابلة للتغير

والتبديل ،وعند مراجعة الطالب العيادة الطبية في الجامعة ،أو االتصال بالتلفونات المذكورة أعاله،

يعطى الطالب أحد

المعلومات عن الشبكة الطبية.

المادة (: )0

أ -إن التأمين الطبي يغطي الحاالت الطبية التي يصاب بها الطالب لحظة انتسابه إلى الجامعة حتى
تخرجه منها.

ب -ال يشمل التأمين الطبي الحاالت اآلتية  :ياالستثنائية .

.1

.2

.3

االنتحار ومحاولة االنتحار ،أو إيذاء الذات ،أو محاولة ذلي عمدا.

ارتكاب أو محاولة ارتكاب جرم ،أو االشتراي في فتنة أو مشاجرة.

جميع الحاالت الناتجة عن الحرب ،أو الغزو ،أو أعمال العدو األجنبي ،أو االعتداءات أو

العمليات شبه الحربية ياألعمال العسكرية ،سواء أكانت حرب معلنة أم ال  ،أو الحرب األهلية ،أو

التمرد ،أو الثورة ،أو األحكام العرفية ،أو أعمال اإلرهاب ،باإلضافة إلى أعمال الشغب.

.4

الحواد

والحاالت المرضية الناتجة عن هوايات خطيرة كسباق السيارات ،تسلق الجبال،

ركوب الدراجات النارية ..ال .
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.5

.1
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جميع الحاالت الناتجة عن إدمان الكحول والمخدرات ،والمواد التي تحد

التلو

اإلشعاعي ،أو التلو

الهلوسة.

النوو  ،أو المفاعالت الذرية ،أو المخلفات للمعدات العسكرية،

أو المخلفات للمواد النووية ،أو التلو الكيماو .

.7

األخر .

الزالزل ،أو الفيضانات ،أو ثوران البراكين ،أو االنجرافات األرضية ،أو األخطار الطبيعية

.8

اإلصابة أو المرض أو العاهة يومضاعفاتها الموجودة قبل تاري بدء سريان التأمين المصرح

.9

المناعة

عنها ة أو يير المصرح عنها في طلب التأمين الصحي – أ قبل انتسابه للجامعة.

مرض النهام يفقدان الشهية العضالي  ،والديلزة ييسيل الكلى  ،ومرض نق

ي ، AIDSوجميع الحاالت المرضية والفحوصات الطبية ذات العالقة به ،والشيخوخة يالكهل ،
والزهيمر يالخرف  ،واألمراض العقلية.

.11

.11

.12

الجراحة والمعالجة التجميلية ،إالّ إذا كانت ناجمة عن حاد

مشمول بهذا التأمين.

حب الشباب ،والكلف ،وتساق الشعر ،والهرمونات ،والفيتامينات يباستثناء المتعلقة بالحمل .

العناية بالمنتجعات ،والحجر الصحي ،والتطعيم ،والختان ،واألمراض الجنسية ،وموانع الحمل،

والعقم ،والطب االتصالي وكل ما يتعلق بالهرمونات أو الخصوبة.

.13

الحاالت والعالجات واإلجراءات التي أدخلت إلى المستشفى من شخ

.14

الحاالت من أجل تصحيح السمع والنظر ،واألجهزة المساعدة للسمع والنظر ،إالّ إذا كانت

.15

جراحة األسنان واللثة ،إالّ إذا كانت ناتجة عن حاد

مشمول في التأمين ،الخلل العقلي

.11

تركيب األطراف الصناعية وزراعة األعضاء واألجهزة الطبية المساعدة ،مثل :الركبة

ناتجة عن حاد

مشمول بمقتضى عقد التأمين.

ليس طبيبا.

والنفسي ياألمراض العقلية والنفسية  ،والصرع ،واألمراض الخلقية والوراثية.

الصناعية ،ومنظم القلب ...ال .

.17

.18

األمراض الوبائية والسرطان واألمراض التي تكفلها الدولة ،واصابات العمل ،وحواد
أ

السير.

معالجة داخل المستشفى أو فحوصات أو ييرها من اإلجراءات الطبية التي يمكن القيام

بها خار المستشفى من يير تعرض المؤمن له للخطر.

.19
.21

.21

.22

المطاعيم واألمصال ،األدوية المتعلقة بالحاالت التجميلية ،والمشدات.

تعد دواء.
جميع المواد التي ال ّ
أكثر من عبوة دواء واحدة ،باستثناء المضادات الحيوية والفطرية والطفيلية.

فحوصات اكتشاف الحمل وازالة اللحميات والناميات األنفية أو انحراف الوتيرة ومعالجة

الدوالي بكافة أشكالها ،واألمراض المزمنة جميعها ،واألورام بجميع أشكالها ،بما فيها األمراض

السرطانية.
.23

نفقات الحمل والوالدة واإلجهاض ،وأية أمور متعلقة بذلي.
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أ اعتالل في العمود الفقر  ،إالّ أن الشركة توافق على شمول إصابة العمود الفقر الناجمة

بصورة مباشرة عن حاد

مشمول بهذا التأمين ،كما يستثنى تغطية كل من البواسير واستئصال

اللوزتين ،ومعالجة أمراض القرحة المزمنة ،والدوالي يدوالي الخصيتين وييرها .
.25

الفحوصات العامة والفحوصات التي ال تظهر نتائجها علة أو مرض.

المادة ( : )0تعتمد البطاقة الجامعية بطاقة تأمين صحي.
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تعليمات مجلس طلبة جامعة الزيتونة األردنية
الفصل األول :التعريفات

المادة ي : 1

يشةكل فةةي جامعةةة الزيتونةةة األردنيةةة مجلةةس يسةمى ي مجلةةس طلبةةة جامعةةة الزيتونةةة األردنيةةة

لتمثي ةةل طلبته ةةا ف ةةي الش ةةؤون الطالبي ةةة عل ةةى أن يك ةةون مقة ةره ف ةةي عم ةةادة ش ةةؤون الطلب ةةة ف ةةي

الجامعة.
المادة ي : 2

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القريبة على خالف ذلي:
الجامعة

جامعة الزيتونة األردنية

الرئيس

رئيس الجامعة.

العميد

عميد شؤون الطلبة.

المجلس

مجلس طلبة جامعة الزيتونة األردنية.

الهيئة

العامة

جميع

الطلبة

المنتظمين

المسجلين

في

مختلف

التخصصات المعتمدة في كليات الجامعة لنيل درجة

علمية أو شهادة .

الفصل الثاني :األهداف

المادة ي  : 3يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي :
أ -دعةةم مختلةةف النشةةاطات الطالبيةةة فةةي الميةةادين العلميةةة والثقافيةةة واالجتماعيةةة
والرياضية.

ب -توثيق عر التعاون بين الطلبة وحفزهم على العمل الجماعي.
لحل المشةكالت التةي تعتةرض
 متابعة قضايا الطلبة والتنسيق مع إدارة الجامعة ّالمسيرة التعليمية للطالب.
د -تنمية الممارسة الديمقراطية والحوار الموضوعي واحترام ال أر اآلخر.

هة -صقل شخصية الطالب وفق نظرة شمولية تستجيب لقيم الحضارة االسالمية
وتعزز االنتماء الى الجامعة الوطن.

و -اتاحة فر

التفاعل االيجابي بين الطلبة  ،وادارة الجامعة والكليات والدوائر ،

والعمل على دعم المسيرة االكاديمية.

ز -تأكيد أهمية استثمار الجياة الجامعية لالعداد للمستقبل واالحترام المطلق

للقوانين واألنظمة و التعليمات المرعية  ،ونبذ العصبيات والتحلي بقيم ومثل

المجتمع األردني.
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الفصل الثالث :عضوية المجلس وتكوينه

المادة ي  : 4يشترط في كل من يرشح عضوا للمجلس مايلي:
أ-

أن يكةةون قةةد اتةةم بنجةةاح الحةةد األدنةةى مةةن السةةاعات المعتمةةدة فةةي الفصةةل

الدراسي الواحد وفقا للتعليمات النافذة في الجامعة.

ب -أالّ يقل معدله التراكمي عن الحد األدنى المقرر.

 أن يكون منتظما في الجامعة طيلة مدة عضويته  ،ويعتبر الطالبالمسجل للحد األدنى من العبء الدراسي طالبا منتظما في الجامعة

د-

المادة ي : 5

باستثناء فصل التخر والفصل الصيفي .

أالّ يكون قد تلقى عقوبة تأديبية تتجاوز اإلنذار األول حتى بداية الترشيح ،
وفي حال توقيعها أن يكون قد مضى عليها فصالن دراسيان على األقل.

هة -أن يكون مسددا لكافة الرسوم المقررة للجامعة.

أ -يتش ةةكل المجل ةةس م ةةن الطلب ةةة المنتخب ةةين ف ةةي كلي ةةات الجامع ةةة حس ةةب التمثي ةةل
التالي :

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

ب -يحدد مجلس العمداء نسبة التمثيل المطلوبةة فةي ضةوء اإلعةالن عةن األعةداد
الرس ةةمية للطلب ةةة المس ةةجلين بالكلي ةةات المختلف ةةة ف ةةي مطل ةةع الفص ةةل الد ارس ةةي

المادة ي : 1

أ-
ب-

-1
-2
-3

الثاني من العام الجامعي

يعتبر التصويت في االنتخابات حقا لكل عضو في الهيئة العامة.
تجر االنتخابات على النحو التالي :

تعتبر كل كلية في الجامعة دائرة انتخابية واحدة.
يخص

لكل دائرة انتخابية عدد من صناديق االقتةراع يتناسةب مةع أعةداد

طلبة الكلية.

ينتخةةب الطلبةةة فةةي كةةل كليةةة مةةن يمةةثلهم فةةي المجلةةس انتخابةةا مباش ة ار مةةع

مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذه التعليمات.

-4

تج ةةر انتخاب ةةات المجل ةةس خة ةالل الفص ةةل الد ارس ةةي الث ةةاني م ةةن ك ةةل ع ةةام

-5

تجر االنتخابات لعضوية المجلس في يوم واحد فق على أن تبدأ عملية

-1

جامعي.

االقتراع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة من بعد ظهةر

ذلي اليوم.

تةةتم الدعايةةة االنتخابيةةة قبةةل بدايةةة االنتخابةةات بأسةةبوع واحةةد وفةةق األعةراف
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-7
-8
-

الجامعية وموافقة العميد.

تتم االنتخابات عن طريق االقتراع السر .

يصدر الرئيس األسةس واإلرشةادات الداخليةة إلجةراء االنتخابةات وفقةا لهةذه

التعليمات.

ينتخب المجلس لمدة سنة واحد فق تبدأ من تاري إعالن النتائ وتنتهي

مع بداية انتخابات العام القادم.
الفصل الراب  :اجتماعات المجلس وصالحيات
المادة ي : 7

أ-

يعقةةد المجلةةس اجتماعةةه األول بةةدعوة مةةن العميةةد النتخةةاب ال ةرئيس ونائبةةه
وأمين السر وأعضاء اللجةان مةن بةين أعضةائه خةالل أسةبوعين مةن تةاري

إعالن نتائ االنتخابات  ،ويحدد بعد ذلي أوقات اجتماعاته.

