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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 نحن الحسين األول ملك المملكة األردنية الهاشمية

 :نهدي لكل من يطلع على هذه اإلرادة، تحية وسالماً، وبعد
 

ألردنياة فاط بلا  مان أبنااأ أسااتنا ا ةفلما رأينا اندفاع األجياال الاااعد

 .المزيد من العلم المتخاص العميق وتعطشها إلى المعافة األصيلة الواعية

وبالنسبة إلى ما يزخا به تااثنا العابط الماجد وثقافتنا اإلسالمية الخالدة 

من منابع الهدى والنور والقيم اإلنساانية العلياا التاط نااى مان واجبناا نشااها فاط 

 .األرض رسالة خيا وباكة وسالم

ونظااً لما يتيه باه وبنناا العزياز مان كناور ة اارية وثقافياة   باد مان 

 .الحفاظ عليها والكشف عن معالمها وتعايف األساة اإلنسانية بها

ميادين الخدمة والبناأ من متخااين فط العلاوم  هوبالنظا إلى ما تتطلب

ة فااط واآلداب والفنااول ليسااهموا فااط النه ااة الاقافيااة وا جتماعيااة وا  تاااادي

األردل الحبي  والوبن العابط الكبياا، ويواكباوا الاكا  اإلنساانط المنطلاق فاط 

تماسااوا بوصااول البحاام العلمااط ومناهجااه يمجااا ا الفكااا واإلنتاااد واإلبااداع و

وي اعوا خالصاة علمهام ونتااد بحااهم وابتكااارهم فاط بنااأ بلادهم وخدماة أمااتهم 

 .وسائا بنط اإلنسال

 واستجابة له،  فإننا إيماناً منا بهذا كله،

 .من الدستور 41وبا ستناد إلى المادة 

 وبناًأ على ما  اره مجلس وررائنا،

 :نادر إرادتنا بما هو آا 

الجامعااة " تؤسااس فااط المملكااة األردنيااة الهاشاامية، جامعااة ، تاادعى  -0

 .يكول مقاها مو ع الجبيهة فط عاصمة المملكة" األردنية

، بتويياادنا وتوييااد أو دنااا يقااوم" مجلااس أمناااأ" يؤلااف لهااذه الجامعااة  -5

وأةفادنا، باعاية شؤول الجامعاة ودعام تقادمها واردهارهاا والعمال 

المستما علاى توسايع خادماتها والحفااظ علاى اساتقاللها والتوكاد مان 

 .تحقيقها ألهدافها وغاياتها النبيلة

نظمة والتعليمااا التاط تو اع ظم عمل الجامعة وفق القوانين واألين -3

 . اارها بموج  اإلجااأاا الدستورية الماعيةلهذا الغاض ويتم إ
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 "تعليمات ابول الطلبر ني الجا عر ا ر نير لمر لر البكالوريوس"

 

(  0831/5101)جلس العمداء بمووب اراره رام صا رة عن  

اانون الجا عات ) ن ( 00/ب/03)، اسونا اا إلى الما ة 52/3/5101تاريخ

 .وتعديالته 5116لسنر  51رام ( ا ر نير

 

 

 

تعليماا  بول الطلبة فط الجامعة األردنية "تسمى هذه التعليماا  (:0)الما ة 

راً من بدأ العام الجامعط ، ويُعمل بها اعتبا"لماةلة البكالوريوس

5104/5102. 

 

يحدد مجلس العمداأ  بل بداية كل عام جامعط أعداد الطلبة الذين  (:5)الما ة 

يمكن  بولهم فط الباامج العادية والموارية والدولية فط جميع 

 .التخاااا فط الجامعة، وينس  بذلك إلى مجلس التعليم العالط

 

 

ال  أل يكول ةاصالً على شهادة الدراسة يشتاب لقبول الط( أ (:8)الما ة 

 .الاانوية العامة األردنية أو ما يعادلها

 

يبين الجدول التالط التخاااا المتاح القبول فيها، ورسم ( ب

الساعة المعتمدة فط البانامج العادي بالدينار والحد األدنى 

لمعدل الشهادة الاانوية العامة، وفاوع الشهادة الاانوية العامة 

 .موةة لاللتحاق بالتخاصالمس
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 .يُسمح لطلبة الفاع العلمط التقّدم للقبول فط مختلف التخاااا( د

 

إ افة إلى ما ورد فط الجدول أعاله يمكن لطلبة فاع اإلدارة المعلوماتية ( د

الذين درسوا مادتط الايا ياا والفيزياأ الخاصتين بالفاع العلمط اختيار 

لحياتية، وعلوم السمع والنطق، وهندسة تخاااا الايا ياا والعلوم ا

 .الحاسوب والهندسة الاناعية، واألةياأ البحاية، والبيئة الساةلية فط

 

يُسمح بقبول الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الاانوية العامة األردنية (  هـ

فط الفاوع المهنية، والذين تقّدموا لالمتحال فيها ةس  المناهج الدراسية 

فط التخاااا التط كال يُسمح لهم بالتقدم إليها ةس  أسس  القديمة،
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القبول التط كان  نافذة بتاريخ ةاولهم على هذه الشهادة وذلك  من 

 .البانامج المواري أو البانامج الدولط

 

الفاع الاناعط، والفاع التجاري، : )يشتاب لقبول بلبة الفاوع المهنية( و

دراسة المادتين اإل افيتين  ( اعطوفاع ا  تااد المنزلط، والفاع الزر

المقارتين للفاع المهنط المعنط والنجاح فيهما، وفط هذه الحالة تحس  عالمتا 

( 021)عالمة، بد ً  من عالماا التدري  العملط ( 021)هاتين المادتين 

 .عالمة ألغااض القبول الجامعط

 

دة الاانوية الطلبة وفق خياراتهم وبحس  تسلسل معد تهم فط شها يُقبل( ر

 .العامة، أو ما يعادلها

 

يخ ع  بول الطلبة فط كلية التابية الايا ية لفحص ببط تجايه لجنة ببية ( ح

خاصة تشكل لهذه الغاية، وتقيس هذه اللجنة الليا ة الاحية والبدنية للطلبة 

 . بل التحا هم فيها

هاراا يخ ع  بول الطلبة فط تخاااا كلية الفنول والتاميم  متحال م( ب

فنية باإل افة إلى المقابلة الشخاية، ويتقار القبول بناًأ على نتيجتيهما، 

ويسمح للطلبة الحاصلين على شهادة الاانوية العامة، بكافة فاوعها 

باستاناأ الطلبة غيا الناجحين فط المواد اإل افية فط الفاوع التط تقت ط )

ويكول القبول فيها . ميمالتقدم بطلباا التحاق إلى كلية الفنول والتا( ذلك

على أساس معدل الشهادة الاانوية العامة، شايطة خ وع الطلبة  متحال 

 .من عالمة المفا لة%( 21)القدراا الفنية،  والذي يخاص له 

 

يقبل الطلبة الماشحين عن بايق وةدة تنسيق القبول الموّةد   ( أ  (:1)الما ة 

لقبول وأسس التجسيا التابعة لمجلس التعليم العالط وفق أسس ا

 .المعتمدة  لتلك الغاية

يقبل أةد أبناأ  أع اأ مجلس التعليم العالط العاملين، أو  (ب

 .السابقين، أو ةفيد واةد من الدرجة األولى

يقبل أةد أبناأ أع اأ مجلس أمناأ الجامعة العاملين، أو ( د

 .السابقين، أو أةد أةفادهم من الدرجة األولى

أع اأ هيئة التدريس والمحا اين المتفاغين يُقبل أبناأ ( د 

العاملين ممن أم وا سنتين متالتين على األ ل فط الخدمة، 

وأبناأ أع اأ هيئة التدريس السابقين الذين أم وا عشا 
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سنواا متالة على األ ل فط خدمة الجامعة، باستاناأ الذين 

. استغنط عن خدماتهم، أو فقدوا وظائفهم، أو عزلوا من الخدمة

ويقبل كذلك أبناأ أع اأ هيئة التدريس الذين انته  خدماتهم 

و  يجور . بسب  الماض، أو بلوغهم السن القانونية، أو الوفاة

إجاراا تفاغ )ألع اأ هيئة التدريس المعارين أو المجارين 

ويعملول فط (  إجارة بدول رات  من جهاا أخاى/ علمط

ئهم فط الجامعة الجامعة األردنية، ا ستفادة من  بول أبنا

 .األردنية

من أعداد الطلبة المقبولين فط %( 5)يخاص ما   يزيد على ( هـ

الجامعة من جميع أنواع القبول سنوياً ألبناأ العاملين فيها من 

غيا أع اأ هيئة التدريس ممن أم وا ثالث سنواا متالة 

على األ ل فط الخدمة، وأبناأ العاملين الذين أم وا عشا 

األ ل فط خدمة الجامعة، ويُقبل كذلك أبناأ سنواا على 

العاملين الذين انته  خدماتهم بسب  الماض، أو  بلوغهم 

السن القانونية أو الوفاة ، باستاناأ الذين استغنط عن خدماتهم، 

 .أو عزلوا من الخدمة

يجور  بول الطلبة المتفو ين ريا ياً وفنياً وعلمياً وبحاياً بحيم ( و

 :م ما يلط  تتجاور أعداده

عشاين من المتفو ين ريا ياً فط تخاااا الجامعة المختلفة، باستاناأ  -

 .الط  وب  األسنال

 .عشاين من المتفو ين ريا ياً فط تخاص التابية الايا ية -

خمسة عشا من المتفو ين فنياً فط تخاااا الجامعة المختلفة باستاناأ   -

 .الط  وب  األسنال

 .ن فنياً فط تخاااا كلية الفنول والتاميمخمسة عشا من المتفو ي -

البلقاأ  آل البي  مؤتة التخاص

 التطبيقية

الحسين بن 

 بالل

الطفيلة 

 التقنية

األلمانية 

 األردنية

 0   0   دكتور فط الط 

دكتور فط ب  

 األسنال

0  0 0  0 
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عشاين على األكاا من المتفو ين علمياً وبحاياً فط تخاااا الجامعة  -

 .المختلفة

تخاص المقاعد التالية ةس  الجدول المبين أدناه فط الجامعة ( ر

ألبناأ أع اأ  هيئة التدريس األردنيين العاملين فط الجامعاا 

 .تتوافا فيها هذه التخااااالاسمية التط   

يشتاب أ  تزيد نسبة المقبولين وفق القواعد الواردة فط المادة ( ح

فط كلياا الط ، وب  األسنال، ( ب، جـ، د، هـ ،و( )4)

وإذا . من مجموع المقبولين%( 02)والايدلة، والهندسة عن 

راد عدد بلباا المتقدمين للقبول  فط هذه  الكلياا عن هذه 

تم  اختيار المقبولين من بينهم ةس  العدد المقار، النسبة، ي

وتبعاً لتسلسل معد تهم فط امتحال شهادة الدراسة الاانوية 

 .العامة

بحد أعلى من عدد المقبولين فط الجامعة %( 01)يخاص ( ب

لطلبة المكامة الملكية السامية ألبناأ العشائا فط البادية 

ط كل تخاص، األردنية والمدارس ذاا الظاو  الخاصة ف

 .إ افة  إلى العدد المقار

يجور لمجلس أمناأ الجامعة  بول أعلى ستة بالب فط معدل ( ي

امتحال شهادة  الدراسة الاانوية العامة من المتقدمين بطلباا 

التحاق من مدرسة الفسيفساأ فط تخاااا كلية الفنول 

 .والتاميم وتخاااا كلية اآلثار والسياةة

ة صالةية  بول أبناأ الدبلوماسيين األردنيين يُمنح رئيس الجامع( ك

العاملين فط السفاراا األردنية فط الخارد وأبناأ ال باب الذين 

يخدمول خارد المملكة فط دوراا عسكاية عليا لمدة عام 

فوكاا والذين يكملول دراسة الاانوية العامة أو ما يعادلها خارد 

م الحد األدنى المملكة فط مااكز عمل آبائهم، شايطة اجتياره

 .لمعد ا القبول فط التخاااا التط ياغبول ا لتحاق فيها

 

 0 0 0 5  0 الايدلة.د

 0   3   الايدلة

   0 0 0  الهندسة المدنية

   0 0 0 0 المعمارية الهندسة

    0  0 الهندسة الاناعية



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 51 

يُقبل الطلبة غيا األردنيين تنفيذاً لالتفا ياا الاقافية، بقاار من وريا (: 2)الما ة 

 .رئيس مجلس التعليم العالط/ التعليم العالط والبحم العلمط

 

 

 

ط ورارة التعليم العالط يخاص أربعة مقاعد ألبناأ العاملين ف (:9)الما ة 

والبحم العلمط، والعاملين فط صندوق دعم البحم العلمط 

والعاملين فط هيئة اعتماد مؤسساا التعليم العالط، وأبناأ 

المتقاعدين منهم، وتقوم ورارة التعليم العالط والبحم العلمط 

 . بالتنسي  بوسماأ هؤ أ الطلبة

ط وغيا األردنط الحاصل على شهادة   يجور  بول الطال  األردن (:3)الما ة 

إ  إذا أة ا شهادة معادلة ( غيا العابية)الاانوية العامة األجنبية 

 .ةس  األصول من ورارة التابية والتعليم األردنية

باستاناأ كليتط الط  وب  األسنال، يجور  فط ةا ا خاصة  (:3)الما ة 

مسة بالب من خ( 2)تاتبط بالمالحة العامة  بول ما   يزيد على 

غيا األردنيين فط الجامعة ممن   تنطبق عليهم شاوب القبول فيها 

بقاار من مجلس التعليم العالط بناًأ على تنسي  مجلس أمناأ 

كما يجور فط ةا ا خاصة تاتبط بالمالحة الوبنية . الجامعة

العامة العليا، وبقاار من وريا التعليم العالط والبحم العلمط  بول ما 

خمسة بالب  من غيا األردنيين  فط الجامعة ممن ( 2)يد على   يز

 .  تنطبق عليهم شاوب القبول فيها

 

 (: 6)الما ة 

يجور  بول عدد من الطلبة غيا األردنيين فط البانامج الدولط استاناأ من ( أ 

من مجموع عدد %( 01)شاب معدل الاانوية العامة بنسبة   تزيد على 

( 01)الباامج العادية لكل تخاص، وبحد أعلى الطلبة المقبولين فط 

عالماا أ ل من الحد المسموح به لمعد ا القبول على أ  يقل معدل 

شايطة التقيد %( 61)الطال  فط الشهادة الاانوية العامة أو ما يعادلها عن 

 .بفاوع الشهادة الاانوية العامة التط تحدد ا لتحاق فط كل تخاص

من هذه المادة،  يجور منح أي بال  (  أ)ط البند على الاغم مما ورد ف( ب

غيا أردنط استاناًأ للقبول فط تخاص دكتور فط الط  ودكتور فط ب  

 .األسنال



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 50 

أعاله مباشاة ( أ6، 8)تقوم الجامعة بقبول الطلبة الواردين فط المادتين ( د

 وتنافسياً ةس  أعلى المعد ا، على أل تقوم بتزويد ورارة التعليم العالط

والبحم العلمط فط بداية كل فال دراسط بالبياناا الخاصة بهؤ أ الطلبة 

 .وفق النموذد المعد لهذه الغاية 

 

يشتاب أ  يزيد عدد الطلبة األردنيين المقبولين فط الباامج  (:01)الما ة 

 . من نسبة المقبولين فط البانامج العادي%(  31)الموارية عن 

 (:00)الما ة 

امج المواري الفئاا التالية ةس  نسبة المتقدمين من كل نوع تُقبل فط البان ( أ

 :من أنواع الشهاداا

الطلبة األردنيول الحاصلول على شهادة الدراسة الاانوية العامة  .0

 .األردنية

الطلبة األردنيول الحاصلول على شهادة الدراسة الاانوية العامة  .5

 .غيا األردنية

لدراسة الاانوية العامة الطلبة األردنيول الحاصلول على شهادة ا .3

 .األردنية وغيا األردنية فط السنواا السابقة

من مقاعد كل تخاص فط البانامج %( 01)يُخّاص ما   يزيد  على  ( ب

المواري ألبناأ أع اأ هيئة التدريس وأبناأ العاملين فط الجامعة 

 (.4)من المادة ( د، هـ)المذكورين فط البندين 

الطال  الذي يحمل جنسية غيا أردنية وةال  يُقبل فط البانامج الدولط( د

 .على شهادة الدراسة الاانوية العامة من داخل األردل أو خارجه

 

 (:05)الما ة 

ا متحال )يُسمح للطلبة الناجحين فط امتحال الشهادة الجامعية المتوسطة ( أ 

، %68نظام السنتين، ونظام الاالث سنواا بمعدل    يقل عن (  الشامل

أ الطلبة الذين ياغبول التجسيا إلى تخاااا الايدلة والهندسة، باستانا

التقّدم لاللتحاق  من البانامج %( 71)ةيم يشتاب أل   يقل معدلهم عن 

 .المواري أو الدولط

 

يُسمح للطلبة من ذوي ا ةتياجاا الخاصة الناجحين فط امتحال الشهادة ( ب

سنتين، ونظام الاالث نظام ال( ا متحال الشامل)الجامعية المتوسطة 

التقدم بطلباا للتجسيا فط التخاااا % 62سنواا، بمعدل   يقل عن 

المناظاة لتخاااتهم فط الشهادة الجامعية المتوسطة  من البانامج 
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العادي شايطة إرفاق الطال  لوثيقة ببية صادرة عن أبباأ ا ختاار 

مستشفى العاملين فط مستشفياا ورارة الاحة وأبباأ ا ختاار فط 

األمياة هيا العسكاي فط محافظة العقبة، وأل تبين هذه الوثيقة فيما إذا 

كان  اإلعا ة سبباً فط تدنط تحايل الطال  األكاديمط، وأل تُعتمد هذه 

الوثيقة من اللجنة الطبية اللوائية فط المحافظة، والتط تقوم بعد ذلك بتحديد 

دم الطال  تلك الوثيقة إلى يق. نسبة العجز الطبط الذي يعانط منه الطال 

المجلس األعلى لشؤول األشخار المعو ين  للحاول على كتاب تاشيح 

 بول يبين نوع اإلعا ة ونسبة العجز الذي يعانط منه الطال ، وتقوم وةدة 

 .القبول والتسجيل بالنظا فط بلباا  بولهم بالتنسيق مع عمادة شؤول الطلبة

 

م كلياا المجتمع نظام الاالث سنواا، يُسمح للطلبة ةملة شهادة دبلو( د

التقدم بطلباا ( ممن لم يشملهم نظام ا متحال الشامل)واألربع سنواا 

مباشاة للتجسيا فط التخاص المناظا باستاناأ الط  وب  األسنال، 

شايطة تقدمهم لالمتحال التوهيلط الذي تعقده جامعة  البلقاأ التطبيقية لغاياا 

باستاناأ الطلبة الذين %( 68)عدل   يقل عن التجسيا ونجاةهم فيه بم

ياغبول التجسيا إلى تخاااا الايدلة والهندسة ةيم يشتاب أل   يقل 

 %(.71)معدلهم فط هذا ا متحال عن 

 

يُمكن للطلبة األردنيين وغيا األردنيين الحاصلين على الشهادة الجامعية ( د

ط المؤسسة المتوسطة من خارد األردل وبغض النظا عن معدلهم ف

التعليمية التط تخّاجوا منها خارد المملكة التقّدم بطلباا للتجسيا فط 

البانامج الدولط والبانامج المواري، باستاناأ الط  وب  األسنال، شايطة 

أل تؤهلهم هذه الشهاداا إلى مواصلة تعليمهم الجامعط لمستوى 

م البكالوريوس فط دولهم، وفط ةال عدم وجود التخاص  من  وائ

التخاااا المناظاة يقوم القسم المعنط بتحديد التخاص المناظا وفقاً 

 .للمواد الدراسية الواردة فط كشو  العالماا

 

تقوم الجامعة بمعادلة المواد التط درسها الطال  فط ماةلة الدراسة ( هـ

أو ما %( 71)الجامعية المتوسطة خارد األردل التط   تقل عالماتها عن 

أو ما يعادلها %( 68)مادة بتخاااا الايدلة والهندسة، ويعادلها فط كل 

لبا ط التخاااا، وفط جميع األةوال   يزيد عدد الساعاا المعتمدة 

( 42)ساعة معتمدة لنظام السنتين و ( 31)للمواد التط يتم معادلتها عن 

أما خايجط كلياا المجتمع األردنية . ساعة معتمدة لنظام الاالث سنواا



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 53 

ساعة ( 22)ساعة معتمدة لنظام السنتين و( 42)لة بحد أعلى فتتم المعاد

 .معتمدة لنظام الاالث سنواا

 

  تُحس  عالماا المواد التط تم  معادلتها فط المعدل التااكمط فط ( و

 .الجامعة األردنية

 

على الطال  الملتحق بالبانامج المواري أو البانامج الدولط، وسبق أل ( ر

ى، أل يدرس بنجاح فط الجامعة األردنية ما   درس مواد فط جامعة أخا

يقل عن ناف عدد الساعاا المعتمدة المطلوبة للتخاد ةس  الخطة 

الدراسية المقاة ةين  بول الطال ، وأل يكول من  منها على األ ل ناف 

ويكول  من  من . عدد الساعاا المعتمدة من متطلباا القسم التخااية

أما فط كليتط الط  وب  األسنال . لدراسته مدة الدراسة الفاالل األخياال

فعلى الطال  أل يدرس فط الجامعة األردنية ثالث سنواا دراسية متتالية 

 .على األ ل  بل تخاجه

 

لتحويل ط نامج المواري أو البانامج الدول  يجور  لمن التحق بالبا (:08)الما ة 

 .إلى البانامج العادي

 

 لية على أي بال  التحق بالبانامجالما   تساي اإلعفاأاا (:01)الما ة 

 .المواري أو البانامج الدولط فط الجامعة

 

   يب  رئيس الجامعة فط الحا ا التط لم ياد فيها نص فط هذه    (:02)الما ة 

 .التعليماا

 

تُلغط هذه التعليماا أي تعليماا أخاى سابقة تتعارض مع  (:09)الما ة 

 .م مونها

 

 .لجامعة والمسجل العام مسؤو ل عن تنفيذ هذه التعليماارئيس ا (:03)الما ة 
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تعليمات ابول الطلبر ني البرنا ج الموازي للحصول على  رور البكالوريوس 

 ني الجا عر ا ر نير

 52/1/5112تاريخ ( 60/5112)صا رة بقرار  ن  جلس العمداء رام 

 

باااة فاااط الباناااامج تعليمااااا  باااول الطل)تُسااامى هاااذه التعليمااااا  -(: 0) الما ة 

الماااواري للحااااول علاااى درجاااة البكاااالوريوس فاااط الجامعاااة 

، ويعماااال بهااااا اعتباااااراً ماااان باااادأ العااااام الجااااامعط (األردنيااااة

5112/5116. 

يحاادد مجلااس العمااداأ  باال بدايااة كاال عااام جااامعط أعااداد الطلبااة  -(: 5) الما ة 

/ الاااذين سااايتم  باااولهم فاااط الباناااامج الماااواري فاااط كااال كلياااة 

 .تخاص

يقباال الطالاا  فااط البانااامج المااواري، إذا تااوافاا فيااه الشاااوب  -(: 8)  الما ة

- :التالية

أل يكول ةاصاال ً علاى شاهادة الدراساة الاانوياة العاماة - أ 

األردنياااة أو ماااا يعادلهاااا بشاااهادة صاااادرة عااان ورارة 

 .التابية والتعليم األردنية

يجور  بول الطال  الحاصل على شهادة دراساة ثانوياة - ب 

ة غيااااا معادلااااة ماااان ورارة التابيااااة والتعلااااايم  أجنبياااا

- :األردنية، إذا أبار ما يلط 

شااهادة معادلااة صااادرة عاان الجهاااا المختاااة - 

 .فط البلد الذي ةال منه على هذه الشهادة

أو ةال على رسالة  بول من جامعة معتاا  - 

بهااا ةساا   يااود ورارة التعلاايم العااالط والبحاام 

 .العلمط األردنية

شااهادة الدراسااة الاانويااة التااط يحملهااا الطالاا  أل تكااول - د 

التخاااص المتقاادم / ماان فاااع يؤهلااه لاللتحاااق بالكليااة

- :إليه، وذلك على النحو التالط

مقبولاة : الفاع العلمط/ شهادة الدراسة الاانوية - 

 .التخاااا/ فط جميع الكلياا 

مقبولاة : الفااع األدباط/ شهادة الدراسة الاانوية- 

اآلداب، إدارة األعماال، : ساانيةفط الكليااا اإلن

الشااايعة، العلاااوم التابوياااة، الحقاااوق، التابياااة 
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الايا ااااية، العلااااوم ا جتماعيااااة واإلنسااااانية، 

 .الفنول والتاميم

يجور  بول شهادة الدراسة الاانوية فط الفااوع - 

األخاى فط الكلياا أو التخااااا المنااظاة 

لتلك الكلياا أو التخاااا التط تؤهل ةامال 

الشااهادة لاللتحاااق بهااا فااط جامعاااا البلااد  هااذه

 .الذي أصدر هذه الشهادة

شااهادة الدراسااة الاانويااة غيااا األردنيااة التااط   - 

يوجد فيها نص يو اح أنهاا فاط الفااع العلماط 

مقبولة فط الكلياا المناظاة للكلياا : أو األدبط

التاااط تقبااال فيهاااا تلاااك الشاااهادة فاااط البلاااد الاااذي 

 .منحها

التخااااا، و امن األعاداد / قبل الطلبة مباشاة فط الكليااي -(: 1) الما ة 

المقااار  بولهااا، وفااط جميااع األةااوال يشااتاب أل   يقاال معاادل 

- :الطال  فط شهادة الدراسة الاانوية عن الحدود الدنيا التالية

 %82  كليتط الط  وب  األسنال   - 

 %81 كليتط الهندسة والتكنولوجيا، والايدلة  - 

 %72   م التوهيلكلية علو  - 

 %62   با ط كلياا الجامعة  - 

مااان هاااذه ( 3)مااان الماااادة ( جاااـ)اساااتاناأ مماااا ورد فاااط الفقااااة  -(: 2) الما ة 

التعليماا، يجور  بول عدد محادود مان الطلباة الحاصالين علاى 

شهادة دبلوم كلياا المجتمع أو ما يعادلها وذلاك  امن الشااوب 

- :التالية

فااط شااهادة الدراسااة الاانويااة  أل يكااول الطالاا  ناجحاااً - أ 

 .العامة أو ما يعادلها

، وذلاك (جياد)أل   يقال تقادياه فاط شاهادة الادبلوم عان - ب 

 بال إ ااار )ألولئك الطلبة الحاصلين عليهاا مان األردل 

، أماا الطالا  الاذي ةاال علاى (عقد ا متحاال الشاامل

، (بعاااد إ ااااار عقاااد ا متحاااال الشاااامل)هاااذه الشاااهادة 

 %(.68)يقل معدله فيه عن  فيشتاب أل  

أمااا إذا كااال الطالاا  ةاصااال ً علااى الاادبلوم ماان خااارد - د 

األردل، فعليااه الحااااول علاااى شاااهادة معادلاااة لاااه مااان 

ورارة التعلايم العااالط والبحاام العلماط األردنيااة، وعليااه 
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كذلك اجتياار امتحاال القباول الاذي تعقاده الكلياة المعنياة 

 .فط الجامعة األردنية

تقوم األ سام األكاديمية المعنية بتادريس الماواد بمعادلاة - أ     -:( 9) الما ة 

الماااواد التاااط سااابق أل درساااها الطالااا  الملتحاااق فاااط 

الباناااامج الماااواري  ااامن متطلبااااا الحااااول علاااى 

شااهادة الاادبلوم أو فااط جامعااة أو كليااة جامعيااة أو معهااد 

- :معتا  به، وتتم هذه المعادلة  من الشاوب التالية

 .حاً فط هذه الموادأل يكول ناج -0

أل   يقاااال عاااادد الساااااعاا المعتماااادة للمااااادة  -5

المعادلاااة عااان عااادد السااااعاا المقاااارة للماااادة 

 .المقابلة لها فط الجامعة األردنية

أل تكااول هااذه المااواد  اامن الخطااة الدراسااية  -3

 .للكلية أو التخاص الملتحق به الطال 

أل   تحساا  عالماااا الطالاا  فااط هااذه المااواد  -4

 .اكمط فط الجامعة األردنيةفط معدله التا

تقوم كلية الط  أو ب  األسانال بتحدياد مساتوى السانة - ب 

الدراسااية التااط يمكاان التحاااق الطالاا  بهااا، وذلااك علااى 

 وأ الخطة الدراسية المقاة، ويجاور للكلياة أل تطلا  

من الطال  دراسة بعض المواد التط تااها متممة للسنة 

تقاال الطالا  للسانة التط تم  معادلتها لاه، و  يجاور ان

 .التالية إ  بعد نجاةه فط هذه المواد

علااى الطالاا  الملتحااق بالبانااامج المااواري، وساابق أل - د 

درس مااواد فااط جامعااة أخاااى، أل ياادرس بنجاااح فااط 

الجامعة األردنياة ماا   يقال عان نااف عادد السااعاا 

المعتمااادة المطلوباااة للتخااااد ةسااا  الخطاااة الدراساااية 

ل ، وأل يكاول مان  امنها علاى المقاة ةين  بول الطا

األ ل ناف عدد الساعاا المعتمدة من متطلباا القسام 

التخااية، ويكول مان  امن مادة الدراساة الفااالل 

األخياال لدراسته، أما فط كليتط الط  وب  األسانال، 

فعلااى الطالاا  أل ياادرس فااط الجامعااة األردنيااة ثااالث 

 .سنواا دراسية متتالية على األ ل  بل تخاجه

لمجلس العماداأ، وفاط ةاا ا خاصاة، أل يقبال ماا   يزياد عان  -(: 3) ا ة الم

تخااص، / من أعداد الطلبة المقار  بولهم فاط كال كلياة%( 2)
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مان ( 4)ممن   تنطبق علايهم شااوب القباول المبيناة فاط الماادة 

هذه التعليماا شايطة أل يكول الطال  غيا أردناط الجنساية أو 

 .نوية غيا أردنيةةاصال ً على شهادة دراسة ثا

  يجور لمن التحاق بالباناامج الماواري التحويال إلاى الباناامج  -(: 3) الما ة 

 .العادي

  تساااي اإلعفاااأاا الماليااة علااى أي بالاا  التحااق بالبانااامج  -(: 6) الما ة 

 .المواري فط الجامعة

تسااتوفى ماان الطالاا  الملتحااق فااط البانااامج المااواري الاسااوم  -(:01)الما ة 

 (.5)والجدول ر م ( 0)ددة فط الجدول ر م المح

( تعليماا  بول الطلبة فط البانامج الدولط) تلغط هذه التعليماا  -(:00)الما ة 

تعليمااا )و( تعليماا  باول الطلباة فاط الباناامج ا ساتكمالط)و 

 (. بول الطلبة فط البانامج المسائط

اد عليها نص فط هاذه يب  رئيس الجامعة فط الحا ا التط لم ي -(:05)الما ة 

 .التعليماا

 (0)الجدول رام 

 رسوم الساعات المعومدة

الطلباار ا ر نيااون  أسم الو صص

الحاصاااالون علااااى 

الشاااها ة الثانويااار 

ا ر نيااار بالااادينار 

 ا ر ني

الطلباااااار رياااااار ا ر نيااااااين أو 

الطلبااار ا ر نياااون الحاصااالون 

علاااى الشاااها ة الثانويااار ريااار 

 ا ر نير بالدوالر ا  ريكي

 صصات كلير اآل ابت 

 71 31 اللغة العابية- 0

 012 61 اللغة ا نجليزية- 5

 012 61 اللغة ا نجليزية التطبيقية- 3

 71 21 اللغة الفانسية- 4

 71 21 اللغتين األلمانية واإلنجليزية- 2

 71 21 اللغتين اإليطالية واإلنجليزية- 6

 71 21 اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية- 7

 ات كلير إ ارة ا عمالت صص

 012 61 المحاسبة - 0

 012 61 إدارة األعمال- 5
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 012 31 اإلدارة العامة- 3

 012 61 التسويق- 4

 012 61 التمويل- 2

 031 72 نظم المعلوماا اإلدارية- 6

 

 ت صصات كلير الشريعر

 71 31 أصول الدين - 0

 71 31 الفقه وأصوله- 5
 

 81 21 كلير الحقوق           

                                       

 71 41 كلير الوربير الرياضير        

                                                           

 ت صصات كلير العلوم الوربوير

 71 41 اإلرشاد والاحة النفسية- 0

 71 41 التابية الخاصة- 5

 71 41 تابية الطفل- 3

 71 41 م الافمعل- 4

 ت صصات كلير العلوم االووماعير واالنسانير

 71 31 التاريخ- 0

 71 31 اآلثار- 5

 71 31 الجغاافيا- 3

 71 31 علم ا جتماع- 4

 71 31 علم النفس- 2

 71 31 ا  تااد- 6

 71 31 العلوم السياسية- 7

 71 31 الفلسفة- 8

 ت صصات كلير القنون والوصميم

 012 *71 ل التشكيلية والبااية سم الفنو- 0

 012 * 71  سم الفنول المساةية- 5

 012 * 71  سم الموسيقى- 3

 .رسوم مقتاةة  نها لم تكن واردة سابقاً  *
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 العلومت صصات كلير 

 82 41 الايا ياا- 0

 82 41 الفيزياأ- 5

 82 41 الكيمياأ- 3

 82 41 العلوم الحياتية- 4

 82 41 ية والتطبيقيةالجيولوجيا البيئ- 2

 031 62 العلوم ا كتوارية- 6

 031 62 التحاليل الطبية- 7

 ت صصات كلير الزراعر

 82 21 البستنة والمحاصيل- 0

 82 21 الو اية النباتية- 5

 82 21 اإلنتاد الحيوانط- 3

 012 62 التغذية والتانيع الغذائط- 4

 82 21 األرا ط والمياه والبيئة- 2

تاااااااااااااد وإدارة األعماااااااااااال ا  - 6

 الزراعية

41 82 

 الهندسر والوكنولوويات صصات كلير 

 031 62 الهندسة المدنية- 0

 031 62 هندسة العمارة- 5

 031 72 الهندسة الكهابائية- 3

 031 81 هندسة الحاسوب- 4

 031 71 هندسة الميكاتاونكس- 2

 031 62 الهندسة الميكانيكية- 6

 031 62 يةالهندسة الكيميائ- 7

 031 71 الهندسة الاناعية- 8

 علوم الوأهيلت صصات كلير 

 041 21 العالد الطبيعط- 0

 041 21 العالد الوظيفط- 5

 041 21 األباا  ا صطناعية- 3

 041 21 علوم السمع والنطق- 4
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 521 *021  كلية الط 
 

 82 21  كلية التمايض

 الصيدلرت صصات كلير 

 041 72 الايدلة- 0

 511 61 **دكتور صيدلة - 5
 

كليااة باا  

 األسنال

 021 521 

 الملك عبدهللا الثاني لوكنولوويا المعلو اتت صصات كلير 

 031 72 أنظمة المعلوماا الحاسوبية- 0

 031 72 علم الحاسوب- 5

 031 72 أنظمة معلوماا األعمال- 3
 رسوم مقتاةة  نها لم تكن واردة سابقاً *         

 .تخاص جديد فط ةال اعتماده **
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 (5)الجدول رام 

 الرسوم الموقرار ا خرى

الطلبااااااااة األردنيااااااااول  الاسوم المتفا ة

الحاصااااااااالول علاااااااااى 

الشاااااااااهادة الاانوياااااااااة 

األردنيااااااااة بالاااااااادينار 

 األردنط

الطلبة غيا األردنياين 

أو الطلباااة األردنياااول 

الحاصاااااااالول علااااااااى 

الشااهادة الاانويااة غيااا 

األردنيااااااة بالاااااادو ر 

 األمايكط

 71 52 رسم تقديم بل  التحاق

 041 21 رسم  بول

 041 21 رسم تسجيل فط كل فال دراسط

رساااام اسااااتخدام الحاسااااوب فااااط الفااااال 

 العادي

31  21 

رساااام اسااااتخدام الحاسااااوب فااااط الفااااال 

 الايفط

02 52 

 * 021 011 توميناا مستادة من بلبة الكلياا العلمية

توميناااااا مساااااتادة ماااان بلباااااة الكليااااااا 

 يةاإلنسان

21 72 * 

 01 7 فحص مستوى الكفاأة فط اللغة اإلنجليزية

فحاااص مساااتوى الكفااااأة فاااط المهااااراا 

 الحاسوبية

7 01 

 .تم تعديلها لتابح منطقية مال با ط الاسوم المتفا ة األخاى *
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أسس ر  الرسوم الجا عير للطلبر المقبولين ني  

 البرنا ج الموازي
 

 

من رسوم الساعاا %( 61)ما نسبته ياد للطال  فط البانامج المواري  -0

المعتمدة المسجلة فعلياً إذا انسح  من الجامعة رسامياً  بال بداياة الفاال 

 .الدراسط وفقاً للتقويم الجامعط الساري
 

من رسوم الساعاا %( 72)ياد للطال  فط البانامج المواري ما نسبته  -5

ألسبوع األول المعتمدة المسجلة فعلياً إذا انسح  من الجامعة رسمياً فط ا

 .من تاريخ  بول الطال  فط الجامعة

 

من رسوم الساعاا %( 21)ياد للطال  فط البانامج المواري ما نسبته  -8

المعتماادة المسااجلة فعلياااً إذا انسااح  ماان الجامعااة رساامياً فااط األساابوع 

 .الاانط من تاريخ  بول الطال  فط الجامعة

 

من رسوم الساعاا %( 52)ياد للطال  فط البانامج المواري ما نسبته  -1

المعتماادة المسااجلة فعلياااً إذا انسااح  ماان الجامعااة رساامياً فااط األساابوع 

 .الاالم من تاريخ  بول الطال  فط الجامعة
 

  ياااد للطالاا  فااط البانااامج المااواري أي نساابة ماان رسااوم الساااعاا  -2

المعتمدة المسجلة فعلياً إذا انسح  مان الجامعاة رسامياً مان الدراساة بعاد 

 .الاالم تاريخ  بول الطال  فط الجامعةاألسبوع 
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 الئحر الوقوق الرياضي ني الجا عر ا ر نير 

 53/3/5118تاريخ ( 016/5118)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 

 

الطالبة متفو اً ريا ياً لغاياا القبول فط الجامعة / يعتبا الطال - :أوال 

- :إذا كال بتاريخ تقدمه لاللتحاق بالجامعة

 . عباً فط منتخ  وبنط أردنط، وسبق له تمايل األردل   -

 . عباً فط منتخ  وبنط أردنط   -

 عباااً فااط منتخاا  مدرسااط أردنااط علااى مسااتوى المملكااة،    -

 .وسبق له تمايل األردل

 عبااً فااط إةاادى األلعاااب الجماعيااة فااط الفايااق األول لناااد    -

د اللعباة، أو  عبااً من أندية الفئاة األعلاى تاانيفاً فاط اتحاا

فااط إةاادى األلعاااب الجماعيااة لفئااة الشااباب، وهااذا الفايااق 

ةاااائز علاااى أةاااد المااكاااز الاالثاااة األولاااى فاااط البطولاااة 

 .الاسمية لتلك اللعبة فط تلك السنة

لجماعيااة فااط الفايااق األول لناااد  عبااً فااط إةاادى األلعاااب ا   -

و  عبااً أندية الفئاة األعلاى تاانيفاً فاط إتحااد اللعباة، أمن 

فط إةدى األلعاب الجماعية لفئة الشباب،وكال هذا الفايق 

  -ةائزاً على أةد المااكز التط تلط الماكز الاالم فط 

 عباً ةائزاً على أةد المااكز الاالثاة األولاى فاط البطولاة     -

الاسمية إلةدى األلعاب الفادية بما فيها فئة الشباب، التط 

األردل علاى مساتوى المملكاة ينظمها اإلتحااد المعناط فاط 

 .فط تلك السنة

 عبااااً فاااط منتخااا  مدياياااة مااان مااادياياا ورارة التابياااة    -

والتعليم، وةال هذا المنتخا  علاى أةاد المااكاز الاالثاة 

 .األولى فط البطولة الاسمية على مستوى المملكة

 عبااً فاط فايااق مدرساط، وةااال هاذا الفايااق علاى أةااد     -

ولى فط البطولة الاسامية علاى مساتوى المااكز الاالثة األ

 .مدياية التابية

تكول المفا لة بين المتقادمين للقباول علاى أسااس التفاوق - 0          -:ثانياا 

- :الايا ط ةس  األسس التالية

 .لالختبار العملط للمهاراا الخاصة باللعبة % 31   
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 .لمعدل شهادة الاانوية العامة 51%   

 .التفوق الايا ط لمستوى شهادة % 51   

 .لمستوى أولوياا ةاجة منتخباا الجامعة % 31   

تقااااوم لجناااااة التفااااوق الايا اااااط باسااااتخدام الوساااااائل - 5

اإلةاااائية المناساابة لتوةيااد معاااييا تقياايم ا ختباااراا 

 .العملية للمهاراا الخاصة باأللعاب المختلفة

فااوق تحاادد العالماااا المخااااة لمسااتوى شااهاداا الت- 0      -:ثالااً 

- :الايا ط على النحو التالط 

 

  سووى الشها ة العال ر

 . ع  المنتخ  الوبنط، وسبق له تمايل األردل 51

  ع  المنتخ  الوبنط 06

 عااا  الناااادي الحاااائز علاااى الماكاااز األول فاااط لعباااة جماعياااة أو  07

الالعاا  الحااائز علااى الماكااز األول فااط البطولااة الاساامية علااى 

 عبة فاديةمستوى المملكة فط ل

 عاا  المنتخاا  المدرسااط أو  عاا  النااادي الحااائز علااى الماكااز  06

الاانط فط لعبة جماعية أو الالع  الحاائز علاى الماكاز الااانط فاط 

 .البطولة الاسمية على مستوى المملكة فط لعبة فادية

 عااا  منتخااا  مدياياااة التابياااة الحاااائز علاااى الماكاااز األول فاااط  04

لكاااة، أو  عااا  الناااادي الحاااائز علاااى البطولاااة علاااى مساااتوى المم

الماكااز الاالاام فااط لعبااة جماعيااة أو الالعاا  الحااائز علااى الماكااز 

 .الاالم فط البطولة الاسمية على مستوى المملكة فط لعبة فادية

 عاا  منتخاا  مديايااة التابيااة الحااائز علااى الماكااز الاااانط فااط  03

ق البطولااة الاسااامية علاااى مساااتوى المملكاااة، أو  عااا  فاااط الفايااا

المدرسااط الحااائز علااى الماكااز األول فااط البطولااة الاساامية علااى 

مستوى المدياية، أو  ع  النادي الحائز علاى أةاد المااكاز التاط 

تلط الماكز الاالم فط البطولة الاسامية علاى مساتوى المملكاة فاط 

 لعبة جماعية

 عاا  منتخاا  مديايااة التابيااة الحااائز علااى الماكااز الاالاام فااط  00

مية علاااى مساااتوى المملكاااة، أو  عااا  فاااط الفاياااق البطولااة الاسااا

المدرسااط الحااائز علااى الماكااز الاااانط فااط البطولااة الاساامية علااى 

 .مستوى المدياية
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 ع  فط الفايق المدرسط الحائز على الماكز الاالم فط البطولاة  01

 .الاسمية على مستوى المدياية

 

يشااااكل رئاااايس الجامعااااة لجااااال ا ختباااااراا العمليااااة - 5

راا من المختااين باللعباة مان داخال الجامعاة أو للمها

 .خارجها بناأ على تنسي  من لجنة التفوق الايا ط

إ افة إلى الشاوب األخااى الاواردة فاط هاذه الالئحاة، يشاتاب  -:رابعاا 

- :لقبول الطال  المتفوق ريا ياً فط الجامعة ما يلط 

أل يكول ةائزاً على شاهادة التفاوق الايا اط فاط آخاا بطولاة 

 .رسمية أ يم  واكتمل 

 .أل يكول بكامل ليا ته البدنية

 .أل يكول غيا معتزل ريا ياً 

 .أل   تكول  د صدرا بحقه عقوبة ريا ية

يقاادم الطلبااة المتفو ااول ريا ااياً بلباااا ا لتحاااق علااى - 0           -:خا ساا 

النماذد الخاصة بذلك إلى عمادة شؤول الطلبة، وتافاق 

لايا اط الااادرة عان ا تحااداا بها شهاداا التفوق ا

الايا ااااية المعنيااااة ماااااد ة ماااان ورارة الشااااباب، أو 

 .الاادرة عن ورارة التابية والتعليم

  يجااور للطالاا  المتفااوق ريا ااياً التقاادم بطلاا  ألكاااا - 5

 .من لعبة ريا ية واةدة

على الطالا  المقباول علاى أسااس هاذه الالئحاة أل يتعهاد خطيااً  -:سا ساا 

شااااب الايا اااط وتمايااال الجامعاااة داخااال المملكاااة بممارساااة الن

وخارجهااا وفااق الباااامج التااط تعاادها عمااادة شااؤول الطلبااة فااط 

الجامعااة، وتحفااس نسااخة ماان هااذا التعهااد فااط ملااف الطالاا  فااط 

وةاادة القبااول والتسااجيل، وإذا أخاال بهااذا ا لتاازام يحااق للجهاااا 

المختااااة فاااط الجامعاااة اتخااااذ اإلجاااااأاا التوديبياااة الجامعياااة 

 .ناسبة بحقه بما فط ذلك الفال من الجامعةالم

تشاااا  علاااى  باااول الطلباااة المتفاااو ين ريا اااياً لجناااة - 0         -:سابعاا 

بائاسة عميد شؤول الطلبة وع وية عميد كلية التابية 

الايا اااية وماااديا القباااول والتساااجيل والمساااؤول عااان 

النشاب الايا ط، وتحدد هذه اللجنة األسس الفنياة التاط 

 .عها لتطبيق أةكام هذه الالئحةيج  إتبا
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على جميع الطلباة المتقادمين بطلبااا للتفاوق الايا اط - 5

اجتيااار الليا ااة البدنيااة المقااار  باال السااماح لهاام بتقااديم 

 .اختباراا المهاراا العملية الخاصة بكل لعبة

يقدم المسؤول عن النشاب الايا ط فاط نهاياة كال عاام - 3

تحال الاانوياة العاماة دراسط و بل اإلعالل عن نتائج ام

تقايااااً ماادعماً بالوثااائق للجنااة التفااوق الايا ااط عاان 

ةاجاا الجامعة من الالعبين فط كل لعبة من األلعااب، 

و د يت من هذا التقايا تحديداً لحاجاة الجامعاة لالعا  

 .فط مو ع معين فط لعبة ريا ية

تحدد لجناة التفاوق الايا اط العالماة المخاااة التاط - 4

أولوياا ةاجاة منتخبااا الجامعاة فاط كال  تبين مستوى

لعبة من األلعاب الايا ية، ويتم إعاالل هاذه العالمااا 

بشااكل د يااق ووا ااح  باال اإلعااالل عاان نتااائج الاانويااة 

العامااة، وتااذكا هااذه العالماااا أي اااً فااط إعااالل تقااديم 

 .بلباا ا لتحاق

  يااورع الطلبااة المتفو ااول ريا ااياً علااى كلياااا الجامعااة ةساا -:ثا ناا 

( 0-ثانياا )مجموع عالماتهم فط أسس المفا لة المبنية فط البند 

ماان هااذه التعليماااا وذلااك بقاااار ماان رئاايس الجامعااة بناااًأ علااى 

 .تنسي  من لجنة التفوق الايا ط

يجور للجامعة فط ةالة عدم استكمال العدد المقار ةس   ئحاة  -:تاسعاا 

الالئحة ماع  التفوق الايا ط،  بول بلبة جدد تنطبق عليهم هذه

 .بداية الفال الاانط من كل عام جامعط
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ا سس المعومدة الخويار الموقواين ني النشاط القني لاللوحاق بالجا عر 

 ن أسس ( 1/ز/5)ا ر نير صا رة عن  جلس العمداء اسونا اا إلى نص البند 

 جا عات ا ر نيرني ال 5115/5118القبول للطلبر ا ر نيين للعام الجا عي 

 0/3/5115تاريخ  093/5115صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 

تطبق هذه األسس على الطلبة األردنيين الحاصلين علاى شاهادة الدراساة  -0

 .الاانوية العامة بفاعيها العلمط واألدبط أو ما يعادلها 

فاط تعطى األولوية للطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الاانوياة العاماة  -5

العااام الدراسااط نفسااه شااايطة أ  يقاال معاادل أي ماانهم عاان الحااد األدنااى 

 .للقبول فط الجامعة األردنية

يقباال الطالاا  المتقاادم للقبااول علااى أساااس التفااوق الفنااط ةساا  ةاجااة  -3

 .الجامعة لنشابه الفنط فط ذلك العام

مان يعتبا الطال  متفو اً فنياً إذا كال يمتلك المهارة الفنية، وعليه أل يقدم  -4

أجاال القبااول فااط الجامعااة علااى أساااس التفااوق الفنااط إةاادى الشااهادتين 

 -:التاليتين

شهادة صادرة عان المدرساة التاط درس فيهاا الماةلاة الاانوياة، - أ 

تحااادد المجاااا ا واألنشاااطة الفنياااة التاااط كانااا  مشااااركته فيهاااا 

متميزة على أل تكاول مااد ة مان مدياياة التابياة والتعلايم فاط 

 .واأ الذي تتبع له المدرسةالمحافظة أو الل

شااهادة صااادرة عاان الماكااز أو المعهااد أو الفا ااة المختاااة فااط - ب 

المجا ا الفنية ماد ة من الجهاا الاسمية التاط تتباع لهاا تلاك 

 .الهيئاا

يافااق الطالاا  بطلاا  ا لتحاااق شااهادة ةساان سااياة وساالوك صااادرة عاان - 2

مان هاذه ( ب/4)س مدرسته أو عن إةدى الهيئاا المشار إليها فاط األساا

 .األسس

 .تقدم بلباا ا لتحاق بالجامعة إلى عمادة شؤول الطلبة- 6

يشااكل رئاايس الجامعااة لجنااة فنيااة مختاااة علااى النحااو التااالط  ختبااار - 7

- : دراا الطلبة الذين تنطبق عليهم شاوب التفوق الفنط

 .رئيساً / عميد شؤول الطلبة - أ   

ول والتااميم ينسابهما عمياد ع وي هيئة تدريس من كلياة الفنا- ب 

 .الكلية

 .ع واً / مديا القبول والتسجيل - د   

 .ع و ياشحه عميد شؤول الطلبة- د   
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تختار اللجنة الطلبة الذين تنطباق علايهم شااوب التفاوق الفناط فاط  اوأ -  8

- :المعاييا التالية

 % .21المستوى الفنط ويخاص له - أ   

 %.21انوية العامة ويخاص له معدل الطال  فط امتحال الا- ب   

تافع اللجنة الفنية إلى رئايس الجامعاة كشاوفاا تت امن النتاائج النهائياة -  6

لجميااااع الطلبااااة المتقاااادمين كمااااا تت اااامن أسااااماأ الماشااااحين للقبااااول 

 .والتخاااا التط ياغبول فط دراستها

يحدد رئيس الجامعة عدد الطلبة الممكن  بولهم على أساس التفوق الفناط - 01

 (.خمسة عشا بالباً )لدراسة فط الجامعة على إ  يتجاور العدد ل

يحدد رئيس الجامعاة تخااااا الطلباة الماشاحين للقباول فاط الجامعاة - 00

 .بناأ على معد تهم فط شهادة الدراسة الاانوية العامة

يو ااع الطالاا  تعهااداً خطياااً يلزمااه بالمشاااركة فااط األنشااطة الفنيااة التااط - 05

 .ة شؤول الطلبة داخل الحام الجامعط وخارجهتشا  عليها عماد

يلتزم الطال  المقبول على أساس التفاوق الفناط بالمشااركة فاط األنشاطة - 03

الفنياااة التاااط تقارهاااا الجهااااا المختااااة فاااط الجامعاااة داخااال الجامعاااة 

وخارجها وةسبما يطل  منه، وذلك تح  بائلة إيقاع العقوباا التوديبياة 

   .وأنظمتها وتعليماتها المقارة فط  انول الجامعة
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أسس ابول الطلبر ني برنا ج إتمام  رور البكالوريوس ني الومريض لحملر 

  بلوم الومريض

 

 %.62يقل معدل الطال  فط الاانوية العامة عن أل    -0

 %.71أل   يقل معدل الطال  فط شهادة دبلوم التمايض األردنية عن  -5

لقبااول تنافسااياً ماان ماشااحط كاال ماان يااتم  بااول أعااداد محاادودة، ويكااول ا -3

ورارة الاااااحة والخاااادماا الطبيااااة الملكيااااة ووكالااااة الغااااوث الدوليااااة 

 .والمستشفياا الخاصة، وذلك ةس  معد ا شهادة الدبلوم

أل يدرس الطال  عدداً محدداً مان السااعاا ةسا  الخطاة الدراساية فاط  -4

 -:الجامعة وذلك وفقا لما يلط 

ثااالث )ذي يحماال دبلااوم التمااايض تكااول ماادة دراسااة الطالاا  الاا- أ 

لمنحه درجة البكالوريوس  من هذا الباناامج ( سنواا دراسية

أربعااة فاااول دراسااية كحااد أدنااى علااى أل   تزيااد الماادة التااط 

يق يها الطال  مساجالً فاط الدراساة علاى ساتة فااول دراساية 

دول ةساب مدة التوجيل المسموح بها وذلك ةس  تعليماا منح 

 .س فط الجامعةدرجة البكالوريو

تكول مدة دراسة الطال  الذي يحمل دبلاوم التماايض المشاارك - ب 

لمنحاااه درجاااة البكاااالوريوس  ااامن هاااذا ( سااانتال دراسااايتال)

البانامج ستة فااول دراساية كحاد أدناى علاى أل   تزياد المادة 

التااط يق اايها الطالاا  مسااجالً فااط الدراسااة علااى ثمانيااة فاااول 

المسااموح بهااا وذلااك ةساا  دراسااية دول ةساااب ماادة التوجياال 

 .تعليماا منح درجة البكالوريوس فط الجامعة

تكاااول الدراساااة با نتظاااام ةسااا  تعليمااااا مااانح درجاااة البكاااالوريوس - 2

 .بالجامعة
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تعليمات تحديد  هام و سسوليات  ساعدي عمداء الكليات لشسون الطلبر ني 

 الجا عر ا ر نير 

 03/05/5119تاريخ  ( 150/5119)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 

تعليمااااا تحدياااد مهاااام ومساااؤولياا ) تُسااامى هاااذه التعليمااااا  -(: 0) الما ة 

، (مساعدي عمداأ الكلياا لشؤول الطلبة فط الجامعاة األردنياة 

ويعماال بهااا اعتباااراً ماان باادأ الفااال الاااانط ماان العااام الجااامعط 

5116/5117. 

الياة المعاانط المحاددة إراأهاا ماا لام يكول للكلماا والعباراا الت  -(: 5) الما ة 

- :تدل القاينة على غيا ذلك

 الجامعة األردنية : الجامعــــــــة   

 .أ ي كلية فط الجامعة :الكليـــــــــــة   

 .عميد الكلية :العميــــــــــد   

 .مساعد عميد الكلية لشؤول الطلبة :مساعد العميد   

- :لعميد ما يلط تشمل مهام مساعد ا -(: 8) الما ة 

اسااتقبال الطلبااة الجاادد، وتنظاايم البانااامج ا ستاشااادي - أ 

لهاام فااط بدايااة كاال عااام جااامعط، علااى أل يت اامن هااذا 

تورياع النشاااا التعايفياة الخاصاة بالكلياة، : البانامج 

وريااارة ماافقهااا المختلفااة، وعقااد اجتماااع مااع عمياادها 

 .وعميد شؤول الطلبة

يااة وتااوجيههم، والتنساايق مااع اسااتقبال جميااع بلبااة الكل- ب 

أ ساام ودوائااا الجامعااة المختلفااة بماا فيهااا وةاادة القبااول 

 .والتسجيل لحل المشكالا التط تعتا هم

متابعاااة معادلاااة ماااواد الطلباااة المنتقلاااين مااان الجامعااااا - د 

 .األخاى إلى الجامعة والمقبولين فيها ةس  التجسيا

مكت  ) ق مع ا هتمام بالطلبة الوافدين من خالل التنسي- د 

 (.رعاية شؤول الطلبة الوافدين

اسااتقبال النماااذد المتعلقااة بمااا يلااط ، ومتابعااة إنجارهااا، - هـ 

- :وإبالغ  الطلبة بما تم بشونها من إجااأاا

 .المواد المغلقة -

 .المواد البديلة -

 .الع أ الدراسط للطال  ريادة أو نقااً  -

 .التوجيل أو ا نسحاب أو اإلنقطاع -
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 .ادة أو أكاااإلنسحاب من م -

 .نتائج ا متحاناا التكميلية -

توصياا مدرساط الماواد بخااور الحاماال  -

 .من اإلمتحال النهائط

 .أعذار الغياب عن اإلمتحال النهائط -

 .مااجعة نتيجة الطال  فط المواد الدراسية -

 .إبالغ الطلبة بوو اعهم األكاديمية- و 

 دعاام أنشااطة لجنااة مجلااس الطلبااة فااط الكليااة ومتابعااة- ر 

 .إجااأاا اعتمادها

تنظيم األنشطة الطالبية المختلفة مع التاكيز على البعاد - ح 

الااوبنط والاقااافط والايا ااط، وتعزيااز روح الموابنااة 

 .الاالحة

تنسايق عملياة تشاغيل الطلباة فاط الكلياة واعتمااد نمااذد - ب 

 .صا  المستحقاا

متابعة تعااول الطلباة ماع صاندوق الملاك عبادن الااانط - ي 

 .نميةللت

- :التنسيق مع عمادة شؤول الطلبة فيما يخص- ك 

 .دعم الطلبة ذوي الحاجاا الخاصة - 

األنشاطة الطالبياة المختلفاة التاط تقيمهاا عماادة - 

 .شؤول الطلبة

 .  ايا الاحة النفسية واإلرشاد ا جتماعط - 

إل )اإلشااااا  علاااى مكتااا  إرشااااد الطلباااة فاااط الكلياااة - ل 

 (.وجد

ح ا مساعد العمياد اجتماعااا مجلاس الكلياة دول أل يشاارك ي -(: 1) الما ة 

 .فط التاوي 

 .يكول مساعد العميد ع واً فط لجنة عمادة شؤول الطلبة -(:  2) الما ة 

يقااوم مساااعد العميااد بعقااد اجتماعاااا دوريااة مااع بلبااة الكليااة  -(: 9) الما ة 

بمختلااف مسااتوياتهم للتباةاام فااط الشااؤول العامااة التااط تهمهاام،  

سااتماع إلااى ا تااةاااتهم ومنا شااتها، وإعااداد مح ااا بكلااط وا 

 .إجتماع ورفعه إلى عميد كليته

يعمل مساعد العميد على إنشاأ صندوق إ تااةاا وشكاوى فاط  -(: 3) الما ة 

كل كلية، ويتابع ما يو اع فاط الااناديق مان ا تااةااا الطلباة 

 .وشكاواهم مع الجهاا المعنية
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 .العميد فط تطويا الخطط الدراسية فط الكلية يشارك مساعد -(: 3) الما ة 

 .يخفض الع أ التدريسط لمساعد العميد ثالث ساعاا معتمدة -(: 6) الما ة 

تعاض الحا ا التط لم ياد عليها نص فط هذه التعليمااا علاى  -(:01) الما ة 

 .مجلس العمداأ للب  فيها

 .نفيذ هذه التعليمااعمداأ الكلياا فط الجامعة مسؤولول عن ت -(:00)الما ة 
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 تعليمات عمليات الوسجيل والسحب واإلضانر ني الجا عر ا ر نير

 55/3/5112تاريخ ( 599/5112) جلس العمداء بقراره رام صا رة عن 

  ن اانون الجا عات ا ر نير( 05)اسونا اا إلى نص الما ة 

 

ح  واإل اافة فاط تعليماا عمليااا السا" تُسمى هذه التعليماا  -(: 0) الما ة 

 .، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها"الجامعة األردنية

يكول للكلماا والعباراا التالية المعانط المحددة لها فيما يلط إ  - (: 5) الما ة 

 .إذا دل  القاينة على خال  ذلك

هط الفتاة المحددة فط التقويم الجاامعط  :فتاة التسجيل 

الفااااال  لقياااام الطلباااة بتسااااجيل ماااواد

الدراسط خاللهاا، وتحادد وةادة القباول 

والتسااجيل موعااداً لكاال بالاا  إلجااااأ 

 .هذه العملية

هط الفتاة المحددة فط التقويم الجامعط  :فتاة السح  واإل افة

لقيااام الطلبااة بسااح  أو إ ااافة بعااض 

المواد للفال الدراساط، وتحادد وةادة 

القبااول والتسااجيل موعااداً لكاال بالاا  

 .يةإلجااأ هذه العمل

  يجاور باااح ماواد جدياادة بعااد بادأ فتاااة التسااجيل إ  - أ    -(: 8) الما ة 

 .فط ةا ا ا طاارية يقدرها نائ  الائيس المختص

  يجاااور تغيياااا المواعياااد المعلناااة لتااادريس الماااواد إ  - ب 

بقاار من عميد الكلية بعد أخذ رأي ماديا وةادة القباول 

 .والتسجيل

ئة التدريساية المكلفاين بتادريس تحدد أسماأ أع اأ الهي- د 

المااواد المطاوةااة عنااد إعااداد الجاادول الدراسااط، و  

يجااور تعااديل هااذه األسااماأ إ  فااط ةااا ا ا ااطاارية 

 .يقدرها عميد الكلية ويوافق عليها

يقفل باب ا نتقال من كلية إلى أخااى أو مان تخااص - د 

 .إلى آخا مع بداية فتاة السح  واإل افة

تحدد أعداد الطلبة الذين يُسمح لهم بالتسجيل لدراسة أي - أ      -(: 1) الما ة 

 .مادة وفق سياسة عامة ي عها مجلس العمداأ

يجور بموافقة نائ  الائيس المختص بناًأ علاى تنساي  - ب 

من عميد الكلية التاط تادرس الماادة أل يقال عادد الطلباة 
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المسجلين فط المادة عن الحد األدناى الاذي يقااه مجلاس 

 .داأ إذا ا ت   ال اورة لذلكالعم

-د 
0
فاااط الحاااا ا ا  اااطاارية وبموافقاااة رئااايس القسااام  

المخااتص بتاادريس المااادة يُساامح للطالاا  بتسااجيل مااادة 

، ةسا  (استكمال تساجيل الحاد األعلاى المقاار) مغلقة 

نماااوذد تعاااده وةااادة القباااول والتساااجيل ، علاااى أل   

يتجااااااور ذلاااااك الساااااعة المقاااااارة للقاعاااااة التدريساااااية 

 .مخااة للمادةال

تقوم وةدة الشؤول المالياة بإلغااأ تساجيل الطالا  الاذي   يقاوم  -(: 2) الما ة 

باادفع الاسااوم الجامعيااة المقااارة بعااد ماااور أساابوع واةااد علااى 

 .تاريخ موعد تسجيله

يجور تخايص موعد جديد ولماة ثانية مجانااً للطالا  - أ      -(: 9) الما ة 

الساح  واإل اافة فااط  الاذي لام ياتمكن ماان التساجيل أو

 .الموعد األول المعلن له

خمسة دنانيا تدفع مسبقاً عن كل ماة ( 2)يستوفى مبلغ - ب 

بعاااد الماااااة الاانياااة، ماااان الطالااا  الااااذي ياغااا  فااااط 

تخايص موعد جديد إلجاااأ عملياة تساجيله فاط فتااة 

التسااجيل أو فااط تخااايص موعااد جديااد إلجااااأ عمليااة 

 .افةسح  وإ افة فط فتاة السح  واإل 

خمسة عشا ديناراً إ افية للاساوم ( 02)يستوفى مبلغ - د 

المقارة من كل بال  يسمح له بالتسجيل لماواد الفاال 

الدراسااط بعااد انتهاااأ فتاااة التسااجيل، و باال باادأ الفااال 

الدراسااط، ويسااتانى ماان دفااع هااذا المبلااغ الطالاا  الااذي 

- :تنطبق عليه إةدى الحا ا التالية

تخاجااااه فااااط الفااااال إذا كااااال ماااان المتو ااااع - 0

الدراسااط العااادي السااابق ولاام يحقااق متطلباااا 

 .التخاد

 .إذا كال مؤجالً للفال الدراسط العادي السابق- 5

إذا ُمنع من التسجيل فط الفتاة المخااة لهذه - 3

 ااـــــــالعملية، وكال هذا المنع من جهــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .01/6/5117تاريخ ( 301/5117)ه بقاار مجلس العمداأ ر م معدل    -0

مختاة فاط الجامعاة أو لظااو   ااهاة لايس    

 .مسؤو ً عنها مباشاة

تُحال الحاا ا التاط لام يااد عليهاا ناص فاط هاذه التعليمااا إلاى  -(: 3) الما ة 

 .رئيس الجامعة للب  فيها

  واإل اافة فاط الجامعاة تعليمااا الساح" تلغط هذه التعليمااا  -(: 3) الما ة 

الااااااادرة عااااان رئااااايس الجامعاااااة بقاااااااره ر ااااام " األردنياااااة

 .وتعديالتها 30/05/0661تاريخ  01/0/55651

رئيس الجامعاة وعماداأ الكليااا وماديا الشاؤول المالياة وماديا  -(:6)الما ة 

 .القبول والتسجيل مسؤولول عن تنفيذ هذه التعليماا
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 بعثات طالبات الومريض ني الجا عر ا ر نيرتعليمات 

 

تعليمااا بعاااا بالباااا التماايض فااط " تًسامى هاذه التعليماااا  -(: 0) الما ة 

، ويعمل بهاا اعتبااراً مان تااريخ " 0680الجامعة األردنية لسنة 

 .إصدارها 

تطبق هاذه التعليمااا علاى الطالبااا اللاواتط يدرسان التماايض  -(: 5) الما ة 

 .العلوم الطبية على نفقة الجامعةفط كلية 

يتم اختيار الطالباا بتنسي  مان عمياد الكلياة و ااار مان رئايس  -(: 8) الما ة 

 .الجامعة

- :يت من  اار رئيس الجامعة ما يلط  -(: 1) الما ة 

 .مدة الدراسة- أ   

 .الدرجة العلمية المطلوب الحاول عليها- ب   

 .الجامعةأية شاوب  أخاى يقارها رئيس - د   

تاادفع الجامعااة عااان الطالبااة األ ساااب الدراساااية وأثمااال الكتااا   -(: 2) الما ة 

 .واللوارم الدراسية األخاى

يو ع الطلبة تعهداً يلتزمول بموجبه بإتمام مدة الدراساة المقاارة  -(: 9) الما ة 

- :والخدمة فط الجامعة بالاات  المقار وفقاً لما يلط

 .ط مدة الدراسةالطالب مدة تساوي مال- أ   

 .الطالباا مدة تساوي مدة الدراسة- ب   

يعتبااا أي جاازأ ماان ساانة الدراسااة ساانة كاملااة لغاياااا - د 

 .الخدمة فط الجامعة

يجاا  أل تقاادم الطالبااة كفاايال ً مليئاااً يكفاال تنفيااذها للشاااوب التااط  -(: 3) الما ة 

تتعهد بها على أل تشهد الغافاة التجارياة أو غياهاا مان الغاا  

تاادية أو أةد البنوك المحلية المعتمادة بمقادرة الكفيال علاى ا  

تودياااة جمياااع النفقااااا التاااط ساااتنفق علاااى الطالباااة م اااافاً إليهاااا 

ويج  أل تادق هذه الكفالة من الكات  العدل، ويكول %( 21)

 ااااار الجامعاااة بماااا يتعلاااق بمقااادار النفقااااا الماااااوفة ملزمااااً 

ماان باااق الطعاان، للطالبااة وكفيلهااا وغيااا خا ااع أليااة بايقااة 

وتشمل كلماة النفقااا جمياع الاواتا  والعاالواا التاط تقا اتها 



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 48 

الطالبة أثناأ فتاة الدراسة، ورسوم التعليم وغياهاا مان النفقااا 

 .التط أنفقتها الجامعة عليها أو تحملتها عنها

تااادفع الجامعاااة للطالباااة خاااالل فتااااة الدراساااة المقاااارة المباااالغ  -(: 3) الما ة 

- :التالية

 .ديناراً راتباً شهاياً  41  

 .ديناراً بدل سكن 02  

 .ديناراً ثمن كت  دراسية سنوياً  41  

 .جميع الاسوم الجامعية المقارة  

- :يحق للجامعة فال الطالبة فط األةوال التالية -(: 6) الما ة 

إذا دلااا  نتائجهاااا الدراساااية السااانوية علاااى تقاااايا أو - أ 

 .رسوب

 .مسلكية ارتكابها لمخالفاا- ب   

 .مخالفتها  وانين وأنظمة وتعليماا الجامعة- د   

إذا تقار فال الطالبة ألي سب  من األسباب المبيناة فاط الماادة  -(:01)الما ة 

أو فط ةالة إساتقالتها أو اإلساتغناأ عان خادمتها  بال إنتهااأ ( 6)

المدة اإللزامية للخدماة فاط الجامعاة بعاد التخااد، يتوجا  علاى 

هااا رد جميااع النفقاااا التااط أنفقتهااا الجامعااة م ااافاً الطالبااة وكفيل

 .دول الحاجة إلى إخطار أو إمهال%( 21)إليها 

يجاااور إعفااااأ الطالباااة مااان دفاااع المباااالغ التاااط أنفقااا  عليهاااا إذا  -(:00)الما ة 

انقطعااا  عااان الدراساااة ألساااباب صاااحية تحاااول دول متابعتهاااا 

معتمادة الدراسة، وذلك بموج  تقايا ببط مان اللجناة الطبياة ال

فط مستشفى الجامعة األردنية ويكول اإلعفاأ بقااار مان رئايس 

 .الجامعة

- :يشتاب فط الطالبة التط ستدرس على نفقة الجامعة ما يلط -(:05)الما ة 

 .أل تكول أردنية الجنسية- أ   

 .أل تتوافا فيها شاوب الليا ة الاحية- ب   

ة أل تكااول ةاصااالة علاااى المعاادل الاااذي يؤهلهاااا دراسااا- د 

 .التمايض فط الجامعة األردنية

تحال جميع الحا ا التط لم ياد ناص عليهاا فاط هاذه التعليمااا  -(:08)الما ة 

 .إلى رئيس الجامعة األردنية إلتخاذ القاار المناس  بشونها
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 تعليمات الودريب لطلبر البكالوريوس ني الجا عر ا ر نير

 06/3/5108تاريخ ( 0533/5108)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 اسونا اا 

نظام  نح الدروات العلمير والدروات الق رير ) ن ( أ/8)إلى نص الما ة  

 والشها ات

 ( ني الجا عر ا ر نير

 

تعليمااا التادري  لطلباة البكاالوريوس فاط )تسمى هذه التعليماا - ( : 0) المادة 

لعااام الجااامعط ويعماال بهااا اعتباااراً ماان بدايااة ا( الجامعااة األردنيااة

5103/5104. 

 

يكول للكلماا التالية المعانط المبيّنة إراأ كل منهاا ماا لام تادل - ( : 5) المادة 

 : القاينة على خال  ذلك

 

 الجامعة األردنية: الجامعة 

 مجلس العمداأ: المجلس 

 الكلية المعنيّة: الكلية 

التدري  العملط والميدانط باستاناأ التدري  : التدري  

 .ياي لطلبة الكلياا الاحية السا

 

التااادري  إلزاماااط لجمياااع الطلباااة الاااذين تتطلااا  خطاااتهم  -أ- ( : 3) المادة 

 الدراسيّة ذلك، ويتم توثيق   

 .ذلك فط الخطة الدراسية للقسم 

تحدد أوجه ومهاراا التدري  فط الخطة الدراسيّة ويقاوم  -ب

 القسم المعنط فط

 .الكلية بتح ياخطة متكاملة للتدري  
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يتم اختيار مؤسساا التدري  من بين تلك التط تلبط متطلبااا - ( : 4) المادة 

التدري  المحددة من  بال القسام وياتم اعتمااد تلاك المؤسسااا 

 .من  بل مجلس الكلية

 

 :يشتاب  لتحاق الطال  بالتدري  - ( : 2) المادة 

أل يكول فط مساتوى السانة الاانياة فماا فاوق بالنسابة لطلباة  -أ

 .المناهج والتدريس  سم 

سااعة لطلباة كلياة ( 051)أل ينهط دراسة ما   يقال عان  -ب

 الهندسة

ساعة معتمدة بالنسبة ( 61)أل ينهط دراسة ما   يقل عن  -د

 .لبا ط التخاااا  

 

تحاادد ماادة التاادري  باألسااابيع وتوثااق فااط الخطااة الدراساايّة -أ- ( :6)المادة 

ياااا التسااجيل بحياام   ويااتم اةتسااابها بالساااعاا المعتماادة لغا

 .ساعة تدري  فعلية ( 35)تقل الساعة المعتمدة عن

ياتم تحديااد سااعاا الاادوام بالتنسايق مااا باين القساام المعنااط  -ب 

 .والجهة التط يتدرب فيها الطال 

يتم توثيق فعالياا التدري  فط سجل ياومط للتادري  وياتم  -د 

 .تقييم الطال  استناداً إلى ذلك السجل

لطال  أثناأ فتاة التدري  بونظمة وتعليماا الجامعة يلتزم ا -د 

 .وأنظمة وتعليماا المؤسسة التط يتدرب فيها

يختار القسم من بين أع اأ هيئة التدريس مشافاً أو أكااا   -أ (:7)المادة 

علااى التاادري  تكااول مهمتااه و ااع باااامج التاادري  ومتابعااة 

رصد نتائج تنفيذها وتنسيق التقييم وا ختباراا وا متحاناا و

سااعة معتمادة واةادة كعا أ دراساط ( 0)الطلبة وتحتسا  لاه 

 .لقاأ ذلك 

يحتسبألع اااأ هيئااة التاادريس فااط كليااة الزراعااة الااذين  -ب

يدربول الطلبة فط محطاة البحاوث الزراعياة فاط الغاور أرباع 

ساااعاا معتماادة فااط الفااال مقاباال   اااأ يااوم كاماال ماان كاال 

 .أسبوع فط المحطة 

فين علااى التاادري  ماان المؤسسااة التااط يجااور تكليااف مشااا -د

يتاادرب فيهااا الطلبااة لقاااأ مكافااوة ماليااة مقطوعااة تحاادد ةساا  

 .التعليماا النافذة فط الجامعة
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تعليماااا مااانح درجاااة "تطبااق أةكاااام المواظبااة الاااواردة فاااط  ( :8)المادة 

 . على التدري " البكالوريس فط الجامعة األردنية

عملط بنجاح لتخاد الطال  وعلى يشتاب اتمام التدري  ال (:6)المادة 

 . الطال  الذي ياس    فط التدري  إعادته

 :يتم تقييم الطال  أثناأ وفط نهاية التدري  فط  وأ ما يلط  -أ( :  01)المادة 

 .تقايا المشا  على التدري  - 0 

أوراق عمل أو مشاريع أو تجارب يقدمها أو يقوم بها - 5 

 .الطال  

 .ة والعملية والشفوية ا ختباراا النظاي- 3 

 .إمتحال نهائط - 4 

 .أية نشاباا أخاى يحددها القسم فط خطة التدري  - 2 

( أ)يحدد ورل لكل شكل من أشكال التقييم الواردة فط الفقاة  -ب 

 من هذه المادة 

 .ويوثق ذلك فط خطة التدري                           

راس  ةسبما تحدده /تاصد نتيجة التقييم باألةا  أو ناجح -د 

 .خطة التدري 

بااي القسم  يجور للطال  بموافقة عميد الكلية بعد ا ستئناس ( :00)المادة 

دراسة مادة أو مادتين كحد أعلى، أو مادة بديلة واةدة مع 

التدري  إذا كال التدري  فط فال التخاد على أل تكول 

مواعيد المواد المطاوةة خارد أو اا التدري  المحددة 

 . سلفاً 

يجور فط ةا ا خاصة السماح للطال    اأ التدري  فط  ( :05)المادة 

مؤسسة تدريبية خارد األردل على ال يتم ذلك بموافقة 

مجلسط القسم والكلية بعد التوكد من استيفاأ المؤسسة لشاوب 

 .التدري 

إذا كال فال التدري  هو فال التخاد يعتبا الفال  ( :03)المادة 

ذي يسبق فال التدري  هو فال التخاد لغاياا الدراسط ال

 . دراسة المواد البديلة وتحديد الع أ الدراسط

يب  مجلس العمداأ فط الحا ا التط لم ياد عليها نص فط  ( :04)المادة 

 .هذه التعليماا

تلغط هذه التعليماا أي تعليماا أو  ااراا أو أسس سابقة  ( :02)المادة 

 .صادرة فط هذا الشول 
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 "تعليمات الودريب السريري لطلبر الكليات الصحير ني الجا عر ا ر نير"

 (00-ب-03)صا رة عن  جلس العمداء اسونا اا إلى نص الما ة 

 وتعديالته 5116لسنر ( 51) ن اانون الجا عات ا ر نير رام 

 

ا الاحية تعليماا التدري  الساياي لطلبة الكليا)تُسمى هذه التعليماا  :(0)الما ة 

ويُعمل بها اعتباراً من بداية العام الجامعط ( فط الجامعة األردنية

5104/5102. 