ب -تكون اجتماعات المجلس علنية  ،ويجوز انعقادها بشكل سر إذا اقتضت
-

طبيعة الموضوعات المطروحة ذلي شريطة موافقة أيلبية األعضاء.

يك ةةون نص ةةاب الجلس ةةات قانوني ةةا إذا حض ةةرت األيلبي ةةة المطلق ةةة  ،واذا ل ةةم
يتوفر هذا النصاب خالل ساعة من الوقت المحدد لبةدء االجتمةاع فيؤجةل

االجتم ةةاع إل ةةى موع ةةد آخ ةةر يعق ةةد خ ةةالل عشة ةرة أي ةةام م ةةن الت ةةاري المح ةةدد

لالجتمةةاع األول ويكةةون النصةةاب فةةي االجتمةةاع الثةةاني قانونيةةا إذ حضةةر
ثلة ة

أعض ةةاء المجل ةةس عل ةةى أن يك ةةون م ةةن بي ةةنهم رئ ةةيس المجل ةةس وأم ةةين

السر.

المادة ي  : 8يتولى المجلس الصالحيات التالية:

أ -مناقشة خطة عمل المجلس واقرارها.

ب -مناقشة التقريرين السنويين المالي واإلدار واقرارهما.
 -إعداد الموازنة المقترحة وتقديمها إلى العميد.

د -إقتة ةراح إجة ةراء التع ةةديالت الت ةةي ي اره ةةا مناس ةةبة عل ةةى ه ةةذه التعليم ةةات ورفعه ةةا إل ةةى
الرئيس عن طريق العميد.

هة -إقتراح التوصيات التي يراها ضرورية لتحقيق أهدافة.
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الفصل الخامس  :رئيس المجلس ونائبه وأمين السر

المادة ي : 9أ -يشترط في رئيس المجلس ونائبه مايلي:
 -1أن يكون أردني الجنسية.

 -2أن يكون قد درس بنجاح الساعات المعتمدة المحددة تاليا:
-

ي 11ساعة معتمدة من الخطة الدراسية للطالب في مرحلة البكالوريوس.
ي 15ساعة معتمدة من الخطة الدراسية لطالب الدراسات العليا.

 -3أن يكةةون مسةةجال للحةةد األدنةةى علةةى األقةةل مةةن العةةبء الد ارسةةي فةةي كةةل
فصل طيلة شغله لمنصبه ،باستثناء فصل التخر والفصل الصيفي.

 -4أن ال يق ةةل معدل ةةه التراكم ةةي ع ةةن الح ةةد األدن ةةى المطل ةةوب ف ةةي التعليم ةةات
النافذة.

المة ة ةةادة ي11
:

ب -يشغل رئيس المجلس ونائبه المنصب مرة واحدة فق .
أ -يتولى رئيس المجلس المهام التالية:

 -1الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس والهيئة اإلدارية.
 -2رئاسة اجتماعات المجلس والهيئة اإلدارية.

 -3إحالةةة ق ة اررات المجلةةس وتوصةةياته إلةةى الهيئةةة اإلداريةةة التخةةاذ اإلج ةراءات
الالزمة بشأنها.

 -4تمثيل المجلس لد الهيئات الطالبية المماثلة.
ب -يتةةولى نائةةب رئةةيس المجلةةس مهةةام واختصاصةةات رئةةيس المجلةةس فةةي حةةال
ييابه.

 -يتولى أمين سر المجلس االختصاصات التالية:

 -1إعداد جدول األعمال بالموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس.
 -2إعداد محاضر الجلسات.
 -3أمانة سر المجلس.

 -4تسّلم مراسالت المجلس وحف مستنداته وأوراقه وأختامه.

 -5تزويد عمادة شؤون الطلبة بمحاضر جلسات المجلس أوال بأول.

 -1القيام بأية مهام أخر يكلفه بها رئيس المجلس في حدود صالحياته.
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الفصل السادس  :لجان المجلس واختصاصاتها

المادة ي : 11تدير شؤون المجلس هيئة إدارية برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائب الةرئيس وأمةين
السر ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس.

المادة ي : 12أ -يشكل المجلس في سبيل ممارسته الختصاصاته اللجان الدائمة التالية
 -1اللجنة المالية.

 -2لجنة قضايا الطلبة.

 -3لجنة النشاطات الطالبية.
 -4لجنة العمل التطوعي لخدمة الجامعة و المجتمع.
 -5لجنة العالقات الخارجية.

ب -تنتخ ةةب ه ةةذه اللج ةةان الدائم ةةة رؤس ةةاء ومق ةةررين له ةةا ف ةةي أول أجتم ةةاع تعق ةةده بع ةةد
تشكيلها.

 -يجوز للمجلس أن يشكل لجانا مؤقتة من بين أعضائه للقيام بمهام محددة .

د -يةةنظم عمةةل اللجةةان الدائمةةة والمؤقتةةة وتحةةدد مهامهةةا وصةةالحياتها بموجةةب أسةةس

يصدرها المجلس وتزود بها عمادة شؤون الطلبة عند إقرارها.

ه ة -يجةةوز لجميةع لجةةان المجلةس االسةةتعانة فةي ممارسةةة مهامهةا بمةةن تةراه مناسةةبا مةةن
أعضاء الهيئة العامة.

المادة ي : 13تتولى الهيئة اإلدارية المهام التالية

 -1انتخاب أمين الصندوق من بين أعضائها.
 -2تنفيذ ق اررات المجلس ومتابعة توصياته.
 -3إعداد مشروع موازنة المجلس.

 -4اإلشراف على لجان الكليات ومراقبة أدائها.

 -5دراسة القضايا الطالبية واقتراح الحلول المناسبة لها.
 -1وضةةع مشةةروع خطةةة عمةةل لب ةرام الطلبةةة ونشةةاطاتهم والتوصةةية باعتمةةاده
من عميد شؤون الطلبة.

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

المادة ي : 14أ -يتولى أمين سر المجلس أمانة سر الهيئة اإلدارية وتناط به ذات الواجبات المشار
إليها في المادة ي11ة

من هذه التعليمات.

ب -يتولى أمين الصندوق الواجبات التالية

 -1تسّلم جميع المقبوضات بموجب إيصاالت وايداعها في حساب المجلس .
 -2صرف النفقات وفقا لق اررات الهيئة اإلدارية.
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 -3تقةةديم كشةةف شةةهر إلةةى رئةةيس الهيئةةة اإلداريةةة بالمقبوضةةات والمةةدفوعات
وترفع نسخة منه إلى العميد.

 -4مسي الدفاتر والسجالت المالية وفقا لالنظمة المحاسبية السارية.
 -5إعداد التقرير المالي السنو .

المادة ي : 15تجتم ةةع الهيئ ةةة اإلداري ةةة ف ةةي يض ةةون أس ةةبوع م ةةن تش ةةكيلها  ،كم ةةا تتة ةوالى إجتماعاته ةةا
أسبوعيا وكلما دعت الظروف وتقوم بتوثيق جلساتها بمحاضر منظمة.

المادة ي : 11أ -1 -تشةةكل فةةي كةةل كليةةة مةةن كليةةات الجامعةةة لجنةةة تسةةمى ي لجنةةة الكليةةة مكونةةة

مةةن جميةةع ممثلةةي الكليةةة األعضةةاء فةةي المجلةس  ،واذا كةةان عةةدد هةؤالء الممثلةةين أقةةل
من ثالثة يكتمل العدد بأخذ الحائزين على أعلى األصوات من مرشحي الكلية.
 -2تنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها في المجلس.

ب -تتولى لجنة الكلية المهمات التالية

 -1إعداد التقرير السنو على مستو الكلية.

 -2متابعة النشاطات التي يقرها المجلس على مستو الكلية.
 -3د ارسةةة قضةةايا الطلبةةة فةةي الكليةةة واقت ةراح الحلةةول لهةةا  ،ورفةةع هةةذه الحلةةول
المقترحة إلى الهيئة اإلدارية.

 -4إعةةداد خطةةة النشةةاطات الطالبيةةة علةةى مسةةتو الكليةةة ورفعهةةا إلةةى الهيئةةة
اإلدارية.

 -5تنفيذ ق اررات الهيئة اإلدارية المتعلقة بشؤون طلبة الكلية.
الفصل الساب  :سقوط العضوية

الم ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةادة أ -تسق عضوية أ عضو في المجلس وفي الهيئات واللجان التابعة لةه فةي المجةاالت
ي : 17التالية:
-1

إقةةدام العضةةو علةةى إرتكةةاب أ عمةةل محظةةور أو مخةةالف ألهةةداف المجلةةس أو

اإلساءة إلى سمعته.

-2

إرتكابه أية مخالفة تأديبية تتجاوز عقوبتها اإلنذار األول.

-3

إدانته بارتكاب جناية أو جنحة.

-4

فقدان أحد شروط العضوية المنصو

التراكمي.

عليها في المادة الرابعة باستثناء المعدل

-5

الوفاة .

-7

االنتقال من كلية إلى أخر أثناء فترة العضوية.

-1

االستقالة الخطية.
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التغيب عن حضور جلسات المجلس ثةال

دون عذر مقبول.

مةرات متتاليةة أو سةت مةرات متفرقةة

ب -تسةةق العضةةوية بقةرار مةةن المجلةةس بأيلبيةةة ثلثةةي أعضةةاءه فةةي الحةةاالت الةواردة فةةي
البند ي 1من هذه المادة  ،وتسق حكما في الحاالت الواردة في البنود األخر .
الفصل الثامن  :الموارد المالية للمجلس

المة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةادة أ -للمجلس موازنة خاصة تشرف عليها الهيئة اإلدارية.
ي : 18ب -تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي.
-1

منحةة ماليةة سةةنوية تقةدمها الجامعةةة بواقةع دينةةار عةن كةةل طالةب مسةةجل فةي كةةل

فص ةةل د ارس ةةي باس ةةتثناء الفص ةةل الص ةةيفي  ،وت ةةدفع ه ةةذه المنح ةةة عل ةةى قس ةةطين عل ةةى أن
تتسو األمور المالية عند نهاية كل فصل جامعي.

-2

الهبات والمنح والتبرعات التي ترد باسم المجلس ويقبلها مجلس الجامعة.

-4

أية موارد أخر يوافق عليها مجلس الجامعة.

-3

ريع النشاطات التي يقوم بها المجلس.

 -تودع أموال المجلس باسمه في البنةي الةذ يقةرره الةرئيس وتسةحب بموجةب تةوقيعين

من رئيس المجلس أو أمين الصندوق مع العميد.

د -يجةةر الص ةرف بق ةرار مةةن الهيئةةة اإلداريةةة مةةذيال بتوقيعةةات كةةل مةةن رئةةيس المجلةةس
وأم ةةين الص ةةندوق باالض ةةافة إل ةةى أم ةةين الس ةةر أو نائ ةةب رئ ةةيس المجل ةةس ويج ةةوز لة ةرئيس

المجلس إنفاق ما ال يزيد علةى ي 51خمسةين دينةا ار شةهرياي يحةتف بهةا أمةين الصةندوق
كسلفة للمصروفات على أن تسدد حسب األصول.

هة ة-يت ةولى المةةدير المةةالي للجامعةةة تةةدقيق إيصةةاالت الصةةرف والمسةةتندات الماليةةة وأوجةةه
الصرف الخاصة بالمجلس  ،ويتم إطالعه أوال بأول على كلفة المعامالت المالية.

الفصل التاس  :أحكام عامة
المادة ي: 19

يةةؤد رئةةيس المجلةةس وأعضةةاؤه القسةةم التةةالي أمةةام رئةةيس الجامعةةة فةةي موعةةد أقصةةاه
أسبوعان من تاري إعالن نتائ االنتخابات " :أقسم بـا

العظـيم أن اكـون مخلصـا

للــوطن والملــك بــا ار برســالة الجامعــة محافظــا علــى الق ـوانين واألنظمــة والتعليمــات

المة ة ة ةةادة ي21

:

المرعية وأن أؤدي عملي بأمانة واخالص" .

إذا شغر مكةان عضةو مةن أعضةاء المجلةس يحةل محلةه مةن يلةي آخةر األعضةاء فةي
عدد األصوات ،فإن لم يوجد وبقى على إنتهاء مدة المجلس ثالثة أشةهر علةى األقةل

 ،انتخب عضو جديد للمكان الشاير إلكمال هذه المدة.
80

جامعة الزيتونة األردنية

المة ة ة ةةادة ي21

:

المة ة ة ةةادة ي22
:

المة ة ة ةةادة ي23
:

المة ة ة ةةادة ي24
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يعتبر المجلس مستقيال باستقالة يالبية أعضائه  ،وكذلي بالنسبة إلى الهيئة اإلدارية

واللجان التابعة للمجلس.

يكون أ اجتماع قانوني بحضور األيلبية المطلقة لتعضاء.

تتخذ الق اررات والتوصيات بأيلبية الحضور وفي حالة تساو األصوات يكون صوت
رئيس الجلسة مرجحا.

إذا استقال رئيس المجلس أو نائبه أو أمين السر من منصبه أو سقطت عضوية أ

 :منهم ينتخب المجلس بديال له.

المة ة ة ةةادة ي25

:

المة ة ة ةةادة ي21

:

المة ة ة ةةادة ي27

:

المة ة ة ةةادة ي28

:

المة ة ة ةةادة ي29

يمةةارس المجلةةس اختصاصةةاته إلةةى المةةد الةةذ ال تتعةةارض فيةةه هةةذه الممارسةةة مةةع

االختصاص ةةات المنوط ةةة بالمج ةةالس واإلدارات المختلف ةةة ف ةةي الجامع ةةة وفق ةةا لقوانينه ةةا

وأنظمتها وتعليماتها النافذة.

يحةةل المجلةةس بق ةرار مةةن مجلةةس العمةةداء بنةةاء علةةى تنسةةيب رئةةيس الجامعةةة وتةةؤول
أموال المجلس إلى خزينة الجامعة.

يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد ن

عليها في هذه التعليمات.

تنتهي مدة المجلس األول مع إنتهاء إجراء إنتخابات المجلس في الموعد المحدد.
رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

:
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النظام الداخلي لتأديب الطلبة في جامعة الزيتونة األردنية
المادة ( :)0يسمى هذا النظام يالنظام الداخلي لتأديب الطلبة في جامعة الزيتونة األردنية .
المادة ( :)0لل مصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على يير ذلي.

الجامعة :جامعة الزيتونة األردنية
الرئيس :رئيس الجامعة.

المجلس :مجلس العمداء

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

المادة ( :)0تسر أحكام هذا النظام على طلبة الجامعة وعلى الطلبة المسجلين في البرام والدورات
الخاصة الذين يرتكبون المخالفات المنصو
لتحكام واإلجراءات التأديبية المنصو

عليها في المادة ي 4من هذا النظام ،ويخضعون

عليها في هذه التعليمات.

تعرض الطالب الذ
المادة ( :)0تعد األعمال التالية مخالفات سلوكية ّ
الطالب يفاعال ،أو شريكا ،أومحرضا ،أو متدخال للعقوبة التأديبية المنصو

يرتكب أيا منها ،سواء كان
عليها في هذا النظام.

أ.

المدبر عن حضور المحاضرات أو الدروس النظرية والعملية أو عن األعمال األخر
االمتناع ّ

ب.

الغك في امتحان أو اختبار تجريه الجامعة أو االشتراي او الشروع فيه ،واإلخالل بنظام

التي تقضي األنظمة والتعليمات بالمواظبة عليها ،وكل تحريض يؤد إلى هذا االمتناع.
االمتحان أو الهدوء الواجب توافره فيه.
 .أ

فعل ماس بالشرف أو الكرامة أو األخالق أو مخل بحسن السيرة والسلوي من شأنه اإلساءة

إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها ،بما في ذلي أ فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب خار الجامعة

في مناسبة تشتري فيها الجامعة أو أ نشاط تقوم به.
د.

المشاركة في أ

تنظيم داخل الجامعة من يير ترخي

الجامعة ،أو اإلشتراي في أ

عليه.

مسبق من الجهات المختصة في

نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة ،أو التحريض

هة .استعمال مباني الجامعة لغيراأليراض التي أعدت لها أو استعمالها دون إذن مسبق.
و.

توزيع النشرات أو إصدار جرائد الحائ الخاصة بالكليات أو جمع التواقيع أو التبرعات التي من

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

أ
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عمل يشكل إهانة أو إساءة أو اعتداء يرتكبه الطالب بحق عضو هيئة التدريس أو أ

العاملين أو الطلبة في الجامعة.

من

طة .إتالف ممتلكات الجامعة المنقولة ويير المنقولة أو أ ممتلكات تعود لآلخرين داخل الجامعة.
 .التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال أوراق مزورة أل أيراض جامعية.

ي.

إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة يير مشروعة.

ل .سرقة أ من ممتلكات الجامعة أو ممتلكات العاملين فيها أو الطلبة.
م.

التحريض أو االتفاق مع الطلبة أو أشخا

الطلبة أو أشخا

آخرين داخل الجامعة.

آخرين على ارتكاب أعمال عنف أو مشاجرات ضد

ن .الدعوة إلى أفكار سياسية أو طائفية أو اقليمية أو التروي لها داخل الحرم الجامعي.

س .مخالفة انظمة الجامعة وتعليماتها او ق ارراتها النافذة.

 .إدخال أ مواد يمكن استخدامها لغرض يير مشروع إلى الحرم الجامعي.

ض .حيازة مواد مخدرة أو مسكرة أو تعاطيها أو االتجار بها أو التروي لها أو حضور الطالب إلى

الحرم الجامعي وهو تحت تأثيرها.

تعد سالحا بموجب تعريف قانون العقوبات األردني لها.
ط .حيازة أو استخدام أ اداة ّ
ع .انتحال شخصية اآلخرين.
المادة ( :)0تحدد العقوبات على المخالفات التأديبية التي يرتكبها الطالب الواردة في المادة ي 4من
هذا النظام على النحو اآلتي:

أ.

التنبيه الخطي.

ب.

اإلخ ار من قاعة التدريس واستدعاء األمن عند الضرورة إلخراجه.

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

التي تم ارتكاب المخالفة فيها.

هة .الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة الطالبية التي ارتكبت المخالفة فيها.
و .اإلنذار بدرجاته الثال  :األول والثاني والنهائي.

ز .الغرامة بما ال يقل عن قيمة ما أتلفه الطالب.

ح .إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذ

المقررة للمواد التي تم إلغاؤها.

ط .اعتباره راسبا في مادة أو أكثر .

 .الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.
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ي .الفصل النهائي من الجامعة.

ل .إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالي عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها.

المادة ( :)0إذا ضب الطالب أثناء تأدية االمتحان أو االختبار في إحد

المواد متلبسا بالغك أو

اثبتت نتيجة التحقيق أنه حاول الغك أو اشتري أو شرع فيه توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:

.1

اعتباره راسبا في تلي المادة.

.2

إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلي الفصل وتغريمه رسومها كاملة.

.3

فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذ ضب فيه.

المادة ( :)0أ .توقع على الطالب الذ

اتفق مع طالب آخر أو شخ

آخر على الدخول لتأدية

امتحان او اختبار بدال منه العقوبات التالية مجتمعة:

.1

اعتباره راسبا في ذلي االمتحان أو االختبار.

.2

إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلي الفصل.

.3

فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على األقل اعتبا ار من الفصل الذ

يلي الفصل

الذ ضب فيه.
ب .توقع على الطالب الذ دخل يأو أد

مجتمعة:

االمتحان أو االختبار بدال من طالب آخر العقوبات التالية

 .1إلغاء تسجيله في المواد المسجلة له في ذلي الفصل.

 .2فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على األقل اعتبا ار من الفصل الذ
ضب فيه.

 .3واذا كان الشخ
المختصة.

يلي الفصل الذ

الذ دخل قاعة االمتحان من يير طلبة الجامعة فيحال إلى الجهات القضائية

المادة ( :)8أ .يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصو

عليها في هذا

النظام.

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.
.يحرم الطالب الذ

فصل من الجامعة فصال تأديبيا جزئيا من الحصول على شهادة حسن سلوي،

كما يعمم اسم الطالب المفصول نهائيا على الجامعات الرسمية والخاصة كافة.

84

جامعة الزيتونة األردنية

المادة ( :)0أ .تحف

دليل الطالب للعام الدراسي2017/2016

ق اررات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لد

عمادة شؤون الطلبة،

وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة قرارها إلى عميد الكلية المعني ،والى مدير القبول والتسجيل والى
الجهة الموفدة إن وجدت ،وعلى عميد الكلية المعني وضع القرار في لوحة اإلعالنات.

المادة ( :)01أ .إذا فصل طالب فصال تأديبيا مؤقتا مدة فصلين دراسيين أو أكثر وقع بينهما فصل

صيفي فال يحق له التسجيل في هذا الفصل الصيفي حكما ،وال يعد الفصل الصيفي ضمن عدد

الفصول التي تشملها العقوبة.

ب.ال تحتسب للطالب المفصول فصال موقتأ أ مواد يدرسها خالل مدة فصله في أ جامعة أخر .

المادة ( :)00أ .ال يحق للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل إنتهاء التحقيق

معه.

ب  .توقف إجراءات تخري الطالب إلى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها.

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

المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مبنى الكلية.
 .2تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.

 .3يتولى عميد الكلية إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.

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

يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خار مباني الكليات.

 .2تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.

 .3يتولى عميد شؤون الطلبة إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة

بشأنها.

 .4يجوز لرئيس الجامعة في حالة الضرورة تشكيل لجنة اخر للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها

الطلبة على أن تقدم تقريرها للمجلس التأديبي في عمادة شؤون الطلبة.

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

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

من الرئيس أو من عميد شؤون الطبة أو من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال.

ب.تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد.

 .للمجلس في حاالت خاصة أن يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيسا آخر لمدة محددة .

المادة ( :)00على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة إليها خالل مدة ال

تتجاوز أربعة عشر يوما من تاري إحالتها من الجهات المختصة ،وللرئيس تمديدها إن اقتضت
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الظروف ذلي وعلى الطالب المخالف المثول أمام لجان التحقيق أو مجلس التأديب خالل هذه المدة

وللجان التحقيق ومجلس التأديب الحق في القيام باإلجراءات التأديبية ييابيا إذا لم يمثل الطالب

المخالف بعد تبليغه عن طريق اإلعالن في الكلية للمرة الثانية .