يكول للكلماا والعباراا التالية ةياما وردا فط هذه التعليماا المعانط   (:5)الما ة 

 :الواردة إراأ كل منها ما لم تدل القاينة على خال  ذلك

 .الجامعة األردنية : الجامعــة

 .مجلس عمداأ الجامعة األردنية : المجلــس

 .رئيس الجامعة األردنية : الائيــس

 .أي كلية صحية فط الجامعة األردنية : الكليـــة

 .عميد أي كلية صحية : العميـــد

أي مستشفى أو ماكز صحط أو عيادة تعتمدها  : المؤسسة التدريبية

الجامعة لغاياا التدري  لطلبة الكلياا 

 .الاحية

التدري  الذي يتم تح  اإلشاا  فط المؤسسة  : سايايالتدري  ال

التدريبية سواأ فط أ سام الما ى المنومين أو 

الوةداا المتخااة أو المااكز الاحية أو 

 .العياداا الخارجية

ع و هيئة التدريس المسؤول عن المادة وعن  : المشا  األكاديمط

 .تدري  الطلبة
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أو ا ختاار العالط  ةامل درجة الماجستيا : المشا  الساياي

أو البورد األردنط الذي يشا  أو يساعد فط 

 .اإلشاا  على تدري  الطلبة

ةامل درجة البكالوريوس الذي يشا  أو  : المدرب الساياي

 .يساعد فط اإلشاا  على تدري  الطلبة

 

تحدد الخطة الدراسية لكل تخاص مواد التدري  الساياي أو   -أ  (:8)الما ة 

تت من تدريباً ساياياً ومتطلباتها السابقة وتسلسلها المواد التط 

فط الخطة الدراسية ومدة التدري  الساياي باأليام أو األسابيع 

وما يعادلها بالساعاا المعتمدة على أل   تقل الساعة المعتمدة 

ساعة تدري  فعلط باستاناأ ب  األسنال ةيم   يقل ( 35)عن 

 .ة تدري  فعلطساع( 06)ةساب الساعة المعتمدة عن 

 

أو عدد الساعاا المعتمدة التط /تحدد الخطة الدراسية المواد و  -ب  

 .يج  اتمامها بنجاح  بل ا لتحاق بالتدري 

 

يتم تدري  جميع الطلبة فط المؤسساا التدريبية ةس  باامج   -أ  (:1)الما ة 

 .تعدها الكلية

المؤسسة  يلتزم الطال  بوو اا التدري  الساياي ةس  دوام  -ب  

 .التدريبية

يلتزم الطال  أثناأ التدري  بتعليماا وأنظمة و وانين الجامعة   -د  

 .والمؤسسة التدريبية

يلتزم الطال  أثناأ التدري  بالمحافظة على آداب وأخال ياا   -د   

المهنة وعلى أساار الما ى وخاوصيتهم والمحافظة على 

 .ممتلكاا المؤسسة التدريبية وسمعتها

تطبق على الطال  أثناأ التدري  أةكام المواظبة المناور   -هـ  

عليها فط تعليماا منح درجة البكالوريوس أو تعليماا منح درجة 

دكتور فط الط  أو تعليماا منح درجة دكتور فط ب  األسنال 

 .فط الجامعة األردنية ةس  مقت ى الحال

 

عن المادة ويتولى  المشا  األكاديمط هو المسؤول األول  -أ  (:2)الما ة 

اإلشاا  على تدري  الطلبة ومتابعتهم وتقييم أدائهم أثناأ 
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التدري  وتنظيم وإجااأ ا متحاناا وتاحيحها ورصدها 

 .واعتمادها وكذلك اإلشاا  على المشافين والمدربين الساياين

 

يجور أل يشارك فط اإلشاا  على الطلبة أثناأ التدري    -ب  

اً وفط هذه الحالة يُحتس  الع أ الساياي مشافاً ساياي

التدريسط للمشا  الساياي أو مدرباً ساياياً من العاملين فط 

 .المؤسسة التدريبية لقاأ مكافوة يحددها الائيس

 

يتم اختيار أةد المشافين األكاديميين منسقاً للتدري  للمادة التط   -أ  (:9)الما ة 

ويقوم المنسق يقوم باإلشاا  عليها أكاا من مشا  أكاديمط، 

بمتابعة التدري  واإلشاا  على ةسن سياه وتنسيق التقييم 

 .وإجااأ ا متحاناا وتاحيحها ورصدها واعتمادها

 

يُكلف العميد أةد نوابه أو مساعديه لو ع الباامج التنفيذية   -ب  

 .للتدري  ومتابعة ةسن سيا التدري  فط المؤسساا التدريبية

 

لع أ التدريسط للمادة للمشا  أو المشافين األكاديميين يُحتس  ا  -أ  (:3)الما ة 

أو المشافين السايايين المسؤوليين عن التدري  الساياي، و  

يجور اةتساب الع أ ألكاا من شخص لقاأ نفس التدري  

 .الساياي
 

  تُدفع مكافوة و  يُحتس  أي ع أ تدريسط إ  لمن يقوم   -ب  

 .اشا على تدريبهمبتدري  الطلبة أو اإلشاا  المب

 

يُسجل الطال  فط كلية التمايض التدري  المكاف فط الفال   -أ  (:3)الما ة 

 .النهائط من دراسته مع المواد النظاية األخاى
 

يجور للطال  فط كلية التمايض أل يسجل مادة عملية واةدة فقط   -ب  

 .مع التدري  المكاف بموافقة العميد
 

التمايض ناف فتاة التدري  المكاف  يق ط الطال  فط كلية  -د  

فط أةد األ سام العامة والناف اآلخا فط إةدى الوةداا 

 .المتخااة فط المؤسسة التدريبية
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يجور للطال  فط كلية التمايض أل يق ط التدري  المكاف فط   -د  

الوردية المسائية أو الليلية شايطة أل   يقل تدريبه فط الوردياا 

 .دة التدري  المقارةالاباةية عن ناف م
 

تُشا  على التدري  المكاف لطلبة كلية التمايض لجنة يشكلها   -هـ  

العميد تقوم مقام القسم بكل ما يتعلق بهذه المادة، وفط هذه الحالة 

بال  ( 81)يُحتس  لائيس اللجنة ساعة معتمدة واةدة عن كل 

 .وبحد أ اى ساعتين معتمدتين

 

لبة من خالل نماذد خاصة تُعد لهذه الغاية وتشمل بنود يتم تقييم الط  (:6)الما ة 

التقييم المواظبة والمشاركة وتقديم الحا ا وأي أوجه أخاى و د تشمل 

ا متحاناا الشفوية والساياية والكتابية ويُحدد فط الخطة الدراسية ورل 

 .كل وجه من أوجه التقييم هذه

 

يذية لتطبيق هذه التعليماا على أل   ي ع مجلس الكلية األسس التنف    (:01)الما ة 

 .تتعارض معها

 

 .يب  المجلس فط الحا ا التط لم ياد عليها نص فط هذه التعليماا     (:00)الما ة 

 

العمداأ وأع اأ هيئة التدريس ومديا وةدة القبول والتسجيل مسؤولول  :(05)الما ة 

 .عن تنفيذ هذه التعليماا

 

التعليماا أي تعليماا أو  ااراا أو أسس صادرة عن مجلس تلغط هذه      (:08)الما ة 

 .العمداأ أو مجالس الكلياا فط هذا الشول
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األسس التنفيذية لتطبيق تعليمات التدريب السريري في كلية علوم "
 "التأهيل

 (01)صادرة عن مجلس كلية علوم التأهيل سنداً لنص المادة 
يب السريري لطلبة الكليات الصحية في الجامعة تعليمات التدر"من 

 "األردنية
 0/9/5102تاريخ  163/5102الصادرة بقرار مجلس العمداء رقم 

***************************************************************** 
األسس التنفيذية لتطبيق تعليمات التدريب "ُتسمى هذه األسس  :(0)المادة 

وُيعمل بها اعتباراً من بداية العام " ة علوم التأهيلالسريري في كلي
 .5102/5106الجامعي 

يقوم مجلس الكلية باعتماد المؤسسات التي يتم فيها التدريب  -أ  (:5)المادة 
داخل المملكة بعد التأكد من استيفائها للشروط والمواصفات 

 .المطلوبة
 يجوز في حاالت خاصة اعتماد مؤسسات خارج األردن -ب  

 .لغايات تدريب الطلبة
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التدريب إجباري ويتم تدريب جميع الطلبة في مؤسسات  -ج  
 .التدريب المعتمدة

تخصص المتطلبات السابقة /ُتحدد الخطة الدراسية لكل قسم -أ  (:8)المادة 
 .التي يتوجب إتمامها قبل البدء بالتدريب السريري

 

تحاق يعتبر النجاح بالمتطلبات السابقة شرطاً لالل -ب  
 .بالتدريب السريري

ُيشرف على تدريب الطلبة مشرفون أكاديميون على أن ال  -أ  (:1)المادة 
 (.02:0)تزيد نسبة المشرفين إلى الطلبة عن 

ُيحتسب العبء التدريسي للمشرف األكاديمي على  -ب  
أساس أن الساعة المعتمدة الواحدة ُتعادل ساعتي تدريب 

 .فعليتين على األقل أسبوعياً 
يعد القسم جدوالً يبين فيه أوقات التدريب العملي وعدد  -ج  

ساعاته الفعلية وأماكن التدريب في بداية الفصل 
 .الدراسي ويرسل نسخة منه لمسجل الكلية

 

يساعد المشرفون األكاديميون في اإلشراف على تدريب  -أ  (:2)المادة 
 .الطلبة مشرفوا مختبر أو مدربون سريريون

 

همات مشرفوا المختبر أو المدربون السريريون تشمل م -ب  
 :ما يلي

 .التزام الطلبة بالدوام رصد -1
تنسيق جوالت تدريب الطلبة على الرعاية التأهيلية  -2

 .للمرضى
 .تعبئة النماذج الخاصة بتقييم أداء الطلبة -3
المساعدة في اإلشراف على تدريب الطلبة حسب  -4

 .تعليمات المشرف األكاديمي
 .راف على االمتحانات العمليةالمشاركة في اإلش -5
 .حضور االجتماعات الخاصة بالتدريب -6
حضور ورشات العمل الخاصة باإلعداد للتدريب  -7

 .السريري
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يجوز للطالب دراسة مواد أثناء التدريب السريري على أن ال  :(9)المادة 

 .تتعارض مع مواعيد التدريب
 :يري مما يليتتكون عالمة الطالب في مادة التدريب السر :(3)المادة 

 .عالمة( 22)التدريب ويرصد له  التقييم أثناء -
( 32)امتحان فصلي يتألف من جزئي كتابي وعملي ويرصد له  -

 .عالمة
( 52)امتحان نهائي يتألف من جزئي كتابي وعملي ويرصد له  -

 .عالمة
تؤمن الجامعة وسيلة النقل للطلبة من الجامعة إلى مكان التدريب و  :(3)المادة 

 .التدريب إلى الجامعة من مكان
يبت مجلس الكلية في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه  :(6)المادة 

 .األسس



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 26 

 ا سس المالير واإل ارير لمكوب الودريب ني 

 الجا عر ا ر نير –كلير الهندسر والوكنولوويا 

 50/1/5101تاريخ ( 825/5101)صا رة بقرار  جلس العمداء رام 

 

 : تعريقات- :أوالا 

 .الجامعة األردنية :الجامعــة  

 .رئيس الجامعة :الائيــس  

 .كلية الهندسة والتكنولوجيا :الكليـــــة  

 .عميد الكلية :العميــــد  

 .مكت  التدري  فط الكلية :المكتــ   

 .مديا المكت  :المديـــا  

المنظمة العالمية لتبادل الطلبة للخبـــاة الفنيـة  :المنظمـة 

 ( ( IAESTE ( استااآلي)

(The International Association for the  

  Exchange of Students for Technical 

  Experience). 

 .فاع األردل/ اللجنة الوبنية للمنظمة  :اللجنة الوبنية        

 

 :ا سس اإل ارير - :ثانياا 

ياااديا المكتااا  ماااديا يعيناااه الاااائيس بنااااأ علاااى تنساااي  مااان  -0

 .مدة ثالث سنواا  ابلة للتجديد ماة واةدة فقطالعميد،ول

 .ياتبط المديا بالعميد إدارياً ومالياً  -5

يتولى المكت  مسؤولية تادري  الطلباة داخال المملكاة وخارجهاا  -3

ةسااا  تعليمااااا التااادري  لطلباااة الكلياااة الااااادرة عااان مجلاااس 

العمداأ باإل افة إلى تدري  بلياة الجامعااا األردنياة األخااى 

 .ا المنظمةفط الخارد عب

 اللجنة الوبنية  -4

يشكل الائيس اللجنة الوبنية بتنسي  من العميد وتكول - أ 

- :على النحو التالط 

 .رئيساً - العميد    - 

أميناااً للسااا وسااكاتيااً للجنااة - المديا          -

 .الوبنية
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- :وع وية كل من 

 :القطاع ا كا يمي

ملكاااة تماااال مناااابق الم/ عااادد مااان الجامعااااا األردنياااة

 .األردنية الهاشمية المختلفة

 :القطاع الصناعي

تمااال جميااع / عاادد ماان الشاااكاا الاااناعية األردنيااة 

 .التخاااا التط يتم تبادل الطلبة فيها

 :القطاع الطالبي

 .مجلس بلبة الجامعة/ رئيس لجنة بلبة الكلية

تتولى اللجنة الوبنية وأماين ساا اللجناة الوبنياة المهاام - ب 

القوانين واألنظمة النافذة فط المنظماة وبماا  التط تحددها

 .  يتعارض مع التعليماا النافذة فط الجامعة

 .يكول المكت  مقااً للجنة الوبنية- د    

 International) يتولى المكت  شااأ البطا اا الدولية للطلبة - 2

Student Identity card ISIC ) وأي بطا اا أخاى وبيعهاا

 .دده المديا بالتنسيق مع العميدلهم بالسعا الذي يح

يتولى المكت  تنظيم الاةالا والباامج الاقافياة وغياهاا للطلباة -  6

 .المشاركين فط بانامج التبادل للمنظمة

 :ا سس المالير - :ثالثاا 

 .للمكت  موارنة مستقلة -0

 -:تتكول إيااداا المكت  مما يلط  -5

  ، رسااوم التسااجيل لطلبااة الكليااة خااالل فااال التاادري- أ 

وذلك بعاد ا تطااع رساوم التاومين الطباط والتاومين علاى 

الحياة، وتتولى وةدة الشؤول المالية فط الجامعاة  ابض 

رساااوم تساااجيل الطلباااة وإياااداعها فاااط ةسااااب أمانااااا 

تاادري  الطلبااة الخااار بالمكتاا ، ويااتم الاااا  منااه 

 .ةس  اإلجااأاا المالية المتبعة فط الجامعة

ياااة المساااتفيدة مااان تباااادل مسااااهماا الجامعااااا األردن- ب 

- :تدري  الطلبة عبا المنظمة ، وتحس  كاآلتط

x  D  BA  =  

C  

        A: مساهمة الجامعة المستفيدة من التبادل. 
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    B:  مجمااوع مااااريف الطلبااة األجاناا  القااادمين

 .لألردل من عملية التبادل من خالل المنظمة

C:  عاادد الطلبااة المسااتفيدين الكلااط ماان الجامعاااا

األردنياااة المشااااركة فاااط التباااادل مااان خااااالل 

 .المنظمة

D:  عدد الطلباة المساتفيدين مان الجامعاة المشااركة

 .فط التبادل من خالل المنظمة

أعااله علاى كليااا الجامعاة األخااى ( ب)تطبق الفقااة - د 

 .التط تاغ  فط تدري  بلبتها عن بايق المنظمة

فاط موارنتهاا الدعم المالط الذي تقدمه الجامعاة للمكتا  - د 

 .المالية السنوية

التباعاا المالية المقدمة من البنوك والشاكاا المحلياة - هـ 

على أل يتم أخذ موافقة رئاسة الجامعة الخطياة المسابقة 

 .على  بولها

 (.ISIC)ريع البطا اا الدولية - و    

رسوم ا ستفادة من عاوض التادري  للطلباة الاذين ياتم .      ر

تحاااددها اللجناااة ) ط الااادول الم ااايفة  باااولهم فعليااااً فااا

الوبنية بناًأ على رسوم ا شاتااك التاط تقاهاا منظماة 

 (.اآلياستا سنوياً 

- :نفقاا المكت  مما يلط / تتكول مااوفاا - 3  

نفقاا  تادري  الطلباة العااب واألجانا  داخال المملكاة - أ 

وتشاااامل باااادل اإل امااااة والاااادعم المقاااادم لتغطيااااة فاااااق 

بااااة والاااااةالا ومااااااريف مااااااو  الجياااا  للطل

 .ا ستقبال

تااااويا، بباعاااة، فااااكس، )نفقااااا المكتااا  اإلدارياااة - ب 

 (.الخ ... أجهزة، معداا 

 .رسوم ا شتااك السنوية فط منظمة اآلياستا  -د

- :نفقاا سفا المديا لح ور مؤتمااا اآلياستا وتشمل- د    

تاااذكاة السااافا والمياومااااا بموجااا  تعليمااااا - 0

والساافا والمياوماااا الداخليااة  عااالوة ا نتقااال

والخارجيااة النافااذة فااط الجامعااة وبمااا ياااا  

 .لمديا الوةدة اإلدارية فط الجامعة
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الهاادايا التااط جاااا العااادة علااى تقااديمها  فااط - 5

 .المنظمة الدولية

نفقاااا ساافا بالاا  واةااد لح ااور ا جتماااع  -3

السنوي لآلياستا يختاره رئايس اللجناة الوبنياة 

، علاااى أل تتاااوافا فياااه بتنساااي  مااان الماااديا 

 -:الشاوب التالية 

أل يكاااااول الطالااااا  مااااان  ااااامن فاياااااق  - أ

المتطوعين ممان ياتم اختياارهم للعمال فاط 

علاى أل يكاول أةاد ) مكت  آياستا األردل 

بلبااااة كليااااة الهندسااااة والتكنولوجيااااا فااااط 

 ( .الجامعة األردنيــــة 

أل تكول لدياه خبااة فاط العمال ماع مكتا   -ب

 (. ى األ ل مدتها سنة عل)التدري  

أل تكااول لديااه خباااة فااط مجااال اسااتقطاب  -د

عاااوض التاادري  وعلااى اتاااال ومعافااة 

تامااااااة بالشاااااااكاا األردنيااااااة الماااااازودة 

 .بالعاوض وببيعة عملها 

أل يكول علاى دراياة تاماة بوساس التواصال . د

مااع الشاااكاا ومكتاا  اآلياسااتا فااط الاادول 

 .األخاى 

ماع أل تكول لديه خباة ومعافة فط التعامل .هـ

نماذد اآلياستا المتعلقاة بعااوض التادري  

 .بونواعها كافة 

أل يكول لديه تجابة ساابقة فاط الماؤتمااا . و

وا جتماعااااا ويف ااال ا جتمااااع السااانوي 

 .لمنظمة اآلياستا 
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أل يمتلاك  ادرة علاى التواصال بشاكل فعااال . ر

ماااااع الشخااااااياا مااااان مختلاااااف الاقافااااااا 

 .والجنسياا 

 . ية بطال ة أل يجيد اللغة اإلنجليز. ح

يااتم الاااا  ماان ةساااب أماناااا المكتاا  لاادى الشااؤول الماليااة - 4

 .بتنسي  من المديا واعتماد العميد ومااد ة الائيس

تااتم إجااااأاا القاابض والاااا  بالتنساايق مااع وةاادة الشااؤول - 2

 .المالية فط الجامعة

يُحس  للمديا ع أ تدريسط لقاأ متابعة التدري  العملط للطلبة - 6

مان ( 7)إلى األردل من خالل المنظمة بناًأ على المادة  الوافدين

تعليماااا التاادري  العملااط لطلبااة البكااالوريوس فااط الجامعااة " 

الاااادرة عاان مجلااس عمااداأ الجامعااة بقااااره ر اام " األردنيااة 

 . 06/8/5103تاريخ ( 0578/5103)

تُعد وةدة الشؤول المالية فط نهاية كل سانة مالياة كشاف ةسااب - 7

إيااااداا المكتاا  ومااااوفاته اإلجماليااة والااوفا أو تبااين فيااه 

 .العجز المتحقق

يُعد المديا مشاوع موارنة المكت  السنوية بالتنسايق ماع العمياد - 8

ووةدة الشؤول المالية ويتم اعتمادها ةس  اإلجاااأاا المتبعاة 

 . عتماد موارنة الكلية

يقااوم المكتاا  باسااتدراد عاااوض ماان الفنااادق ألغااااض إ امااة -  6

الطلبااة األجانااا  مااان خاااالل وةاادة اإلعاااالم والعال ااااا العاماااة 

ماان تعليماااا ال اايافة ( 4)والاقافيااة بمااا يتفااق مااع نااص المااادة 

 .والحفالا

 

 .يب  الائيس فط الحا ا التط لم ياد عليها نص فط هذه األسس  -:رابعاا 
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 أسس و عايير لو ات الشرف للطلبر الموقواين ني الجا عر ا ر نير 

 8/0/0666تاريخ ( 01/66)ة عن  جلس العمداء بمووب اراره رام صا ر

 

أسس ومعاييا لوةاا الشا  للطلبة المتفاو ين فاط " تُسمى هذه األسس  -:أوال ا

 .، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إ اارها"الجامعة األردنية

- :يكول فط الجامعة أربع  وائم للتفوق هط  -:ثانياا 

 . ائمة الائيس  -0

 (.الدراسة الجامعية األولى) ة العميد  ائم -0

 . ائمة عميد كلية الدراساا العليا -5

 . ائمة عميد شؤول الطلبة -3

- :بالباً واةداً من كل كلية، ويشتاب فيه ما يلط  تشمل اائمر الرئيس- أ   -:ثالثاا 

 .3.62أل   يقل معدله التااكمط عن  -0

5
1
 .عةا فط الجامأل   يكول  د رس  فط أي من المواد التط درسه   -

 .أل   يكول  د صدرا بحقه أي عقوبة    -3

وإذا كال الطال   د تخاد  بل نظام العالماا بالامور أي علاى     -4

/ النظام المئاوي، فيشاتاب أل   يقال معدلاه التااكماط فاط القسام

، وأل   يكول  د ةاال فاط أي مان الماواد %84البانامج عن 

 %.68ة أ ل من التط درسها فط الجامعة على عالم

ي م إلى القائمة سنوياً الطال  صااة  أعلاى معادل فاط بااامج - ب 

الماجستيا والطال  صاة  أعلى معادل فاط بااامج الادكتوراه، 

 .من  ائمة عميد كلية الدراساا العليا لتلك السنة

تعلااق لوةااة خشاابية أو نحاسااية تاانقس عليهااا األسااماأ فااط إدارة - د 

 .الجامعة

 سام، وإذا كاال القسام الطال  األول فاط كال  مل اائمر العميدتش- أ    -:رابعاا 

يقدم أكاا من بانامج واةد يؤدي إلاى درجاة البكاالوريوس، ياتم 

اختيااار األول فااط كاال بانااامج ويشااتاب فااط الطالاا  األول فااط 

- :البانامج ما يلط / القسم 

 . 3.2أل   يقل معدله التااكمط عن  -0

د التط درساها فاط أل   يكول  د رس  فط أي من الموا -5

 .الجامعة

                                                 
 .7/7/5118تاريخ ( 324/5118)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)
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 3 
1
أل   يكول  د رس  فط أي من المواد التاط درساها فاط    -

 .الجامعة 

 .أل   يكول  د صدرا بحقه أي عقوبة  -4

إذا كال الطال   اد تخااد  بال نظاام العالمااا باالامور،  -4

أي علاااى النظاااام المئاااوي، فيشاااتاب أل   يقااال المعااادل 

، %81الباناامج عان  /التااكمط للطال  األول فط القسام

وأل   يكول  د ةال فط أي من المواد التط درسها فاط 

 %.68الجامعة على أ ل من 

تعلق لوةة خشبية أو نحاسية تنقس عليها األسماأ فط كل  -2

 . سم/ كلية

- :ت م  ائمة عميد كلية الدراساا العليا ما يلط - أ  -:خا ساا 

- :طخمسة من بلبة الماجستيا مورعين على النحو اآلت -0

أثنين من بلبة الكلياا اإلنسانية وا جتماعياة، - أ 

 .شايطة أ  يكونا من البانامج نفسه

أثنااين ماان بلبااة الكلياااا العلميااة، شااايطة أ  - ب 

 .يكونا من البانامج نفسه

بال  واةد من بلبة الكلياا الطبياة بمان فايهم - د 

 .بلبة ا ختاار العالط فط الط 

- :توراة مورعين على النحو اآلتطأثنين من بلبة الدك- 5   

 .واةد من بلبة الكلياا اإلنسانية وا جتماعية- أ     

 .واةد من بلبة الكلياا العلمية- ب     

يشتاب فيمن يو ع أسمه فط  ائمة عمياد كلياة الدراسااا العلياا - ب 

- :ما يلط 

فاااط الماجساااتيا  3.8أل   يقااال معدلاااه التااكماااط عااان - 0

 .والدكتوراة

  يكااول  ااد ةااال فااط أي ماان المااواد التااط درسااها  أل- 5

فاااط الماجساااتيا، و ( B( )ب)علاااى عالماااة تقااال عااان 

فاط الادكتوراة ، أو علاى عالماة تقال عان ( B+( )+ب)

فاااط الااادكتوراة ةسااا  % 81فاااط الماجساااتيا و % 72

 .نظام العالماا المئوي

                                                 
 .7/7/5118تاريخ ( 324/5118)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)

 



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 66 

ويشاااتاب فاااط بلباااة الماجساااتيا علاااى نظاااام ا متحاااال - 3

ل  المتفوق  د اجتار ا متحال من الشامل أل يكول الطا

أماا بلباة الماجساتيا علاى نظاام الاساالة . الماة األولاى

فيشتاب أل يكول الطالا   اد نجاح فاط منا شاة الاساالة 

ماان الماااة األولااى، وأمااا بلبااة الاادكتوراه فيشااتاب أل 

يكااول الطالاا   ااد اجتااار امتحااال الكفاااأة المعافيااة ماان 

منا شة رساالته مان الماة األولى وأل يكول  د نجح فط 

 .الماة األولى

يشتاب فط الطال  الذي تخاد علاى النظاام المئاوي أل - 4

للماجسااتيا و % 81  يكااول معدلااه التااكمااط أ اال ماان 

 .للدكتوراة% 82

 .أل   يكول الطال   د صدرا بحقه أي عقوبة-  2  

تعلااق لوةااة خشاابية أو نحاسااية تاانقس عليهااا األسااماأ فااط كليااة - د 

 .لعلياالدراساا ا

اعتباااراً ماان العااام الجااامعط  تباادأ اائماار عميااد لااسون الطلباار- أ   -:سا ساا 

، ويكول الحد األعلى للطلبة المتفو ين سنوياً خمسة، 68/0666

- :ويشتاب فيهم ما يلط 

 (.3.2)أل   يقل معدل الطال  المتفوق عن  -0

 .أل   يكول  د صدرا بحقه أي عقوبة -5

3- 
0
ي من المواد التاط درساها فاط أل   يكول  د رس  فط أ  

 .الجامعة 

يكول معياار التفاوق فاط النشااب أل يكاول الطالا   اد شاارك أو - ب 

ماال الجامعاة أو األردل فاط لعباة فادياة أو جماعياة علاى األ ال 

على المستوى الوبنط أو الدولط، وةال على جائزة ذهبياة أو 

 .ف ية أو باونزية

عليهااا األسااماأ فااط عمااادة تعلااق لوةااة خشاابية أو نحاسااية تاانقس - د 

 .شؤول الطلبة

الاااادرة عاان (  ئحااة التفااوق الفااالط األكاااديمط)تلغااى هااذه األسااس  -:سابعاا 

 .6/3/0683تاريخ (01/83)مجلس العمداأ فط جلسته ر م 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .58/2/5117تاريخ ( 026/5117)معدله بقاار مجلس العمداأ ر م     -0

  



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 67 

 تعليمات  قظ وتسليم واسوالم النوائج ا كا يمير ني الجا عر ا ر نير

 58/2/5112تاريخ  051/5112صا رة عن  جلس العمداء رام 

 

تعليماااا ةفااس وتسااليم واسااتالم النتااائج )تُساامى هااذه التعليماااا  -(: 0) الما ة 

 (.األكاديمية فط الجامعة األردنية

- : با ىء عا ـــــــر

تتكاااول نتاااائج الماااادة الدراساااية مااان كشاااف العالمااااا المئوياااة،  -(: 5) ة الما 

 .وكشف العالماا بالحاو  وبطا اا عالماا الطلبة

يج  تفايغ العالماا بخط وا ح ومقاوأ، على أل تخلو نتائج  -(: 8) الما ة 

المادة الدراسية من الكشط أو الشط  أو استخدام الحبا األبيض 

 .تالمها فط ةال وجود ذلك، و  يجور اس(الطامس)

سااعة مان ( 48)يتم تجهيز نتائج المادة الدراساية وتساليمها بعاد  -(: 1) الما ة 

 .عقد ا متحال

يتم تساليم نتاائج الماواد الدراساية بعاد اعتمادهاا ةسا  األصاول  -(: 2) الما ة 

 .إلى وةدة القبول والتسجيل أو ً بوول

راسية بتو يع مدرسها على جميع صافحاا تعتمد نتائج المادة الد -(: 9) الما ة 

كشاااو  العالمااااا المئوياااة والعالمااااا باااالحاو  وبطا ااااا 

عالماا الطلبة، وبتو ياع رئايس القسام األكااديمط والعمياد علاى 

 .جميع صفحاا كشو  العالماا المئوية والعالماا بالحاو 

و  تحفس نسخة من كشو  العالماا المئوية والعالماا باالحا -(: 3) الما ة 

لدى مادرس الماادة ورئايس القسام األكااديمط وعمياد الكلياة  بال 

وتحفس النسخة األصلية من . تسليمها إلى وةدة القبول والتسجيل

 .كشف العالماا المئوية لدى عميد الكلية

تقوم الكلياا واأل ساام األكاديمياة ووةادة القباول والتساجيل بعاد  -(: 3) الما ة 

بفااار وتاتياا  كشااو  عالماااا  انتهاااأ أعمااال النتااائج الفااالية

المواد، وةفظهاا فاط مكاال أماين   يمكان الوصاول إلياه إ  مان 

 . بل المسؤولين المكلفين بذلك

- :خطوات وإوراءات تسليم واسوالم نوائج الموا  الدراسير

يقوم مدرس المادة بعد تجهيز نتائجها بتسليمها إلى رئيس القسام  -(: 6) الما ة 

 .األكاديمط

يقوم رئايس القسام األكااديمط بعاد دراساة نتاائج الماادة الدراساية  -(:01)الما ة 

واعتمادهااا ماان مجلااس القساام بتسااليمها إلااى عميااد الكليااة أو ماان 

 .ينيبه خطياً 
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يقوم عميد الكلياة بعاد اعتمااد نتاائج الماادة الدراساية مان مجلاس  -(:00)الما ة 

الكليااة، بتسااليم كشااف العالماااا بااالحاو  إلااى وةاادة القبااول 

التسااجيل، وتااتم عمليااة التسااليم ماان خااالل تنظاايم كشااف خااار و

، وو ااعها فااط مغلااف خااار ماادموغ (0)ةساا  النمااوذد ر اام 

 .بالالصق المعتمد، ومختوم بخاتم الكلية

يقوم المسجل العاام أو مان ينيباه خطيااً باساتالم النتاائج وتاد يقها  -(:05)الما ة 

إشاعاراً مناه من وا ع النموذد المافق، ثم يقاوم بتو ياع النماوذد 

باستالمها، وتحفس نساخة مان هاذا النماوذد بعاد ذلاك فاط دياوال 

الكلية المعنية، وتحفس النسخة األخاى لدى رئيس شعبة تساجيل 

 .هذه الكلية

يقوم رئيس شعبة تسجيل الكلية المعنية بمطابقة عالمااا الطلباة  -(:08)الما ة 

ع بطا ااا المبينة فط الكشف ةافاً وكتابة، ومطابقتها بعد ذلك م

 .عالماا الطلبة

بعااااد التااااد يق  –يقااااوم رئاااايس شااااعبة تسااااجيل الكليااااة المعنيااااة  -(:01)الما ة 

والمطابقة، وفط ةاال وجاود كشاط أو شاط  أو اساتخدام الحباا 

، أو فااط ةااال تباااين عالمااة الطالاا  ةافاااً (الطااامس)األباايض 

بإعاادة نتيجاة الماادة  –وكتابة، أو تباينهاا باين الكشاف والبطا اة 

وو ااعها فااط مغلااف خااار ( 5)اسااية ةساا  النمااوذد ر اام الدر

ماااادموغ بالالصااااق المعتمااااد، ومختااااوم بخاااااتم وةاااادة القبااااول 

 .والتسجيل

يقوم عميد الكلية أو من ينيبه خطياً باستالم النتيجة وتاد يقها مان  -(:02)الما ة 

وا ااع النمااوذد المافااق، ثاام يقااوم بتو يااع النمااوذد إشااعاراً منااه 

من هذا النماوذد بعاد ذلاك لادى رئايس  باستالمها، وتحفس نسخة

شعبة تسجيل الكلياة المعنياة، وتحفاس النساخة لادى دياوال الكلياة 

وبعااد تاااوي  الخطااو أو إعااادة تفايااغ العالماااا علااى . المعنيااة

كشف جديد تسلم نتيجة المادة إلى وةدة القبول والتسجيل ةسا  

 (.0)النموذد ر م 

سام األكاديمية ومديا ماكاز اللغااا عمداأ الكلياا ورؤساأ األ  -(:09)الما ة 

وأع ااااأ الهيئاااة التدريساااية والمساااجل العاااام ومااادياو الااادوائا 

ورؤساأ الشع  فط وةدة القبول والتسجيل مسؤولول عن تنفياذ 

 .هذه التعليماا
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 الجا عر ا ر نير

 ...........................كلير 

 

 (0)النموذج رام 

 إلى و دة القبول والوسجيل نموذج تسليم نوائج الموا  الدراسير

 ........./......... ن العام الجا عي ............ للقصل الدراسي 

 

رام  تسلسل

 الما ة

 توايع رئيس الشعبر اسم الما ة

 لعبر تسجيل الكلير

0 -    

5 -    

3 -    

4 -    

2 -    

6 -    

7 -    

8 -    

6 -    

01 -    

00 -    

05 -    

03 -    

04 -    

02 -    

06 -    

07 -    

08 -    

06 -    

51 -    

 .................توايع المسجل العام  : ...................توايع عميد الكلير

 :      /       /الواريخ   :     /       /الواريخ 

 .عما ة الكلير( 0)نس ر  -
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 .و دة القبول والوسجيل( 5)نس ر  -

 عر ا ر نيرالجا 

 ...........................كلير 

 

 (5)النموذج رام 

 ......بول والوسجيل إلى كلير نموذج إعا ة نوائج الموا  الدراسير إلى و دة الق

 ........./......... ن العام الجا عي ............ للقصل الدراسي 

 

 نوع ال طأ الشعبر اسم الما ة رام الما ة تسلسل

0 -    

5 -    

3 -    

4 -    

2 -    

6 -    

7 -    

8 -    

6 -    

01 -    

00 -    

05 -    

03 -    

04 -    

02 -    

06 -    

07 -    

08 -    

06 -    

51 -    

 .................توايع عميد الكلير  : ...................توايع المسجل العام

 :      /       /الواريخ   /     :     /  الواريخ 

 .و دة القبول والوسجيل( 0)نس ر  -
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 .عما ة الكلير( 5)نس ر  -
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 تعليمات تسليم النوائج ا كا يمير القصلير آلياا 

 56/00/5112تاريخ ( 838/5112)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 

 

ج األكاديمية الفالية تعليماا تسليم النتائ) تُسمى هذه التعليماا  -(: 0) الما ة 

، ويعمل بهاا اعتبااراً مان بادأ الفاال الدراساط الااانط مان ( آلياً 

 .5112/5116العام الجامعط 

- :يهد  تسليم النتائج األكاديمية الفالية ألياً إلى  -(: 5) الما ة 

تااوفيا جهااد وو اا  العاااملين فااط التاادريس، ومااوظفط - أ 

 .وةدة القبول والتسجيل

المالياااة المتاتباااة علاااى بباعاااة النمااااذد  تاااوفيا الكلفاااة- ب 

 .الور ية والبطا اا

توخط الد ة فاط جمياع العالمااا المئوياة وتحويلهاا أليااً - د 

 .إلى عالماا بالحاو 

يتااولى عميااد الكليااة تزويااد وةاادة القبااول والتسااجيل بمااا - أ      -(: 8) الما ة 

- :يلط 

أسااماأ مدرسااط المااواد المطاوةااة فااط الجاادول  -0

ومتابعااة إرسااال التعااديالا المتعلقااة الدراسااط، 

 .بذلك

أسم ع و هيئاة التادريس المفاوض إلياه إدخاال  -5

عالماا المادة التاط يشاتاك فاط تدريساها أكااا 

 .من مدرس

أسم ع و هيئة التدريس المفوض إلياه التعامال  -3

مع الماواد التاط تخ اع  متحاال موةاد، وذلاك 

 عتماد مقياس موةد لتحويل العالماا المئوياة 

 .او إلى ة

أساااماأ وأر اااام الماااواد التاااط   تتباااع ألي  سااام  -4

أكاديمط، وأسم ع او هيئاة التادريس المفاوض 

 .إليه التعامل مع نتائجها

أسماأ وأر اام الماواد التاط   يُعقاد فيهاا امتحاال  -2

 .ناف فالط

أسااماأ وأر ااام المااواد التااط تعقااد لهااا امتحاناااا  -6

 .محوسبة
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إل ااافط ينساا  عميااد الكليااة باااا  مكافاا ا العماال ا- ب 

للمحا اااين غيااا المتفااااغين بعااد التوكاااد ماان  ياااامهم 

 .بتسليم النتائج األكاديمية ةس  اآللية المعتمدة

يقوم عميد الكلية بالتنسيق مع ماكز الحاسوب بإتخااذ التاتيبااا  -(: 1) الما ة 

- :الالرمة فط أي من الحالتين التاليتين

 .عدم توافا شاشة بافية لع و هيئة التدريس- أ    

عدم توافا جهاار بباعاة لع او هيئاة التادريس، بحيام - ب 

ياااتم رباااط الشاشااااا الطافياااة بوةاااد أجهااازة الطباعاااة 

 .المتوافاة فط الكلية

- :يتم إدخال وتسليم النتائج األكاديمية ةس  الخطواا التالية -(: 2) الما ة 

يقااوم ع ااو هيئااة التاادريس بالاادخول ماان خااالل جهااار - أ 

بانااامج خااار عاان بايااق الحاسااوب فااط مكتبااه إلااى 

إدخااال ر مااه الااوظيفط ور مااه الساااي، وتظهااا أمامااه 

 .المواد التط يقوم بتدريسها فقط

يُحاادد ع ااو هيئااة التاادريس ر اام المااادة فيظهااا اساامها - ب 

على الشاشة ثم يكت  ر م الشعبة، فتظها  ائماة بوساماأ 

الطلباااة المساااجلين فيهاااا والاااذين  ااااموا بااادفع الاساااوم 

 .مادة فقطالجامعية لتلك ال

يحاادد ع ااو هيئااة التاادريس عاادد الخاناااا التااط ياغاا  - د 

فيهاااا لاصاااد األعماااال الفاااالية، ويحااادد أي ااااً الاااورل 

 .المخاص لكل منها من العالمة النهائية

يدخل ع و هيئة التدريس عالماا أعمال الفاال أو ً - د 

باااوول، ومااان ثااام عالماااة ا متحاااال النهاااائط باألر اااام، 

أل اااب عاادد صااحيح، ويقااوم وتاصااد هااذه العالماااا 

الباناااامج بجماااع العالمااااا المدخلاااة، ورصاااد ةاصااال 

 .الجمع فط الحقل المخاص لذلك

تابح عالمة امتحال ناف الفال نهائياة بعاد أسابوع - هـ 

مااان اعتمادهاااا مااان ع اااو هيئاااة التااادريس، و  يجاااور 

 .تعديلها إ  بمبار يوافق عليه رئيس القسم

لااك مقياااس تحوياال يحاادد ع ااو هيئااة التاادريس بعااد ذ- و 

العالماا المئوياة إلاى الحااو ، ويمكناه التعاديل علاى 

المقياس أو عالماا أعمال الفال أو ا متحال النهاائط 

باساااتاناأ عالماااة امتحاااال نااااف الفاااال، و  يمكناااه 
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التعديل فط مجموع العالمااا، أو تعاديل عالماة نااف 