المادة ( :)00أ .إذا انتهت المدة المحددة أل

لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب فإنها تستمر

في ممارسة 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

واال تحال إلى المجلس التأديبي التخاذ ما يراه مناسبا.

المادة ( :)00تحدد صالحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:
لعضو هيئة التدريس أو من يدرس المادة ،حق إيقاع العقوبات المنصو

أ.

ويب وي
ب.

عليها الفقرات يأ

من المادة ي 5من هذا النظام بتبليغ خطي.
للعميد حق إيقاع العقوبات المنصو

عليها في الفقرات من يأ إلى يط من المادة ي 5من

هذا النظام.
عليها في المادة ي 5من هذا النظام وفقا لقناعته

 .لمجلس التأديب حق إيقاع العقوبات المنصو

بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه.

المادة ( :)00أ .تكون جميع الق اررات التأديبية نهائية ،باستثناء العقوبات المنصو
ي

عليها في الفقرات

و يي ويل من المادة ي 5من هذا النظام ،إذ يحق للطالب أن يستأنف لد المجلس أ قرار

منها خالل خمسة عشر يوما من تاري صدور القرار أو إعالنه في الكلية ،وللمجلس أن يصادق على

عد القرار
الق اررات المتخذة بشأن العقوبة أو يعدلها أو يلغيها ،واذا لم يستأنف الطالب قرار العقوبة ي ّ
التأديبي الصادر بحقه نهائيا.

ب .ال يعاقب الطالب على المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية واحدة.

المادة ( :)08يتولى موظفو األمن الجامعي المحافظة على األمن والنظام داخل الحرم الجامعي،
ويكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها ما لم يثبت عكس ذلي.

المادة ( :)00للرئيس أن يتولى اختصاصات مجلس التأديب في الجامعة المنصو
النظام في حالة الضرورة كحدو

عليها في هذا

مشاجرات او شغب أو اعتداء على ممتلكات الجامعة او اضطراب

أو إخالل بالنظام فيها ،ويبلغ الرئيس ق ارره الذ يصدره في هذه الحالة إلى المجلس.

المادة ( :)01للجامعة االستمرار في إجراءاتها التأديبية المنصو

عليها في هذا النظام حتى لو

كانت المخالفة منظورة لد جهات أخر كما أن توقيع عقوبة تأديبية بحق أ من الطلبة ال يمنع من

مالحقته قضائيا وفقا ألحكام القانون.
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من الطلبة قضائيا وفقا ألحكام القوانين النافذة ،وذلي في

الحاالت التي ير أنها تستدعي مثل هذا اإلجراء.

المادة ( :)00يضع الرئيس التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام ويرفعها لمجلس األمناء
إلقرارها.

المادة ( :)00يبت المجلس في األمور التي لم يرد فيها ن
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تعليمات األمن في جامعة الزيتونة األردنية
المادة ( : )0تسمى هذه التعليمات "تعليمات األمن في جامعة الزيتونة األردنية " ويعمل بها اعتبا ار
من تاري اقرارها.
المادة ( : )0يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها
ادناه إال إذا دلت القرينة على خالف ذلي:
الجامعة :جامعة الزيتونة األردنية.
األمن :األمن الجامعي.
الممتلكات :العقارات والمنقوالت التي تمتلكها الجامعة أو التي تقع في الحرم الجامعي.
الغير :العاملون في الجامعة وطلبتها وزوارها أثناء وجودهم في الجامعة بطريق مشروع.
المادة ( :)0تنشأ في الجامعة دائرة لتمن الجامعي ومن مهام الدائرة المحافظة على النظام العام
داخل الحرم الجامعي ،وضمان أمن كافة ممتلكات الجامعة المنقولة ويير المنقولة ،سواء كانت
مملوكة لها أو للغير.
المادة ( :)0يراعى في تعيين موظف األمن األمور اآلتية:
.1

أن يكون أردني الجنسية.

.2

أن ال يزيد عمر الموظف عن خمسين عاما.

.3

أن ال يقل المؤهل العلمي لموظف األمن عن التعليم الثانو .

.4

أن يكون الئقا صحيا ويير مصنف بالدرجة الطبية الرابعة أو األعلى.

.5

أن ال يكون مرتبطا مع أ جهة أخر .

.1

أن يحضر شهادة عدم محكومية.

.7

أن يتعهد بالموافقة على العمل ضمن الفترتين الصباحية والمسائية وفق ما يرتبه مدير دائرة

األمن الجامعي.
.8

أن يقوم بالعمل المنوط به بكل أمانة واخال
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.9

أن يحضر كافة األوراق والوثائق المطلوبة منه عند التعيين.

.11

أن يخضع لفترة تجربة مدتها ثالثة شهور.

المادة ( :)0يناط بمدير األمن الجامعي مسؤولية تنفيذ هذه التعليمات ،وهو المسؤول عن تنظيم
األمن ،ووضع الترتيبات الالزمة لتطبيق التعليمات.
المادة ( :)0يناط باألمن الجامعي مراقبة جميع البوابات الرئيسية والفرعية في الجامعة على مدار أربع
وعشرين ساعة ،ويتولى األمن الواجبات اآلتية:
.1

تنظيم دخول العاملين والطلبة والزوار ومنع دخول من ال يحمل بطاقة الجامعة أو تصريحا

من رئاسة الجامعة ،ويحق لتمن الجامعي التفتيك يدويا أو من خالل األجهزة االلكترونية.
.2

تنظيم دخول السيارات وخروجها وتطبيق التعليمات الخاصة بذلي.

.3

عدم السماح بادخال أواخ ار أ مواد أو لوازم بدون تصريح رسمي.

.4

إيالق األبواب الرئيسية ليال وعدم فتحها إال بعد التأكد من الشخ

.5

عدم السماح بدخول أ مركبة الى حرم الجامعة والتي تعود ملكيتها للغير إال بتصريح خا

الداخل أو الخار .

.1

التحقق من هوية أ شخ

.7

البقاء في األماكن المخصصة للوظيفة وعدم تركها او استخدامها للتجمع يير الوظيفي.

.8

.

يشتبه به.

عدم السماح بدخول األسلحة بأنواعها أو المفرقعات أو أ

مواد أخر الى الجامعة قد تسبب

باألذ أو الضرر أو اإلزعا للطلبة أو العاملين فيها .
.9

عدم السماح للعاملين في الشركات العاملة داخل حرم الجامعة التأخر او المبيت داخل حرم

الجامعة.
.11

يلتزم كل شخ

يدخل حرم الجامعة بإبراز هويته ألمن الجامعة عندما يطلب منه ذلي.

المــادة ( :)0ينةةاط بةةاألمن الجةةامعي مسةةؤولية القيةةام بح ارسةةة كةةل مبنةةى او منشةةأة أو مرفةةق داخةةل حةةرم
الجامعة وعلى مدار أربع وعشرين ساعة ،وتشمل هذه الواجبات مايلي:

أ.

التأكد من إيالق المباني بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي وتسليم المفاتيح إلى األمن على

الباب الرئيسي.
ب .التأكد باستمرار من صالحية األبواب وحمايتها من أ عب .
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 .المحافظة على المنشآت والممتلكات من أعمال العب

والتخريب والسرقة وكذلي المحافظة على

سالمة المزروعات والحدائق العامة في الجامعة.
د .المحافظة على خزانات المياه والبئر االرتواز ومرافق التدفئة والخدمات وعدم السماح أل شخ
باالقتراب منها إال للعمل المسموح به.
المادة ( :)8يناط باألمن المسؤوليات األخر اآلتية:
منع إلصاق أو توزيع أ

أ.

مادة يير مصرح بها في الجامعة ،ومحاولة التعرف على المسؤول

عن ذلي.
ب.

اإلبالغ عن أية تصرفات شاذة ومنحرفة ومعرفة مرتكبيها.

 .منع المشاجرات وأعمال الشغب وكل ما يهدد امن الجامعة واإلبالغ عن هذه المشاجرات.
د .اإلشراف بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة على كافة االنشطة التي تجر داخل الجامعة كتسجيل
الطلبة واجراء االنتخابات واحتفاالت التخري واالحتفاالت الفنية وأية انشطة أخر .
المادة ( :)0تناط باألمن مسؤولية القيام بحراسة األسوار الخارجية للجامعة ،والتأكد من سالمة
األسالي الشائكة حول حرم الجامعة ،ومنع االقتراب منها أو العب

فيها او الدخول منها وذلي على

مدار الساعة.
المادة ( :)01تحدد الجامعة زيا خاصا لجميع أفراد األمن يتم ارتداؤه أثناء الدوام ،ويلتزم أفراد األمن
بارتداء هذا الز إضافة إلى المحافظة على المظهر الالئق ،وارتداء الباجة الخاصة بهم.
أ.

كل فرد من أفراد األمن يهمل في مظهره ،يتعرض للجزاء التأديبي الذ

ينسب به مدير دائرة

األمن الجامعي.
المادة ( :)00على جميع موظفي األمن تطبيق التعليمات النافذة ويتحمل كل موظف أمن مسؤولية
التقصير ويتعرض للمساءلة القانونية .
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موظف أمن مراجعة أ

جهة داخل الجامعة ألمور رسمية إال من خالل

مسؤوله ،ويير ذلي يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
المادة ( :)00تناط بمدير دائرة األمن الجامعي مسؤولية توزيع موظفي األمن على الفترتين الصباحية
والمسائية بالتناوب وفق ما تقتضيه طبيعة العمل والمهام والمسؤوليات التي توكل اليهم.
أ.

ويتساو

ال يترتب على توزيع موظفي األمن على الشفتين الصباحي والمسائي أ

زيادة في األجر،

جميع موظفي األمن في عدد ساعات العمل سواء أكان ذلي خالل الدوام الرسمي أو

العطل.
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تعليمات دخول العاملين والطلبة واستخدام المركبات
داخل الحرم الجامعي في جامعة الزيتونة األردنية

المادة ( :)0تسةمى هةذه التعليمةات "تعليمةات دخةول العةاملين والطلبةة واسةتخدام المركبةات داخةل الحةرم
الجامعي في جامعة الزيتونة األردنية " ويعمل بها اعتبا ار من تاري إقرارها.
المــادة ( :)0يكةةون للكلمةةات والعبةةارات اآلتيةةة المعةةاني المخصصةةة لهةةا أدنةةاه إال اذا دلةةت القرينةةة علةةى
خالف ذلي:
الجامعة :جامعة الزيتونة األردنية.
الرئيس :رئيس الجامعة.
العاملون :أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرون والموظفون والمستخدمون في الجامعة.
الطلبة :الطلبة المسجلون في الجامعة لنيل أ شهادة أو درجة علمية من الجامعة.
المـــادة ( :)0أ .يسةةمح للعةةاملين فةةي الجامعةةة بإدخةةال سةةياراتهم الةةى الحةةرم الجةةامعي بموجةةب ملصةةق
خا

تعده دائرة العالقات العامة في بداية كةل عةام وينتهةي مفعولةه مةع نهايةة العةام ويسةتثنى مةن ذلةي

م ةةوظفي دائة ةرة اللة ةوازم ودائة ةرة الهندس ةةة والص ةةيانة والخ ةةدمات ،ودائة ةرة األم ةةن الج ةةامعي ،ودائة ةرة الحرك ةةة،
ويخص

لمركباتهم موقف خا

خار الجامعة.

ب .تتولى دائرة العالقات العامة تسليم الملصقات إلى مستحقيها خالل أسبوعين من بداية العام.
 .يشترط في من يمنح الملصق أن تكون السيارة مسجلة باسمه ويزود دائةرة العالقةات العامةة بصةورة
عن رخصة السيارة ورخصة القيادة الخاصة به.
د .يوضع الملصق على السيارة المسموح بها للدخول فق الى حرم الجامعة.
المادة ( :)0ال يسمح للطلبة بإدخال سيارتهم الى الجامعة ّإال بموافقة خطية من رئيس الجامعة.
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المادة ( :)0ال يسمح بدخول الباصات والشاحنات والبكبات إلى الحةرم الجةامعي ،إال بموجةب تصةريح
مؤقت يمنحه الرئيس .
المادة ( :)0على جميع مالكي السيارات التقيد بما يلي:
.1

السرعة المسموح بها داخل الحرم الجامعي.
بقيادتها أو إعطائها إلى أ شخ

آخر.

.2

عدم السماح أل حد

.3

عدم السماح بإدخال الطلبة او المرافقين الى الحرم الجامعي.
ضوضاء أو استعمال الزامور العالي المتعدد األصوات.

.4

عدم إحدا

.5

المواقف المخصصة من قبل دائرة الهندسة والصيانة والخدمات.

.1

عدم الوقوف في األماكن المخصصة للعاملين في الجامعة أو الوقوف في األماكن الممنوعة
داخل الحرم الجامعي ،أو الوقوف على مداخل الطوارئ أو الوقوف المزدو .

المادة ( :)0لتمن الجامعي تفتيك أ سيارة داخلة الى الحرم الجامعي أو خارجة منه.
المادة ( :)8للرئيس فرض أ عقوبات يراها مناسبة فةي حةال مخالفةة مةا ورد فةي المةادة ي 1مةن هةذه
التعليمات.
المــــادة ( :)0م ةةدير دائة ةرة األم ةةن الج ةةامعي وم ةةدير دائة ةرة الهندس ةةة والص ةةيانة والخ ةةدمات وم ةةدير دائة ةرة
كل حسب اختصاصه.
العالقات العامة مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات ّ
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دليل الطالب لضمان جودة التعليم في جامعة الزيتونة األردنية
مقدمة

أبنةةائي الطلبةةة ،أنةةتم تنتمةةون اليةةوم إلةةى جامعةةة تطبةةق نظةةام إدارة الجةةودة فةةي أدائهةةا األكةةاديمي والعلمةةي
واإلدار  ،هةةذا النظةةام الةةذ يهةةدف إلةةى تحسةةين اآلداء وتطةةوير النتةةائ ويهةةتم بجةةودة الخ ةري ونوعيتةةه،

ويقدم أفضل الخدمات للطلبة أثناء الدراسة ،ويسهم في تعزيز التفاعل مع المجتمع وخدمته.
انطالقةا مةن إدراكنةا أن الجامعةات هةي الركيةزة األساسةية للتعلةيم العةالي ،حية

معرفيةا وثقافيةا وخلقيةا وتبنةي لديةه المهةارات علةى النحةو الةذ

تسةاهم فةي بنةاء اإلنسةان

يسةاعد علةى تنميةة المةوارد البشةرية فةي

التخصصةات التةي تحتاجهةا خطة التنميةة المسةتدامة فةي الةوطن .ومةع ت ازيةد االهتمةام فةي األردن علةى

المستويين الحكومي والمجتمعي بتطةوير مؤسسةات التعلةيم العةالي ،وذلةي بهةدف تحسةين مسةتو جةودة

أداء هذه المؤسسات ،وتفعيل دورها في قيادة عمليات التنمية الشاملة .أصبح لزاما علينا أن نضع هذه
العوامل في االعتبار مع الحفاظ على الثوابت والقيم .

هنةا تبنةت جامعةة الزيتونةة األردنيةة نظةام إدارة الجةودة ،أداة فةي التطةوير والتحسةين المسةتمر لتحقيةق

التميةز .وأصةبح إعةداد الطالةب ورضةاؤه عمةا يقةدم لةه ،وأثةر ذلةي فةي مها ارتةه وارتباطهةا بسةوق العمةل،
ضةمن معةايير االعتمةاد ،الةذ

لةن تنالةه مؤسسةة دون اسةتيفائه .ووفقةا للمنظةور الشةامل للجةودة ،فقةد

أصبح كل فرد في النظام التعليمي  -بصفة عامة وفي المؤسسة التعليمية بصفة خاصة – مسؤوال عن
المؤسسة وعن تحقيق آمالها ،ولن يتحقق ذلي إال بتضافر الجهود واتحاد الهمم لتحقيق الهدف.

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

عزيزي الطالب،

سيتضةح لةي عنةد قةراءة هةذا الةدليل أن الجةودة هةي مةدخلي لتحقيةق ذلةي ،ولةن تبةدأ وحةدي ...فةالجودة

أسلوب تعاوني ألداء األعمال وتحقيق األهداف ،وتحكمها مجموعة من القيم التي توظف مواهب جميع
األطراف بغية إحدا

نقلة نوعية واالرتقاء بمستواهم ،وبخاصة أنت.

حولةي فةي كليتةي وقسةمي سةتجد مكتةب لضةمان الجةودة ،ويقةف خلةف كةل هةذه األنشةطة للجةودة فةي

الكليةات واألقسةام األكاديميةة ،مكتةب االعتمةاد وضةمان الجةودة فةي الجامعةة ،عزيمةة أكيةدة واصة ار ار لةن
يلةين للوصةول بةالتعليم إلةى مكانتةه المنشةودة التةي نرجوهةا ،وكةان مةن أول أنشةطة المكتةب التةي تؤكةد

مكانة الطالب ،أن أصدر استفتاء لقياس أر الطالب واستطالع آرائهم في العملية التعليمية ،وسةتجده
متاحا على الموقع اإللكتروني للجامعة.

ولي عزيز الطالب وعزيزتي الطالبة يقةدم مكتةب االعتمةاد وضةمان الجةودة فةي الجامعةة ،هةذا الةدليل،
والةذ يلقةي الضةوء علةى دوركةم المهةم فةي هةذه المنظومةة بمةا يسةاعد علةى رسةم مسةتقبل المكةان الةذ
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تنتمةي إليةه ،وبمةا يحقةق لةي ،وضةعي فةي المجةال المناسةب الةذ يحقةق لةي التفةوق واإلبةداع ،ولتصةبح

مواطنا متمي از يؤد دوره على أكمل وجه ،في عصر تتسابق فيه األمم على التقدم والتميز .
لماذا ننشد الجودة في التعليم؟

عزيةز الطالةب عزيزتةي الطالبةة ،هةل تعلةم أن الطةالب الةذين يتخرجةون مةن جامعةات مرموقةة تحقةق
متطلبات الجودة تتوافر لهم فر

عمل أفضل من ييةرهم ،سةواء فةي بلةدهم أو خارجهةا .وتطبيةق نظةم

الجودة في مؤسسات التعليم العةالي يضةمن لةي أن تكةون خريجةا متمية از وسة آالف الخةريجين ،ويةوفر
لي فرصا عديدة للحصول على الوظيفة التي تسعى إليها فور تخرجةي ،ويجعةل منظمةات سةوق العمةل
تتهافت على توظيفي .إن الجامعات التي تطبق نظم الجودة تخر طالبا يتميزون بأنهم:



ذوو إرادة وقةدرة علةى التكيةف مةع مختلةف ظةروف العمةل فةي بلةدهم وفةي خارجهةا مةع م ارعةاة



قادرون على االتّصال والتواصل الناجح مع اآلخرين.
قادرون على حل المشكالت واتخاذ الق اررات البناءة.

واحترام عادات وتقاليد وثقافات اآلخرين.



قادرون على اإلبداع والتميز.



قادرون على إدارة الوقت والموارد واألزمات.



ذوو أخالق وثقة بالنفس.



ذوو سلوي قويم ومظهر مقبول.

كما أن تطبيق نظام إدارة الجودة في الجامعة ،يضمن مردودا جيدا على العملية التعليمية ،يتمثل في:
 زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستو األداء لجميع أفراد الجامعة.

 ارتقاء شامل متكامل بمستو الطالب.

 تنمية الوعي لد الطالب وأولياء أمورهم تجاه الجامعة.

 ضب وتطوير النظام اإلدار ووضوح األدوار وتحديد المسئوليات.
 الوفاء بمتطلبات الطالب وأولياء أمورهم والمجتمع.

 متابعة رضا الطالب وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي وسوق العمل عن الخدمات التعليمية.

 التراب والتكامل بين جميع أفراد الجامعة ،والعمل بروح الفريق ،بما يوفر جوا من التفاهم والتعاون.
 نيل االحترام والتقدير المحلي واالعتراف اإلقليمي والعالمي.

 تحليةل الجامعةة للمشةكالت التةي تقابلهةا بةالطرق العلميةة الصةحيحة ،والتعامةل معهةا مةن خةالل
اإلجراءات التصحيحية والوقائية.
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فةي ضةوء ذلةي ،فةإن تطبيةق نظةام إدارة الجةودة فةي الجامعةة يسةهم فةي إعةداد أجيةال مؤهلةة قةادرة علةى

اإلبداع والتعامل مع القضايا الشائكة :االقتصةادية والسياسةية واالجتماعيةة ،ولتصةبح هةذه األجيةال قةادرة
على تذليل العقبات ورفع شأن الوطن ،وتمتلي المهارات الالزمة لسوق العمل ،ويتحقق ذلي عن طريق

ممارسات عديدة ،من بينها:
.0

إعداد الخري في ضوء متطلبات سوق العمل :ويمكن تحقيق ذلي من خالل وضع مواصفات

للخري  ،تتناسب مع احتياجات سوق العمل ،وتجعلةي قةاد ار علةى المنافسةة ،وتسةتخدم الجامعةة اآلليةات

المناسبة التي تضمن اكتسابي لهذه المواصفات.
.0

اختيـار التخصـص الدراسـي وفـق ميولـك المهنيـة  :تسةاعد نظةم الجةودة علةى د ارسةة ميولةي

المهنيةة عنةد بدايةة االلتحةاق بالد ارسةة ،ويةتم توجيهةي إلةى اختيةار التخصة
ميولي واستعدادي.
.0

الد ارسةي ،بمةا يتفةق مةع

توفير البرام األكاديمية التي تنمي المهارات الضرورية لسوق العمل :تحر

الجامعة على

حصر احتياجات سوق العمل .وتتةيح الجامعةة مجموعةة مةن البةرام األكاديميةة ،التةي تلبةي احتياجةات

سةوق العمةل .ممةا يضةمن ذلةي أن تعمةل فةي مهنةة تتناسةب مةع مها ارتةي واتجاهاتةي و مةا درسةتة فةي

الجامعة.
.0

اختيار أعضاء هيئة التدريس األكفاء :في ظل تطبيق نظم الجودة ،يتم اختيار أعضاء هيئةة

التدريس بعناية .ويعمل أعضاء هيئة التدريس بكفاءة عالية ،بما يحقق معايير الجودة .ويشاري عضو
هيئة التدريس طالبه في عمليات التعليم والتعلم ،بما يضمن اكتسابي المعارف والمهةارات واالتجاهةات