الفال ألي بالا  بعاد مااور أسابوع علاى إعالنهاا إ  

 .اح له من  بل عميد الكلية آلياً بعد السم

بعد أل يتوكد ع او هيئاة التادريس مان مالأماة مقيااس - ر 

تحويااال العالمااااا الاااذي اختااااره، ومااان أل العالمااااا 

بااالحاو  تعكااس وا ااع أداأ الطلبااة وأنااه ياغاا  فاااط 

 .اعتمادها ، ي غط على مفتاح التخزين

يقوم ع و هيئة التادريس بطباعاة كشافين ور ياين مان - ح 

أةادهما باالحاو  فقاط، واآلخاا بالعالمااا : حاسوبال

المئويااااة والحاااااو  معاااااً، ويقااااوم بااااالتو يع عليهمااااا 

 .وتسليمهما لائيس القسم األكاديمط

بعااد دراسااة نتيجااة المااادة واعتمادهااا ماان  باال مجلااس - ب 

القسم، يقوم رئيس القسم األكاديمط بالدخول إلى بانامج 

لاى مفتااح اعتمااد النتائج األكاديمياة، ويقاوم بال اغط ع

النتاااائج، فتاسااال نتيجاااة الماااادة آليااااً إلاااى عمياااد الكلياااة 

لالباااالع عليهاااا، ويقاااوم رئااايس القسااام باااالتو يع علاااى 

 .نسختط النتائج الور ية وتسليمهما إلى عميد الكلية

بعااد دراسااة النتيجااة واعتمادهااا ماان  باال مجلااس الكليااة، - ي 

يقااااوم عميااااد الكليااااة بالاااادخول إلااااى بانااااامج النتااااائج 

األكاديمية، ويقوم بال غط علاى مفتااح اعتمااد النتاائج، 

فيتم تخزين النتائج ألياً فط الحاساوب الماكازي، ويو اع 

علااى الكشاافين الااور يين، ةياام تاساال نسااخة العالمااة 

بالحاو  إلى وةدة القبول والتساجيل، وتحفاس النساخة 

 .األخاى فط ديوال الكلية

-ك 
0
الكليااة المعنيااة  يقااوم رئاايس لجنااة الدراساااا العليااا فااط  

بمهاااام عمياااد الكلياااة فيماااا يتعلاااق باعتمااااد نتاااائج ماااواد 

 .الدراساا العليا

يقااوم المسااجل المخااتص فااط وةاادة القبااول والتسااجيل - ل 

بتد يق عالماا المواد المخزنة فط الحاساوب مان وا اع 

النتائج الور ية الواردة من الكلية، وفط ةال وجود خطو 

الكليااة  سااتبدال القائمااة فااط القائمااة الور يااة تعاااد إلااى 

 .الاحيحة بها
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .07/4/5116تاريخ  055/5116عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م     -0

  يجور تعديل النتائج األكاديمية بعد اعتمادها مان  بال - أ       -(: 9) الما ة 

، (أي بعد تخزينها فط الحاسوب الماكازي)عميد الكلية 

وتعتماد اإلجاااأاا المتبعااة فاط كتاا   تعاديل العالماااا 

 .رسمياً لهذه الغاية

يمكن لائيس القسم األكاديمط إلغاأ اعتماد نتيجاة شاعبة - ب 

أي مااادة بال ااغط علااى المفتاااح الخااار بااذلك، وإعااادة 

النتيجاااة إلاااى ع اااو هيئاااة التااادريس وإتاااال  القاااوائم 

كان لعمياد الور ية الخاصة بها ليعيد النظا فيها، كماا يم

الكلياة القياام بعملياة إلغااأ اعتمااد رئايس القسام وع ااو 

هيئة التدريس لتلك النتيجة بالما لم يعتمدها ولام تخازل 

فط الحاسوب الماكزي، وباذلك تعاود نتيجاة الماادة إلاى 

 .ع و هيئة التدريس ليتعامل معها من جديد

م جامعط واةد، وبعد تحفس النتائج بتفايالتها كاملة آلياً لمدة عا -(: 3) الما ة 

 .ذلك تلغى من  اعدة البياناا الحاسوبية

عماااداأ الكليااااا ورؤسااااأ األ ساااام األكاديمياااة وأع ااااأ هيئاااة  -(: 3) الما ة 

التدريس ومديا ماكز الحاسوب ومديا القبول والتسجيل ومديا 

 .المواد البشاية مسؤولول عن تنفيذ هذه التعليماا
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  0666لسنر ( 61) نظام رام
0
 

 نظام تأ يب الطلبر ني الجا عر ا ر نير وتعديالته

 81/1/5118تاريخ  5118لسنر ( 16)بالنظام المعدل رام 
5 

  09/3/5113تاريخ  5113لسنر ( 31)والنظام المعدل رام 
8
 

    ن اانون الجا عات ا ر نير( 53)صا ر بمقوضى الما ة 

 0633لسنر ( 56)رام 

 

نظام تودي  الطلبة فط الجامعة األردنية لسنة ) يسمى هذا النظام  -(: 0) الما ة 

 .ويعمل به من تاريخ نشاه فط الجايدة الاسمية( 0666)

تساي أةكام هذا النظام على جمياع بلباة الجامعاة، ويخ اعول   -(: 5) الما ة 

 .لألةكام واإلجااأاا التوديبية المناور عليها فيه

عمااال التاليااة مخالفاااا توديبيااة تعاااض الطالاا  الااذي تعتبااا األ -(: 8) الما ة 

ياتكاا  أياااً منهااا للعقوباااا التوديبيااة المناااور عليهااا فااط هااذا 

 .النظام

ا متنااع الماادبًا عان ة ااور المحا اااا أو الاادروس - أ 

أو عن األعمال األخاى التط تق ط األنظمة بالمواظباة 

 .عليها، وكل تحايض على هذا ا متناع

 .ط ا متحال أو ا شتااك أو الشاوع فيهالغس ف- ب    

اإلخااالل بنظااام ا متحاناااا أو الهاادوأ الواجاا  تااوافاه - د 

 .فيها

أي فعل ماس بالشاا  أو الكااماة أو األخاالق أو مخال - د 

بحسن السياة والسلوك أو من شاونه اإلسااأة إلاى سامعة 

الجامعة أو العاملين فيها، بما فاط ذلاك أي فعال مان هاذا 

تكبه الطال  خارد الجامعة فط مناسبة تشاتاك القبيل يا

 .فيها الجامعة أو نشاب تقوم به

المشاركة فط أي تنظيم داخل الجامعة من غيا تاخيص - هـ 

 مسبق من الجهاا المختاة فط الجامعة، أو 
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 .56/05/0666تاريخ ( 4410)نشا النظام فط عدد الجايدة الاسمية ر م  -0

 .31/4/5113تاريخ ( 4262)نشا النظام  فط عدد الجايدة الاسمية ر م  -5

 .06/7/5117تاريخ ( 4837)نشا النظام فط عدد الجايدة الاسمية ر م  -3

 

 

ا شتااك فط أي نشاب جماعط يخل بالقواعاد التنظيمياة 

 .النافذة فط الجامعة، أو التحايض عليه

معة لغيا األغااض التط أعادا لهاا استعمال مبانط الجا- و 

 .أو استعمالها دول إذل مسبق

إدخال  أو ةمل أي أسلحة نارية أو أدواا ةادة أو مواد - ر 

غياا مشااوعة أو إدخاال أي ماواد واساتخدامها لغاااض 

 .غيا مشاوع

توريااع النشااااا أو إصاادار جاائااد ةااائط بالكلياااا أو - ح 

اإلخاااالل  جمااع التوا يااع أو التباعاااا التااط ماان شااونها

 .باألمن والنظام الجامعط أو اإلساأة إلى الوةدة الوبنية

اإلخالل بالنظام وا ن باب  الذي تقت يه المحا اااا - ب 

 .أو الندواا أو األنشطة التط تقام داخل الجامعة

أي إهانة أو إساأة أو إيذاأ ياتكباه الطالا  بحاق ع او - ي 

 .فط الجامعةهيئة التدريس أو أي من العاملين أو الطلبة 

إتال  أي من الممتلكاا الخاصة بالجامعة أو بالعااملين - ك 

 .فيها أو بطلبتها أو بزوارها

التزوياااا فاااط الوثاااائق الجامعياااة أو اساااتعمال األوراق - ل 

 .المزورة فط أي أغااض جامعية

إعطااأ وثااائق وهوياااا جامعياة للغيااا بقاااد اسااتعمالها - م 

 .بطايقة غيا مشاوعة

من الممتلكاا الخاصاة بالجامعاة أو بالعااملين سا ة أي - ل 

 .فيها أو بطلبتها أو بزوارها

التحايض أو التدبيا أو ا شتااك أو التادخل فاط أعماال - س 

عناااف أو شاااغ  أو مشااااجااا ثنائياااة أو جماعياااة  اااد 

بلبة أو أشخار آخاين داخل الجامعاة أو خارجهاا فاط 

 .مناسباا تشتاك فيها الجامعة أو نشاب تقوم به

ةيارة مشاوباا روةية أو مواد مخادرة أو تعابيهاا أو - ع 

أو ة ااور الطالاا  إلااى . التاااويج لهااا داخاال الجامعااة
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الجامعة وهو تح  توثيا المشاوباا الاوةية أو الماواد 

 .المخدرة

مخالفااااة  ااااانول الجامعااااة أو أنظمتهااااا أو تعليماتهااااا أو -   

 . ااراتها النافذة أو التحايض على مخالفة أي منها 

مااان هاااذا ( 8)و ( 7)و ( 6)و ( 2)ماااع مااعااااة أةكاااام الماااواد  -(: 1) الما ة 

ام ، تحااادد العقوبااااا التوديبياااة للطالااا  علاااى المخالفااااا ـالنظااا

مااان هاااذا النظااام علاااى النحاااو ( 3)التوديبيااة الاااواردة فاااط المااادة 

   -:التالط

 .التنبيه الخطط- أ 

معط اإلخااد مان  اعاة التادريس واساتدعاأ األمان الجاا- ب 

 .عند ال اورة إلخااجه

الحامال مان ة اور بعاض أو كال محا اااا الماواد - د 

 .التط يخل الطال  بالنظام أثناأ تدريسها

الحامااال لماادة محااددة ماان ا سااتفادة ماان الخاادماا التااط - د 

يقاادمها مافااق أو أكاااا ماان الماافااق الجامعيااة التااط تاام 

 .ارتكاب المخالفة فيها 

ماان ممارسااة نشاااب أو أكاااا ماان الحامااال لماادة محااددة - هـ 

 .األنشطة الطالبية التط ارتكب  المخالفة فيها 

 .األول والمزدود والنهائط: اإلنذار بدرجاته الاالث - و 

الغاامااة بمااا   يقاال عاان  يمااة مالااط الشااطأ أو األشااياأ - ر 

 .التط أتلفها الطال 

إلغاأ التسجيل فاط ماادة أو أكااا مان ماواد الفاال الاذي - ح 

 .يه المخالفةتقع ف

 .اعتباره راسباً فط مادة أو أكاا- ب 

الفال المؤ   من الجامعة لمدة فاال دراساط أو أكااا - ي 

 .أو عدم السماح له بالتسجيل فط الفال الايفط

 .الفال النهائط من الجامعة- ك 

 .تعليق منح الدرجة بما   يتجاور فالين دراسيين- ل 

ين أل هنالك عملية تزوياا إلغاأ  اار منح الشهادة إذا تب- م 

 .أو اةتيال فط متطلباا الحاول عليها

إذا ثباا  نتيجااة التحقيااق أل الطالاا  ةاااول الغااس أو اشااتاك أو  -(: 2) الما ة 

- :شاع فيه أثناأ تودية ا متحال أو ا ختبار فط إةدى المواد 
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تو ااع عليااه العقوباااا التاليااة مجتمعااة إذا كااال ماان بلبااة - أ 

- :بع نظام الساعاا المعتمدةالكلياا التط تت

 .اعتباره راسباً فط تلك المادة- 0    

إلغاااأ تسااجيله فااط بقيااة المااواد المسااجلة لااه فااط - 5

 .ذلك الفال

فاله من الجامعة لمدة فال دراسط واةد يلط -  3

 .الفال الذي  بط فيه

تو ااع عليااه العقوبتااال التاليتااال مجتمعتااين إذا كااال ماان - ب 

- :تتبع النظام السنويبلبة الكلياا التط 

 .اعتباره راسباً فط تلك المادة- 0    

إلغاأ تسجيله فط بقية المواد المسجلة له فط تلك - 5

 .السنة

تو ع على الطال  الذي اتفق مع بالا  آخاا أو شاخص - أ      -(: 9) الما ة 

آخااا علااى الاادخول لتوديااة امتحااال أو اختبااار بااد  ً منااه 

- :تالية مجتمعةودخل لتوديته العقوباا ال

 .اعتباره راسبا ً فط ذلك ا متحال أو ا ختبار -0

إلغاااأ تسااجيله فااط بقيااة المااواد المسااجلة لااه فااط  -5

 .ذلك الفال

فاله من الجامعة لمادة فاالين دراسايين علاى  -3

األ ل اعتباراً من الفال الذي يلط الفال الذي 

 . بط فيه

ار كما تو ع على الطال  الذي دخال ا متحاال أو ا ختبا- ب 

- :بد  ً من بال  آخا العقوباا التالية مجتمعة

إلغاااأ تسااجيله فااط المااواد المسااجلة لااه فااط ذلااك - 0

 .الفال

فاله من الجامعاة لمادة فاالين دراسايين علاى - 5

األ ل اعتباراً من الفال الذي يلط الفال الذي 

 . بط فيه

أمااا إذا كااال الطالاا  الااذي ارتكاا  المخالفااة المناااور - د 

ه المادة من بلباة الكليااا التاط تتباع النظاام عليها فط هذ

الساانوي، فتو ااع عليااه العقوباااا المناااور عليهااا فااط 

 .من هذا النظام( 2)من المادة ( ب)الفقاة 
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وإذا كال الشاخص الاذي دخال  اعاة ا متحاال مان غياا - د 

 .بلبة الجامعة فيحال إلى الجهاا الق ائية المختاة

نتيجاة التحقياق، أل الطالا   اد ةااض أو دباا إذا ثب ، - أ      -(: 3) الما ة 

أو شارك أو تدخل فط أعمال عنف أو شغ  أو مشاجاة 

ثنائية أو جماعية داخل الجامعة أو خارجهاا فاط مناسابة 

تشتاك فيها الجامعة أو نشاب تقوم به، يو ع عليه جازاأ 

 .الفال النهائط من الجامعة

علااى إيااذاأ  إذا ثباا  نتيجااة التحقيااق، أل الطالاا   ااد أ اادم- ب 

بليااغ لع ااو هيئااة التاادريس أو العاااملين فااط الجامعااة أو 

الطلباااة فيهاااا، فيو اااع علياااه جااازاأ الفاااال المؤ ااا  أو 

 .النهائط من الجامعة

إذا ثباا  نتيجااة التحقيااق، أل الطالاا  كااال فااط ةورتااه - أ     -( : 3) الما ة 

مشاااوباا روةيااة، أو ة ااا إلااى الجامعااة وهااو تحاا  

زاأ الفااال ماان الجامعااة لماادة توثياهااا، يو ااع عليااه جاا

فااالين دراساايين، وفااط ةالااة تكاااار ذلااك يفااال نهائياااً 

 .من الجامعة

إذا ثب  نتيجة التحقيق، أل الطال  كال فط ةورته مواد - ب 

مخاادرة أو أنااه  ااد تعااابى أو رود لهااا ، أو ة ااا إلااى 

الجامعة وهو تحا  توثياهاا ، يو اع علياه جازاأ الفاال 

 .النهائط من الجامعة

يجاااور الجماااع باااين عقاااوبتين تاااوديبيتين أو أكااااا مااان - أ      -(: 6) ا ة الم

 .العقوباا المناور عليها فط هذا النظام

فااط ةالاااة إيقاااع عقوباااة الفاااال المؤ اا  مااان الجامعاااة - ب 

تسح  هوية الطال  المفااول ويمناع مان الادخول إلاى 

الحااام الجااامعط خااالل ماادة الفااال إ  بااإذل مساابق ماان 

 .ةعميد شؤول الطلب

يحااام الطالاا  الااذي فااال ماان الجامعااة فاااال ً توديبياااً - د 

نهائياً من الحاول على شهادة ةسان السالوك، كماا ياتم 

تعمااايم أسااام الطالااا  المفااااول نهائيااااً علاااى الجامعااااا 

 .الاسمية والخاصة األخاى

تحفاااس  اااااراا فااااض العقوبااااا التوديبياااة فاااط ملاااف - أ      -(:01)الما ة 

ول الطلبة وتبلغ الجهة المختااة الطال  لدى عمادة شؤ

بفاااض العقوبااة  اارهااا إلااى عميااد الكليااة المعنااط وإلااى 
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المساااجل العاااام وإلاااى ولاااط أماااا الطالااا  وإلاااى الجهاااة 

الموفدة، إل وجدا، ولعميد الكلية المعنط و اع القااار 

 .فط لوةة اإلعالناا

على عميد الكلية تبلياغ جمياع  اااراا فااض العقوبااا - ب 

باة فاط كليتاه إلاى عمياد شاؤول الطلباة على أي مان الطل

 .ومديا وةدة القبول والتسجيل

  يحااق للطالاا  الااذي فااال ماان الجامعااة فاااالً توديبياااً - أ       -(:00)الما ة 

مؤ تاً التسجيل فاط الفاال الاايفط الاذي يسابق الفاال 

 .الذي فال فيه

  تحتسااا  للطالااا  المفااااول فااااال ً مؤ تااااً أي ماااواد - ب 

 .مدة فاله فط أي جامعة أخاىيدرسها خالل 

  يحااق للطالاا  المحااال إلااى التحقيااق أل ينسااح  ماان - أ      -(:05)الما ة 

 .الدراسة  بل انتهاأ التحقيق معه

تو ااف إجااااأاا تخااايج الطالاا  إلااى ةااين الباا  فااط - ب 

 .مو وع المخالفة التط ارتكبها

األول ماان كاال  يؤلااف مجلااس الكليااة فااط الشااها- 0      -أ      -(:08)الما ة 

عام جاامعط لجناة مان ثالثاة أع ااأ باإل اافة 

إلااى ع ااو رابااع اةتيااابط ماان أع اااأ الهيئااة 

التدريسااااية فااااط الكليااااة، وذلااااك للتحقيااااق فااااط 

المخالفاااا التااط ياتكبهااا الطلبااة داخاال مبااانط 

 .الكلية

 .تكول مدة اللجنة سنة واةدة  ابلة للتجديد- 5

إلاى اللجناة يتولى عميد الكلياة إةالاة المخالفااا - 3

 .للتحقيق فيها وتنسي  العقوبة المناسبة بشونها

يؤلاااف عمياااد شاااؤول الطلباااة فاااط مطلاااع العاااام - 0      -ب 

الجامعط لجنة من ثالثاة أع ااأ باإل اافة إلاى 

ع ااااو رابااااع اةتيااااابط ماااان أع اااااأ الهيئااااة 

التدريساااية فاااط الجامعاااة، وذلاااك للتحقياااق فاااط 

امعة المخالفاا التط ياتكبها الطلبة فط ةام الج

خارد مبانط الكليااا، ويجاور للعمياد فاط ةالاة 

 .ال اورة تشكيل أكاا من لجنة للتحقيق

 .تكول مدة اللجنة سنة واةدة  ابلة للتجديد- 5    
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يتولى عميد شؤول الطلبة إةالة المخالفااا إلاى - 3

هاااذه اللجناااة للتحقياااق فيهاااا وتنساااي  العقوباااة 

 .المناسبة بشونها

لاف مجلااس العماداأ فااط مطلااع العاام الجااامعط مجلساااً يؤ- أ      -(:01)الما ة 

توديبياااً يتكااول ماان عميااد شااؤول الطلبااة رئيساااً وعميااد 

الكليااة التااط يتبعهااا الطالاا  وثالثااة أع اااأ ماان الهيئااة 

التدريسية فط الجامعة ويتم تسمية ع و رابع اةتياابط 

ماان الهيئااة التدريسااية فااط الجامعااة، وذلااك للنظااا فااط 

الة إليه من عمياد شاؤول الطلباة أو مخالفاا الطلبة المح

 .من عمداأ الكلياا ةس  مقت ى الحال

 .تكول مدة المجلس سنة واةدة  ابلة للتجديد- ب    

لمجلااس العمااداأ فااط ةااا ا خاصااة أل يسااتبدل بااائيس - د 

 .مجلس التودي  رئيساً آخا لمدة محددة

يا المحالااة علاى لجاال التحقيااق ومجلاس التودياا  البا  فااط الق اا -(:02)الما ة 

إليهااا خااالل ماادة   تتجاااور ثالثااين يوماااً ماان تاااريخ إةالتهااا ماان 

الجهاااااا المختاااااة، ولااااائيس الجامعااااة تمدياااادها أل ا ت اااا  

الظاو  ذلك وعلى الطال  المخالف الماول أمام لجال التحقياق 

أو مجلااس التودياا  خااالل هااذه الماادة وللجااال التحقيااق ومجلااس 

يابياااً إذا لاام يمااال الطالاا  التودياا  الحااق فااط إصاادار العقوبااة غ

 .المخالف بعد تبليغه عن بايق اإلعالل فط الكلية للماة الاانية

إذا انتهاا  الماادة المحااددة ألي لجنااة ماان لجااال التحقيااق ومجلااس  -(:09)الما ة 

التودياا  تسااتما فااط ممارسااة صااالةياتها إلااى أل تشااكل لجااال 

 .جديدة ومجلس جديد يحل محلها

ةياا  إيقاع العقوباا التوديبية على الطلبة على النحو تحدد صال -(:03)الما ة 

- :التالط 

لع ااو هيئااة التاادريس أو ماان ياادرس المااادة، ةااق إيقاااع - أ 

و ( ب)و ( أ)العقوباااا المناااور عليهااا فااط الفقااااا 

 .من هذا النظام خطياً على الطال ( 4)من المادة ( د)

للعمياااد ةاااق إيقااااع العقوبااااا المنااااور عليهاااا فاااط - ب 

 .من هذا النظام( 4)من المادة ( ي)إلى ( أ)فقااا من ال

للعميد المخاتص ةاق مااادرة أي ماادة يادخلها الطالا  - د 

 .بهد  استخدامها ألي غاض غيا مشاوع
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لمجلس التودي  ةاق إيقااع العقوبااا المنااور عليهاا - د 

ماان هااذا النظااام وفقاااً لقناعتااه بالعقوبااة ( 4)فااط المااادة 

 .عاو ة عليهالمناسبة للمخالفة الم

ماان هااذه المااادة تكااول ( ب ، د)مااع مااعاااة الفقاااتين - أ     -(:03)الما ة 

جمياااع القاااااراا التوديبياااة نهائياااة، باساااتاناأ العقوبااااا 

ماان ( م)و ( ل)و ( ك)المناااور عليهااا فااط الفقااااا 

من هاذا النظاام، إذ يحاق للطالا  أل يساتونف ( 4)المادة 

ل خمساة عشااا لادى مجلاس العمااداأ أي  ااار منهاا خااال

يوماااً ماان تاااريخ صاادور القاااار أو إعالنااه فااط الكليااة، 

ولمجلااس العمااداأ أل ياااادق علااى القااااراا المتخااذة 

بشول الجزاأ أو يعدله أو يلغيه، وإذا لم يساتونف الطالا  

 .   اار الجزاأ يعتبا القاار التوديبط الاادر بحقه نهائياً 

ق فط ساجل تاصد العقوباا من درجة إنذار أول فما فو- ب 

 .الطال  األكاديمط

ينتهط مفعاول العقوبااا الماصاودة وتشاط  مان ساجل - د 

- :الطال  األكاديمط على النحو التالط 

 .اإلنذار األول بعد م ط فالين دراسيين- 0    

اإلناااذار المااازدود بعاااد م اااط ثالثاااة فااااول - 5

 .دراسية أو عند تخاجه

اإلنااااذار النهااااائط بعااااد م ااااط أربعااااة فاااااول - 3

 .يةدراس

با ط الجزاأاا بعد م ط فالين دراسيين بعد - 4

 .تخاد الطال  من الجامعة

يتااولى موظفااو األماان الجااامعط المحافظااة علااى األماان والنظااام  -(:06)الما ة 

داخل الحام الجامعط، وتكول للتبليغاا والتقاريا التط يقادمونها 

 .ةجيتها ما لم ياب  عكس ذلك

يتاااولى اختااصااااا مجلاااس التوديااا  فاااط لاااائيس الجامعاااة أل  -(:51)الما ة 

الجامعااة المناااور عليهااا فااط هااذا النظااام فااط ةالااة ال اااورة 

كحدوث مشاجااا أو شغ  أو اعتداأ على ممتلكاا الجامعة أو 

ا طااب أو إخالل بالنظام فيهاا ، ويبلاغ رئايس الجامعاة  اااره 

 .الذي يادره فط هذه الحالة إلى مجلس العمداأ

ة ا ستماار فط إجااأاتها التوديبية المناور عليهاا فاط للجامع -(:50)الما ة 

 .هذا النظام ةتى لو كان  المخالفة منظورة لدى جهاا أخاى
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يادر مجلس الجامعة األردنياة التعليمااا الالرماة لتنفياذ أةكاام  -(:55)الما ة 

 .هذا النظام

لسنة ( 45)ر م ( نظام تودي  الطلبة فط الجامعة األردنية) يلغى  -(:58)الما ة 

0676. 
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 الوعليمات الونقيذير لنظام تأ يب الطلبر ني الجا عر ا ر نير

 ن نظام تأ يب الطلبر رام ( 51)صا رة عن رئيس الجا عر بمووب الما ة 

 0666لسنر ( 61)

 

  

التعليمااا التنفيذياة لنظاام توديا  الطلباة " تُسمى هذه التعليمااا  -(: 0) الما ة 

 .، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها"فط الجامعة األردنية 

تااعى عند تشكيل أي لجنة تحقيق أو مجلس تودي  ا عتبااراا  -(: 5) الما ة 

التط تنص عليها وتحددها القوانين واألنظماة بد اة متناهياة، و  

 .يجور التوسع أو القياس على هذه الناور فط جميع األةوال

األنظماة علااى تاوليف مجلااس أو لجناة ماان إذا ناا  القااوانين أو  -(: 8) الما ة 

عدد معين من األشخار ولم تنص على جوار انعقاد هذه اللجنة 

أو المجلس من أ ل من هذا العادد فاال يكاول انعقادهماا مشااوعاً 

 .ما لم يح ا جميع األع اأ

وإذا نا  القوانين أو األنظمة على تاوليف لجناة أو مجلاس مان 

  عاان التاااايح باااحة أشااخار بااذواتهم أو بوظااائفهم وسااكت

ا نعقاااد عنااد تكاماال عاادد معااين ماان األع اااأ، فيكااول ة ااور 

جمياااع األع اااااأ  ااااورياً لاااااحة ا نعقااااد، فااااوي  ااااااراا 

تااادرها اللجنااة أو المجلااس دول أل يكونااا منعقاادين علااى هااذا 

 .النحو   تكول مشاوعة

  يجاااور لع اااو لجناااة التحقياااق أل يكاااول ع اااواً فاااط مجلاااس  -(: 1) الما ة 

تودي  التالط لهاا، ألل القاعادة األصاولية تق اط بوناه   يجاور ال

ألي ع و فط لجنة ابتدائية أل يكول ع واً فط لجنة استئنافية، 

 .أي   يجور لمن تولى التحقيق أل يتولى التودي 

  يجور لعميد الكلية أو عميد شؤول الطلبة أل يكول ع واً فط  -(: 2) الما ة 

لتااط تتااولى النظااا فااط المخالفاااا التااط لجنااة التحقيااق األوليااة ا

ياتكبها الطلبة، ألنه هاو الاذي يتاولى إةالاة المخالفااا إلاى هاذه 

 .اللجنة، كما   يجور له فط هذه الحالة أل يكول شاهداً 

  يجور للجنة التحقيق أو مجلس التوديا  تكلياف أةاد أع اائها  -(: 9) الما ة 

، بال يتعاين اساتدعاأ لمقابلة أةد الشهود وا ساتماع إلاى شاهادته

الشاااهد أمااام  أع اااأ اللجنااة أو المجلااس مجتمعااين، أو انتقااال 

اللجنة أو المجلس مجتمعين لمقابلته وا ساتماع إلاى شاهادته فاط 

 .األةوال التط توذل فيها القوانين واألنظمة والتعليماا بذلك
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ده علاى عند القيام بتحليف أةد الشهود اليمين، يتعاين أل ي اع يا -(: 3) الما ة 

القاااال أو كتابااه المقاادس وياادلط بمااا يفيااد أنااه ساايقول الااادق 

والحق و  شطأ غيا الادق والحق، بمعناى أل مالمساة كتااب 

 .ن واإلد أ بايغة اليمين يج  أل يكونا فط و   واةد

  يجااور للجنااة التحقيااق أو مجلااس التودياا  بعااد التو يااع علااى  -(: 3) الما ة 

بتغييااا م اامونه أو جاازأ ماان هااذا  مح ااا التحقيااق أل يقومااا

 .الم مول

عنااد امتناااع أةااد الشااهود عاان الح ااور أمااام مجلااس التودياا  أو  -(: 6) الما ة 

لجنة التحقيق لسب  أو آلخاا، تبلاغ الجهااا المختااة بالجامعاة 

بذلك  لالتاال ماع المساؤولين فاط الجامعاة إلة ااره باالطاق 

 .المشاوعة وبالتعاول مع جهة ا ختاار

بعد القياام بتحلياف الشااهد اليماين، يجاور أل توجاه إلياه األسائلة  -(:01)ة الما 

ليتااولى اإلجابااة عليهااا وتاادول كتابااة، علااى أل يو ااع علااى كاال 

صفحة أو ي ع بامة إبهامه عليها، كما يتعين أل يو ع أع اأ 

 .مجلس التودي  أو لجنة التحقيق على كل صفحة

لجنااة التحقيااق أل يسااتعمال أثناااأ    يجااور لمجلااس التودياا  أو -(:00)الما ة 

إجااأ التحقيق أجهزة تنا  باورة ساية لتكول وسيلة إثباا 

 ااد الطالاا  إ  فااط األةااوال التااط يااوذل فيهااا المشاااع بااذلك 

و من األصول واإلجااأاا التاط يانص عليهاا التشاايع، علاى 

أنه يجور استعمال مال هذه األجهازة بااورة علنياة لالساتئناس 

و ائع المح اا وتاذكا بعاض الجمال والعبااراا بها فط تسجيل 

 .الواردة فيه تحقيقاً للعدالة

إذا أصي  الطال  أثناأ التحقيق أو أثناأ جلساا مجلاس التوديا   -(:05)الما ة 

بحالة انهيار عابط أو نفسط أو بحالة إغماأ، ادعااأ أو ةقيقاة، 

 فيتعين على لجنة التحقيق أو مجلس التودي  أل يؤجال انعقادهماا

 .لموعد  ةق تحقيقاً ألكبا  در من العدالة

  يجور أل يشتاك فط لجنة التحقيق أو مجلس التودي  من كاال  -(:08)الما ة 

الطال   ايباً له ولو من درجاة بعيادة، كماا   يجاور أل يشاتاك 

فيهما من له مالحة فط تبائة الطالا  أو فاط إدانتاه، وفاط ماال 

يبلاغ عمياد الكلياة أو عمياد هذه األةاوال يتعاين علاى الع او أل 

شؤول الطلبة بذلك ويتنحاى عان مباشااة التحقياق، ويحال محلاه 

 .ع و ا ةتياب إلتمام التحقيق
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يجااا  أل تقاااوم لجناااة التحقياااق باااإبالع الطالااا  علاااى المخالفاااة  -(:01)الما ة 

المنسااوبة إليااه، وتحديااد موعااد إلجااااأ التحقيااق، وتااوفيا الجااو 

ة، وذلك بعدم تجايحه أو إهانته أو المالئم له ل ةساس بالطمونين

تهديااده، كمااا يتعااين علااى اللجنااة أو المجلااس أل يهيئااا للطالاا  

فاصااة الاادفاع عاان نفسااه بالوسااائل المشاااوعة كافااة، ذلااك ألل 

مقت ى القاعدة األصاولية فاط إجاااأاا التحقياق والتوديا  هاط 

 .أل تومين مظاها العدالة   يقل أهمية عن تومين العدالة نفسها

  يجااور أل يعا اا  الطالاا  فااط جميااع األةااوال علااى المخالفااة  -(:02)ما ة ال

الواةدة من أكاا من جهة توديبية واةدة داخل الجامعة، ألل ذلك 

يتنافى مع  واعد ا ختاار ونظام توديا  الطلباة فاط الجامعاة 

 .األردنية من جهة، ومع روح العدالة من جهة أخاى

إلااى لجنااة التحقيااق، يجاا  أل تااتم فااط  ااوأ إل  أةالااة الطالاا   -(:09)الما ة 

 شابين أساسيين

أل تكول هناك شكوى  د الطالا  تفياد بو اوع مخالفاة - :أولهما

منه وتبين و ائع هذه المخالفاة بالتفاايل، ساواأ أ ادم  

هاااذه الشاااكوى مااان العمياااد أم مااان أةاااد أع ااااأ هيئاااة 

التدريس أو من أةد موظفط الجامعة أو من أةاد الطلباة 

 .اأو من الغي

أل تسااند هااذه الشااكوى  ااد بالاا  أو بلبااة معينااين،  -:ثانيهمااا

ولهاااذا فاااإل الشاااكوى ا ةتمالياااة أو الغام اااة أو غياااا 

 .المحددة تكول غيا مقبولة

إذا أخل الطال  بالنظام وال بط الاذي تقت ايه جلسااا التحقياق  -(:03)الما ة 

أو التودي ، أو خاد عن ةدود األخالق واألدب فط تاافاته أو 

مخاببته ألع ااأ لجناة التحقياق، فيعتباا  اد ارتكا  مخالفاة فط 

توديبية جديدة، ويتعين فط هذه الحالاة و اف التحقياق ماع الطالا  

فوراً، وتنسي  أفعاله إلاى العمياد، لتقاوم الجهاة المخولاة بتشاكيل 

يومااً ، للنظاا فاط التهمتاين معااً وتنساي   02لجنة جديادة خاالل 

 .العقوبة المالئمة

يجااور ألع اااأ لجنااة التحقيااق أو مجلااس التودياا  عنااد وجااود  -:(03)الما ة 

خال  فط الاأي ةاول المخالفاة التوديبياة التاط ارتكبهاا الطالا ، 

أو ةول أي مسولة أخاى  د تاواجههم فاط التحقياق، أل يساتوذنوا 

رئيس الجامعة بوسابة العميد باستشارة مكت  الشؤول القانونية 

ةال هاذا الخاال ، و  يعتباا لالستئناس باالاأي الاذي يبدياه فاط 
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الاأي الذي يبديه المكتا  الماذكور  اااراً إداريااً بال مجااد رأي 

استشاري، كماا   يعتباا هاذا المكتا  فاط هاذه الحالاة خااماً أو 

 .ةكماً فط التحقيق

مان هاذه التعليمااا، تكااول ( 51)ماع مااعااة ماا ورد فاط المااادة  -(:06)الما ة 

لتوديااا  ومو اااوعهما إجاااااأاا التحقياااق وجلسااااا مجلاااس ا

والنتائج التط تسفاال عنهما من األساار التط   يجور إفشاؤها، 

ولهااذا يتعااين عاادم السااماح للطلبااة وغياااهم بح ااور إجااااأاا 

التحقيق أو جلساا مجلس التوديا  وارتيااد مكانهماا أو ا باالع 

 .على محا ا جلساتها

قااً لوكالاة رسامية، و  يمكن للطال  ا ستعانة بوةد المحاامين وف -(:51)الما ة 

يجور منع هذا المحامط من الح ور مع الطال  بحجة السااية، 

 .ألل الطال  ومحاميه يعتباال فط هذه الحالة شخااً واةداً 

يتعين على لجناة التحقياق عناد اساتماعها للشاهود أل تساتمع إلاى  -(:50)الما ة 

كااال شااااهد علاااى ةااادة، علاااى أناااه يجاااور لهاااذه اللجناااة إذا رأا 

ة أل تواجاااه الشاااهود بع اااهم وبعاااض، أو أل تاااواجههم  ااااور

 .بالمتهم

  يجور أل يتولى التحقيق ماع الطالا  ةاول مخالفاة واةادة فاط  -(:55)الما ة 

 .آل واةد داخل الجامعة أكاا من لجنة واةدة

تافع لجنة التحقيق تنسيبها إلاى العمياد المعناط مو عااً مان جمياع  -(:58)الما ة 

يكول هذا التنساي  مسابباً ووا احاً فاط  أع ائها ، كما يج  أل

 .معانية وخالياً فط عباراته من أي غموض أو إبهام

إذا رغ  فط استدعاأ شاهد ماا، ورأا لجناة التحقياق أو مجلاس  -(:51)الما ة 

التودي  أل استدعاأه سياب  وا عة غيا منتجة، فيحاق لهماا عادم 

دفاعاه عان  إجابة الطال  إلى بلبه، و  يعتبا ذلاك إخاال ً بحاق

 .نفسه

إذا صاادر  ااانول للعفااو العااام، فإنااه   يشاامل المخالفاااا التوديبيااة  -(:52)الما ة 

وإنمااا يشاامل فقااد الجاااائم الجزائيااة، ذلااك ألل أساااس المخالفاااا 

التوديبياااة هاااو مخالفاااة الشاااخص للواجبااااا القانونياااة والسااالوكية 

الشخص أما الجاائم الجزائية فوساسها معاداة . لوظيفته أو لمهنته

للمجتمع بارتكاب أفعال جامها المشااع أو با متنااع عان القياام 

 .بوفعال أما بمباشاتها المشاع

إذا امتنع الشاهد عن ةلف اليماين بحجاة أناه غياا بااها فيتعاين  -(:59)الما ة 

على لجنة التحقيق أل تمهله فتااة رمنياة مناسابة للتطهاا وةلاف 
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كفاً  عان ةلاف اليماين، اليمين، فإذا لم يساتج  لاذلك يعتباا مساتن

 .ويؤخذ ذلك المو ف  اينة  ده

عنااد ماااول أةااد الشااهود أمااام لجنااة التحقيااق أو مجلااس التودياا ،  -(:53)الما ة 

يجاا  علااى رئاايس اللجنااة أو رئاايس المجلااس أل يطلااع علااى مااا 

ياب  شخايته، ثم يسوله عن أسمه وعماه ومهنته ومحل إ امته 

اليماااين  بااال اإلد أ  وهااال هاااو مااان أ ابااااأ الطالااا ، ثااام يحلفاااه

 .بالشهادة

إذا كال الطال  أو أةد الشهود   يحسن التحدث باللغاة العابياة،  -(:53)الما ة 

فيج  علاى رئايس لجناة التحقياق أو مجلاس التوديا  أل يساتعين 

بوةد المتاجمين بعد أل يحلفه اليماين باول يتااجم ماا يسامعه مان 

أل يكااول هااذا الطالا  أو ماان الشااهد بااادق وأمانااة، و  يجاور 

المتاجم من بين أع ااأ لجناة التحقياق أو مان باين الشاهود ولاو 

 . بل الطال  بذلك

تاادول محا ااا جلساااا التحقيااق والتودياا  كتابااة بخااط اليااد و   -(:56)الما ة 