المطلوبة.
.0

استخدام أساليب التقييم الفعالة :يسهم نظام الجودة في أن يكون مفهوم التقييم مدخال لتطوير

معارفةي ومها ارتةي ،ولةيس مقصةو ار علةى أنةه امتحةان يشةكل مصةد ار للقلةق .ويسةتخدم أعضةاء هيئةة

التدريس أساليب متنوعة للتقييم ،بما يعكس قدراتي الحقيقية وتنوعها .وتتم االستفادة مةن نتةائ تقييمةي
في تجويد العملية التعليمية والتطوير الشامل ،بما يحقق لي ما تطمح إليه.
.0

تهيئة المناخ التعليمي :توفر الجامعة مناخا يتسم بالود والديموقراطية ،يتيح لي المشاركة في

اتخاذ القرار ،مع ضمان حرية التعبير واحترام ال أر اآلخر .وتمارس األنشطة الثقافيةة والرياضةية ،بمةا
يضمن بناء شخصيتي بكافة جوانبها .وتتاح لي فر

معةايير الجةودة .كمةا تتةوافر لةي فةر

الةدعم األكةاديمي ،بمةا يضةمن لةي سةهولة التقةدم فةي البرنةام

األكاديمي وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

.0

الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية في ضوء

ممارسـة العمـل الجمـاعي :تحةر

الجامعةة علةى تنميةة مهةارات العمةل الجمةاعي لةديي،

باعتبارها إحد متطلبات سوق العمل .وتوظف مواقف مختلفة للتعلم الجماعي ،مثل :التعلم التعاوني،

وحلقات البح

لتأكيد تحقق نوات التعلم المستهدفة.
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تـوفير التجهيـزات المطلوبـة :تحةر
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الجامعةة علةى تةوفير جميةع التجهيةزات والمةواد الالزمةة

ومصةادر المعرفةة والمختبةرات والمشةايل ،بمةا يضةمن تحقيةق مخرجةات العمليةة التعليميةة .وتعمةل

الجامعةة علةى سةد العجةز  -إن وجةد  -وعلةى صةيانة التجهيةزات والم ارفةق المتةوفرة بالفعةل .وتسةتغل
التجهيزات المتاحة بصورة مثلى ،بما يمنع تكرار بعض األجهزة ويياب البعض.
.0

االسـتجابة للشـكاوى والمقترحـات :تةوفر الجامعةة آليةة السةتقبال شةكواي واقتراحاتةي ،و تعمةل

الجامعة على فح

الشكاو واالستجابة لها ،بما يحقق حسن سير العملية التعليمية.

الجودة مسئولية من؟

ويوجد سؤال يفرض نفسه هنا ،هو :من هو المنوط به تحسين جودة التعلةيم بجةامعتي هةل هةو رئةيس

الجامعة هل هو عميد الكلية هل هو األستاذ الجامعي  .....هل تعتقد عزيز الطالب أن لي أنت
دو ار !!

في الحقيقة فإن اإلجابة عن كل هذه األسئلة يأتي بنعم! إن تطبيةق نظةام إدارة الجةودة فةي الجامعةة،

مسةئولية كةل مةن :القيةادة الجامعيةة ،واألسةتاذ الجةامعي والعةاملين ،عةالوة علةى مسةؤليتي أنةت فةي هةذة

المنظومة .إن هذا الدليل موجه إليي أنت ،ليوضح لي دور كل من القيادات الجامعية واألساتذة بصفة
عامة ودوري أنت بصفة خاصة في تحقيق نظام إدارة الجودة.

أوال -دور الطالب في تطبيق نظام إدارة الجودة في الجامعة:

في البداية يجب أن تعرف أن محور منظومة التعليم في الجامعة هو أنت ،نعم الطالب هو المستهدف
األساسةي مةن العمليةة التعليميةة ،فكةل مةا يةدور حولةي مةن محاضةرات ،وامتحانةات ،ونةدوات ،وييرهةا،

يرضها األساسي االرتقاء بمستواي ومهاراتي التي تؤهلي وتجعلي قاد ار على المنافسة في سوق العمل،

الةذ تةزداد فيةه حةدة المنافسةة يومةا بعةد يةوم ،ومةن هنةا فةإن دوري فةي تحسةين الخدمةة التعليميةة التةي
تتلقاهةا فةي جامعتةي ،هةو الةدور األساسةي بةل والمحةري لبةاقي األطةراف المشةتركة معةي فةي المنظومةة

الجامعيةة ،فأنةت – ببسةاطة  -متلقةي الخدمةة مةن الجامعةة ،وتعمةل الجامعةة علةى تحسةين الخدمةة
التعليمية التي تتلقاها ،وهو الغرض األساسي من تطبيق نظام إدارة الجودة فيها.

وفي ضوء ما تقدم ،فإنه يمكن بلورة دوري األساسي في تطبيق نظام إدارة الجودة في المحاور اآلتية:

ما ھو دوري في الجودة؟
الخطة الدراسية:


اسأل أستاذ كل مقرر تقةوم بد ارسةته عةن مخرجةات الةتعلم المسةتهدفة منةه .اسةأل عةن توصةيف

البرنام الذ تدرس مقرراته.
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التعليم والتعلم:


سةاعد أسةاتذتي فةي عمليتةي التعلةيم والةتعلم ،بةأن تةؤد

مةا يسةند إليةي مةن تكليفةات ومهةام

أكاديميةة ،وشةاري بفاعليةة فةي المناقشةات التةي تطةرح داخةل قاعةات المحاضةرات ،واطةرح أسةئلة هادفةة
وبناءة.



تفاعل مع أسةاتذتي ،لتطبيةق أسةاليب الةتعلم الحديثةة يالةتعلم اإللكترونةي – الةتعلم الةذاتي...إل



شةاري فةي بةرام التةدريب التةي تعقةدها الجامعةة ،بهةدف تنميةة مها ارتةي ،واكتسةاب مزيةد مةن

 ،والتي تهدف إلى تسليحي بمهارات أساسية يطلبها سوق العمل.

المعلومات والمعارف .شاري بفاعلية فةي التةدريب الميةداني ،الةذ يمثةل أهةم متطلبةات االلتحةاق بسةوق

العمل.

التقييم:


علةى تقيةيم عمليتةي :التعلةيم والةتعلم ،الةذ

احةر

تتفاعةل خاللةه مةع أسةاتذتي ،وأن تكةون

موضوعيا إلى أقصى الدرجات ،حتى يتحقق الهدف المرجو من هذا التقييم ،وعادة ما يجر هذا التقييم

من خةالل أسةاليب رسةمية مثةل :االسةتبيان )الةذ يةتم اسةتيفاؤه فةي نهايةة تةدريس المقةرر ،أو باسةتخدام

أساليب يير رسمية مثل :أن يسألي أحد أساتذتي عن رأيي في مقرر دراسي ما ،أو عن خدمة تعليمية

أخر تتلقاها في الجامعة.


تحل بالسلوي اإليجابي وتخل عن السلبية ،ففي حالة عدم رضائي عن أ شيء في الجامعة،

فالبد من توصيله للمسؤولين ،وعادة ما سوف تجد آلية مناسبة الستقبال شكواي فأحسن استخدامها.

العمل الجماعي:


سةاعد وسةاند زمةالءي فةي الفهةم والةتعلم ،وكةذلي فةي توضةيح أهميةة دورهةم فةي تحقيةق جةودة

التعليم لتضمن مستقبال أفضل لي ولوطني.


احر



اقة أر دليةل الطالةب الخةا

الدعم الطالبي:

على المشاركة في أداء أنشطة التعلم مع زمالئي ،لتنمية مهارات العمل الجماعي.
بكليتةي جيةدا ،واحةر

علةى معرفةة نظةام الد ارسةة فيهةا ،وكيفيةة

التحاقةي بالتخصصةات المختلفةة بهةا ،وكةذلي نظةم االمتحانةات والقواعةد المنظمةة لهةا .احةر
االستفادة من خدمات رعاية الشباب المتاحة في الجامعة.



احر



احةر

علةى

على مناقشة أستاذي فةي نتةائ االمتحانةات ،لكةي تقةف علةى أسةباب أخطائةي ،لتعمةل

على تجنبها في االمتحانات القادمة.

علةى التواصةل الةدائم مةع المرشةد األكةاديمي الخةا

واطلب نصيحته باستمرار.
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رسم سياسات الجامعة:


احر

على تمثيلي في اتخاذ الق اررات في الجامعة وفي الكلية التي تنتمةي إليهةا ،وفةي وضةع

خطة التطةوير والخطةة االسةتراتيجية للكليةة ،وذلةي مةن خةالل إشةراي ممثلةين عنةي وعةن زمالئةي فةي

اللجان المختلفة في الجامعة والكلية.


إطلةع علةى رسةالة الجامعةة والكليةة ،وخطتهةا المسةتقبلية ،وشةاري ب أريةي فةي عمليةات التحسةين

والتطوير.

اتخاذ ق اررات سديدة:

الجودة.


اتخةذ قة اررات بنةاءة ،وناقشةها مةع أعضةاء الكليةة  /القسةم ،بهةدف مزيةد مةن تحقيةق نظةام إدارة
عبةر عةن مةد رضةاي عةن الممارسةات التةي تقةوم بهةا الكليةة  /القسةم ،سةواء منهةا مةا يخة

أعضاء هيئة التدريس أو الجهاز اإلدار  ،أو التجهيزات والمعامل التي توفرها الكلية  /القسم.


قةارن بةين مةا تكتسةبه مةن مهةارات مةع متطلبةات سةوق العمةل وأصةحاب مؤسسةاته والمعنيةين

باألمر  .وحدد في ضوء ذلي متطلباتي التي تناقشها في الجامعة ،وقدم بها مقترحات بناءة.

الموارد والتجهيزات في الجامعة:


احر

جيدا على االستفادة من موارد الجامعة :مكتبة وأجهزة حاسب آلي ،وأدوات المعامل ...

إل  ،وأحسن استخدام هذه الموارد ،فهي من أجلي.

المشاركة المجتمعية:


شةاري جامعتةي فةي بةرام التوعيةة المجتمعيةة والبيئيةة ،فهةي جةزء ال يتجةزء مةن متطلبةات

اكتسابي لمهارات العمل.


قدم الخدمة ألعضاء المجتمع المحلي ،وشاري في تفعيل المشاركة المجتمعية التةي تقةوم بهةا



شاري بفاعلية في الندوات العلمية ،واجراء البحو التي يتم تدريبي من خاللها على المهارات

الجامعة.

العقلية والعملية التي يتطلبها سوق العمل.
المساءلة المستمرة:




حاسب نفسي أوال بأول ،واحكم على مد مراعاتي لمواصفات الطالب الجيد.

اطلب استشارة المرشد األكاديمي في كليتي  /قسمي إن تطلب األمر ذلي.
تابع ما يحد

في كليتي  /قسمي في ضوء معايير الجودة لإلسهام في التطوير.
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ثانيا -دور األستاذ في تطبيق نظم جودة التعليم بالجامعة

جودة التعليم مسئولية الجمي وأهم طرف فيها الطالب

إن دور عضو هيئة التدريس يمثل أساسا من أسس البناء الجامعي ،كما أن دوره يتعةد التةدريس إلةى
التةأثير فةي شخصةيات الطةالب ،مةن خةالل البةرام والنشةاطات العلميةة التةي يحةر

علةى تنفيةذها .

والجدير ذكره ،في هذا الصدد ،أن دور عضو هيئة التدريس في المنظومة الجامعية يختلف ،باختالف

حجم الجامعة ومسئولياتها ،وتباين األنظمة التي تستند إليها في تحديد فلسفتها وأهدافها ،وتتركز أدواره

في مجاالت التدريس ،والبح

العلمي والتةأليف والترجمةة ،وتقةديم خةدمات للمجتمةع المحلةي مةن خةالل

الم اركةز والمؤسسةات المتخصصةة .وسةوف يةتم التركيةز علةى دور األسةتاذ فةي منظومةة جةودة التعلةيم
بصفة عامة وبصفة خاصة كل ما له عالقة مباشرة بي كطالب ويمكن تلخي

الخطة الدراسية:

تلي األدوار في اآلتي:

وضةع مخرجةات للةتعلم ،وتوصةيف للمقةررات ،التةي يقةوم بتدريسةها ،و كةذلي المسةاهمة فةي تطةوير

الخطة والبةرام الد ارسةية .ونشةر الةوعي بتوصةيف المقةرر علةى الطةالب فةي بدايةة الفصةل الد ارسةي،
والعمل على توعيتهم بالمخرجات المراد تحقيقها من هذا المقرر.

التعليم والتعلم:

اسةتخدام طةرق التةدريس الفعةال مةع الطةالب ،واشةراكهم بصةفة دائمةة فةي الحةوار .واسةتخدام األسةاليب

التعليميةة الحديثةة ،مثةل :الةتعلم اإللكترونةي ،وتشةجيع وتةدريب ومتابعةة الطةالب السةتخدامها بصةورة
فعالة.

التقييم:

مناقشةة الطةالب فةي كيفيةة توزيةع درجةات التقيةيم فةي بدايةة الفصةل الد ارسةي .وتنويةع أسةاليب تقةويم

الطالب وتوزيعها على مدار الفصل الدراسي .واعالم الطالب بنتائ تقييم أعمالهم ،مع إمدادهم بتغذيةة
راجعة.
جودة األداء:

إعةداد ملةف المقةرر بصةورة متكاملةة .والمشةاركة فةي وضةع وتنفيةذ الخطةة االسةتراتيجية للكليةة والقسةم.
ومناقشةة رؤيةة ورسةالة الكليةة ة القسةم ،والمشةاركة فةي صةيايتهما وتحقيقهمةا .والحةر

علةى التطةوير

الذاتي لمعلوماته ومها ارتةه المختلفةة ،واشةتراكه فةي المةؤتمرات والنةدوات ذات العالقةة .واالهتمةام بةإجراء

البحو العلمية .والتعاون مع وحدة ضمان الجودة في الكليةة/القسةم فةي ضةوء دوره لتحقيةق نظةام إدارة
الجودة فيهما .والتفاعل بإيجابية مع المراجعين الخارجيين والداخليين ،وح
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دعم الطالب:

علةى حضةور المحاضةرات والتواجةد أثنةاء السةاعات المكتبيةة .والقيةام بةدوره كمرشةد أكةاديمي

الحةر

للطالب على أكمل وجه.

المشاركة المجتمعية:

العمةل علةى فةتح قنةوات التواصةل مةع مؤسسةات المجتمةع ذات العالقةة ،وكةذلي مةع المعنيةين بالعمليةة

التعليميةة .وعقةد نةدوات مةع خبةراء مؤسسةات المجتمةع المةدني وجهةات التوظيةف ،لتبةادل الخبةرات.
والمشاركة في اللقاءات التوظيفية ،التي تفتح أبواب عمل للطةالب فةي مرحلةة التخةر مةن خةالل الةرب

مع سوق العمل.

ثالثا -دور القيادات الجامعية في تطبيق نظم جودة التعليم بالجامعة:

كي تساعد وتحفز القيادات الجامعية في تطبيق منظومة الجةودة بةالتعليم بالكليةة/المعهةد ،ينبغةي عليهةا

ااالعتةراف بالطلبةة كمحةور للعمليةة التعليميةة ،وباألسةاتذة كمنفةذين للعمليةة التعليميةة .وعمومةا يمكةن
تلخي






هذا الدور في النقاط اآلتية:

وضع خطة استراتيجية متكاملة ،تشتمل على التعليم ،والبح

العلمي ،وخدمة المجتمع.

تفعيل ودعم نظم وآليات ضمان الجودة في الجامعة ومكوناتها.

عقد لقاءات توظيفية ،لفتح أبواب عمل أمام الطالب في مرحلة التخر .

وضع آلية لتقبل شكاو الطالب والتعامل معها.

تحسين وتطوير قطاع شئون الطالب ،للتسريع من عمليات تسجياللمقررات واالمتحانات.



إصدار دليل للطالةب علةى أن يتضةمن معلومةات متكاملةة عةن العمليةة التعليميةة وطةرق الةدعم



وضع سياسة للتعامل مع الطالب المتعثرين.

الطالبي.







وضع برنام خا

للطالب المتفوقيين.

وضع نظام متكامل لإلرشاد األكاديمي .

مواصلة تحدي

وتطوير المناه بغية تلبية احتياجات سوق العمل.

استقطاب أعضاء هيئات التدريس من ذو الكفاءات العالية.

االستفادة من الوسائل التعليمية واسعة االنتشار ،كتكنولوجيا المعلومات والحاسوب واإلنترنت.

المفضلة الحتياجات أصحاب العمل والمعنيين باألمر.
متابعة وتحديد المتطلبات
ّ
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اربعا -دور المجتم والمعنيين باألمر في منظومة الجودة

من هم المعنيون باألمر؟

المعنيون باألمر هم كل من لهم صلة مباشرة أو يير مباشرة بالجامعةة سةواء فةي جوانبهةا التعليميةة أو
المجتمعيةة أو البحثيةة .وقةد سةبق اإلشةارة لةدور المعنيةين مةن داخةل المؤسسةةياألسةتاذ– الطالةب –
القيادة  ،واآلن من هم المعنيون باألمر من خار المؤسسة

المعنيةون بةاألمر مةن خةار المؤسسةة هةم مةن يرتبطةون بعمةل الخةري وأنشةطة المؤسسةة علةى سةبيل

المثةال :أعضةاء النقابةات المهنيةة – أصةحاب العمةل – جهةات التوظيةف التةي يقصةدها الخريجةون-
المجتمع المحلي ...إل  ،ودور هؤالء محور فةي جةودة العمليةة التعليميةة ،ويمكةن تلخيصةه مةن خةالل
ثالثة مستويات كما يلي:

على مستوى التخطيط



المشاركة في صياية رؤية الجامعة ورسالتها.

المشاركة في مراجعة وتحدي

رؤية الجامعة ورسالتها .



المشةاركة فةي تحديةد مواصةفات الخةري يمعةارف – مهةارات – اتجاهةات



المشاركة في التخطي واتخاذ الق اررات الخاصة بتحديد األولويات وآليات التنفيذ.

توقعاتهم واحتياجاتهم.

التةي تتناسةب مةع

على مستوى التنفيذ



المساهمة والمشاركة في تنفيذ الخط التي تتبناها الجامعة لتحقيق أهدافها.

دعةم المةوارد الماليةة والبشةرية وآليةات االسةتفادة منهةا بالوسةائل الماديةة والمعنويةة واألدبيةة فةي

مجال التدريس والبح

على مستوى المتابعة

العلمي والمشاركة المجتمعية.



المشاركة في متابعة مد تحقيق الجامعة لرسالتها وتقدمها نحو رؤيتها.



المشاركة في تقييم التقدم في خط التحسين.



تقديم التغذية الراجعة للجامعة عن سياساتها وق ارراتها ،ومستو الخري والمنت البحثي الخا

بها ،والخدمات المجتمعية التي تقدمها للمجتمع المحي .
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المرافق والخدمات في الجامعة

عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا

تنهض هذه العمادة بمجموعة من المهام و المسؤوليات منها:


عقد الندوات و المؤتمرات بشكل دور .



دعم البحو العلمية و نشرها.



توفير قاعدة بيانات عن الحركة البحثية في الجامعة.



تشجيع المشاريع البحثية التي تعود بالفائدة على

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

يخدم اسرة الجامعة و طلبتها و المجتمع المحلي  ،و يضم مكتبة و
قسما خاصا لمصلى اإلنا  ،وتقام فيه المحاضرات و الندوات و

الدروس الدينية.

المجتمع.

تسعى الجامعة الى توفير ما يلزم الطالب من خدمات الطعام

المركز الصحي  :تولي الجامعة أهمية خاصة لمصلحة الطلبة

والشراب من خالل مجموعة من الكفتيريات واالستراحات والعاملين فيها و أبناء المجتمع المحلي المحيطين بها و تقدم لهم
والمطاعم ،و يضم المطعم المركزي في الجامعة قاعات متخصصة الخدمات الصحية على أيد مجموعة من األطباء و الممرضين

عديدة لخدمة الطلبة و أسرة الجامعة وضيوفها.

وتوفر لهم االدوية مجانا.
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مكتب صندوق الملك عبدهللا الثاني للتأهيل الوظيفي في الحرم
الجامعي يعنى بتطوير المهارات الفردية للطلبة ،و يقيم الدورات

والورك التدريبية ،بهدف تأهيل الخريجين و إعدادهم لسوق العمل

دليل الطالب للعام الدراسي2017/2016

تشتهر جامعة الزيتونة بساحاتها الخضراء الواسعة و جمال حدائقها،
وموقعها المتميز على ربوة خضراء على طريق المطار.

المحلي.

الصالة الرياضية :يهتم قسم النشاط الرياضي في الجامعة بوضع السوق التجاري :يضم مرك از لبيع الكتب والقرطاسية وأوراق البحو

البرام التدريبية للطلبة ،و بتنظيم البطوالت و اللقاءات الرياضية ،والطباعة و النس  ،و يضم أيضا بنكا لخدمة الطلبة والعاملين

داخل الجامعة و خارجها ،واإلشراف على معسكرات الطلبة.

والمجتمع المحلي.
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المرافق الرياضية :تتوفر في الجامعة مرافق رياضية حديثة
مجهزة باحد

التجهيزات ،و معدة حسب المواصفات العالمية،

ومنها الصالة الرياضية و الملعب الرئيس الذ

مدرجات تتسع ل  5111شخ

لممارسة األنشطة الرياضية المتعددة.

يضم

المكتبة :تتميز جامعة الزيتونة بمكتبتها من حي

معماريتها و مساحتها

و مقتنياتها ،إذ تبلغ مساحتها  7225م  ،وتضم اكثر من مئتي ألف
2

مادة مكتبية ورقية و إلكترونية و دوريات.

 ،باإلضافة إلى مرافق

الحركة :توفر الجامعة أسطوال من الحافالت لتأمين نقل

الطالب من الجامعة واليها ،و توفر الحماية و الحراسة

ألبنائها الطلبة على مدار الساعة من خالل جهاز أمني

متميز بعناصره ذات الخبرة والمهارة.