يجور أل يحدث أي ةك أو شط  فط محا ا لجنة التحقيق و  

أل يتخلل سطورها تحشاية، وإذا ا ت اى األماا شاط  أو رياادة 

كلمة، وج  على جميع أع ااأ لجناة التحقياق والطالا  التو ياع 

 .على الشط  أو الزيادة فط هامس المحا ا

يجاااور للجناااة التحقياااق أل تساااتعين بوةاااد الخباااااأ  ستقاااااأ  -(:81)الما ة 

الحقائق، كما يجور لها معاينة مكال الحادث أو أية مسائل مادياة 

 .أخاى لها عال ة بالتحقيق

إذا أةياال الطالاا  إلااى لجنااة التحقيااق أو مجلااس التودياا  فعلااى  -(:80)الما ة 

( 01)العميد المعنط إبالغ المسجل العام بذلك لتنفيذ أةكام المادة 

 .من نظام تودي  الطلبة

تبلااغ الجهااة المختاااة بفاااض العقوبااة  اارهااا إلااى عميااد الكليااة  -(:85)الما ة 

، ويقاوم المعنط، وإلى المسجل العاام، وإلاى عمياد شاؤول الطلباة

عميد شؤول الطلبة بإبالغ ولاط أماا الطالا  والجهاة الموفادة لاه 

 .إل وجدا بالعقوبة

يب  رئيس الجامعة فط الحا ا التط لم ياد عليها نص فاط هاذه  -(:88)الما ة 

 .التعليماا

عمداأ الكلياا وعميد شؤول الطلبة مساؤولول عان تنفياذ أةكاام  -(:81)الما ة 

 .هذه التعليماا
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 5101لسنر ( 12)ام نظام ر 
*
 

 نظام صندوق  عم الطالب ني الجا عات ا ر نير الرسمير

( 1)من المادة ( ل)والفقرة  الدسوور ن ( 001)صا ر بمقوضى الما ة 
 2009 لسنة( 58)من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 

 

 نظااام صااندوق دعاام الطالاا  فااط الجامعاااا)يساامى هااذا النظااام  -(: 0) الما ة 

ويعمال باه مان تااريخ نشااه فاط ( 5101األردنية الاسمية لسانة 

 .الجايدة الاسمية

يكاااول للكلمااااا التالياااة ةياماااا وردا فاااط هاااذا النظاااام المعاااانط  -(: 5) الما ة 

- : المخااة لها ادناه ما لم تدل القاينة على غيا ذلك

 ورارة التعليم العالط والبحم العلمط :ة ارالور  

 .لتعليم العالط والبحم العلمطوريا ا :الوريا   

 .أي جامعة أردنية رسمية :الجامعة   

الاساامية  ااصااندوق دعاام الطالاا  فااط الجامعاا :الاندوق

 .المنشو وفق أةكام هذا النظام 

لجنة إدارة الااندوق المشاكلة بمقت اى أةكاام   :اللجنــــة 

 .هذا النظام 

ارة فاااط المستشاااار الاقاااافط الاااذي تعيناااه الاااور:       المستشاااار 

 . الجامعة 

صااندوق دعاام الطالاا  فااط ) ينشااو فااط الااورارة صااندوق يساامى  -(: 8) الما ة 

يهد  إلى تقديم المنح أو القااوض ( الجامعاا األردنية الاسمية

الى الطالا ، وفقااً ألةكاام هاذا النظاام، وذلاك لتغطياة أي رساوم 

 .جامعية مقارة سواأ كال ذلك باورة كلية أو جزئية

- :تتكول الموارد المالية للاندوق مما يلط  -:( 1) الما ة 

 .المبلغ السنوي الذي تخااه الحكومة للاندوق -0

الهباا والتباعاا التط تاد الى الاندوق على أل تؤخاذ  -5

موافقة مجلس  الورراأ عليها إذا كانا  مان ماادر غياا 

 .أردنط

 .المبالغ المسددة من القاوض -3

 .عوائد استامار أموال الاندوق -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .02/4/5114من الجايدة الاسمية الاادر بتاريخ ( 4624)نشا فط العدد *      
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يفتح للاندوق ةساب خار  من موارنة الورارة يتم - أ      -(: 2) الما ة 

تنظيمه وا نفاق منه وفقااً لألصاول المقاارة فاط النظاام 

 .بمقت اهالمالط النافذ والتعليماا الاادرة 

تودع أموال الاندوق لدى البناك الماكازي األردناط أو - ب 

 .ماخص أي بنك 

تحااول للاااندوق ةساااب فاعااط فااط كاال جامعااة، يكااول - د 

المخاااااا المقااارة لااه ماان مبااالغ الاادعم بقاااار ماان 

اللجنااة لالنفاااق منااه لتغطيااة مبااالغ الماانح أو القاااوض 

 .المقارة للطلبة المستفيدين من الدعم

يتولى إدارة الااندوق لجناة بائاساة أماين عاام الاورارة - أ      -(: 9 )الما ة 

- :وع وية كل من 

 نائباً للائيس  أمين عام ورارة المالية - 0 

اثنين مان عماداأ شاؤول الطلباة فاط الجامعااا - 5

األردنية الاسامية يعينهماا الاوريا لمادة سانتين 

 .بالتناوب

 .ط الورارةمساعد األمين العام للشؤول الفنية ف- 3 

 .المديا المالط فط الورارة - 4 

 .مديا مدياية البعااا فط الورارة - 2

يكااول مااديا مديايااة البعااااا فااط الااورارة مسااؤو ً عاان - ب 

إعااداد الدراساااا وجمااع البياناااا والمعلوماااا الالرمااة 

لعمل اللجنة، يساعده فط ذلاك العادد الاالرم مان ماوظفط 

ماا يقاوم بالتنسايق باين الورارة الذين يساميهم الاوريا، ك

بمتابعة اللجنة والجهاا األخاى ذاا العال ة فيما يتعلق 

 .تنفيذ  ااراا اللجنة وتوصياتها 

- :تتولى اللجنة المهام والاالةياا التالية - أ  -(: 3) الما ة 

بتحدياد أساس دعام الطلباة ساواأ كاال التوصاية  -0

من ( 6)ذلك منحة أو  ا اً وفقاً ألةكام المادة 

 .لنظام هذا ا

إعااداد أنمااوذد العقااد الااذي ياانظم بااين الااورارة  -5

 .والطال  المستفيد من الدعم 

تحديد نوع الكفالة التط يقدمها الطالا  للاورارة  -3

 .ل مال تسديد القاض الذي يمنح له 
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إ اااار التوصااياا المقدمااة ماان اللجنااة المشااكلة  -4

مان ( 01)من الماادة ( د)بموج  أةكام الفقاة 

 .هذا النظام 

البنااك الااذي تااودع فيااه أمااوال الاااندوق تحديااد  -2

 .بما يحقق مالحته 

التوصية بتحديد أسس استامار أموال الاندوق  -6

ورفعه للوريا إل اارها علاى أل تؤخاذ موافقاة 

 .لس الورراأ عليها مج

 .أي أمور أخاى يكلفها بها الوريا -7

 .توصياتها إلى الوريا  عتمادها تافع اللجنة -  ب

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلماا - أ     -(: 3) الما ة 

بح ااور مااا   ويكااول اجتماعهااا  انونياااً دعاا  الحاجااة 

يقل عن خمسة من أع اائها علاى أل يكاول الاائيس أو 

نائبااه ماان بياانهم وتتخااذ  ااراتهااا وتوصااياتها بوكاايااة 

 .أع ائها 

يسمى رئيس اللجنة أماين ساا لهاا مان ماوظفط الاورارة - ب 

 .ولى اعداد جدول أعمالها وتدوين محا ا جلساتهايت

- :يشتاب فط الطال  الذي يستفيد من دعم الاندوق ما يلط  -(: 6) الما ة 

 .أل يكول أردنط الجنسية- أ 

 .أل يكول غيا  ادر على تسديد الاسوم الجامعية- ب 

أل   يكول مستفيداً مان دعام آخاا مان أي جهاة رسامية - د 

 .ب أي جهة أخاىأو موفداً على ةسا

أل يكاااااول مساااااجالً فاااااط الباناااااامج العاااااادي لدرجاااااة - د 

 .البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط 

التااكمااط فااط الفااال السااابق للفااال أل   يقاال معدلااه - هـ 

الاااذي سيحاااال فياااه علاااى دعااام عااان نقطتاااين أو عااان 

، ويستانى من ذلك الطال  المقبول فط الفاال %( 61)

 .الدراسط األول من دراسته 

 تجااااوراأل   يكاااول  اااد صااادر بحقاااه عقوباااة توديبياااة -  و

 .ا نذار

 ساااتفادة مااان دعااام الااااندوق مباشااااة اتقااادم بلبااااا - أ    -(:01)الما ة 

للمستشااار فااط الجامعااة وعلااى األنمااوذد المعتمااد لهااذه 

 .الغاية 
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( أ)يتولى المستشار ةااا الطلبااا الاواردة فاط الفقااة - ب 

 .رسالها للورارة من هذه المادة ، وتد يقها وإ

يشكل الوريا بناًأ على تنسي  األمين العام لجنة سانوية - د

مؤ تاااة مااان ماااوظفين مااان مدياياااة البعاااااا ومدياياااة 

تكنولوجياااا المعلومااااا وأي ماااوظفين آخااااين ، تكاااول 

مهمتهااا تفايااغ الطلباااا وتااد يقها وو ااعها فااط جااداول 

ةس  األسس المعتمادة للمفا الة باين المتقادمين ورفعاا 

 .ة للمااد ة عليها للجن

ض ساانوياً وبحااد أعلااى   يتجاااور وتقااار الماانح أو القااا- أ    -(:00)الما ة 

 .مقدار الاسوم الجامعية السنوية

من هذه المادة ، وفط ( أ)على الاغم مما ورد فط الفقاة   -ب

ةااا ا خاصااة ، يمكاان تقااديم ماانح تغطااط كاماال مقاادار 

 .الاسوم الجامعية بيلة مدة الدراسة 

القاااااوض تنافسااااياً وعلااااى أساااااس  وتخاااااص الماااانح -  د

ةاول الماشح لالستفادة منهاا علاى أعلاى النقااب وفقااً 

الااوريا بناااأ علااى توصااية اللجنااة ، ويااتم ألسااس يقاهااا 

 .نشاها فط الجايدة الاسمية 

يو ااف صااا  الاادعم المخاااص للطالاا  فااط أي ماان الحااا ا  -(:05)الما ة 

- :التالية

الجامعة ألي سب  من األسباب بما إذا تاك الدراسة فط - أ 

 .فاله أو انسحابه منها فط ذلك 

%( 61)إذا انخفض معدلة التااكمط عن نقطتين أو عن -  ب

 .فط فالين متتاليين

 .إذا صدر بحقه ةكم بجناية أو جنحة مخلة بالشا    -د

يتم تسديد القاض الذي يحال عليه الطال  من الاندوق خالل  -(:08)الما ة 

وذلااك وفااق أسااس ساانواا بعااد تخاجااه  خمااستتجاااور ماادة   

ت عها اللجنة ويعتمادها الاوريا ، ويسااي هاذا الحكام علاى مان 

( 05)، وفقااً  ةكاام الماادة يو ف صاا  الادعم المخااص لاه 

 .من هذا النظام 

يعفى الطال  المستفيد وكفيله من سداد القاض إذا توفى الطالا   -(:01)الما ة 

 .أ ورثته على أل يشمل هذا اإلعفا

يافع رئيس اللجنة فط نهاية كل سنة دراسية تقايااً إلاى الاوريا  -(:02)الما ة 

عااان نشااااباا الااااندوق وأعمالاااه ومباااالغ الااادعم المقدماااة مااان 
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الاااندوق لطلبااة كاال جامعااة واسااماأ المسااتفيدين منهااا وبيااال 

 .الو ع المالط للاندوق وأي أمور  اورية أخاى 

بنااأ علااى تنسااي  اللجناة ، التعليماااا الالرمااة  ياادر الااوريا ، -(:09)الما ة 

  .لتنفيذ أةكام هذا النظام

يلغى نظام صندوق دعم الطال  فط الجامعاا األردنية الاسمية  -(:03)الما ة 

علااى أل تبقااى التعليماااا والقااااراا   5114لساانة ( 28)ر اام 

الاااادرة بمقت اااه سااارية المفعااول إلااى أل تعاادل أو تلغااى أو 

  .بها وفقاً ألةكام هذا النظام  يستبدل غياها
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لسنر ( 2)تعليمات صندوق  عم الطالب ني الجا عات ا ر نير الرسمير رام 

والققرة ( 3) ن الما ة ( أ) ن الققرة ( 0)صا رة بمووب أ كام البند  (5100)

 ن نظام صندوق  عم الطالب ني الجا عات ( 09)والما ة ( 00) ن الما ة ( ج)

 5101لسنر ( 12)نير الرسمير رام ا ر 

 

تعليمااااا صاااندوق دعااام الطالااا  فاااط ) تُسااامى هاااذه التعليمااااا  -(: 0) الما ة 

، ويعمال بهاا اعتبااراً ( 5100الجامعاا األردنية الاسمية لسنة 

 .نشاها فط الجايدة الاسمية من تاريخ 

أدناه ما  يكول للكلماا والعباراا التالية المعانط المخااة لها -(: 5) الما ة 

 :ذلك غيالم تدل القاينة على 

 .ورارة التعليم العالط والبحم العلمط  :الورارة 

 .وريا التعليم العالط والبحم العلمط  :الوريا 

 .أمين عام الورراة  –رئيس لجنة إدارة الاندوق  :الائيس 

 أي جامعة أردنية رسمية  :الجامعـــة   

امعيااة متوسااطة رساامية أي كليااة جامعيااة أو ج: كليااة المجتمااع 

 .تمنح درجة الدبلوم 

نظاااام صاااندوق دعااام الطالااا  فاااط الجامعااااا : ام ــــــــــاااـالنظ

 .األردنية الاسمية المعمول به 

الطالاا  فااط الجامعاااا األردنيااة صااندوق دعاام  :دوق ـــــــالان

 .الاسمية المنشو وفق أةكام النظام 

 .لجنة إدارة الاندوق :ة ـــــــاللجنـــــ  

المستشاااار الاقاااافط الاااذي تعيناااه الاااورارة فاااط  : لمستشـــــــارا

 .الجامعة 

تكاااول أساااس ومعااااييا مااانح و ااااوض الااااندوق علاااى أسااااس  -(: 8) الما ة 

ةاول الطال  الماشح لالساتفادة منهاا علاى أعلاى النقااب وفقااً 

،  لجاااداول وتورياااع النقااااب الاااواردة فاااط ملحاااق هاااذه التعليمااااا

- : لتاليةوةس  األسس والمعاييا ا

أل يكاااول الطالااا  المساااتفيد مااان المنحاااة ، أو القااااض - أ 

 .ةاصالً على شهادة الدراسة الاانوية العامة األردنية 

الطالاا  مسااجالً فااط البانااامج العااادي لدرجااة أل يكااول - ب 

 .البكالوريوس ، أو دبلوم كلياا المجتمع 

ال يكاااو ل الطالااا  الماشاااح غياااا  اااادر علاااى تساااديد - د 

- :جامعية وفقاً للمعاييا الفاعية التالية الاسوم ال
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 .دخل الفاد الشهاي  -0

 .عدد األخوة فط الجامعاا وكلياا المجتمع  -5

فاااد أو األساااة وجيااوب لالمعوناااا التااط يتلقاهااا ا -3

 .الفقا 

 .مكال اإل امة  -4

فاط الفاال الساابق ( التااكماط / السانوي ) أل   يقل معدله  -د

/ ااال الااذي سيحااال فيااه علااى منحااة أو الساانة السااابقة للف

ويساااتانى مااان ذلاااك %( 61) ااااض علاااى نقطتاااين ، أو عااان 

 .الطال  المقبول فط الفال الدراسط األول من دراسته 

يكااول صااا  الماانح والقاااوض فااط المسااتوى الدراسااط  اامن  -(: 1) الما ة 

/ الساانوي ) بانااامج البكااالوريوس ، أو الاادبلوم ، وفااق المعاادل 

ا الطلاا  المسااتجد فيعتمااد معدلااه فااط شااهادة ، وأماا( التااكمااط 

 .الدراسة الاانية العامة لهذه الغاية 

مان هاذه التعليمااا يساتفيد ( 3)على الاغم مماا ورد فاط الماادة  -(:2) الما ة 

أةد األشقاأ فط األساة الواةدة من  اوض الااندوق فاط ةاال 

وجود ثالثة اشقاأ على األ ل غيا مستفيدين مان مانح و ااوض 

 .وق الاند

الدراساية للطالا  المساتحق كامال  القااوضأل تغطاط المانح  -أ    -(:9) الما ة 

 .ساعة معتمدة ( 42)الاسوم الجامعية ، وبحد أ اى 

مان هااذه الماادة رساوم المااواد ( أ)يساتانى مان أةكااام الفقااة  -ب

المعااادة التااط درسااها الطالاا  ، وكاناا  مشاامولة ماان  اامن 

 .منحة أو  اض الطال  

- : يتم توريع المنح والقاوض على النحو التالط  -(: 3) الما ة 

توريع المنح بالتساوي على كل لواأ مان ألوياة المملكاة - أ 

منحاة لكاال لاواأ لطلباة البكااالوريوس ، و ( 011)بوا اع 

الاادبلوم ، علااى أل ت اااعف ةاااة منحااة لطلبااة ( 51)

 . المحافظة التط   يوجد فيها ألوية 

 ا ااً لكال ( 551)وياة بوا اع تورع القاوض على األل- ب 

 .لواأ

تورع المنح غيا المستغلة فط اللاواأ علاى بقياة األلوياة - د 

فط المحافظة ، وةس  عدد الطلبة المتقادمين لماةلتاط 

 .البكالوريوس ودبلوم كلياا المجتمع 
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تااورع القاااوض غيااا المسااتغلة فااط اللااواأ علااى بقيااة - د 

المتقاادمين األلويااة فااط المحافظااة ، وةساا  عاادد الطلبااة 

 .لماةلة البكالوريوس 

منح دراسية لتخاص التمايض ( 406)يتم تخايص - هـ

تاورع علاى األلوياة بالتسااوي ، وفاط ةاال  طل ناث فقا

توفا منح غيا مستغلة فط أةد األلوية تورع علاى بقياة 

األلويااة فااط المحافظااة ، وةساا  عاادد الطلبااة المقتاادمين 

 .لماةلة البكالوريوس 

فاط وساائل اإلعاالم  والقاوضيتم اإلعالل عن بانامج المنح      -(: 3) الما ة 

بهااا الااائيس ، كمااا يااتم نشااا إعالناااا  المحليااة التااط يوصااط

خاصااة بالبانااامج فااط عماااداا شااؤول الطلبااة فااط الجامعاااا 

وكلياا المجتمع ، ومن خالل المستشار والمو اع اإللكتاوناط 

 .للورارة ، ولمدياية البعااا وا تفا ياا 

 :آلية تقديم الطلباا  -(: 6)  ة الما

تقديم بلباا اإلستفادة من دعم الاندوق إلكتاونيااً مان - أ  

الطالااا  مباشااااة ، وماااان خاااالل المو اااع اإللكتاونااااط 

 .مدياية البعااا وا تفا ياا / للورارة 

يتااولى المستشااار اسااتالم الوثااائق المحااددة للطالاا  فااط - ب

 يقها ، وإرسااالها بامجيااة تقااديم الطلباااا إلكتاونياااً وتااد

 .للورارة 

يشكل الوريا بناًأ على تنسي  األمين العام لجنة سنوية - د 

مؤ تاااة مااان مااااوظفط مدياياااة البعاااااا وا تفا ياااااا ، 

ومدياية تكنولوجيا المعلوماا ، وأي موظفين آخاين ، 

تكول مهمتها تد يق الطلباا من وا ع الوثائق المقدمة ، 

معتمادة للمفا الة وو عها فط جداول ةسا  األساس ال

 .بين المتقدمين ، ورفعها للائيس للمااد ة عليها 

للجنااة التحقيااق ماان الو ااع المااادي والمساالكط للطالاا  المقتاادم  -(: 01) المااا ة 

 .لالستفادة من القاض ، او المنحة بالطاق التط تااها مناسبة 

ل عان تدفع  يمة الاسوم الجامعية المستحقة للطالا  بعاد اإلعاال -(:00)الما ة 

 ااوائم الطلبااة المسااتحقين للماانح ، أو القاااوض بموجاا  كشااف 

مطالباااة مالياااة مااان الجامعاااة بقيماااة رساااوم السااااعاا المعتمااادة 

المسااتحقة عليااه ، أو بعااد  يااام الطالاا  بسااداد الاسااوم المسااتحقة 

 .بموج  وصل مقبو اا صادر عن الجامعة التط يدرس فيها 
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ة األو ااااع الدراساااية للطلباااة يتاااابع المستشاااار فاااط كااال جامعااا -(:05)الما ة 

المسااتفيدين ماان دعاام الاااندوق ، بمااا فااط ذلااك تطبيااق الحااا ا 

من النظاام فيماا يخاص و اف ( 05)المناور عليها فط المادة 

  .الدعم ، ويقوم بإعالم اللجنة بذلك  تخاذ القاار المناس  

 منحاة سانوياً للطلباة الملتحقاين فاط باناامج( 0111)ص اايخ -أ -(:08)الما ة 

البكااالوريوس بجااامعتط الطفيلااة التقنيااة ، والحسااين باان بااالل 

بالتساااوي للطلبااة المقبااولين فااط أي منهمااا ماان أبناااأ إ ليمااط 

 . الشمال والوسط بيلة فتاة دراستهم  

منحة سنوياً للطلباة الملتحقاين فاط باناامج ( 0111)يخاص  -ب

فاااط التخااااااا التطبيقياااة والمهنياااة وتاااورع علاااى  الاادبلوم

 .ةس  نسبة المتقدمين األلوية 

 ااض بالا  فاط ةاال فااله فااالً دائمااً أو / يتم إنهااأ منحاة   -(:01)الما ة 

مؤ تاً ، أو فط ةال تدنط معدله التااكماط لفاالين متتااليين ، أو 

فط ةال إيقاع عقوبة مسلكية علياه ، ويطالا  الطالا  الحاصال 

 .المالية المنفقة عليه خالل دراسته  بالمبالغعلى  اض 

أو %( 61( )التااكمااط/ الساانوي ) يعتمااد الحااد األدنااى للمعاادل  -(:02)المااا ة  

نقطاااة لااااا  مساااتحقاا الطلباااة الحاصااالين علاااى مااانح ( 5)

 .و اوض الاندوق فط الجامعاا وكلياا المجتمع 

 : أةكام عامة  -(:09)الما ة  

يكااول باادأ إةتساااب المنحااة أو القاااض لغاياااا صااا   - أ

لذي تقدم باه الطالا  للمنحاة أو المستحقاا المالية للفال ا

 .ساعة معتمدة كحد أعلى ( 42)القاض وبوا ع 

فط ةاال وجاود إردواجياة باين مانح أو  ااوض الااندوق  - ب

أخااااى ، فااإل إةااداهما تلغاااى بحياام تبقاااى وماانح بعااااا 

المنحة أو القاض األف ل للطال  ، وتتم مطالبته بالمباالغ 

ى ه علااـالمنفقااة فااط فااال اإلردواجيااة فااط ةااال ةاولاا

 . اض 

يافع الاائيس فاط نهاياة كال سانة دراساية تقاياااً إلاى الاورياعن  -(:03)الما ة 

نشااااباا الاااااندوق وأعمالااااه ، ومبااااالغ الاااادعم المقدمااااة ماااان 

كلياااة مجتماااع ، وأساااماأ والااااندوق للطلباااة فاااط كااال جامعاااة 

المسااتفيدين منهااا وبيااال الو ااع المااالط للاااندوق ، واي أمااور 

 . اورية أخاى 
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تكااول أسااس وآليااة تحااايل القاااض الااذي يحااال عليااه الطالاا   -(:03)المااا ة 

- :على النحو التالط 

يااتم تسااديد القاااض خااالل ماادة   تتجاااور خمااس ساانواا ماان  - أ

 .تخاجه 

تستحق  يمة القاض كامالً فط ةال مخالفة المقتاض لشاوب  - ب

اتفا يااة القاااض ، أو عاادم التزامااه بالتسااديد ةساا  اسااتحقاق 

 .أ ساب القاض 

ماة مالياة علاى المقتااض الاذي يتخلاف عان ساداد تستحق غاا -د

مان  يماة %( 2)القاض فط الحالاة الساابقة بنسابة   تتجااور 

 .القاض عن كل عام توخيا 

القاااض باسااتخدام آليااة مماثلااة لتحااايل  بيااتم تحااايل أ سااا -د

أموال المؤسساا المالية العامة ، ومان خاالل مخابباة الجهاة 

القااض ،  بل لحسام أ سااالتط يعمل بهاا المقتااض ، أو الكفيا

 .وتوريدها للاندوق 

يتم متابعة تسديد أ ساب القاض المستحقة للاندوق من خالل  -هـ

 .ورارة المالية ، وفقاً ل جااأاا المتبعة بهذا الخاور 

المعد من اللجنة لهذه الغاية للطلباة النموذد يعتمد سند التعهد وفق  -(:06)الما ة 

الااندوق لغايااا اساتكمال   ااوض مان/ على مانح الحاصلين 

 .اإلجااأاا ةس  األصول 

يشااكل الااوريا ماان بااين مااوظفط الااورارة لجنااة لدراسااة الحااا ا  -(:51)المااا ة 

اإلنسانية ، وتافع تقايااً بشونها إلى اللجنة التط لهاا ةاق تفاويض 

 .الائيس باتخاذ القاار المناس  بهذا الخاور

ذه التعليماا ـتط لم ياد عليها نص فط هللجنة الب  فط الحا ا ال -(:50)الما ة 

. 

تلغااى تعليماااا صااندوق دعاام الطالاا  فااط الجامعاااا األردنيااة  -(:55)المااا ة 

ض اروكافة التعليماا التط تتع( 5101)لسنة ( 3)الاسمية ر م 

 .مع أةكام هذه المواد 
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 الوعليمات الونقيذير لصندوق  عم الوعليم الجا عي ني الجا عر ا ر نير

 01/01/5115تاريخ ( 532/5115)عن  جلس العمداء بقراره رام  صا رة

 ن نظام صندوق  عم الوعليم الجا عي ني الجا عر ( 01)بمووب الما ة 

 5115لسنر ( 30)ا ر نير رام 

 

التعليماا التنفيذية لااندوق دعام التعلايم ) تُسمى هذه التعليماا  -(: 0) الما ة 

يعمل بهاا اعتبااراً مان تااريخ ، و( الجامعط فط الجامعة األردنية

 .إ اارها

يكول للكلماا والعباراا التالية المعانط المخااة لها أدناه ما  -(: 5) الما ة 

 :لم تدل القاينة على خال  ذلك

 .الجامعة األردنية :الجامعـــة   

 .صندوق دعم التعليم الجامعط :الاندوق   

 .لجنة إدارة الاندوق :اللجنـــــة   

الطال  المتفاغ المساجل لدرجاة البكاالوريوس  :  الطالـــ

 .فط البانامج العادي

مان نظاام الااندوق يشاتاب ( 8)مع مااعاة ماا ورد فاط الماادة  -(: 8) الما ة 

- :لالستفادة من الاندوق أل يتوافا فط الطال  ما يلط 

 .أل يكول أردنط الجنسية- أ   

نح أل يكااول مسااجال ً لعاا أ دراسااط ةساا  تعليماااا ماا- ب 

 .درجة البكالوريوس فط الجامعة

-د 
0
أل   يقااال معدلاااه الفاااالط فاااط الفاااال الساااابق  الاااذي  

نقطتااين، ويسااتانى ( 5)سيحااال فيااه علااى المنحااة عاان 

مااان ذلاااك الطلباااة المقبولااااول فاااط الفاااال األول ماااان 

 .دراستهم

أل يكااااول غيااااا  ااااادر علااااى تسااااديد الاسااااوم - 0        -د 

 .الجامعية كلياً أو جزئياً 

يتم إثباا عدم  درته على تساديد الاساوم مان و- 5

خالل دراسة و عه ةس  النموذد المعد لهاذه 

 .الغاية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .00/8/5113تاريخ  064/5113معدله بقاار مجلس العمداأ ر م     -0
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- :تقدم المنح وفق اإلجااأاا التالية  -(: 1) الما ة 

عااد تقااديم بلباااا ا سااتفادة ماان الماانح، تحاادد اللجنااة مو- أ 

وتقوم عماادة شاؤول الطلباة بااإلعالل عان هاذا الموعاد 

 . بل و   كا  من موعد التسجيل لمواد الفال التالط

تقاادم الطلباااا وفااق نمااوذد خااار تقاااه اللجنااة ويكااول - ب 

ماادعماً باااورة ماااد ة عاان دفتااا العائلااة، وأي وثااائق 

 .أخاى تساعد فط دراسة و ع الطال 

تقااوم عمااادة شااؤول الطلبااة ووةاادة القبااول والتسااجيل - د 

بالتوكاااد مااان تاااوافا الشااااوب المطلوباااة لالساااتفادة مااان 

 .المنحة

تافااع الطلباااا المسااتوفية للشاااوب إلااى اللجنااة  تخاااذ - د 

 .القاار المناس  بشونها

- :يااعى عند صا  المنح ما يلط  -(: 2) الما ة 

 .توافا جميع الشاوب المقارة- أ   

أل   يتجاور الحد األعلى للمنحة فاق رسوم السااعاا - ب 

المقااارة فااط الخطااة الدراسااية للتخاااص الملتحااق بااه 

 .الطال  مورعة على الفاول الدراسية

تاااا   يمااة المنحااة للجامعااة إ  إذا كااال الطالاا  فااط - د 

الفااال األول ماان دراسااته، وفااط هااذه الحالااة ياااد فاااق 

 .الاسوم له مباشاة

تزياااد المنحاااة عااان  يماااة فااااق رساااوم السااااعاا  أل  - د 

المعتمااادة للطالااا  الموفاااد علاااى ةسااااب أي جهاااة، أو 

 .الحاصل على دعم من أي جهة كان 

ماااان نظااااام ( 6)باإل ااااافة إلااااى مااااا ورد فااااط المااااادة - :أو ً     -(: 9) الما ة 

- :الاندوق، تو ف المنحة إذا تبين أل الطال 

 . دم معلوماا غيا صحيحة- أ    

ةاااال علاااى دعااام مااان الجامعاااة أو أي جهاااة - ب 

 .أخاى يزيد على فاق الاسوم

 .ألغط  بوله أو تسجيله ألي سب  كال- د    

انسااح  كلياااً ماان الجامعااة، أمااا إذا انسااح  أو - د 

أجااال دراساااته لفاااال دراساااط فتطباااق علياااه 

 .األةكام المتعلقة بالطلبة المنتظمين
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ن نظااام تودياا  ماا( 4)مااع مااعاااة مااا ورد فااط المااادة - :ثانياً 

الطلباااة النافاااذ فاااط الجامعاااة تكاااول مااادة و اااف اساااتفادة 

- :الطال  من المنحة على النحو التالط

للفال الدراسط العادي الذي يلط الفاال الاذي - أ 

 (.ر)أو / و ( و)أو ع  فيه العقوباا 

للفااالين الدراساايين العاااديين التاااليين للفااال ا- ب   

 (.ب)أو / و ( ح)لذي أو ع  فيه العقوباا      

للفاول الدراسية العادية الاالثة التالياة للفاال - د 

و ( ك)أو / و ( ي)الااذي أو عاا  فيااه العقوباااا 

 (.ل)أو /

أو / ينطبااااق و ااااف المنحااااة علااااى الفااااال و - د 

الفااول الاايفية التاط تقاع باين فاال إصاادار 

 .العقوبة ونهاية فال إيقا  المنحة

شاااها علاااى األ ااال، وتكاااول  ااراتهاااا تجتماااع اللجناااة مااااة كااال  -(: 3) الما ة 

باألغلبيااة وفااط ةالااة تساااوي األصااواا ياااجح الجاناا  الااذي 

 .صوا معه رئيس الجامعة

مان موارناة % 51تحدد اللجناة سانوياً نسابة   تتجااور - أ      -(: 3) الما ة 

 .الاندوق لالستامار

مان % 01تحدد اللجنة نسبة ا ةتيابط بما   يقال عان - ب

 .ق السنويةموارنة الاندو

تحدد اللجنة باق استامار أموال الاندوق وبماا يحقاق - د 

 .أهدافه وةاوله على أف ل العائداا

تساي أةكام هذه التعليماا علاى الطلباة الجادد المقباولين ابتاداأ  -(: 6) الما ة 

 .5115/5113من الفال الدراسط الايفط للعام الجامعط 

ا ا التط لم ياد عليها نص فاط هاذه يب  مجلس العمداأ فط الح -(:01)الما ة 

 .التعليماا
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نظام صندوق الطلبر ني الجا عر ا ر نير  
 0

 

  ن اانون( ب88)صا ر عن  جلس الجا عر بمقوضى الما ة 

 .0635لسنر ( 25)الجا عر ا ر نير رام 

 

" نظام صندوق الطلباة فاط الجامعاة األردنياة" يسمى هذا النظام  -(: 0) الما ة 

 .51/5/0674عمل به اعتباراً من وي

صاندوق يسامى صاندوق الطلباة فاط )ينشو فط الجامعاة األردنياة  -(: 5) الما ة 

 (.الجامعة األردنية

يهااد  صااندوق الطلبااة إلااى تقااديا التفااوق العلمااط لاادى الطااالب  -(: 8) الما ة 

وتنمية إةتاامهم للعمل اليدوي وسد ةاجااتهم وذلاك عان باياق 

 اااوض أو تشااغيلهم لساااعاا محااددة داخاال تقااديم ماانح لهاام أو 

 .الجامعة

- :تتولف موارد الاندوق من  -(: 1) الما ة 

 .منحة سنوية من ميزانية الجامعة- أ  

الهباااا والتباعاااا والماانح والوصااايا المقدمااة للجامعااة - ب 

 .لغاياا الاندوق

 .ريع أموال الاندوق واستاماراتها- د 

 .القاوض المستادة- د 

- :يكول لمجلس العمداأ الاالةياا التالية -(: 2) الما ة 

 .رسم السياسة العامة السنوية للاندوق- أ    

 .إ اار األسس التط تاا  بموجبها أموال الاندوق- ب    

 .منا شة ميزانية الاندوق السنوية وإ اارها- د    

مؤلفااة ماان نائاا  " لجنااة صااندوق الطلبااة" تشااكل لجنااة تساامى  -(: 9) الما ة 

يس للشااؤول اإلداريااة وعميااد شااؤول الطلبااة واألمااين العااام الااائ

ورئيس الخدماا الطالبية وأمين اتحاد الطلبة، ولهاا أل تساتونس 

 .باأي مندوب من الكلية المختاة أو الوةدة اإلدارية المختاة

- :تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤولياا التالية -(: 3)الما ة 

ذها بعاد ماااد ة مجلاس إعداد ميزانياة الااندوق وتنفيا- أ 

 .العمداأ عليها

 .تقديم تقايا فط نهاية العام المالط لمجلس العمداأ- ب    

 .و ع  واعد اإل ااض وبايقة تسديد القاوض- د    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ايادة الاسامية بتااريخ مان الج 5277مان العادد  0362نشا هاذا النظاام فاط الاافحة  -0

5/6/0672. 

اتخاذ القاااراا بخااور المانح والقااوض والتشاغيل - د 

للطلبااة المسااتحقين ةساا  النظااام والتعليماااا ودراساااا 

 .اللجنة

يحااتفس الاااندوق باااورة مسااتماة باةتيااابط للنفقاااا الطارئااة  -(: 3) الما ة 

 .تحدده الميزانية السنوية

ا المالية للاندوق أةكام النظام المالط فيماا يطبق على المعامال -(: 6) الما ة 

  يتعااارض مااع أةكااام هااذا النظااام وتحااتفس الاادائاة الماليااة فااط 

الجامعة بالسجالا والبطا اا  والكمبيا ا وجميع القيود المالية 

 .األخاى الالرمة للاندوق وتقوم بتنظيمها

 .ا الاندوق  تستوفى أية فوائد على األموال التط يقا ه -(:01)الما ة 

يااادر رئاايس الجامعااة التعليماااا التنفيذيااة لتطبيااق أةكااام هااذا  -(:00)الما ة 

 .النظام

 .رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أةكام هذا النظام -(:05)الما ة 
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 الوعليمات الونقيذير لصندوق الطلبر ني الجا عر ا ر نير

 56/1/5111يخ تار 3/0/3/1603صا رة بقرار رئيس الجا عر رام 

 

التعليمااا التنفيذياة لااندوق الطلباة فاط ) تُسمى هذه التعليمااا  -(: 0) لما ة ا

 .ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إ اارها( الجامعة األردنية

تكاول للكلماااا التاليااة المعااانط المخااااة لهااا أدناااه مااا لاام تاادل  -(: 5) الما ة 

- :القاينة على خال  ذلك

 جامعة األردنيةال :الجامعــــة   

 صندوق الطلبة :الانـدوق   

 لجنة صندوق الطلبة :اللجنــــــة   

الطال  بمستوى البكالوريوس ويحمل الجنساية  :الطالــــ  

األردنيااة والمسااجل للدراسااة فااط الفااال الااذي 

 .يطل  له الدعم المادي

يهاااد  الااادعم الماااادي الاااذي يقدماااه الااااندوق للطلباااة بوشاااكاله  -(: 8) الما ة

- :إلى ( القاوض، التشغيل، المنح، المساعداا الطارئة)

مساااعدة الطلبااة الااذين يواجهااول صااعوباا ماديااة علااى - أ 

 .ا ستماار فط دراستهم

 .تشجيع التفوق الدراسط- ب    

 .تنمية اةتاام الطلبة للعمل- د    

 .مساعدة الطلبة فط ةا ا بارئة ملحة- د    

لجناااااة كااااال عاااااام جاااااامعط  يماااااة القااااااوض تحااااادد ال- أ     -(: 1) الما ة 

والمساااااعداا الطارئااااة وأجااااور التشااااغيل فااااط  ااااوأ 

 .الموارنة المخااة للاندوق

تتخذ اللجنة القااراا الالرمة لااا  القااوض ومانح - ب 

أوائل الكلياا واأل سام المختلفة، ولتحدياد أعاداد الطلباة 

 .للتشغيل فط كلياا الجامعة ووةداتها اإلدارية

( 2) الما ة 
1
يشتاب بالطال  المساتفيد مان أي ناوع مان أناواع الادعم الماادي  -:

 -:الذي يقدمه صندوق الطلبة ما يلط 

 .أل يكول أردنط الجنسية- أ   

                                                 
 .53/01/5103تاريخ  0/5103/0567عدل بقاار األستاذ الدكتور رئيس الجامعة ر م ( 0)
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أل يكااااول مسااااجالً لعاااا أ دراسااااط ةساااا  التعليماااااا - ب 

المعمااول بهااا فااط الجامعااة فااط الفااال الااذي يطلاا  فيااه 

 .المساعدة المالية 

ي خالل الفصل الصيفي إال من ال يجوز منح دعم ماد    -ج
 .خالل برنامج تشغيل الطلبة 

ماان أربااع نقاااب ( نقطتااين)أ  يقاال معدلااه التااكمااط عاان - د 

لماةلاااة البكاااالوريوس، وثاااالث نقااااب مااان أرباااع نقااااب 

 . لماةلة الدراساا العليا

أ  يكاااول موفاااداً مااان أي جهاااة رسااامية أو خاصاااة و  - هـ 

 .ان يتقا ى راتباً دورياً من أي جهة ك

أن ال يكون قد صدر بحقه عقوبة تأديبية من اإلنذار أو - و  
أكثر ، ما لم يكن قد انتهى مفعول العقوبة سنداً ألحكام 

 .النظام 
أن ال يكون الطالب قد شارك في مشاجرة أو عنف - ز  

 جامعي وصدرت بحقه عقوبة ولو تقادمت   
أل يكااول  ااد م ااى علااى انتظامااه فااط الدراسااة فااال - ح 

 .اسط واةد على األ لدر

تعطاااى األولوياااة فاااط الااادعم الماااادي للطلباااة المقباااولين - ب 

 (  التنافسط ) ةس  البانامج العادي 

تااعااى نساابة الساااعاا المعااادة إلااى مجمااوع الساااعاا   -ي

 .المسجلة عند تحديد  يمة التباع للطال  

 .أل تاب  ةاجته  المادية- ك 

 .سبةأية شاوب أخاى تااها اللجنة منا- ل 

 

 ااوض، )  يستفيد الطال  من أكاا مان وجاه مان أوجاه الادعم  -(: 9) الما ة 

فط نفس الفال سواأ كاال الادعم مان ( منح ، تشغيل، مساعداا

داخل الجامعة أو خارجها إ  فط ةا ا خاصة وبقاار من لجنة 

 .الاندوق

- :تاتيباا صا  القاوض -(: 3) الما ة 

اساااط الحاااد األ ااااى تحااادد اللجناااة فاااط كااال فاااال در- أ 

للساااعاا المعتماادة التااط يغطيهااا القاااض لكاال بالاا  

والنسبة المئوية من  يمة رسوم هذه الساعاا وذلاك فاط 

 . وأ المخاااا المتوافاة
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يااتم اإلعااالل عاان فااار الحاااول علااى  اااوض  باال - ب 

أربعااة أساااابيع علااى األ ااال ماان موعاااد تسااجيل الماااواد 

 .للفال الاانط 

 

 

شعبة المساعداا والخدماا فط عمادة  تقدم الطلباا فط- د 

 .شؤول الطلبة وفق الشاوب والنموذد المعتمد

تقاااوم اللجناااة باااالنظا فاااط الطلبااااا واتخااااذ القاااااراا - د 

 .الالرمة بشونها

يااتم صااا  القاااض بموجاا  كمبيالااة ماليااة شااايطة أل - هـ 

 .يقوم الطال  بإة ار كفيل

عد ساتة أشاها مان تخااد الطالا  يبدأ تسديد القاوض ب- أ      -(: 3) الما ة 

المقتاااض وعلااى أ ساااب شااهاية تحاادد  يمتهااا ماان  باال 

 .وةدة الشؤول المالية

تتااولى وةاادة الشااؤول الماليااة مسااؤولية مطالبااة الطلبااة - ب 

 .المقتا ين أو كفالئهم بتسديد المبالغ المقتا ة

إذا تااااك الطالااا  المقتااااض الجامعاااة ألي ساااب  مااان - أ      -(: 6) الما ة 

ألسااباب أو إذا فااال ماان الدراسااة، يطلاا  منااه أو ماان ا

 .كفيلة تسديد  يمة القاوض المستحقة ةس  األصول

يجااور للجنااة إعفاااأ الطالاا  أو كفيلااه ماان تسااديد  يمااة - ب 

القاااض أو القاااوض المسااتحقة فااط ةااا ا الوفاااة أو 

العجااز الكاماال شااايطة أل يكااول الطالاا  علااى مقاعااد 

العجااز الكاماال، أو لاام  عنااد ةاادوث الوفاااة أو. الدراسااة

يماااض أكااااا مااان عاااام واةاااد علاااى تخاجاااه أو تاكاااه 

 .الجامعة

تحاااتفس الجامعاااة بحقهاااا فاااط مالةقاااة المقتا اااين أو كفالئهااام  -(:01)الما ة 

بااالطاق القانونياااة فاااط ةالاااة امتناااعهم أو تقاعساااهم عااان ساااداد 

 .المبالغ المقتا ة

-(:00)الما ة 
0
ةااااداا اإلداريااااة تاتيباااااا تشااااغيل الطلبااااة فااااط الكلياااااا والو 

- :المختلفة

تبلااغ الكلياااا والوةااداا اإلداريااة اللجنااة بإعااداد الطلبااة - أ 

الااذين تحتاااد لتشااغيلهم والمهااام التااط ساايكلفول بهااا  باال 

 .أسبوع واةد على األ ل من بدأ الفال الدراسط
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مان هاذه التعليمااا، ( 2)مع مااعاة ماا ورد فاط الماادة - ب 

جنة ووفق عدد السااعاا يتم تشغيل الطلبة بقاار من الل

 .واألجور التط تحددها اللجنة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .08/7/5112تاريخ  06/5112معدلة بقاار مجلس الجامعة ر م - 0

تنساا  الكليااة أو الوةاادة اإلداريااة أو الاادائاة أو الماكااز - د 

العلمااط أسااماأ الطلبااة الااذين تاغاا  فااط تشااغيلهم وفااق 

التط تما  الموافقاة عليهاا وذلاك بموجا   ائماة األعداد 

تاسااال إلاااى عماااادة شاااؤول الطلباااة فاااط بداياااة الفاااال 

الدراسط، كما تنس  الجهة الااغبة بالتشاغيل عادداً مان 

أسماأ الطلبة كاةتياب فط ةالة استنكا  أي مان الطلباة 

 .الواردة أسماؤهم فط القائمة األصلية

اأ الطلبة الاذين تام تقوم عمادة شؤول الطلبة بتد يق أسم- د 

تنساايبهم وفااق أسااس التشااغيل المعمااول بهااا ، وتعتباااا 

األسماأ التاط تنطباق عليهاـا األساس أساماأ معتمادة فاط 

ذلااك الفااال فااط القااائمتين  األصاالية وا ةتياااب وتبلااغ 

 .الجهة الااغبة فط التشغيل بذلك

لطلبااة تحااتفس الكليااة أو الوةاادة اإلداريااة بسااجل كاماال ل- أ      -(:05)الما ة 

- :الذين يعملول فيها يبين األمور التالية

 .أسم الطال  ومكال عمله

 .ببيعة العمل

البانااامج األساابوعط مااع بيااال الساااعاا األساابوعية 

 المقارة للطال  

 .مالةظة الكلية أو الوةدة اإلدارية عن عمل الطال 

–ب 
0

    
 
تقوم عمادة شؤول الطلبة بتزويد وةدة الشؤول - 0

طلااع كاال فااال دراسااط بوسااماأ الماليااة فااط م

الطلباااااة المعتمااااادة فاااااط القاااااائمتين األصااااالية 

 .وا ةتياب

تقااوم الكليااة أو الوةاادة اإلداريااة أو الاادائاة أو - 5

الماكاااز العلماااط بتنظااايم كشاااوفاا فاااط بداياااة 

الشها التالط للتشغيل تبين فيها أسم الطال  من 

ثالثة مقاابع ور ماه الجاامعط وسااعاا العمال 

 .من العميد أو المديا المعنطوتعتمد القوائم 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .08/7/5112تاريخ  06/5112معدلة بقاار مجلس الجامعة ر م - 0

تاسل هذه الكشوفاا إلى وةدة الشؤول المالية - 3

مباشاااة لاااا  مسااتحقاا الطلبااة فااط بدايااة 

 .الشها التالط للتشغيل

المكاااف بااه وفااق مقت ااياا  كاال بالاا    يقااوم بالعماال- د 

 .العمل يعتبا  اار تشغيله ملغى

كل بالا  فاال عان العمال ألساباب توديبياة يحاام مان - د 

 .ا ستفادة من  اض العمل للمدة التط تقارها اللجنة

- :تاتيباا صا  منح األفااد والشاكاا -(:08)الما ة 

تعلن اللجنة عان المانح التاط تقادمها الشااكاا واألفاااد - 

 . يح شاوب المانحينمع تو

تقدم الطلباا فط شعبة المساعداا والخدماا فط عمادة - 

 .شؤول الطلبة وفق النموذد المعتمد

تختاااار اللجناااة المساااتفيدين مااان هاااذه المااانح مااان باااين - 

 .المتقدمين وفق شاوب المانحين إل وجدا

 :تاتيباا صا  مساعداا للطلبة فط األةوال الطارئة -(:01)الما ة 

ماااان هااااذه ( 2)الشاااااوب الااااواردة فااااط المااااادة تااااوافا   -

 .التعليماا

إعااداد دراسااة ةالااة لو ااع الطالاا  وبيااال مااا يسااتدعط - 

 .هذه المساعدة

يااتم صااا  هااذه المساااعدة بتنسااي  ماان عميااد شااؤول - 

 .الطلبة وموافقة اللجنة

تااااا  المااانح والقااااوض وأجاااور التشاااغيل بقااااار مااان لجناااة  -(:02)الما ة 

سياساااة العاماااة التاااط ياسااامها مجلاااس صاااندوق الطلباااة وفقااااً لل

 .العمداأ

 .دوق الطلبةنيتولى عميد شؤول الطلبة تنفيذ  ااراا لجنة ص -(:09)الما ة 
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 تعليمات المنح للطلبر الموميزين ني الجا عر ا ر نير

 51/3/5112تاريخ  3/0/18/3103صا رة عن رئيس الجا عر بقراره رام 

 م صندوق الطلبر ني الجا عر ا ر نير ن نظا( 00)إسونا اا لنص الما ة 

 

تعليماااا الماانح للطلبااة المتمياازين فااط )تُساامى هااذه التعليماااا  -(: 0) الما ة 

 .ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها( الجامعة األردنية

ينُشااو  ةساااب خااار فااط صااندوق الطلبااة فااط الجامعااة - أ      -(: 5) الما ة 

- :مما يلط لتمويل المنح، وتتكول وارداته 

 .المبالغ المخااة سنوياً فط موارنة الجامعة -0

الهباا والتباعااا والوصاايا المقدماة للجامعاة  -5

 .لغاياا هذه المنح

يجااور للشاااكاا أو البنااوك أو المؤسساااا األخاااى أو - ب 

األفاااااد اإللتااازام بتقاااديم منحاااة كاملاااة أو أكااااا للطلباااة 

 .تخاص/ المتميزين فط كلية 

يشتاب فاط الطالا  الماشاح للحااول علاى المنحاة ماا - أ     -(: 8) الما ة 

- :يلط 

أل يكااول  ااد م ااى علااى دراسااته فااط الجامعااة  -0

مدة   تقل عن فالين دراسيين، وأنهى بنجااح 

 .ثالثين ساعة معتمدة على األ ل( 31)

أل   يكاااول مبعوثااااً أو ةاصاااال ً علاااى منحاااة  -5

 .تغطط كامل رسومه الجامعية

فاااط آخاااا فاااالين أل يكاااول مساااجال ً رسااامياً  -3

 .دراسيين عاديين  بل صدور  اار المنحة

أل يكااول مسااجال ً فااط أةااد الباااامج الدراسااية  -4

 .لماةلة البكالوريوس

نقطاة، ( 3ر62)أل   يقل معدله التااكمط عن  -2

وفااط كليتااط الطاا  وباا  األساانال أل   يقاال 

 .نقطة( 3ر62)المعدل العام النسبط عن 

ماان هااذه ( 5)لمااادة ماان ا( ب)مااع مااعاااة نااص الفقاااة - ب 

التعليماا، تُو ف المنحة عن الطال  إذا انخفض معدلاه 

نقطاااة فاااط أي فاااال دراساااط ( 3ر62)التااكماااط عااان 

 .خالل مدة المنحة
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تُقدم المنحة للطال  الحاصل على أعلاى معادل تااكماط - أ    -(: 1) الما ة 

أو علااى أعلااى معاادل عااام نساابط علااى مسااتوى الكليااة 

 .الواةدة

تساااوي المعاادل التااكمااط أو المعاادل النساابط فااط ةااال - ب 

لطالبين فوكاا، تُعطى المنحة للطال  الذي أنهاى بنجااح 

عدداً أكبا مان السااعاا المعتمادة، وفاط ةاال اساتماار 

تساوي المعد ا، تعطى المنحة للطالا  األعلاى معاد ً 

 .فط المواد التخااية

-د 
0
تُغطااى المنحااة الاساااوم الجامعيااة علاااى أساااس رساااوم  

( التنااااافس)لساااااعة المعتماااادة فااااط البانااااامج العااااادي ا

المطلوباة ماان الطالا ، وذلااك عاان العاام الجااامعط الااذي 

 ةال على المنحة عنه

تقوم وةدة القبول والتسجيل فاط نهاياة كال عاام جاامعط بتجهياز  -(: 2) الما ة 

 ائمااة الطلبااة الماشااحين للحاااول علااى الماانح للعااام الجااامعط 

 .التالط

يُادر رئيس الجامعة  ااره بالموافقة على صا  المنح المالية  -(: 9) الما ة 

 .أعاله( 2)للطلبة المشار إليهم فط المادة 

-(: 3) الما ة 
5
يقااوم صااندوق الطلبااة فااط بدايااة كاال فااال دراسااط بتسااديد  يمااة  

الاسااوم الجامعيااة المسااتحقة علااى الطلبااة الحاصاالين علااى هااذه 

 .المالية المنح بناأ ًعلى مطالبة من وةدة الشؤول

يب  رئيس الجامعة فط الحا ا التط لم ياد عليها نص فط هاذه  -(: 3) الما ة 

 .التعليماا

رئيس الجامعة ومديا القبول والتسجيل وماديا وةادة الااناديق  -(: 6) الما ة 

المالية ومديا وةدة الشؤول المالياة مساؤولول عان تنفياذ أةكاام 

 .هذه التعليماا
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 .00/7/5116تاريخ  7/0/43/8364معدلة بقاار الائيس ر م  -0
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 .8/6/5112تاريخ  7/0/43/01383معدله بقاار الائيس ر م  -5
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 نظام صندوق أبناء الشهداء ني الجا عر ا ر نير

  ن( 80)صا ر عن  جلس الجا عر ا ر نير بمقوضى الما ة 

.  0635لسنر ( 25)ا عر ا ر نير رام اانون الج
0
 

 

صاااندوق أبنااااأ " ينشاااو فاااط الجامعاااة األردنياااة صاااندوق يسااامى  -(: 0) الما ة 

الشاااااهداأ فاااااط الجامعاااااة األردنياااااة، ويعمااااال باااااه مااااان تااااااريخ 

05/05/0673. 

يهااد  صااندوق أبناااأ الشااهداأ فااط الجامعااة األردنيااة إلااى تاادبيا  -(: 5) الما ة 

همة فااط تعلاايم أبناااأ الشااهداأ عاان مااوارد ماليااة ماان أجاال المسااا

 .بايق منحهم منحاً دراسية فط  الجامعة األردنية

يتولى إدارة شؤول الاندوق مجلاس مؤلاف مان خمساة أع ااأ  -( : 8) الما ة 

 .يختارهم مجلس العمداأ لمدة سنتين  ابلة للتجديد

- :يتولى مجلس الاندوق المهام التالية -(: 1) الما ة 

 .فيا أموال الاندوق وإيااداتهالعمل على تو- أ  

 .تحديد  يمة المنح الدراسية- ب 

ا تاااااح اإلجاااااأاا التاااط سااايتم بموجبهاااا إعطااااأ هاااذه - د 

 .المنح

- :تتكول وارداا الاندوق وأمواله من  -( : 2) الما ة 

 .منحة سنوية مقدمة من الجامعة األردنية- أ 

 .تباعاا أساة الجامعة- ب 

عينية أو نقدية يوافق عليها مجلس  أية هباا أو تباعاا- د 

الااندوق مقدمااة ماان متبااعين ماان األردل وماان الاابالد 

العابية ومن البلدال األخااى مان ةكومااا ومؤسسااا 

 .وأفااد

 .ريع أمواله المنقولة وغيا المنقولة واستاماراتها- د 

 ينتفع من هذا الاندوق الطلبة المسجلول المنتظمول فط الجامعة -(: 9) الما ة 

 .األردنية من أبناأ الشهداأ العاب فط  تالهم مع العدو
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مان الجايادة الاسامية بتااريخ  5277مان العادد  0386نشا هاذا النظاام فاط الاافحة  -0

5/6/0672. 

 

- :دوق ما يلط يشتاب فيمن يستفيد من منح هذا الان -(: 3) الما ة 

 .أل يكول محتاجا ً - أ    

 .أل   يكول مبعوثاً من جهة رسمية أو غيا رسمية- ب    

تادر عن رئيس الجامعة تعليماا بناأ على ا تااح مان مجلاس  -(: 3) الما ة 

 .الاندوق

 .رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أةكام هذا النظام -(: 6) الما ة 
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 0633نر لس( 06)نظام رام 

 نظام صندوق المنح لطلبر الدراسات العليا الموقواين ني

 الجا عر ا ر نير

  ن اانون الجا عر ا ر نير ( 81)صا ر بمقوضى الما ة 

 0635لسنر ( 25)رام 

 

نظاام صاندوق المانح لطلباة الدراسااا العلياا ) يسمى هذا النظام  -( :0)الما ة 

ويعمال باه اعتبااراً ( 0678المتفو ين فط الجامعة األردنية لسانة 

 .من تاريخ نشاه فط الجايدة الاسمية

صاندوق المانح لطلباة ) ينشو فط الجامعة األردنية صندوق باسام  -(: 5) الما ة 

ويهااد  إلااى ( الدراساااا العليااا المتفااو ين فااط الجامعااة األردنيااة

تقااديم الماانح للمتفااو ين ماان بلبااة الدراساااا العليااا فااط الجامعااة 

سس والقواعد التط يقارها مجلس العمداأ فاط األردنية  من األ

 .الجامعة

- :تتولف موارد هذا الاندوق من  -(: 8) الما ة 

 .مخاااا سنوية من موارنة الجامعة األردنية- أ    

التباعاااا والهباااا التااط تقبلهااا الجامعااة ألغااااض هااذا - ب 

 .الاندوق

 .أية موارد أخاى يوافق عليها مجلس العمداأ- د    

يتاااولى إدارة شاااؤول الااااندوق مجلاااس الدراسااااا العلياااا فاااط  -(: 1)  ة الما

الجامعااة األردنيااة، بمااا فااط ذلااك تلقااط بلباااا الماانح واختيااار 

 .مستحقيها وفقاً للقواعد واألسس التط يقارها مجلس العمداأ

لمجلااس العمااداأ إصاادار التعليماااا التنفيذيااة لتطبيااق أةكااام هااذا  -(: 2) الما ة 

 .النظام
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 تعليمات المنح لطلبر الدراسات العليا ني الجا عر ا ر نير

1
 

 

 

تعليماااا الماانح لطلبااة الدراساااا العليااا فااط " تساامى هااذه التعليماااا  ( :0)المااا ة

 .ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها "  الجامعة األردنية

لاام تاادل يكااول لكاال ماان الكلماااا التاليااة المعنااى المبااين إراأهااا ، مااا  ( :5)الما ة

 :القاينة على غيا ذلك
 

 الجامعة األردنية:   الجا عـر

 رئيس الجامعة:  الرئيـس

 كلية الدراساا العليا فط الجامعة :   الكليـــر

 مجلس الكلية:  المجلـس

 عمادة البحم العلمط:   العمــا ة

 بال  الدراساا العليا:   الطـالب       
 

- :ا فط هذه التعليماا من تتكول المنح الوارد ذكاه (:8)الما ة 

 :منح الكلية ، وهط  :اوالا 

 منحة التدريس - أ

 منحة المساعدة فط التدريس - ب

 منحة التفاغ للمتفو ين -جـ

 :منح العمادة ، وهط  :ثانياا 

 منحة المساعدة فط البحم  -أ

 منحة مستلزماا البحم -ب

منح أخاى مقدمة من جهاا أخاى غيا مذكورة أعاله، تحدد  :ثالثاا 

وبها الجهاة المانحاة لهاا وتوافاق عليهاا الجامعاة األردنياة شا

 .ةس  األصول

مع مااعاة الشاوب األخاى الواردة فط هذه التعليماا، يشاتاب فاط  (:1)الما ة 

 :الطال  للحاول على أي منحة ما يلط 

 .أل يكول مسجالً بوال المدة التط يحال فيها على المنحة - أ

يبط إلخاللاااه بقاااوانين أل   يكاااول  اااد أو اااع علياااه جااازاأ تاااود - ب

 .الجامعة وأنظمتها وتعليماتها خالل مدة دراسته

                                                 
 .07/2/5101تاريخ ( 535/5101)صادرة عن مجلس العمداأ بقااره ر م ( 0)
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  نح كلير الدراسات العليا

 إجراءات الحصول على منح الكلية

 

 .حصول الطالب على نموذج طلب المنحة من الكلية   - أ :  أولً  (:2)الما ة 
تعبئة بياناا نموذد بلا  المنحاة واعتمادهاا مان وةادة   -ب 

تسجيل، وتسليم النموذد إلاى  سام التخااص القبول وال

فط الو   الذي تحدده الكلياة وتعلان عناه فاط بداياة كال 

 .فال دراسط 

تحديااد نااوع المنحااة المطلوبااة وةجمهااا بو ااوح علااى   -جااـ 

 .نموذد بل  المنحة 

إرفاااق الوثااائق المطلوبااة كافااة ةساا  نااوع المنحااة مااع   -د  

 .نموذد بل  المنحة 

ديم الطلباا إلى أ ساام التخااص  بال أسابوع مان يكول تق -أ:  ثانياا 

 (.باستاناأ الفال الايفط ) بدأ الفال الدراسط 

يعلاان عاان أسااماأ المسااتفيدين فااط كلياااا التخاااص فااط  -ب

 .األسبوع األول من بدأ الفال الدراسط

بقااار مان الاائيس بنااأ علاى توصاية مان تاا  المنح  -جـ

 .مجلس الكليـــة

 

  نحر الودريس ( أ)

 

تعطى منحة التدريس لطال  الدكتوراة لمدة   تزياد علاى سابعة    -أ (:9) الما ة

اثناط عشاا دينااراً ( 05)فاول عادياة، وتااا  علاى اسااس 

 .لكل ساعة

يشاااتاب فاااط بالااا  الااادكتوراه المتقااادم للحااااول علاااى هاااذه   -ب

 -:المنحة

 .أل يكول  د م ى على تسجيله فال واةد على ا  ل. 0

كماط فااط مااواد الدراسااا العليااا ةااين أل   يقال معدلااه التاا .5

( 3.41)تقدمااه للمنحااة وخااالل فتاااة ةاااوله عليهااا عااان 

 . نقطة

أل يكول  ادراً على التادريس وذلاك بنااأ علاى توصاية مان  .3

 .مجلس القسم المعنط
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سااعاا ( 6)يكول الع أ التدريساط للطالا  الحاصال علاى المنحاة  (:3)الما ة 

 .ال كحد أعلىمعتمدة من مستوى البكالوريوس فط الف

تلغى المنحة ويو اف صاافها للطالا  مان تااريخ اإللغااأ بقااار مان  (:3)الما ة 

- :المجلس فط الحا ا التالية

إذا لم يكن أداؤه التدريسط مقبو ً ، وذلاك بتنساي  مان رئايس  - أ

 .القسم 

إذا انسح  أو انقطع عن الدراساة خاالل الفاال الاذي ةاال  - ب

 .فيه على المنحة

ليه جزاأ توديبط خالل الفال الذي ةال فيه على إذا أو ع ع   -جـ

 .المنحة

إذا ألغااط  بولااـه أو تسااجيله أو فااال ماان الجامعااة ألي سااب     -د

 .خالل الفال الذي ةال فيه على المنحة

عند توريع منح التدريس الع أ التدريسط ألع اأ الهيئة يُااعى  -أ (:6)الما ة 

 .التدريسية فط  سم التخاص

تاط تطااح بااامج دكتاوراه ولاديها نقاص فاط أع اااأ لأل ساام ال -ب

الهيئة التدريسية لتدريس مواد من مستوى البكالوريوس إعطااأ 

األولوياااة لطلباااة الااادكتوراه الموجاااودين علاااى مقاعاااد الدراساااة 

لتدريس هذه المواد بموج  أةكاام هاذه المنحاة، ومان ثام تعياين 

أع اااأ هيئااة تدريسااية ماان خااارد الجامعااة محا اااين غيااا 

 .اغينمتف

 

  نحر المساعدة ني الودريس ( ب)

 

أوالا  (:01)الما ة 
1
يشتاب فط بالا  الدراسااا العلياا الاذي يتقادم للحااول   -:

 -:على هذه المنحة ما يلط 

أل يكااول  ااد م ااى علااى تسااجيله فااال واةااد علااى  - أ

 .األ ل

أل   يقل معدله التااكماط فاط ماواد الدراسااا العلياا  - ب

له عليهاا عان ةين تقدماه للمنحاة وخاالل فتااة ةااو

 .نقطة ( 3.41)

                                                 
 .02/01/5105تاريخ ( 0550/5105)بقاار مجلس العمداأ ر م ( هـ+د)ا يف البندين ( 0)
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أل يكاااول  اااادراً علاااى التااادريس وذلاااك بنااااأ علاااى  -جاااـ 

 .توصية من مجلس القسم المعنط

أن ال يكون الطالب موفداً على حساب أي جهة  -د
خارجية أو حاصالً على منحة أخرى من أي 

 .مصدر آخر من خارج الجامعة 
فه بها أن يكون الطالب متفرغاً للقيام بأية أعمال يكل-هـ 

 .القسم داخل الكلية 
يتم تكليف الطال  بوعمال المساعدة فط التدريس بتحدياد   -:ثانياا  

اسماأ المواد وأر امهاا بماا فيهاا المختباااا علاى نماوذد 

بل  المنحاة مان  بال المجلاس بنااأ علاى توصاية لجنتاط 

 .الدراساا العليا فط القسم والكلية المعنية

بلبااا مانح المسااعدة فاط التادريس فاط بداياة كال  يتم البا  فاط -أ (:00)الما ة 

فااال دراسااط ماان  باال المجلااس بناااأ علااى تقاااريا رؤساااأ 

 .األ سام المبين فيها نوع العمل وةجمه

ب
1
تعطااى المنحااة لطالاا  الماجسااتيا لماادة   تزيااد علااى أربعااة  -

فاااول عاديااة ، ولطالاا  الاادكتوراه لماادة   تزيااد علااى سااتة 

 .فاول عادية 

 

- :تكول  يمة منحة المساعدة فط التدريس كما يلط  (:05)الما ة  

دينار شهاياً لطال  الماجستيا شايطة ال يعمل ما ( 511)  - أ

ساااعة فااط األساابوع، وتكااول  يمااة ناااف ( 06)معدلــااـه 

( 8)دينار شهاياً شايطة أل يعمل ما معدلاه ( 011)المنحة 

 .ساعاا فط األسبوع

ه شايطة ال يعمل ما ديناراً شهاياً لطال  الدكتورا( 521)  - ب

ساااعة فااط األساابوع، وتكااول  يمااة ناااف ( 06)معدلـــااـه 

( 8)ديناراً شهاياً شايطة أل يعمل ما معدله ( 052)المنحة 

 .ساعاا فط األسبوع

يقدم الطال  الحاصال علاى المنحاة أو نااف المنحاة كشافاً شاهاياً  (:08)الما ة 

اً ماان بالساااعاا التااط عملهااا ونااوع العماال الااذي  ااام بااه ماااد 

 .، ورئيس القسم الذي يعمل فيه الطال (إل وجد) المشا  عليه 

                                                 
 .02/01/5105تاريخ ( 0550/5105)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)
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تو ف المنحة و  تجادد اعتبااراً مان تااريخ  ااار المجلاس بايقافهاا  (:01)الما ة 

بتنسي  من ع و هيئة التدريس المعنط ورئايس  سام التخااص 

 .إذا لم يكن أداأ الطال  مقبو ً فط المساعدة فط التدريس 

 

 قرغ للموقواين نحر الو( ج)

 

 :تغطط هذه المنحة ما يلط. أ (:02)الما ة 

رسوم الساعاا المعتمدة المسجلة فط الفاال الدراساط وفقااً  -0

 .للخطة الدراسية

دينار لطال  الادكتوراه  ( 511)مخاااا شهاية مقدارها  -5

 .دينار لطال  الماجستيا( 011)و

 :يستانى من المنحة. ب

اا والماااواد المتعلقاااة بشااااب رساااوم ا متحانااااا والااادور. 0

 .تحقيق اللغة

 .المواد ا ستدراكية. 5

المواد التط يدرسها الطال  من خاارد خطتاه الدراساية إذا . 3

 . لم يحال على موافقة مسبقة لدراستها

يحادد مجلاس العماداأ عادد مانح التفاوق المخاااة للكليااا      -أ (:09)الما ة 

م جامعط بتنسي  والتخاااا فط األ سام فط بداية كل عا

 .من الكلياا

مان تعلن كلية الدراساا العليا عن مانح التفاوق المخاااة    -ب

 .  بل مجلس العمداأ

تماانح المنحااة فااط كاال فااال دراسااط للطالاا  الااذي يحااال     -د

علااى أعلااى معاادل تااكمااط مماان ياشااحهم  ساام التخاااص 

لهذه المنحة، وإذا تساوى أكاا من بال  فط المعدل األعلى 

 .الفال، يتم منحهم جميعاً  فط ذلك

- :يشتاب فط الطال  المتقدم للحاول على هذه المنحة ما يلط  (:03)الما ة 

أل   يقل تقادياه عان ممتاار فاط البكاالوريوس أو أل يكاول  1 - أ

األول على دفعته للطلبة الملتحقاين بباناامج الماجساتيا وعان 

 .هممتار فط الماجستيا للطلبة الملتحقين ببانامج الدكتورا

                                                 
(

1
 .53/5/5102تاريخ ( 027/5102)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر  م (  
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أل   يكول موفاداً علاى ةسااب أي جهاة خارجياة أو ةاصاالً  -ب

 .على منحة أخاى من أي مادر آخا من خارد الجامعة

أل يكول متفاغاً للدراسة والبحم فاط الجامعاة باوال المادة  1 - د

التااط يحااال فيهااا علااى المنحااة الكاملااة ، وال   يقاال العاا أ 

فااال  ، باسااتاناأ ساااعاا معتماادة( 6)الدراسااط للطالاا  عاان 

 .التخاد 

د
2
أل يكول  د م ى على تسجيل الطال  فااالً دراساياً واةاداً   -

 .( ممتار)على األ ل وأل   يقل معدله عـن 

 .أل يكول مسجال على البانامج العادي -هـ

  تعطى المنحة شاب توافا المخاااا المالية الالرمة لتغطية  -أ (:03)الما ة 

 .نفقاتها

ويمكن تجديدها  التالط لقبول الطال  لفالفط امنحة التعطى  -ب

أربعاة فاااول ولطالاا   علااىلطالا  الماجسااتيا لمادة   تزيااد 

 .ستة فاول لىالدكتوراه لمدة   تزيد ع

منحة بما   يزيد اليجور تشغيل الطلبة الحاصلين على   -د

ساعاا معتمدة أو ما يعادلها دول أل تتحمل ( 3) على

 .أي نفقاا إ افية جامعةال

 :تو ف المنحة و  تجدد فط أي من الحا ا التالية : (06) الما ة

 .نقطة(3.62)إذا انخفض المعدل التااكمط للطال  عن . 0

تسع ساعاا معتمادة ( 6)إذا  ل عدد الساعاا التط سجلها عن . 5

 .فط الفال الدراسط

اذا خالف الطال  أياً مان شااوب المانح أو ثبا  أناه يجماع باين . 3

ورد فط جوار الجمع باين المانح، وفاط هاذه  منحتين خالفاً لما

 .الحالة تستاد منه المبالغ التط   يستحقها 

 

  نــح عما ة البحث العلمي

 إوراءات الحصول على  نح العما ة
 

                                                 
 .56/05/5100تاريخ ( 0166/5100)ر م  عدل  بقاار مجلس العمداأ( 5)

 .02/01/5105تاريخ ( 0550/5105)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)
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اإلعالل من  بل العمادة عن مشاريع البحوث العلمية المدعومة   -أ (:51)الما ة 

لياة التخااص داخلياً أو خارجياً ألع اأ هيئة التدريس فط ك

 .وذلك بعد الموافقة على هذه المشاريع

تعبئة النموذد الخار بالمنحة وإرفاق الوثائق المطلوبة معه،  -ب

إل ) ومن ثم تسليمه إلى  سم التخاص بعد موافقاة المشاا  

 .عليه( وجد 

تحديااد نااوع المنحااة المطلوبااة بو ااوح علااى نمااوذد بلاا   -جااـ

 .المنحة

ة بقاااار ماان الااائيس بناااأ علااى إصاادار الموافقااة علااى المنحاا -د

 .توصية مجلس البحم العلمط، وإعالم عميد الكلية بالقاار 

 .التعا د مع المستفيد من المنحة بموج  عقد مؤ   -هـ

صااا  المنحااة شااهاياً بناااأ علااى تقايااا يقدمااه الطالاا  بعااد  -و

 .اعتماده من الباةم الائيس
 

  نحر المساعدة ني البحث( أ)

 

ب فااط بالاا  الدراساااا العليااا المتقاادم للحاااول علااى هااذه يشااتا (:50)المااا ة 

 :المنحة ما يلط 

 .أل يكول  د م ى على تسجيله فال واةد على األ ل -0

أل يكول بوال المدة التط يحال فيها على المنحاة متفاغااً  -5

 .للبحم فط الجامعة

أل   يقال معدلااه التااكماط فااط مااواد الدراسااا العليااا ةااين  -8

( 3.41)اة الحاااول عليهااا عاان تقدمااه للمنحااة وخااالل فتاا

 .نقطة

أل يتم تكليفه بوعماال المسااعدة فاط البحام مان  بال مجلاس  -1

البحم العلمط بناأ علاى توصاية الباةام الاائيس وبموافقاة 

وفقاااً لمنهجيااة العماال الموصااوفة فااط ( إل وجااد)المشااا  

 .مشاوع البحم المدعوم

ة الالرمة لتغطياة تعطى المنحة شاب توافا المخاااا المالي. 0 (:55)الما ة 

 .نفقاتها فط مشاوع البحم المدعوم 

يااتم الباا  فااط بلباااا ماانح المساااعدة فااط البحاام فااط أي و اا  . 5

 .خالل العام الدراسط 
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تعطااى منحااة المساااعدة فااط البحاام لطالاا  الماجسااتيا لماادة   . 3

ولطالااا  الااادكتوراه لمااادة   (  خمساااة فااااول)تزياااد علاااى  

 .(سبعة فاول) زيد على ــــــــت

( 311) كحااد أعلااى تكااول  يمااة منحااة المساااعدة فااط البحاام  -أ (:58)المااا ة 

ديناراً شهاياً لطالا  ( 521)و   دينارشهاياً لطال  الدكتوراة

 .الماجستيا مقابل العمل على البحم المدعوم 

تكااول  يمااة ناااف منحااة المساااعدة فااط البحاام كحااد أعلااى  -ب

ديناااااراً ( 052)دينااااراً شاااهاياً لطالاااا  الااادكتوراة و ( 021)

 .شهاياً لطال  الماجستيا مقابل العمل على البحم المدعوم

يقدم الطال  الحاصل على منحة البحم العلمط تقاياااً شاهاياً إلاى  (:51)الما ة 

العمادة يبين فيه ا عمال التط تم انجارها وذلك فط نهاية كل شها 

ماااد اً ماان المشااا  أو الباةاام الااائيس وذلااك بتعبئااة النمااوذد 

 .المعتمد

 :تو ف المنحة و  تجدد فط أي من الحا ا التالية (:52)الما ة 

إذا لم يكن اداأ الطال  مقبو ، وذلك بتنساي  مان المشاا   .0

 .أو الباةم الائيس اعتباراً من تاريخ التنسي /و

 .نقطة( 3441)إذا انخفض المعدل التااكمط للطال  عن  .5

ب  أنه يجمع بين إذا خالف الطال  أياً من شاوب المنح أو ث .3

منحتين خالفااً لماا ورد فاط جاوار الجماع بينهماا، وفاط هاذه 

 .الحالة تستاد منه المبالغ التط   يستحقها

 

  نحر  سولز ات البحث( ب)
 

تعطىى هىذه المنحىة بقىرار مىن الىرئيس بنىاء علىى توصىية مجلىس  (:59)الما ة 
البحث العلمي وتنسيب المشرف والقسىم لتىوفير المسىتلزمات مىن 
اجهزة ومواد ضرورية من أجل اسىتكمال إجىراء بحىوث رسىائل 

 .الماجستير والدكتوراة لطلبة الدراسات العليا
يشااتاب فااط بالاا  الدراساااا العليااا المتقاادم للحاااول علااى هااذه  (:53)المااا ة 

المنحااة أل يكااول  ااد ووفااق لااه علااى مخطااط الاسااالة وتاام تعيااين 

 .المشا  عليها

اا المتقاادمين للمنحااة فااط أي و اا  خااالل العااام يااتم الباا  فااط بلباا (:53)المااا ة 

 .الجامعط
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ثالثة آ   ديناار تعطاى لمااة ( 3111)يكول الحد األعلى للمنحة  (:56)الما ة 

واةدة، ويجاور فاط ةاا ا أخااى يقادرها مجلاس البحام العلماط 

ريااادة هااذه المنحااة فااط  ااوأ األسااباب والمباااراا التااط يقاادمها 

خمساة ( 2111)على للمنحاة علاى القسم، على أل   يزيد الحد األ

 .آ   دينار

 

 أ كام عا ر
 

يمكن جمع منحة مستلزمات البحث مع المىنح األخىرى الىواردة  -أ (:81)الما ة 
 .في هذه التعليمـات

 .جور الجمع بين المنح المختلفة التط تقدمها الكليةي - ب

  يجور الجمع بين منحة المساعدة فاط البحام وأي مان مانح  -جـ

 .الكلية

 

تحااال الحااا ا التااط لاام ياااد عليهااا نااص فااط هااذه التعليماااا إلااى  (:80)المااا ة 

 .مجلس العمداأ للب  فيها

 

تلغااى جميااع التعليماااا والقااااراا التااط تتعااارض مااع أةكااام هااذه  (:85)المااا ة 

 .   التعليماا
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 Sasakawa Young Leadersتعليمات  نحر ساساكاوا للقا ة الشباب 

Fellowship Found(Sylff ) لطلبر الدراسات العليا ني  قول العلوم

صا رة عن  جلس العمداء  ، االووماعير واإلنسانير ني الجا عر ا ر نير

 . 50/9/5111تاريخ ( 010/5111)بقراره رام 

 

  تعليماااا منحااة ساساااكاوا للقااادة الشااباب )تُسامى هااذه التعليماااا  -(: 0) الما ة 

(Sylff )طلبااة الدراساااا العليااا فااط ةقااوق العلااوم ا جتماعيااة ل

 (.واإلنسانية فط الجامعة األردنية

يكول للكلماا والعباراا التالية المعاانط الاواردة إراأهاا، ماا لام  -(: 5) الما ة 

- :تدل القاينة على خال  ذلك

 .الجامعة األردنية :الجامعة    

 .منحة ساساكاوا للقادة الشباب :المنحـة    

اللجنة التوجيهية للمنحة المشكلة بموج  المادة  :اللجنـة 

من ا تفا ية المو عة بين الجامعة األردنياة ( 5)