مكتب خدمة العلم :تأسس مكتب خدمة العلم في الجامعة لتسهيل
مهمة الطلبة وذلي بإنجاز معامالتهم المتعلقة بدراستهم والموافقة
على تسجيلهم والموافقة على تأجيلهم أثناء سنوات الد ارسة واعطائهم
تصاريح السفر ومتابعة انتظام الطلبة بالدراسة والتخري أو االنقطاع

مكتب العلم.
تأسس خدمة
موقفهم من
عن الدراسة من أ
خدمة العلم في
تحديدالعلم:
مكتبجلخدمة

الجامعة لتسهيل مهمة الطلبة وذلي بإنجاز معامالتهم

المتعلقة بدراستهم والموافقة على تسجيلهم والموافقة على

تأجيلهم أثناء سنوات الدراسة واعطائهم تصاريح السفر
ومتابعة انتظام الطلبة بالدراسة والتخري أو االنقطاع

عن الدراسة من أجل تحديد موقفهم من خدمة العلم .
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دائرة القبول والتسجيل :تعنى دائرة القبول والتسجيل

بكل ما يتعلق بشؤون الطلبة من حي

القبول والتسجيل

ومتابعة تنفيذ تعليمات منح الدرجات العلمية ومساعدة

الطلبة في كيفية التعامل معها.

مركز الحاسوب :وهو مركز لتوفير خدمات المعلومات
واالتصاالت ومعروف بقدرته الفنية العالية وتطبيق

االفضل للمصادر المتوفرة وقدرته على توصيل خدمات

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على أعلى مستويات

فنية عبر بنية تحتية متكاملة.
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تعليمات الدراسة الخاصة في جامعة الزيتونة األردنية

المادة ي : 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات الدراسة الخاصة فةي جامعةة الزيتونةة األردنيةة"  ،ويعمةل
بها بدءا من تاري صدورها.

المـــادة ( : )0يجةةوز أن يسةةجل للد ارسةةة الخاصةةة فةةي بعةةض الم ةواد فةةي الجامعةةة أشةةخا
اآلتية:

.1

.2

مةةن الفئةةات

الطلبة الذين يدرسون في جامعات أو معاهد جامعية عليا داخل األردن أو خارجه ،ويريبون
في دراسة بعض المواد في الجامعة ،مدة فصل دراسي واحد أو أكثر.

األفراد الذين يريبون في تعميق معرفتهم التخصصية ،بهدف تحسين أدائهم ومهاراتهم في
األعمال أو الوظائف التي يقومون بها ،أو الذين يريبون في إيناء معرفتهم الثقافية والعلمية.

المادة (: )0

أوال :يشترط في قبول المتقدم للتسجيل في الدراسة الخاصة ما يأتي:

أ-

أن يكون حاصال على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها ،بمعدل ال يقل عن
الحد األدنى المطلوب للدراسة ،حسب أسس القبول النافذة.

ب -أن تتوافر الشواير في المواد التي يريب التسجيل فيها.

ثانيا :يستثني من الشرط األولي أ الطلبة المسجلون للدراسة في جامعات أو معاهد عليا ييةر جامعةة
الزيتونة االردنية الخاصة.

ثالثا :يطلب من الطالب الذ يريب بالتسجيل في الدراسة الخاصة تقديم إحد

الوثيقتين اآلتيتيين

أو كلتيهما:

أ -كشف عالمات شهادة الدراسة الثانوية العامة ،أو ما يعادلها.

ب -وثيقة إثبات التحاقه بالدراسة في جامعة أو معهد جامعي آخر.

رابعا :يقبل الطلبة في الدراسة الخاصةة بقةرار مةن رئةيس الجامعةة ،بنةاء علةى توصةية مةن مةدير القبةول
والتسجيل.

المادة ( : )0يجوز تسجيل الطلبة الذين ال تنطبق عليهم شروط القبول في المةواد التةي يريبةون فةي
تسجيلها ،طلبة مستمعين ،إذ يسمح بحضورهم المحاضرات فق  ،وال يطلب منهم التقدم المتحاناتها.

المادة (: )0

.1

إذا قبل طالةب فةي برنةام البكةالوريوس فةي إحةد كليةات الجامعةة  ،وسةبق لةه أن درس مةواد

دراسة خاصة في الجامعة ،وكانت هذه المواد ضمن خطته الدراسية ،يحسب له من هذه المةواد سةت
وثالثون ساعة معتمدة على األكثر.
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تدخل عالمات المواد التي درسها الطالب دراسة خاصة وحسبت له ضمن معدله التراكمي.

المـــادة ( : )0تطب ةةق عل ةةى الطلب ةةة المس ةةجلين ف ةةي الد ارس ةةة الخاص ةةة ش ةةروط المواظب ةةة واالمتحان ةةات
والعالمات واالنسحاب وأحكام التأديب الواردة في أنظمة الجامعة وتعليماتها.

المادة ( : )0الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الواحد لطالب الدراسة الخاصة هو اثنتا عشرة
ساعة معتمدة في الفصل االعتياد  ،ويجوز بموافقة العميد أن تزيد عن ذلي وي 9ساعات في

الفصل الصيفي.

المادة ( : )8يستفيد طالب الدراسة الخاصة من جميع الخدمات والتسهيالت الجامعية المتوافرة،
ويمنح هوية جامعية خاصة لهذا الغرض.

المادة ( : )0يعطى طالب الدراسة الخاصة وثيقة تثبت المواد التي درسها وعالماته في كل منها.

المادة ( : )01يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها ن

في هذه التعليمات.

المادة ( : )00عمداء الكليات ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.
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ملحق رقم 0

التقويم األ كاديمي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي ()0100-0100
جامعة الزيتونة االردنية
التقويم االكاديمي للفصـــــــل الــدراسي االول
للعام الجامعي 2017 - 2016

بدء العام الجامعي و دوام اعضاء الهيئة

االحد

25 /09 / 2016

فترة التسجيل و السحب و االضافة للفصل

االحد  -الخميس

– 07/08

التدريسية

الدراسي االول للعام الجامعي
)(2017 – 2016

06/10/2016

عيد راس السنة الهجرية

االحد

02 /10 / 2016

بدء التدريس للفصل الدراسي االول للعام

االحد

09 /10 / 2016

فترة االنسحاب االولى

االحد  -االحد

09/10 – 23/10/

ذكر المولد النبو الشريف  -تقدي ار

االثنين

12 /12 / 2016

فترة االنسحاب الثانية

االثنين  -االحد

24/10 – 06/11/

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول

الخميس  -االثنين

17/11/ - 28/11/

فترة االنسحاب الثالثة

االثنين  -االحد

07/11 – 12/11/

فترة التسجيل و السحب و االضافة للفصل

االثنين  -الخميس

– 18/12/2016

الجامعي 2111ة2117

الدراسي الثاني للعام الجامعي – (2017
)2016

2016

2016
2016
2016

16/02/2017

فترة االنسحاب الرابعة

االثنين  -الخميس

– 13/11/2016

عيد الميالد المجيد

االحد

25 /12 / 2016
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رأس السنة الميالدية

االحد

01 /01 / 2017

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني

الثالثاء  -الخميس

27/12/2016

االربعاء

11 / 01 / 2017

آخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير

الخميس

12 / 01 / 2017

االمتحان النهائي للفصل الدراسي االول

الخميس  -الثالثاء

19/01 – 31/01/

آخر موعد لتسليم النتائ

الخميس

02 / 02 / 2017

إجازة ما بين الفصلين للطلبة

االربعاء  -الخميس

01 /02 – 16 /02

إجازة اعضاء هيئة التدريس

االحد  -الخميس

12/02 – 16/02/

قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية

الخميس

09 / 02 / 2017

آخر موعد لمناقشة أبحا

التخر

للعام الجامعي )(2017 – 2016

06/01/2017

2017

2017
2017

التقويم األ كاديمي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ()0100-0100
جامعة الزيتونة االردنية
التقويم االكاديمي للفصـــــــل الــدراسي الثاني
فترة التسجيل و السحب واالضافة للفصل الدراسي الثاني

األثنين– الخميس

18/12/2016

بدء التدريس للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي

األحد

19 / 02 / 2017

فترة االنسحاب االولى

األحد  -الخميس

19/02/0100

فترة االنسحاب الثانية

األحد  -الخميس

05/03/0100

للعام الجامعي ي2017 – 2016
ي2017 – 2016
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16/03/ 2017
الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول

الخميس  -االثنين

30/03/0100

فترة االنسحاب الثالثة

األحد  -الخميس

19/03/ 0100

ذكر االسراء و المع ار

األحد

23 /04 / 2017

يوم العمال العالمي

االثنين

01 /05 / 2017

ذكر استقالل المملكة األردنية الهاشمية

الخميس

25 / 05 / 2017

فترة التسجيل والسحب واالضافة للفصل الدراسي الصيفي

األحد  -الخميس

21/05/0100

فترة االنسحاب الرابعة

األحد  -الخميس

26/03/0100

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني

األربعاء – األحد

10/05/0100

الثالثاء

23 / 05 / 2017

اخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير

األربعاء

24 / 05 / 2017

االمتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي

األربعاء-األحد

31/05/0100

آخر موعد لتسليم النتائ

الثالثاء

13 / 06 / 2017

إجازة ما بين الفصلين للطلبة

االثنين -الخميس

12/06/0100

إجازة اعضاء هيئة التدريس

االثنين -الخميس

19/06/0100

قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية

االثنين

19 / 06 / 2017

عيد الفطر المباري تقدي ار

السبت

24 / 06 / 2017

ي2017 – 2016

آخر موعد لمناقشة أبحا

التخر

2111ة2117
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التقويم األ كاديمي للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي ))2017-2016
جامعة الزيتونة االردنية الخاصة
التقويم االكاديمي للفصـــــــل الــدراسي الصيفي
للعام الجامعي 2017 - 2016
فترة التسجيل و السحب و االضافه للفصل

االحد  -الخميس

الدراسي الصيفي للعام الجامعي

21/05 –29 /06/ 2017

ي2017 – 2016

االحد

02 / 07 / 2017

االحد  -الثالثاء

02/07 – 04/07/ 2017

بدء التدريس للفصل الدراسي الصيفي للعام
الجامعي ي2017 – 2016
فترة االنسحاب االولى
فترة االنسحاب الثانية

االربعاء  -الخميس 05/07 – 06/07/ 2017

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان األول

االحد  -الثالثاء

23/07 – 25/07/ 2017

فترة االنسحاب الثالثة

االحد  -الخميس

09/07 – 13/07/ 2017

فترة التسجيل والسحب و االضافة للفصل

الخميس  -الخميس

10/08 – 05/10/ 2017

الدراسي االول للعام الجامعي
ي2118 - 2117
فترة االنسحاب الرابعة

الفترة التي يتم خاللها إجراء االمتحان الثاني

االحد  -االثنين

16/07 – 14/08/ 2017

الثالثاء  -الخميس 08/08 – 10/08/ 2017
االحد

13 / 08 / 2017

اخر موعد لمناقشة رسائل الماجستير

االثنين

14 / 08 / 2017

االمتحان النهائي للفصل الدراسي الصيفي

االثنين  -الخميس

21/08 – 24/08/ 2017

آخر موعد لتسليم النتائ

االحد

27 / 08 / 2017

عيد االضحى المباري تقدي ار

الجمعة

01 /09 / 2017

اجازة اعضاء هيئة التدريس

الثالثاء  -الثالثاء

29/08/ -

قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية

االثنين

11 / 09 / 2017

آخر موعد لمناقشة أبحا

التخر
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