 .ومؤسسة نيبول اليابانية

- :تغطط المنحة ما يلط  -(: 8) الما ة 

 .الاسوم الدراسية- أ    

 .تكلفة الكت - ب    

 .المعيشة- د    

- :يحال على المنحة ما يلط  يشتاب فط الطال  لكط -(: 1) الما ة 
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أل   يكااول ةاصااالً علااى منحااة ماان أي جهااة، أو أل - أ 

 .يتقا ى راتباً من داخل الجامعة أو خارجها

ب
1
سااااعاا معتمااادة فاااط ( 6)مساااجالً الطالااا  أل يكاااول -  

الفال على األ ال باوال المادة التاط يحاال فيهاا علاى 

المنحاااة ومتفاغااااً للدراساااة فاااط الجامعاااة، وأل   يقااال 

 .نقاب 4نقطة من ( 3ر4)معدله التااكمط عن 

تعطى المنحة لطال  الماجستيا لمدة   تزيد عن سنتين - أ      -(: 2) الما ة 

ولطال  الدكتوراة  لمدة   تزياد عان ثاالث سانواا و  

 .تحس  منها مدة ا نقطاع أو ا نسحاب أو التوجيل

يمااا، مان هاذه التعل( 8)مع مااعاة ماا ورد فاط الماادة - ب 

 .يتم الب  فط بلباا المنح  بل بداية كل عام جامعط

تكااول  يمااة المنحااة الكاملااة لطلبااة الماجسااتيا والاادكتوراة كمااا  -(: 9) الما ة 

- :يلط

 .الاسوم الجامعية كاملة- 0   

 .ثالثمائة دينار سنوياً بدل كت ( 311)- 5   

 .مائة وخمسين ديناراً شهاياً ( 021)- 3   

- :يشتاب فط المتقدم للمنحة ما يلط  -(: 3) الما ة 

 .أل يكول مقبو  ً فط بانامج الماجستيا أو الدكتوراة -0

 .أل يكول أردنط الجنسية -5

عامااااً عناااد تقدماااه  32يفاااال أل   يزياااد عمااااه عااان  -3

 .للمنحة

 .أل يبدي  درة على التميز والقيادة -4

أل يكااول مو ااوع بحاااه  اامن إبااار فلساافة المنحااة  -2

األصااااالة ) قافيااااة وا جتماعيااااة التغيااااااا الا: التااااالط

 (.والحداثة والدين

أل يكول متفو اً فط دراسته، ويحس  مدى تفو ه ةس   -6

 -:جدول المفا لة التالط 

معدل 

 الاانوية

معدل 

 البكالوريوس

امتحال 

كفاأة لغة 

 انجليزية

امتحال كفاأة 

 لغة عابية

 المجموع مقابلة

51% 41% 01% 01% 51% 011% 

                                                 
(
 . 50/00/5100تاريخ ( 0151/5100)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 057 

 

عد صدور القاار من اللجناة بتخاايص المانح للطلباة الفاائزين ب -(: 3) الما ة 

بهاااا تاااادر جمياااع المااساااالا الخاصاااة بالو اااع األكااااديمط 

للممنوةين من رئيس  سم التخاص إلى عميد كلياة التخااص 

 .ثم إلى عميد كلية الدراساا العليا

كال  يقدم الطال  تقايااً للجنة عن سيا بحاه ودراسته عند نهاية -(: 6) الما ة 

فال جامعط، وعند تعيين مشا  للطال  يبدي للمشاا  رأياه 

 .كتابة فط ذلك التقايا

تلغى المنحة ويعيد الطال  المبالغ التط دفعا  لاه بقااار - أ      -(:01)الما ة 

من اللجنة التط  اارا اعطااأه تلاك المنحاة، وذلاك فاط 

- :الحا ا التالية

إذا ثب  أل الطالا  غياا متفااغ وأناه يتقا اى  -0

 .راتباً شهاياً من جهة ما

 .إذا ثب  أل الطال  ةاصل على منحة أخاى -5

 .إذا خالف أياً من شاوب المنحة األخاى -3

تو ف المنحة و  تجادد إ  بقااار مان اللجناة وذلاك فاط - ب 

- :الحالتين التاليتين

إذا لاام يكااان األداأ األكااااديمط للطالااا  مقباااو  ً - 0

وذلاااك بتنساااي  مااان المشاااا  ورئااايس  سااام 

خاص وعميد الكلية وفط هذه الحالة تو اف الت

 .المنحة اعتباراً من تاريخ التنسي 

إذا انخفاااض المعااادل التااكماااط للطالااا  عااان - 5

 .نقطة، دول أسباب تقبلها اللجنة( 3ر5)

تباا  اللجنااة فاااط الحااا ا التاااط لاام يااااد عليهااا ناااص فااط هاااذه  -(:00)الما ة 

 .التعليماا
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 وراةتعليمات  نح الودريس لطلبر الدكو

 53/2/5115تاريخ ( 009/5115)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 (نظام صندوق المنح لطلبر الدراسات العليا) ن ( 2)إلى نص الما ة  باالسونا 

 

تعليماا منحة التادريس لطلباة الادكتوراة ) تُسمى هذه التعليماا  -(: 0) الما ة 

ويعماال بهااا ، (الااذين يكلفااول بالتاادريس فااط الجامعااة األردنيااة

 .اعتباراً من تاريخ إصدارها 

-(: 5) الما ة 
0
يشااتاب فااط بالاا  الاادكتوراة الااذي يتقاادم للحاااول علااى منحااة  

- :التدريس ما يلط 

أل يكول  د م ى على تسجيله فال واةد على األ ل، - أ 

ويجور استاناأ خايجط الجامعاة األردنياة الاذي   يقال 

 .لماجستيانقطة فط ا( 3ر5)معدلهم التااكمط عن 

أل يكااول مسااجال ً بااوال الماادة التااط يحااال فيهااا علااى - ب 

 .المنحة، ومتفاغاً للدراسة فط الجامعة

أل   يقاال معدلااه التااكمااط فااط مااواد الدراساااا العليااا - د 

 .نقطة( 3ر5)ةين تقدمه للحاول على المنحة 

أل   يكااول  اااد ةااال علاااى إنااذار أكااااديمط أو إناااذار - د 

لجامعة وأنظمتها وتعليماتها خالل مدة إلخالله بقوانين ا

 .دراسته

تكول  يمة المنحة مبلغاً نقادياً مسااوياً لنااف الاساوم الجامعياة  -(: 8) الما ة 

للساعاا التط سجلها الطال  فاط الفاال الاذي ةاال فياه علاى 

مائتااا دينااار لماادة أربعااة ( 511)المنحااة وراتباااً شااهاياً مقااداره 

 .أشها عن كل فال

سااعاا معتماادة ( 6)يكاول الناااب التدريساط للطالا  - أ      -(: 1) الما ة 

 .فط الفال

يت من الع أ التدريسط لقسم التخاص أعبااأ الطلباة - ب 

 .الحاصلين على منح التدريس

تلغااى المنحااة، ويعيااد الطالاا  المبلااغ النقاادي الماادفوع لااه ماااة  -(: 2) الما ة 

لياااا فاااط واةااادة، وذلاااك بقااااار مااان مجلاااس كلياااة الدراسااااا الع

- :الحا ا التالية

 .إذا ثب  أل الطال  غيا متفاغ- أ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .08/00/5115تاريخ  318/5115معدله بقاار مجلس العمداأ ر م      -0
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إذا انسااح  الطالاا  ماان الفااال الااذي ةااال فيااه علااى - ب   

ذلااك المنحااة أو انقطااع عاان الدراسااة ألي سااب  خااالل 

 .الفال

إذا وجااه إليااه إنااذار إلخاللااه بقااوانين وأنظمااة الجامعااة - د 

 .خالل الفال الذي ةال فيه على المنحة

إذا الغااط  بولااه أو الغااط تسااجيله أو فااال ماان الجامعااة - د 

ألي سب  خالل الفال الدراسط الذي ةاال فياه علاى 

 .المنحة

الطال  التدريسط مقباو ً  تو ف المنحة و  تجدد إذا لم يكن أداأ -(: 9) الما ة 

وذلك بتنسي  من رئيس  سم التخااص، وفاط هاذه الحالاة يعياد 

الطالاا  المبلااغ النقاادي الماادفوع لااه ماااة واةاادة، ويو ااف راتبااه 

الشهاي اعتباراً من تاريخ القاار بالموافقة علاى تنساي  رئايس 

 .القسم

- :تااعى عند توريع منح التدريس ما يلط  -(: 3) الما ة 

 .مكاناا المالية المتوافاةاإل- أ  

 .الع أ التدريسط لقسم التخاص- ب  

تعاض الحا ا التط لم ياد عليها نص فط هذه التعليمااا علاى  -(: 3) الما ة 

 .مجلس العمداأ للب  فيها 
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الوعليمات المالير اللوحاق طلبر الوبا ل الطالبي  ن المسسسات ا كا يمير 

 ر نيرالشريكر للدراسر ني الجا عر ا 

  3/1/5108تاريخ (  561/5108)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

التعليماا المالية  لتحاق بلبة التبادل ) تُسمى هذه التعليماا      (: 0)الما ة 

الطالبط من المؤسساا األكاديمية الشايكة للدراسة فط الجامعة 

 .، ويُعمل بها بدًأا من تاريخ إ اارها( األردنية 

يكول للكلماا والعباراا اآلتية ةياما وردا فط هذه التعليماا    (:5) ة الما

 :المعانط المخااة لها أدناه ، إ  إذا دل  القاينة على غيا ذلك

 .الجامعة األردنية   :الجا عـــر  

 .رئيس الجامعة   :الـرئـــيس 

 .مكت  العال اا الدولية فط الجامعة   : المكوــــب 

 .مديا مكت  العال اا الدولية     :المــديـــر                   

التحاق بلبة الجامعة للدراسة فط مؤسساا  :الوبا ل الطالبي

أكاديمية شايكة،  أو التحاق بلبة المؤسساا 

األكاديمية الشايكة للدراسة فط الجامعة ، 

بموج  مذكااا تفاهم أو اتفا ياا مو عة بين 

الشايكة، و  الجامعة والمؤسساا األكاديمية 

يعد تباد ً بالبياً لغاياا تطبيق هذه التعليماا 

 :، ما يلط 

التبادل الاقافط للطلبة الملتحقين بالدراسة  . أ

فط الجامعة األردنية ، بموج  اتفا ياا أو 

مذكااا بين ةكومة المملكة األردنية 

 .الهاشمية وةكوماا الدول األخاى

 التحــاق الطلبـــة بالدوراا الماممــة  . ب

(Tailored Courses )  فط ماكز

 .اللغاا

التحاق الطلبة للحاول على درجة علمية  . د

 .فط الجامعة

مؤسساا التعليم العالط التط : المسسسات ا كا يمير الشريكر

و ع  معها الجامعة مذكااا 

تفاهم أو اتفا ياا تتيح تبادل 

 .الطلبة بينها وبين الجامعة 
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لطلبة الوافدين للدراسة فط الجامعة على مبدأ التبادل يتم التحاق ا   ( :8) الما ة 

الطالبط بموافقة الائيس ، بناًأ على تنسي  المديا فط  وأ 

التنسيق مع الكلياا والمااكز المعنية فط الجامعة ، و من 

 .األعداد المتفق عليها فط مذكااا التفاهم أو ا تفا ياا

،  وتُودع  فيه ( ا التبادل الطالبط ةساب أمانا)يفتـح ةساب يسمى    ( :1)الما ة 

 :المبالغ التالية 

الاسوم المحالة من بلبة الجامعة الملتحقين بالدراسة فط . أ

المؤسساا األكاديمية الشايكة ، وفقاً لقواعد وشاوب مشاركة 

 .بلبة الجامعة فط باامج التبادل الطالبط

لبة أية مبالغ تاد من جهاا مانحة لتغطية رسوم دراسة الط. ب

 . الوافدين على مبدأ التبادل الطالبط

تغطى رسوم الطلبة الوافدين للدراسة فط الجامعة على مبدأ   ( : 2) الما ة 

التبادل الطالبط كلياً أو جزئياً ، من ةساب أماناا التبادل 

 .الطالبط

تكول رسوم الساعاا المعتمدة ورسوم التسجيل األخاى ورسوم   ( :9)الما ة 

ط المقارة للطلبة الوافدين للدراسة فط الجامعة على التومين الاح

مبدأ التبادل الطالبط والمسجلين لمواد مطاوةة لطلبة الجامعة 

خالل الفاول الدراسية األول والاانط والايفط، هط ذاا الاسوم 

التط يدفعها الطال  األردنط فط البانامج العادي لمستوى 

ط فط مستوى الماجستيا البكالوريوس ، ولما يدفعه الطال  األردن

 .والدكتوراه

تكول رسوم التدري  للطلبة الوافدين على مبدأ التبادل الطالبط فط  ( :3)الما ة 

التخاااا التط تتطل  ذلك بوا ع رسم ساعة معتمدة واةدة لكل 

 .أسبوع تدريبط ، ويعّد جزٌأ األسبوع أسبوعاً 

ة العابية للنابقين بغياها تكول رسوم الطلبة الوافدين لدراسة اللغ (:3)الما ة 

فط ماكز اللغاا على مبدأ التبادل الطالبط هط ذاا الاسوم التط  

يدفعها الطال  األردنط فط مستوى البكالوريوس فط البانامج 

العادي فط تخاص اللغة العابية بكلية اآلداب فط الجامعة، 

وبوا ع رسم ساعة معتمدة واةدة لكل أسبوع أو أي جزأ منه، 

هذه الغاية أل تقل مدة الدراسة عن مدة البانامج العادي ويجور ل

 .فط الماكز

أو دراسة اللغة العابية للنابقين / ت ا  إلى رسوم التدري  و   (:6)الما ة 

من هذه التعليماا رسوم ( 8)و ( 7)بغياها الواردة فط المادتين 
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التسجيل األخاى ، ورسوم التومين الاحط المقارة ، كما يدفعها 

. ل  األردنط فط البانامج العادي للفال الدراسط كامالً الطا
 
 

أو /أو التدري  و/فط ةال الجمع بين دراسة المواد المطاوةة و   (:01)الما ة 

اللغة العابية للنابقين بغياها ، يتم استيفاأ رسوم التسجيل 

األخاى ورسوم التومين الاحط ماة واةدة عن ذاا المّدة 

 .للفال الدراسط 

تُحّال وةدة الشؤول المالية رسوم الطلبة الوافدين الدارسين لمواد    (:00) ة الما  

مطاوةة لطلبة الجامعة مباشاة من ةساب أماناا بلبة التبادل 

الطالبط ، فط ةين يكول مديا المكت  مكلفاً باإلشاا  العام على 

التبادل والتنسيق مع الكلية المعنية أو ماكز اللغاا،  بإعداد 

ا الخاصة بالطلبة الوافدين للتدري  أو للدراسة ، وتزويد الكشوفا

وةدة الشؤول المالية بها لغاياا تحايل الاسوم من ةساب 

 .أماناا التبادل الطالبط

يكول المكت  مسؤو ً عن متابعة ةساب األماناا وإعداد تقاريا    (:05)الما ة  

عه سنوية ةول ةاكة التبادل الطالبط من وإلى الجامعة ، ورف

 .إلى الائيس مقتاناً بكشف لحساب أماناا التبادل الطالبط

يبّ  مجلس العمداأ فط الحا ا التط لم ياد عليها نص فط هذه :  (08)الما ة   

 .التعليماا
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 تعليمات اتحا  طلبر الجا عر ا ر نير

 9/00/5105تاريخ ( 86/5105)بقراره رام صا رة عن  جلس الجا عر  

 (51) ن اانون الجا عات ا ر نير رام ( 83)وب الما ة بمو

 .وتعديالته (5116)لسنر 

 

 القصــل ا ول

 الوسمير والوعريقـات

 

( تعليماا اتحاد بلبة الجامعاـة األردنياـة ) تسمى هذه التعليماا  -(:0)الما ة 

 .5105/5103من العام الجامعط  ويعمل بها اعتباراً 

 

(5)الما ة 
 
ماااا والعباااراا الااواردة فااط هااـذه التعليمااـاا المعانااـط يكااول للكل -:

   -: المخااـة لها أدناه إ  إذا دل  القاينة على خال  ذلك

 الجامعة األردنية :الجامعـــــــــــــــة  

رئااايس الجامعاااة أو رئااايس الفااااع فيماااا  :الائيــــــــــــــــس 

 .يخص انتخاب إتحاد الطلبة فط الفاع

 .فاع الجامعة فط العقبة :ـــــــاع الفـــــــــــ 

عمياااد شاااؤول الطلباااة فاااط الجامعااااة أو  :العميــــــــــــــــــد 

 .مسؤول شؤول الطلبة فط الفاع

 .إتحاد بلبة الجامعة أو الفاع :اإلتحــــــــــــــــاد  

جميع الطلباة المنتظماين والمساجلين فاط  :الهيئة العامـــــــــة 

ة لنيااال درجاااة كليااااا ومااكاااز الجامعااا

 .علمية

األع ااااأ المنتخباااول مااان  بااال الهيئاااة  :مجلس اإلتحــــــاد 

 .العامة فط الجامعة أو الفاع

 .رئيس مجلس اإلتحاد :رئيس المجلــــس  

اللجنااااة العليااااا  نتخاباااااا إتحاااااد بلبااااة  :اللجنة العليـــــــــا 

الجامعااااة أو أي لجنااااة يشااااكلها الااااائيس 

 .لفاعإلنتخاب إتحاد الطلبة فط ا

الهيئاااة التنفيذياااة المنتخباااة مااان مجلاااس  :الهيئة التنفيذيــــة  

 .ا تحاد
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كل  سم أكاديمط وكل كلية   يوجد فيهاا  :الدائاة ا نتخابية  

 .أ سام

 .هو القسم األكاديمط فط الكلية :القســـــــــــــــــم   

  

السااي نتخااب علاى  اعادة ا  تحاد يمالهمالطلبة الجامعة - أ    -(:8)الما ة 

 . الحام الجامعط ويكول مقاه داخل  الحا،

يااتم ا نتخاااب ماان  باال الهيئااة العامااة باااورة ور يااة أو - ب

بقاااار ماان مجلااس العمااداأ بناااًأ  إلكتاونيااة ويااتم تحدياادها

 .على تنسي  من  الائيس 

 

 

 القصــل الثانـي

 أهــداف االتحـا 

 

 : طيل يهد  ا تحاد إلى تحقيق ما  -(:1)الما ة 

تماياال الطااالب لاادى الجامعااة وتبنااط   اااياهم لتحقيااق  - أ

 . ماالحهم وفق أهــدا  الجامعة وتشايعاتها

تعزيز التعاول بين الجسم الطالبط وباين إدارة الجامعاة  - ب

والكليااااا واأل ساااام فيهاااا ودعااام المساااياة األكاديمياااة 

 . والعمل الجماعط والتطوعط 

ملاة الواعياة المشاركة فط بنااأ شخااية الطالا  المتكا- د 

ة ـاـلق ايا أمته وتعزيز ا نتماأ للجامعة والوبن واألم

   .،  من  يم الح ارة العابية واإلسالمية

القيام بالنشاباا الطالبية داخل الجامعة والمشاركة فط  - د

نشاااااباا الجامعااااة الاقافيااااة والعلميااااة وا جتماعيااااة 

والايا ااااية والبيئيااااة والاااااحية بمااااا يتفااااق وأهاااادا  

 . الجامعة

العمااال علاااى تعااااول الطلباااة لنباااذ النعاااااا الجهوياااة      -هاااـ

 . والطائفية والعنااية

 . تنمية روح الحوار واةتاام الاأي اآلخا       -و

تقديم خدماا للمجتمع المحلط بالتعااول ماع المؤسسااا  - ر

الاسااامية والشاااعبية عناااد الحاجاااة لاااذلك ، وذلاااك وفاااق 

 .الجامعة وأنظمتها وتعليماتها النافذة وانين 
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 القصـل الثالـث

 عضويـر االتحا  وتكوينـه

 
يحااق لع ااو الهيئااة العامااة ا نتخاااب والتاشااح والمشاااركة فااط  -(:2)الما ة 

 . نشاباا ا تحاد كافة وفقاً ألةكام هذه التعليماا

 

 : يشتاب فط التاشح لع وية مجلس ا تحاد مايلط  -(:9)الما ة 

معااة وأنهااى أل يكااول بالباااً منتظماااً ومسااجالً فااط الجا - أ

سااااااعة معتماااااـدة علاااااى األ ااااال لطلباااااة ( 05)بنجااااااح 

سااعاا معتمادة لطلباة الدراسااا ( 6)البكالوريوس أو 

 . العليا

أل   يقل معدلاه التااكماط عان الحاد األدناى المطلاوب  - ب

نقطتاااااال ( 5ر2)نقطتاااااال للبكاااااالوريوس و( 5)وهاااااو 

ثااالث نقاااب لمسااتوى الدراساااا ( 3)وناااف للاادبلوم و

 . لهاالعليا أو ما يعاد

أل يكول مسجالً فاط الجامعاة بيلاة فتااة ع اويته فاط - د 

 .مجلس ا تحاد

أل   يكول متو عاً تخاجه فط الفال الذي تجااي فياه - د  

 . ا نتخاباا

، إ  إذا  أل   تكول  اد أو عا  بحقاه أي عقوباة توديبياة- هـ 

 . تم محو آثارها أو شطبها 

ائااة انتخابياة أل يتاشح على مساتوى الجامعاة أو فاط د- و

 أو دائاة انتخابية  فاعية يحق له التاوي  فيها 

 

تحاااد ماان ممالااط األ سااام والكلياااا  يتكااول مجلااس ا- أ     -(:3)الما ة 

 :نتخابية كما يلط بحيم تقسم الدوائا ا

كااااااديمط يمااااانح درجاااااة أيعتباااااا كااااال  سااااام  -0

البكاااالوريوس دائااااة انتخابياااة واةااادة،   يقااال 

 .اةدتمايلها عن مقعد و
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تماانح درجااة تعتبااا كاال كليااة   تحتااوي ا ساااماً - 5

، وفااط كاال دائاااة انتخابيااة واةاادةالبكااالوريوس 

 .عدامقثالثة   يقل تمايلها عن  األةوال

تحقيقاااً لمباادأ التاااوي  علااى أساااس أل يكااول - 3

للناخ  فاط الكلياة والقسام صاوا واةاد لمماال 

واةاااد فاااط مقعاااد واةاااد، تنشاااو فاااط كااال دائااااة 

حتااوي علااى أكاااا ماان مقعااد واةااد انتخابيااة ت

دوائااااا فاعيااااة بعاااادد المقاعااااد فااااط الاااادائاة 

ا نتخابية ، وتحدد آلية تقسايم الادوائا الفاعياة 

وا نتخاب فيها بموج  أسس يادرها مجلاس 

 .العمداأ

ينتخ  الطلبة الدارسول فط كل دائاة انتخابية ممالايهم   -ب

بالا  فاط ( 611)ماال كال تحاد، بحيم يُ  فط مجلس ا

لدائاة اإلنتخابية بع و واةد، ويقاب كال ماا يسااوي ا

بع ااو بتمايلااه ذلااك  لااىمااا يزيااد ع أو  بالاا   ( 311)

 . آخا

ينتخاا  بلبااة الدراساااا العليااا وماان فااط ةكمهاام فااط د ـ      

 سااام والكلياااا التااط ألبا  الاادوائا اإلنتخابيااة الخاصااة 

 .يدرسول فيها

الحقاوق، و  ينتخ  بلبة ماكز دراساا الماأة فط كلياة- د  

يعتبا بلبة الماكاز لغايااا هاذه التعليمااا كاونهم بلباة 

 .فط كلية الحقوق

ت ااـم األ سااام التااط تماانح الاادرجاا العلميااة العليااا فقااط    -هـ  

 .إلى أصغا  سم فط الكلية من ةيم عدد الطلبة  

  

(3)الما ة 
1
 كاولتمن هذه التعليماا، ( 7)مع مااعاة ما ورد فط المادة   -أ     -:

 :مستويينى نتخاباا عل ا

ويكاااااول علاااااى مساااااتوى الااااادائاة : المساااااتوى األول    -0    

اإلنتخابياااة، ويكاااول لكااال ع اااو مااان أع ااااأ الهيئاااة 

 .واةد صوا عامةال

                                                 
(
  . 6/3/5104تاريخ ( 02/5104) عدل  بقاار مجلس الجامعة ر م ( 0
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5
1
ويكاول علاى مساتوى الجامعاة بعادد : المستوى الااانط   -

القائماااة النسااابية مقاعاااد، وتجااااي علاااى أسااااس ( 6)

 نـااـماشحي( 7) تتشااكل كاال  ائمااة ماانبحياام  المغلقااة

و يكاول ،  من بلبة ثالث كلياا على األ ل كحد أدنى

 صااوا واةااد العامااةلكاال ع ااو ماان أع اااأ الهيئااة 

، ويتم ةساب المقاعد المخااة لكال  إلةدى القوائم

- : ائمة على النحو اآلتط 

 

يااتم اسااتبعاد كاال  ائمااة ةااال  أصااواتها  - أ

من مجموع عدد %( 2)على نسبة أ ل من 

 .ئم المختلفة المقتاعين للقوا

علااى نساابة ماان المؤهلااة  تحااال القائمااة  - ب

المقاعااااد تساااااوي نساااابة األصااااواا التااااط 

عدد المقتااعين عليها من مجموع ةال  

وبحسااا  تاتيااا  أساااماأ  المؤهلاااة  للقااوائم

 .فيها  الماشحين

فااط ةااال وجااود كسااور فااط النساا  المؤهلااة  - د

للمقاعد، يتم توريع ما تبقى من المقاعد علاى 

التاااط ةاااال  علاااى أعلاااى  المؤهلاااةالقاااوائم 

 .الكسور تنارلياً ةس  مقت ى الحال

 : تتم انتخاباا مجلس ا تحاد على النحو التالط -ب

تُجاى ا نتخاباا با  تااع السااي فاط ياوم واةاد تبادأ  -0

ماان الساااعة التاسااعة صااباةاً وتنتهااط فااط تمااام الساااعة 

الخامسة مساًأ، ويعتبــا نااب ا نتخاباا  انونيااً باوي 

 .  ن المنتخبينعدد م

إذا تسااااوى عااادد الطلباااة الماشاااحين لع اااوية مجلاااس  -5

ا تحاااد مااع عاادد المقاعااد المخااااة لهاام فااط دوائاااهم 

 .ا نتخابية فيعتباول فائزين بالتزكية

غلبياااة بو يفاااور الماشاااحول لع اااوية مجلاااس ا تحااااد -3

األصااواا وفااط ةالااة تعااادل بااالبين أو أكاااا فااط عاادد 

                                                 
(

1
  . 50/8/5104تاريخ ( 38/5104 )عدل  بقاار مجلس الجامعة ر م (  
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لفاائز مان بيانهم مان األصواا، تجااى القاعاة لتحدياد ا

 .  بل لجنة انتخاباا الكلية المشّكلة من عميد الكلية

تتم عملية فار األصاواا فاط ياوم ا  تاااع نفساه تحا   -4

إشاا  اللجنة التط يشكلها العميد وبح ور الماشاحين 

أو مندوبيهم، و  يجور لهؤ أ الماشحين أو لمنادوبيهم 

 .المشاركة فط عملية الفار

يا بجمع ما ةاال  علياه القاوائم المبيناة تقوم اللجنة العل -2

 .سابقاً من هذه التعليماا فط الكلياا (5/أ/8)فط المادة

  يجور أل يكول الطال  فط ذاا الو ا  ماشاحاً علاى  -6

مستوى الدائاة ا نتخابية و على مستوى القائمة المبيناة 

 .من هذه التعليماا (5/أ/8 )فط المادة

7- 1
الل الفال الدراسط تجاي انتخاباا مجلس ا تحاد خ 

 . فط اليوم الذي يحدده الائيس الاانط

يااادر الااائيس األسااس الداخليااة الخاصااة با نتخاباااا  -8

 . شايطة أل   تتعارض مع هذه التعليماا

واةاادة ماان تاااريخ إعااالل نتااائج  ةماادة مجلااس ا تحاااد ساان  - د

 .ا نتخاباا

 القصـل الرابـع

 تحا  و ها ه وصال ياتهالووماعات  جلس اا

يؤدي أع اأ مجلاس ا تحااد المنتخباول القسام التاالط     -0       -أ   -(:6)الما ة 

أمام الاائيس خاالل أسابوع مان تااريخ إعاالل النتاائج 

أ ساام باااع العظاايم أل أكااول مخلااااً للملااك والااوبن )

، وأل  وأل أ وم بخدماة رمالئاط و جاامعتط والجامعة

تعليماتهاااا لتااازم تمامااااً بقاااوانين الجامعاااة وأنظمتهاااا وأ

، ون  و ااراتها وأل أعمل بموج  تعليماا ا تحااد

 .(على ما أ ول شهيد

يعقد مجلس ا تحاد أول اجتماعاتاه خاالل أسابوع مان     -5

 نتخاب رئيس لاه ونائا  للاائيس  تاريخ تودية القسم 

وأمين للساا وأماين للااندوق ورؤسااأ للجاال السا  

أع اائه  مان باين( 03)المناور عليها فاط الماادة 

                                                 
(

1
  . 50/8/5104تاريخ ( 38/5104) عدل  بقاار مجلس الجامعة ر م (  

 



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 036 

، ويكول التاوي  من خالل نموذد با  تااع الساي

خار يُعبو به كافة األساماأ المختاارة مقابال مناصا  

الهيئااااة التنفيذيااااة، وفااااط عمليااااة الفااااار   تحتساااا  

ساامه فااط خانااة منااا  لاام إاألصااواا لماشااح ُكتاا  

وفاط ةاال عادم اكتماال الناااب، تحادد  .يتاشح عليه

الل أسااابوع، ويعاااد اللجناااة العلياااا موعاااداً آخاااااً وخااا

 . ا جتماع  انونياً بغض النظا عن عدد الح ور

فااااط ةااااال تساااااوي عاااادد أصااااواا المقتاااااعين ألي      -3

مان  (5/أ )منا  من المناص  الماذكورة فاط الفقااة

هذه المادة، تُجاى القاعة بياـن األع ااأ الماشاحين 

 . من  بل اللجنة العليا

 .الهيئة التنفيذية تشا  اللجنة العليا على انتخاباا     -4

يحاادد مجلااس ا تحاااد أو اااا اجتماعاتااه ومواعياادها      -2

 .  بعد انتخاب الهيئة التنفيذية

جتماع مجلس ا تحاد  انونيااً إذا ة ااه أغلبياة ايكول - ب 

كتمال النااب يحادد رئايس ااألع اأ، وفط ةال عدم 

الجلسااة موعااد ا جتماااع الاااانط ومكانااه خااالل ماادة   

بوعاً، ويعااد ا جتماااع  انونياااً بغااض النظااا تتجااور أساا

عاان عاادد الح ااور، وتااادر  ااااراا مجلااس ا تحاااد 

 . بوغلبية الح ور

تعقاااد ا جتماعااااا فاااط جمياااع الحاااا ا داخااال الحاااام - د

 . الجامعط

إذا رالاا  ع ااوية أةااد أع اااأ مجلااس ا تحاااد يحاال - د

مكاناااه مااان يلياااه فاااط تاتيااا  األصاااواا فاااط دائاتاااه 

عى مااان  بااال الاااائيس خاااالل فتااااة ا نتخابياااة ويساااتد

ذلااك بسااب  عاادم وجااود ع ااو أساابوعين، وإذا تعااذر 

 . يبقى المقعد شاغااً  اةتياب

يعقد مجلس ا تحاد اجتماعاته العادية ماة واةادة علاى - هـ

األ اال فااط الفااال، بائاسااة رئاايس ا تحاااد وفااط ةااال 

 . غيابه يتولى نائبه رئاسة جلساته

موعد اجتمااع مجلاس ا تحااد تعلن الهيئة التنفيذية عن   -و

ومكانه  بل أسبوع على األ ل من انعقااده، ويقاوم أماين 

 .السا بتوريع جدول األعمال على أع اأ المجلس
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يجاور دعاوة مجلااس ا تحااد إلاى اجتماااع اساتانائط فااط   -ر

 : الحا ا التالية

 . بدعوة من الهيئة التنفيذية   -0

د ماان بطلاا  خطااط مقاادم إلااى رئاايس مجلااس ا تحااا -5

ثلم أع اأ مجلس ا تحاد على األ ل مو حاً فيه 

أسباب الطلا ، وفاط هاذه الحالاة يجا  علاى الهيئاة 

التنفيذية دعوة مجلس ا تحاد لالنعقاد خالل أسبوع 

 .من تقديم الطل 

 : يتولى مجلس ا تحاد المهام والاالةياا التالية  -(:01)الما ة 

 . لساي المباشاانتخاب الهيئة التنفيذية با  تااع ا- أ

رساااام السياسااااة العامااااة لالتحاااااد واتخاااااذ القااااااراا - ب

والتوصااياا  اامن أهدافااه وتعليماتااـه ، بمااا يتفااق مااع 

 .  وانين الجامعة وأنظمتها 

 . التوصية بموارنة ا تحاد التط تعدها الهيئة التنفيذية- د 

إ اااار خطااة عماال مجلااس ا تحاااد الساانوية التااط تعاادها - د  

 . ذيةالهيئة التنفي

 . الب  فط استقالة الهيئة التنفيذية أو أةد اع ائها   -هـ

 

يتولى رئيس مجلس ا تحاد أو نائباه عناد غياباه المهاام - أ   -(:00)الما ة 

 : والاالةياا التالية

الااادعوة إلاااى عقاااد اجتماعااااا مجلاااس ا تحااااد  -0

 . والهيئة التنفيذية

جتماعاااااا مجلااااس ا تحاااااد والهيئااااة ارئاسااااة       -5

 . يذيةالتنف

إةالااة توصااياا مجلااس ا تحاااد و ااراتااه إلااى  -3

اإلجاااااأاا الالرماااة  الهيئاااة التنفيذياااة  تخااااذ 

 . بشونها

التو يع على أواما الاا  التاط تقاهاا الهيئاة       -4

 . التنفيذية

التو يع على الدعواا  جتمااع مجلاس ا تحااد  -2

 . والهيئة التنفيذية ومحا ا اجتماعاتهما
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  -:مجلس ا تحاد المهام التاليةيتولى أمين سا - ب

إعااداد جاادول األعمااال فااط المو ااوعاا التااط  -0

 . يحيلها إليه رئيس مجلس ا تحاد

إعداد محا ا جلساا مجلاس ا تحااد والهيئاة  -5

 . التنفيذية

جتماعاااا الهيئااة التنفيذيااة اتوجيااه الاادعوة إلااى  -3

واجتماعاااا مجلااس ا تحاااد وتح اايا جااداول 

 . اجتماعاتها أعمالها والتو يع على محا ا

تاادوين و ااائع جلساااا مجلااس ا تحاااد والهيئااة  -4

 .التنفيذية

 . أمانة سا مجلس ا تحاد -2

سااااتالم مااسااااالا مجلااااس ا تحاااااد وةفااااس ا -6

 . مستنداته وأورا ه وأختامه

تزويد العميد بمحا ا جلسااا مجلاس ا تحااد  -7

 .والهيئة التنفيذية

مهام أخاى يكلفه بهاا رئايس مجلاس  ةالقيام بوي -8

فااااااط ةاااااادود القااااااوانين واألنظمااااااة ا تحاااااااد 

 . والتعليماا النافذة فط الجامعة

 

 : يتولى أمين الاندوق المهام التالية  -د 

ستالم جميع المقبو اا بموج  إياا ا أو ا -0

مستنداا رسمية وإيداعها فط ةساب ا تحـاـاد 

وفقـا لألصـول القانونياة والمحاسابية المعماول 

 . بها فط الجامعة

لقااااراا الهيئااة التنفيذيااة  صااا  النفقاااا وفقاااً  -5

 . وتوثيق صافها

تقديم كشف ةسااب شاهاي إلاى رئايس مجلاس  -3

 . ا تحاد بالمقبو اا والمااوفاا

مساااااك الااااادفاتا والساااااجالا المالياااااة ةسااااا   -4

 . األصول

 . إعداد التقايا المالط السنوي -2

 

 القصـل ال ا ـس
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 واخوصاصاتهالجـان االتحـا  

 

وع وية كال مان نائا   المجلسيذية من رئيس تتولف الهيئة التنف -(:05)الما ة 

وأمااين السااا وأمااين الاااندوق ورؤساااأ اللجااال  رئاايس المجلااس

 . (03)الس  المناور عليهم فط المادة 

 

ينتخ  مجلس ا تحاد من أجل ممارسة مهامه وصالةياته اللجال  -(:08)الما ة 

 :التالية

 .اللجنة المالية - أ

 .مجتمع لجنة العمل التطوعط وخدمة ال - ب

 .لجنة النشاباا الطالبية  - د 

 .لجنة   ايا الطلبة  - د 

 .لجنة العال اا العامة والخارجية  - هـ

 .لجنة البحم العلمط والشؤول األكاديمية  - و

 

تتكااول كاال لجنااة ماان اللجااال ماان أربعااة أع اااأ ماان  - أ   -(:01)الما ة 

مجلس ا تحاد باإل افة إلى رئيس اللجناة، علاى أل   

وإذا  ،  أي مانهم ع اوية أكااا مان لجناة واةادة يشغل

تساااوا أصااواا الماشااحين المتنافسااين علااى المقعااد 

 .من  بل الهيئة التنفيذية بينهماألخيا تُجاى القاعة 

لكل ع و من مجلس ا تحاد الحق فط انتخااب ماشاح       -ب

 .واةد من الماشحين لكل لجنة من اللجال

 

- :نفيذية المهام والاالةياا التاليةتتولى الهيئة الت -(:02)الما ة 

 .تنفيذ  ااراا مجلس ا تحاد ومتابعة توصياته- أ  

إعداد مشاوع موارنة ا تحاد على أل يت من مشاوع - ب  

 .الجامعة فط العقبة لفاعالموارنة المبالغ المخااة 

 .اإلشاا  على لجال الكلياا ومتابعة نشاباتها- د  

 .لنشاباا ا تحادو ع مشاوع خطة عمل  -  د  

 .دراسة   ايا الطلبة والمساهمة فط ةلها - هـ  

إعداد التقاياين السنويين المالط واإلداري وعا اهما - و   

 . على مجلس ا تحاد إل اارهما
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تجتماع الهيئاة التنفيذياة بعاد انتخابهاا خاالل مادة   تزياد   -أ   -(:09)الما ة 

كلمااا   دوريااةوتكااول اجتماعاتهااا  ثالثااة أسااابيع، علااى 

 .دع  الحاجة

يكول اجتماع الهيئاة التنفيذياة  انونياا بح اور ماا يزياد  -ب   

علااى ناااف عاادد أع ااائها، و تتخااذ  ااراتهااا بوغلبيااة 

عاادد األع اااأ الحا اااين، و يكااول لااائيس المجلااس 

 .صوا ماجح فط ةال تساوي األصواا

 

 

لجناة تسامى لجناة  تؤلف فط كال كلياة مان كلياـاا الجامعاة    -أ   -(:03)الما ة 

الكلية من جمياع ممالاط األ ساام فيهاا أو مماليهاا وتنتخا  

 .كل لجنة رئيسا لها من بين أع ائهـا

 :تتولى لجنة الكلية المهام والاالةياا التالية -ب

إعاااداد التقايااااين السااانويين اإلداري والماااالط  -0

 .على مستوى الكلية

متابعة   ايا بلبة الكلية والمسااهمة فاط ةلهاا  -5

 .عها إلى الهيئة التنفيذية إذا تعذر ذلكورف

إعداد خطاة نشااباا بلباة الكلياة ورفعهاا إلاى  -3

 .الهيئة التنفيذية

متابعااة النشاااباا التااط تقاهااا الهيئااة التنفيذيااة  -4

 . على مستوى الكلية

 

 القصــل السـا س

 انوهـاء العضـوير

 

ا تنتهط ع وية أي ع و فط مجلس ا تحاد أو فط الهيئاا -(:03)الما ة 

واللجال التابعة له ةكماً، و  يحاق لاه العاودة إلاى ع اوية 

مجلس ا تحااد بعاد روال الساب  فاط الادورة نفساها، وذلاك 

  -:فط األةوال التالية

 

( 6)فقدال أةد الشاوب المناور عليهاا فاط الماادة   -أ

 . من هذه التعليماا
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ساااأة إلااى إلمخالفااة تعليماااا ا تحاااد أو أهدافااه أو ا   -ب

، بقاار صادر عن  مجلاس ا تحااد وبموافقاة سمعته 

 .العميد 

 .الوفـاة    -د

 .ا ستقالة الخطية المقدمة إلى مجلس ا تحاد    - د

غيااااب الع اااو ثاااالث ماااااا متتالياااة عااان ة اااور    -هاااـ

الجلساااا أو خمااس مااااا متفا ااة دول عااذر يقبلااه 

 . مجلس ا تحاد أو لجنة الكلية

كال من أع اأ المجلس إل  ا نتقال من  سم إلى آخا    -و

 )المنتخبين فط الدوائا اإلنتخابية بحس  أةكام المادة

وفااط هااذه الحالااة يحاال  ،ماان هااذه التعليماااا (0/أ/8

محله الماشح الذي ةال على أعلى األصواا بعده 

 . فط القسم المذكور

إدانته   ائياً بعقوبة جنائياة أو بارتكاباه جنحاة مخلاة     -ر

 . بالشا 

الحااا ا السااابقة يحاال محاال الع ااو فا ااد  وفااط جميااع   -ح

الع وية الماشح الذي ةال على أعلاى األصاواا 

ذاا الادائاة ا نتخابياة أو الادائاة ا نتخابياة بعده فط 

الحاال إل كاال مان اع ااأ الفاعية بحسا  مقت اى 

المجلاااس المنتخباااين فاااط الااادوائا ا نتخابياااة بحسااا  

ا إذا كاال أما ،من هذه التعليماا( 0/أ/8 )أةكام المادة

فا د الع اوية أةاد األع ااأ المنتخباين علاى أسااس 

ماااان هااااذه ( 5/أ/8 )القااااوائم بحساااا  أةكااااام المااااادة

فيحل محله من يلياه فاط النسابة مان  ائمتاه  التعليماا

لاام يمااأل المقعااد فااط أي ، وإذا أو ماان القااوائم األخاااى

 .يبقى المقعد شاغااً  من الحالتين المذكورتين

 

 

 القصـل السابـع

 ر االتحـا  اليـ

 

 : تتكول موارد ا تحاد المالية مما يلط - أ    -(:06)الما ة 
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بوا ع أربعين  الجامعةمنحة مالية سنوية تقدمها      -0

ألااف دينااار لكاال ماان الفااال الدراسااط األول و 

الفااال الدراسااط الاااانط و عشاااين ألااف دينااار 

وتسااوى األمااور الماليااة عنااد  ،للفااال الااايفط

سط ةس  األصاول المالياة نهاية كل فال درا

بحياام   ياادور أي رصاايد  النافااذة فااط الجامعااة

متبااق   وغيااا مااااو  فااط أي ماان الفاااول 

للفااال الااذي يليااه و ياااد غيااا المااااو  فااط 

 . نهاية الفال إلى ةساباا الجامعة

الهباا والمنح والتباعاا النقدية والعينية التاط  -0

يقبلهاااا مجلاااس ا تحااااد بعاااد الموافقاااة الخطياااة 

مية المسبقة عليها وفقاً لألصاول الماعياة الاس

 . فط الجامعة

رياااع النشااااباا المشااااوعة التاااط يقاااوم بهاااا  -5

ا تحاااد بمااا فااط ذلااك المعااارض العلميـااـة بعااد 

 .إيداعها فط موارنة الجامعة

 

يجاااا  أل   تتجاااااور نفقاااااا ا تحاااااد المخاااااااا - ب

  الفاااالية المقاااارة لاااه فاااط الموارناااة الخاصاااة باااه، و

فااائض هااذه المخاااااا فااط أي فااال  يجااور تاادويا

يااادّور   كماااا وإلاااى مخااااااا الفاااال الاااذي يلياااه، 

 .فائض الموارنة السنوية إلى السنة التط تليها

تودع أموال ا تحاد التط تقار له فط كل فال دراسط - د

باسامه فاط البنااك فاط الحاام الجااامعط وتااا  بقاااار 

مااان الهيئاااة التنفيذياااة ،  ويو اااع علاااى أواماااا الااااا  

الشيكاا كل من رئيس مجلس ا تحاد أو نائبه وأماين و

الاندوق وأمين السا، ويجور لاائيس مجلاس ا تحااد 

مائاة دينااار كسالفة نفقااا دائمااة  علاىإنفااق ماا   يزيااد 

يحتفس بها أمين الااندوق كسالفة للماااوفاا النااياة 

تسدد ةس  األصول فط نهاية الفال الدراسط من كل 

 .عام جامعط 

الجامعاة  لفااع التنفيذية للهيئةلمبالغ المخااة تودع ا  -د

فااط العقبااة فااط أةااد البنااوك التااط تعتماادها الجامعااة فااط 
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التنفيذيااة  الهيئااةمدينااة العقبااة ويااتم الاااا  بقاااار ماان 

ويو ع على أواماا الااا  والشايكاا كال مان رئايس 

التنفيذياااة أو نائباااه، فاااط ةاااال غياباااه، وأماااين الهيئاااة 

التنفيذياة الهيئاة لاائيس  الاندوق وأماين الساا ويجاور

مائاة دينااار كسالفة نفقااا دائمااة  لاىإنفااق ماا   يزيااد ع

يحتفس بها أمين الااندوق كسالفة للماااوفاا النااياة 

 . تسدد ةس  األصول

تشغل ذمة أع اأ الهيئة التنفيذية باألموال المنااور    -هـ

من هذه المادة متكافلين مت امنين، ( أ)عليها فط الفقاة 

وثااائق جامعيااة إ  بعااد   أي ع ااو ماانهم أيو  يماانح 

 . تسوية األمور المالية وفقاً لألصول

تتااولى وةاادة التااد يق الااداخلط والا ابااة فااط الجامعااة   -و

، تااد يق الفااواتيا والمسااتنداا وجميااع األمااور الماليااة 

وتتااولى عمااادة شااؤول الطلبااة تحديااد أوجااه الاااا  

 . الخاصة با تحاد 

 

 

 

القصـل الثا ـن
 
 

 الجا عر ني العقبر لقرعام خاصر أ ك

 
                       

أ  -(:51)المااا ة 
 
 اإلتحاااد فااط الفاااعينتخاا  الطلبااة الفااائزول بع ااوية مجلااس  -

تنفيذية خاصة تتكول من رئيس ونائ  رئيس وأمين سا هيئة 

وأمين صندوق ورؤساأ اللجال الاالث المناور عليهاا فاط 

 (.  55)من المادة ( أ)الفقاة 

مان ( أ)التنفيذياة المنااور عليهاا فاط الفقااة  الهيئاةتمارس  -ب

هااذه المااادة كافااة اختااصاااا مجلااس ا تحاااد وكااذلك مهااام 

الهيئة التنفيذية لالتحاد المناور عليهاا فاط هاذه التعليمااا، 

أو  الهيئااة، بحياام يتااولى رئاايس الفاااعوذلااك فيمااا يتعلااق فااط 

 تحاااد، نائبااه عنااد غيابااه مهااام وصااالةياا رئاايس مجلااس ا

صاالةياا أماين ساا مجلاس ا تحااد  الهيئاةويتولى أمين سا 

 . ويتولى أمين الاندوق مهام أمين صندوق مجلس ا تحاد
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التنفيذياة المنااور عليهاا فاط الفقااة  الهيئاةتقتاا ع وية  -د

ماان هااذه المااادة علااى الطلبااة الفااائزين بع ااوية مجلااس ( أ)

  .الفاعا تحاد فط 

 

(50)الما ة 
 
مان ( 51)المنااور عليهاا فاط الماادة التنفيذية  الهيئة عتبات -أ  -:

هذه التعليماا مستقلة مالياً وإداريااً عان مجلاس اتحااد الطلباة 

فط الجامعة ، وتاصد مخاااا اتحاد الطلبة فط الفاع فط 

 . موارنة هذا الفاع 

تتاااولى شاااعبة الشاااؤول المالياااة فاااط الفااااع تاااد يق الفاااواتيا  -ب

مور المالية ، ويتاولى مسااعد رئايس والمستنداا وجميع األ

 .الفاع تحديد أوجه الاا  الخاصة بالفاع 

 

، الفااعينتخ  الطلبة الفائزول بع وية مجلاس ا تحااد فاط   -أ   -(:55)الما ة 

: ماان أجاال ممارسااة مهااامهم وصااالةياتهم، اللجااال التاليااة

اللجنااة الماليااة ولجنااة   ااايا الطلبااة والنشاااباا الطالبيااة 

 . م العلمط والشؤول األكاديميةولجنة البح

 . على األكاا تتكول كل لجنة من ثالثة أع اأ -ب

 

تطبااق األسااس الداخليااة إلجااااأ انتخاباااا اتحاااد الطلبااة فااط    -أ -(:58)المااا ة 

 . الجامعة على انتخاباا اتحاد الطلبة فط الفاع 

مع مااعاة أةكام الفاال الااامن مان هاذه التعليمااا ، تطباق  -ب 

ألةكااام الااواردة فااط هااذه التعليماااا علااى انتخاباااا جميااع ا

بخااور  –اتحاد الطلبة فط الفااع  ، وتعااض كال ةالاة 

غيا مناور عليهاا فاط هاذه التعليمااا  –انتخاباا الفاع 

على الائيس للب  فيهاا بعاد ا ساتئناس بااأي رئايس الفااع 

 :مع مااعاة ما يلط 

علااى مسااتوى  يكااول عاادد المقاعااد المخاااص للقائمااة   -0        

( 5/أ/8) الفاع بحس  اآللياة المبيناة فاط أةكاام الماادة

 .من هذه التعليماا مقعدال

ماا نسابته  ( 0/أ/06) يقتطع من المبالغ المبينة فط المادة  -5        

 .ويتم دفعها إلى مجلس ا تحاد فط الفاع%  05ر2
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ط الياوم الاذي تجاى ا نتخابااا فاط كليااا الجامعاة فاط العقباة فا -(:51)الما ة 

 . يحدده الائيس

 القصل الواسع

 أ كام عا ر

 

يمارس مجلاس ا تحااد مهاماه وصاالةياته بماا   يتعاارض ماع   -(:52)الما ة 

النشاااااباا وا ختااصاااااا المنوبااااة بالهيئاااااا والمجااااالس 

واإلداراا المختلفااااة فااااط الجامعااااة وفقاااااً لقوانينهااااا وأنظمتهااااا 

 . وتعليماتها

 

ا أي لجنااة مسااتقيلة باسااتقالة أغلبيااة أع ااائها وفااط هااذه تعتباا   -(:59)المااا ة 

 .الحالة تنتخ  لجنة بديلة لها وفقاً لهذه التعليماا

 

إذا استقال رئيس مجلس ا تحااد أو نائباه أو أماين الساا أو أماين   -(:53)الما ة 

الاااندوق ماان منااابه، أو سااقط  ع ااوية أي ماانهم ينتخاا  

ة أساابوعين ماان  بااول مجلااس ا تحاااد بااديالً لااه وذلااك خااالل مااد

 . ا ستقالة أو سقوب الع وية

 

إذا استقال ثلااا أع ااأ مجلاس ا تحااد،  فيعتباا مجلاس ا تحااد   -(:53)الما ة 

منحالً، وفط هذه الحالة تُجاى ا نتخاباا لمجلس اتحادي جديد 

 .فط الموعد الذي يقاره الائيس 

 

  

(56)الما ة 
 
هاذه التعليمااا إلشااا   تخ ع ا نتخاباا التط تجاى بموجا  -:

- :والتط تتولف من تشّكل بقاار من الائيس العليا التط اللجنة 

 
 رئيساً     أةد نواب الائيس يحدده الائيس فط  اار تشكيل اللجنة - 0

 أميناً للسا     عميد شؤول الطلبة -5

  أع اأ     من أع اأ هيئة التدريس  ثالثة -3

 ع و   ياره بقاار من الائيسع و من خارد الجامعة يتم اخت -4

 أع اأ       ويتم من الطلبة غيا الماشحين لع وية ا تحاد، ةأربع -2
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                             اختيارهم دورياً من كلياا الجامعة 

 

(81)الما ة 
 
المقاار  بتساليميقوم مجلس ا تحاد والهيئاا واللجاال التابعاة لاه    -:

( لاك أثااث وموجاوداا تلاك المقاار بماا فاط ذ) التط يشغلونها 

إلااى عمااادة شااؤول الطلبااة  باال أساابوعين ماان اليااوم المحاادد 

 ( إلجااأ انتخاباا مجلس ا تحاد الجديد 

 

فـط الحا ا التاط لام ياـاد عليهاا ناص فاط  مجلس العمداأ يبـ    -(:80)الما ة 

، على أل يقاوم الاائيس فاط ياوم ا  تاااع بالبا   هذه التعليماا

ا التط لم ياد عليها نص فط هذه التعليماا بناأ على فط الحا 

  .تنسي  اللجنة العليا 

 

( األردنياة بلباـة الجامعاة  اتحاادتعليمااا )تلغط هـذه التعليمااا   -(:85)الما ة 

تااريخ ( 31/5118)بقاااره ر ام الاادرة عن مجلاس الجامعاة 

 اا اااانول الجامعااا)مااان ( 57)بموجااا  الماااادة 53/01/5118

 .( 5110)لسنة ( 45)ر م  (الاسمية  األردنية

 

 ا سس الداخلير إلوراء انو ابات

 اتحا  الطلبر ني الجا عر ا ر نير  
 

 صا رة عن رئيس الجا عر

  ن الما ة الثا نر  ن( أ )  ن الققرة ( 3)اسونا اا إلى البند  

 تعليمات اتحا  طلبر الجا عر ا ر نير 

 

 الباب ا ول

 ها اللجنر العليا وصال يات

 

 :تتولى اللجنة العليا المهام والاالةياا اآلتية  -(: 0) الما ة 

 .  بول بلباا التاشح لع وية ا تحاد  (أ

اإلشاااا  علااى الحمااالا ا نتخابيااة للماشااحين لع ااوية  (ب

 .ا تحاد 

القياااام بنفساااها أو بمااان تكلفاااه ، باإلشااااا  علاااى الااادوائا  ( د

ا واتخاااذ التاتيباااا ا نتخابيااة فااط اليااوم المحاادد لالنتخابااا
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التط تااها مناسبة ، والتط من شاونها  امال فاار أصاواا 

 . الناخبين بساعة ود ة 

ةجاا  التاااديق علااى نتااائج أيااة انتخاباااا يت ااح بالاادليل  (د

القابع و وع عمل أثا على صاحة هاذه ا نتخابااا فاط أياة 

دائاة من الدوائا ا نتخابية، وفط هذه الحالاة يحادد الاائيس 

إلعاااادة إجاااااأ هاااذه ا نتخابااااا فاااط تلاااك الااادائاة موعاااداً 

 . ا نتخابية 

إرالة أية ملاقاا تاى اللجنة أنها مخالفاة لقاوانين وأنظماة  (هـ

 .وتعليماا وأسس الجامعة وأهدافها 

المااااد ة علااى نتااائج ا نتخاباااا بعااد ا نتهاااأ ماان فااار  (و

أصااواا الناااخبين ورفعهااا إلااى رئاايس الجامعااة  عتمادهااا 

 . نها رسمياً وإعال

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني

  قوق المرلحين وواوباتهم

 

على الماشح لع وية ا تحاد تعبئة نموذد التاشيح المعد لهذا (أ  -(: 5) الما ة 

الغاض والتو ياع علياه ، مافقااً المعلومااا والوثاائق المطلوباة 

 .للتاشيح كاملة وصحيحة 

ثالثاة أياام عمال تقبل بلباا التاشايح لع اوية ا تحااد خاالل (ب

ماان ( ماان الساااعة الاامنااة صااباةاً إلااى الساااعة الخامسااة مساااأً )

 .تاريخ اإلعالل عن ذلك ، و  تقبل أية بلباا بعد هذه المدة 

للماشح أل يقوم بالدعاية لحملته ا نتخابية خاالل خمساة أياام  (جـ

 .عمل   بل اليوم المحدد لبدأ ا نتخاباا 

ابااا أساماأ الماشاحين الاذين انطبقا  تعلن اللجناة العلياا لالنتخ(د

علاايهم شاااوب التاشاايح فااط الجامعااة بجميااع الاادوائا ا نتخابيااة 

 .ويعتبا هذا اإلعالل إعالناً رسمياً لهؤ أ الماشحين 
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يحاق للماشاحين الاذين رف ا  بلبااا تاشايحهم ا عتاااض (هـ

خاااالل ياااوم عمااال مااان تااااريخ اإلعاااالل عااان األساااماأ النهائياااة 

 .اار اللجنة العليا  طعياً للماشحين ويكول  

يحق للماشح سح  تاشيحه فط موعد أ اااه ياوم عمال  بال  (و 

باادأ ا  تااااع ، علااى أل يتقاادم بطلاا  خطااط بااذلك إلااى اللجنااة 

 .العليا

 

 الثالثالباب 

 الحملر االنو ابير

 

ياااتم  و اااع الملااااقاا فاااط األمااااكن التاااط تحاااددها لجناااة  (أ -(: 8) الما ة 

كلها العمياااد المعناااط بكااال دائااااة انتخابياااة ا نتخابااااا التاااط يشااا

 .بالتنسيق مع اللجنة العليا لالنتخاباا 

يااتم إ اااار الملاااقاا وختمهااا ماان لجنااة ا نتخاباااا التااط  (ب

 يشكلها العميد فط كل دائاة انتخابية

 : يمنع و ع الملاقاا فط األماكن التالية -(: 1) الما ة 

 .اب والشبابيك داخل غا  الافو  والمختبااا وعلى األبو ( أ

 .المكتباا فط الجامعة ( ب

 .مبنى إدارة الجامعة (  د
 

 .  يجور ألية مادة انتخابية أل تحمل اسم أكاا من ماشح واةد  -( : 2) الما ة 

يعتبا  يام أي شاخص باإتال  ملااقاا تعاود ألةاد الماشاحين  -(: 9) الما ة 

مباشااااة أو بتشاااويهها أو نقلهاااا مااان مكانهاااا أو إرالتهاااا مخالفاااة 

 .ألةكام هذه األسس ويقع ذلك تح  بائلة المساألة القانونية 

يكااول كاال ماشااح مسااؤو ً عاان متابعااة سااائا مااةاال ةملتااه  -(: 3) الما ة 

ا نتخابية، وعليه تحمل نتاائج مخالفتاه ألي ماادة مان ماواد هاذه 

أي لجنة  مان اللجاال المعنياة  األسس أو للقااراا الاادرة عن

 .ة ا نتخاباا لجن با نتخاباا

تزيال دائااة وةادة الخادماا المسااندة أياة ماادة انتخابياة مخالفاة    -(: 3) الما ة 

لألسس وتعليماا الحملة ا نتخابية بعد التنسيق مع لجناة الكلياة 

  .المعهد أو اللجنة العليا/ المعهد المشّكلة من  بل عميد الكلية /

 

 الرابعالباب 
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 تاإلوراءات والوصوي

 

تحال اللجنة العليا لالنتخاباا علاى نساخة مان  ائماة التساجيل  -(: 6 )الما ة 

الاسمية فط الجامعة من سجالا وةدة القبول والتسجيل ويحاق 

لكل بال  ع و فط الهيئة العامة أل يدلط بااوته لااالح أةاد 

الماشحين من القسام أو الكلياة أو المعهاد التاط ينتماط إليهاا فقاط 

 .ل وذلك بناأ على  ائمة التسجي

يمنع المشافول على عملية ا  تاااع والفاار وأي مان العااملين  -( : 01)الما ة 

فااط الجامعااة ماان التاااويج لماشااح مااا أو إبااداأ الاااأي ةااول أي 

 .ماشح بيلة سيا عملية ا  تااع والفار 

تكااول اللجنااة العليااا أو ماان تكلفااه بااذلك مسااؤولة عاان توريااع  -( : 00)المااا ة 

فاااال و اااوائم التساااجيل الاسااامية فاااط صاااناديق ا  تاااااع واأل 

الجامعااة، و ااوائم أسااماأ الماشااحين ونماااذد ا  تااااع المعتماادة 

وبطا اا التعايف للماشحين ومندوبيهم ومح ا تادوين نتاائج 

 . ا نتخاباا النهائية لكل دائاة انتخابية

على كال بالا  ياغا  بالتااوي  فاط دائاتاه ا نتخابياة أل ( أ -( : 05)الما ة 

ا تاه الجامعياة الساارية المفعاول والوا احة البيانااا يبار بط

فقاااط، ويقاااوم الشاااخص المعناااط بو اااع عالماااة بجانااا  اسااام 

الطالاا  فااط  ائمااة التسااجيل الاساامية فااط القاعااة المخااااة 

 .لال تااع ومن ثم يسلمه نموذد ا  تااع 

أي نموذد ا تاااع   يشايا إلاى أي مان الماشاحين لمجلاس ( ب

فيذيااة أو اللجنااة التنفيذيااة بشااكل محاادد ا تحاااد أو الهيئااة التن

 .و ابع يعتبا  غياً و  يعتد به 

تعاد نماذد ا  تااع التط تم فارها بعد ا نتهااأ مان عملياة فاار -( : 08)الما ة 

األصواا فط كل دائااة انتخابياة إلاى الااناديق وتقفال بمعافاة 

 لجنة ا نتخاباا فط الدائاة ا نتخابية وتسلم مع مح اا تادوين

نتائج ا نتخاباا ونمااذد ا  تاااع غياا المساتخدمة إلاى اللجناة 

العليا وبواسطة من يكلفول بذلك من  بلها فط نفس اليوم المحادد 

 . لالنتخاباا

إذا تقاادم أي ماشااح بطعاان فااط نتيجااة ا نتخاباااا فااط دائاتااه  -( : 01)المااا ة 

فعلياه  ا نتخابية أو ع وية الهيئاة التنفيذياة أو اللجناة التنفيذياة،

التقاادم بالتماااس إلااى اللجنااة العليااا خااالل يااومط عماال ماان تاااريخ 
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اإلعااالل الاساامط عاان النتااائج ، وتباا  اللجنااة العليااا فااط ذلااك 

 .ويكول  اارها  طعياً 

المعهاد اتخااذ /تتولى لجنة ا نتخاب المعينة من  بل عميد الكلية  -( : 02)الما ة 

تياجاااا الخاصااة اإلجااااأاا الالرمااة لتمكااين الطلبااة ذوي ا ة

 .من اإلد أ بوصواتهم

تب  اللجنة العليا فط الحاا ا التاط لام يااد عليهاا ناص فاط هاذه  -( : 09)الما ة 

 .األسس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسس تقسيم الدوائر القرعير واالنو اب نيها

 59/00/5105تاريخ ( 0853/5105)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام  

 تعليمات اتحا  طلبر الجا عر ا ر نير  ن ( 8/أ/3)بمووب الما ة 

 

تحقيقاً لمبادأ التااوي  علاى أسااس أل يكاول للناخا  فاط الكلياة والقسام   

صوا  واةد لممال واةد فط مقعد واةاد، تنشاو فاط كال دائااة انتخابياة تحتاوي 

على أكاا من مقعد واةد دوائا فاعية بعدد المقاعد فط الدائاة ا نتخابية، وياتم 

ئا الفاعية وا نتخاب فيها بموج  سنة القبول المشار لها فاط الاا م تقسيم الدوا
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الجامعط  من درجة البكالوريوس وبحس  الشهادة التط تتم الدراسة للحاول 

- :عليها بالنسبة للدراساا العليا، وعلى النحو التالط 

فط الدوائا ذاا المقعدين، والتط تكول الدراسة فيها على أرباع سانواا، - 0

ائاتااال فاعيتااال، ينتخاا  بلبااة الساانواا األولااى والاانيااة فااط تشااكل د

الدائاة الفاعية األولى، وينتخ  بلبة السنواا الاالاة والاابعة وما فوق 

 .وبلبة الدراساا العليا فط الدائاة الفاعية الاانية

فط الدوائا ذاا المقعدين، والتط تكول الدراسة فيها على خمس سنواا، - 5

يتال، ينتخا  بلباة السانواا األولاى والاانياة والاالااة تشكل دائاتال فاع

فط الادائاة الفاعياة األولاى، وينتخا  بلباة السانواا الاابعاة والخامساة 

 .وما فوق وبلبة الدراساا العليا فط الدائاة الفاعية الاانية

فااط الاادوائا ذاا الاالثااة مقاعااد، والتااط تكااول الدراسااة فيهااا علااى أربااع - 3

وائاااا فاعيااة، ينتخااا  بلباااة السااانواا األولاااى ساانواا، تشاااكل ثاااالث د

والاانيااة فااط الاادائاة الفاعيااة األولااى، وينتخاا  بلبااة الساانة الاالاااة فااط 

الدائاة الفاعية الاانية، وينتخ  بلبة السنواا الاابعاة وماا فاوق وبلباة 

 .الدراساا العليا فط الدائاة الفاعية الاالاة

ل الدراسااة فيهااا علااى خمااس فااط الاادوائا ذاا الاالثااة مقاعااد، والتااط تكااو- 4

ساانواا، تشاااكل ثاااالث دوائاااا فاعيااة، ينتخااا  بلباااة السااانواا األولاااى 

والاانيااة فااط الاادائاة الفاعيااة األولااى، وينتخاا  بلبااة الساانة الاالاااة فااط 

الدائاة الفاعياة الاانياة، وينتخا  بلباة السانواا الاابعاة والخامساة وماا 

 .لاالاةفوق وبلبة الدراساا العليا فط الدائاة الفاعية ا

فاط الاادوائا ذاا األرباع مقاعااد، والتاط تكااول الدراساة فيهااا علاى خمااس - 2

سنواا، تشكل أربع دوائا فاعية، ينتخ  بلبة السنواا األولى والاانية 
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فااط الاادائاة الفاعيااة األولااى، وينتخاا  بلبااة الساانة الاالاااة فااط الاادائاة 

الفاعياة الاالااة، الفاعية الاانية، وينتخ  بلبة السنة الاابعة  فط الدائاة 

وينتخ  بلبة السنة الخامسة وما فوق وبلبة الدراساا العليا فط الدائاة 

 .الفاعية الاابعة

6-
1
تقساام كليااة الطاا  إلااى دوائااا فاعيااة تقارهااا اللجنااة العليااا لالنتخاباااا فااط كاال عااام  

 .بحس  عدد الطلبة المسجلين فط كل سنة دراسية

بلبتهااااا علااااى نظااااام الساااانواا فااااط الاااادوائا ا نتخابيااااة التااااط ياااادرس - 7

والمستوياا الدراسية يكول التقسيم على أساس المستوى الدراسط وليس 

 .على أساس سنة القبول المشار لها فط الا م الجامعط

 

 

 

                                                 
(

1
 .06/3/5102تاريخ ( 556/5102)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م (  
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 تعليمات خد ر المجومع ني الجا عر ا ر نير

 05/3/5115تاريخ ( 503/5115)صا رة عن  جلس العمداء رام 

 

 

تعليماااا خدمااة المجتمااع فااط الجامعااة )هااذه التعليماااا  تُساامى -(: 0) الما ة 

، ويعماااال بهااااا اعتباااااراً ماااان بدايااااة الفااااال األول ( األردنيااااة

5115/5113. 

يكول للكلماا والعباراا التالية المعانط المخاااة إراأهاا ماا  -(: 5) الما ة 

- :لم تدل القاينة على غيا ذلك

 .الجامعة األردنية : الجامعة   

لااا  المساااجل فاااط الجامعاااة لنيااال درجااااة الطا :الطال  

 .البكالوريوس فط أي من الباامج الدراسية

 .مكت  خدمة المجتمع فط الجامعة :المكت    

( دول دفاع رساوم)تعتبا خدمة المجتمع متطلا  تخااد اجباريااً  -(: 8) الما ة 

على جميع بلبة البكالوريوس فاط الجامعاة ، ويساتانى مان ذلاك 

 .مج توهيل المعلمينالطلبة الملتحقول ببانا

- :يهد  متطل  خدمة المجتمع إلى ما يلط  -(: 1) الما ة 

 .تطويا روح الموابنة لدى الطلبة- أ   

إبالع الطلبة على أو اع مجتمعهم باوفااده و طاعاتاه - ب 

المختلفااة وتحفياازهم علااى تقااديم خاادماا مناساابة لهااذا 

 .المجتمع

ابياة ماع أفاااد توفيا الفار للطلبة إل اماة عال ااا إيج- د 

 .المجتمع ومؤسساته المختلفة

تطااويا بيئااة الزمالااة والعطاااأ والمشاااركة بااين الطلبااة - د 

 .والجامعة والمجتمع

تااوفيا الفاصااة للطلبااة للحاااول علااى خبااااا متعااددة - هـ 

 .تتعلق بالاقافة العامة والمجتمع وبالاقافاا الفاعية فيه

التطبيااق  تااوفيا فااار للتعلاايم لاادى الطلبااة ماان خااالل- و 

العملط للمبادىأ والمفااهيم والنظايااا التاط يدرساونها 

 .فط الجامعة

تدري  الطلباة علاى تحمال المساؤولية وإنجاار األعماال - ر 

 .ةس  الخطة المو وعة إلنجارها وبو ل جهد وتكلفة
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تطويا العال ة وا تجاهاا والمهاراا لدى الطلبة التط - ح 

الفعالااة فااط خدمااة تولااد لااديهم ةااس ا لتاازام بالمشاااركة 

 .المجتمع

 .تعزيز اةتاام الطلبة ألنفسهم وثقتهم بها - ب   

- :يتولى المكت  المهام التالية  -(: 2) الما ة 

التنساااايق مااااع المؤسساااااا بشااااول ةاجاتهااااا وإمكانيااااة - أ 

 .استفادتها من خدمة الطال 

تنساايق ومتابعااة متطلاا  خدمااة المجتمااع علااى مسااتوى - ب 

 .الجامعة

 .م نشاباا خدمة المجتمعتنظي- د   

 .متابعة أنشطة الكلياا والدوائا فط خدمة المجتمع- د   

 .يمكن للطال  أل يقوم بالخدمة على شكل فادي أو جماعط -(: 9) الما ة 

تكااول الفتاااة الزمنيااة التااط يق اايها الطالاا  فااط خدمااة - أ      -(: 3) الما ة 

 .المجتمع لمدة يوم عمل كامل

ذه الخدمة لمااة واةادة علاى األ ال خاالل يقدم الطال  ه- ب 

 .ماةلة دراسته الجامعية

علااى الطالاا  تقااديم هااذه الخدمااة اعتباااراً ماان باادأ العااام - د 

 .الجامعط التالط للعام الجامعط الذي  بل فيه

يشا  المكتا  علاى تنفياذ متطلا  خدماة المجتماع، ويقاوم تبعااً  -(: 3) الما ة 

- :لذلك بتنظيم األمور التالية 

عقااد ورشاااا عماال مفتوةااة لطلبااة الساانة األولااى فااط -  أ

الموابنااة، : الجامعااة تغطااط مو ااوعاا مختلفااة مااال

الديمقاابياااة، الجامعاااة والمجتماااع الجاااامعط ، سااالوك 

الطالاا  الجااامعط، مهاااراا التعلاايم، خدمااة المجتماااع، 

مهااااراا ا تااااال، ويكاااول ة اااور هاااذه الورشااااا 

 .اختيارياً تطوعياً للطلبة

فااط بدايااة كاال فااال دراسااط عاان المشاااريع  اإلعااالل- ب 

المعتمادة فااط الجامعاة لخدمااة المجتماع، وتحاادد فاط هااذا 

اإلعالل ببيعة المشاوع ومكال وتاريخ تنفيذه، والعادد 

الااذي يحتاجااه تنفيااذ المشاااوع علااى أل يتقاادم الطالاا  

للمكت  لتسجيل أسمه بالمشاوع الذي ياغ  المشاركة 

 .فيه



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 028 

بة الذين أنجزوا متطل  خدمة إرسال كشف بوسماأ الطل- د 

المجتمع فط نهاية كال فاال دراساط إلاى وةادة القباول 

 .والتسجيل

يعلن فط الجامعة فط نهاية كل عام  ائماة خاصاة بوساماأ الطلباة  -(: 6) الما ة 

 .المتميزين فط خدمة المجتمع

يعفااى الطلبااة الااذين التحقااوا بالجامعااة  باال بدايااة العااام الجااامعط  -(:01)الما ة 

ساااعاا خدمااة مجتمااع ( 01)إذا أنجاازوا سااابقا ً  5115/5113

 .على األ ل

تعليماااااا األساااا الجامعيااااة  وخدمااااة " تلغاااط هااااذه التعليمااااا  -(:00)الما ة 

الاااادرة عاان رئاايس الجامعااة بموجاا   ااااره ر اام " المجتمااع

 .00/01/0666تاريخ  7/0/20/04375
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ر تعليمات ا ندير الطالبير ني الجا عر ا ر ني
0
 

 القصل ا ول

 ني تشكيل ا ندير الطالبير وأهدانها

  

    

تؤسااس فااط الجامعااة األردنيااة، أنديااة بالبيااة بإشاااا  عمااادة  -(: 0) الما ة 

شؤول الطلبة، وفق القااراا التط يادرها رئيس الجامعة بناأ 

علااى تنسااي  ماان عميااد شااؤول الطلبااة، ويكااول ماكزهااا الحااام 

 .الجامعط

ول للكلمااا التالياة ةياماا وردا فاط هاذه التعليمااا المعاانط يك -(: 5) الما ة 

- :المخااة لها أدناه، ما لم تدل القاينة على خال  ذلك

 األندية الطالبية  :األندية   

 عمادة شؤول الطلبة :العمادة   

 عميد شؤول الطلبة  :العميد   

النشاااباا للعميااد بموافقااة رئاايس الجامعااة تشااكيل أنديااة لااذوي  -(: 8) الما ة 

والهواياااااااا الايا ااااااية والموساااااايقية والمساااااااةية واألدبيااااااة 

والشطانج وهواة الااديو، وللطلبة العاب واألجان  والخادماا 

العامااااة التطوعيااااة وغياهااااا، وذلااااك لاااادعم هواياااااا الطلبااااة 

 .ونشاباتهم داخل الحام الجامعط وخارجه

- :تاليةتهد  األندية الطالبية إلى تحقيق الغاياا ال -(: 1) الما ة 

تشاااجيع المياااول التطوعياااة والخدماااة العاماااة والعمااال - أ 

 .الجماعط بين بلبة الجامعة

 .تنمية المواه  والهواياا وتشجيعها- ب   

إفساح الفار لطلبة الجامعاة للمشااركة فاط النشااباا - د 

 .التط تتناس  مع ميولهم و دراتهم واستعداداتهم

للمشاااركة فااط إفساااح المجااال للطلبااة غيااا األردنيااين - د 

النشاااااااباا الطالبيااااااة، وإظهااااااار ثقااااااافتهم وميااااااولهم 

 .ومهاراتهم

 .تنمية ا هتمام بالنواةط الجمالية والتذو ية- هـ   

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .04/00/5112تاريخ ( 52/5112)معدله بقاار مجلس الجامعة ر م      -0
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الح ااري فاط األردل والاوبن تنمية ا هتمام بالتااث - و 

العابااط، والعااالم اإلسااالمط، والعنايااة بالاقافااة المحليااة 

 .والعالمية

  يجور لألندية الطالبية ا شتغال باألمور السياسية أو الطائفية  -(: 2) الما ة 

 .أو اإل ليمية

 

 

 القصل الثاني

 ني أوهزة ا ندير واخوصاصاتها

 

تااصاااتها وتعماال علااى تحقيااق أهاادافها ماان تمااارس األنديااة اخ -(: 9) الما ة 

- :خالل الهيئتين التاليتين

 .الهيئة العامة- أ   

 .الهيئة اإلدارية- ب   

تتكول الهيئة العامة من جميع األع اأ المن امين إلاى - أ     -(: 3) الما ة 

 .النادي على أل   يقل عددهم عن عشاة

- :ةتمارس الهيئة العامة ا ختااصاا التالي- ب   

 .انتخاب الهيئة اإلدارية من بين أع ائها- 0   

منا شة التقايا السانوي الماالط واإلداري الاذي - 5

 .تقدمه الهيئة اإلدارية وإ ااره

 .إ اار خطة العمل السنوية- 3   

سح  الاقة مان الهيئاة اإلدارياة علاى أل   ياتم - 4

 .ذلك إ  بوغلبية ثلاط األع اأ

نشاباا النادي من خاالل المشاركة الفعالة فط - 2

 .اللجال المختاة

تتكااول الهيئاااة اإلداريااة لكااال ناااد مااان ساابعة أو تساااعة أع ااااأ  -(: 3) الما ة 

تنتخابهم الهيئاة العاماة بطايقااة ا  تاااع السااي المباشاا ووفااق 

نظام الاوا الواةد فط الناف الاانط مان شاها تشااين األول 

، ويشااتاب ماان كاال عااام جااامعط وفااق تاتيباااا تعاادها العمااادة

%( 20)لقانونيااة هااذه ا نتخاباااا أل يمااارس عمليااة ا  تااااع 

علاااى األ ااال مااان مجماااوع األع ااااأ العااااملين، وإذا لااام يكتمااال 
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النااااب القااانونط تؤجاال ا نتخاباااا لماادة أساابوع واةااد تااابح 

 .بعدها  انونية مهما بلغ النااب

ة اإلدارياة يشتاب فاط الطالا  الاذي ياشاح نفساه لع اوية الهيئا -(: 6) الما ة 

- :ألي ناد ما يلط 

 %(.61)أل   يقل معدله التااكمط عن - أ   

أل يبقااى علااى تخاجااه ماان الجامعااة فاااالل دراساايال - ب 

 .على األ ل

أل يكول  د أم ى فط الجامعاة فاالين دراسايين علاى - د 

 .األ ل

أل   يكااول  ااد صاادرا بحقااه أيااة عقوبااة توديبيااة ماان - د 

 .درجة إنذار أول فما فوق

تنتخااا  الهيئاااة اإلدارياااة مااان باااين أع اااائها فاااط أول - أ     -(:01)الما ة 

اجتماااع تعقااده رئيساااً لهااا ونائباااً للااائيس وأميناااً للسااا 

وأمينااااً للااااندوق، وذلاااك بطايقاااة ا  تاااااع السااااي، 

وتورع ا ختااصاا اإلدارية األخاى على أع اائها 

 .بطايقة ا  تااع العلنط

ول ع واً فط هيئة إدارية ألكاا   يجور للطال  أل يك- ب 

 .من ناد

يعاااين العمياااد لكااال نااااد مستشااااراً مااان أع ااااأ الهيئاااة - د 

التدريسية أو من العاملين فط الجامعاة يتاولى اإلشااا  

على أعمال الهيئة اإلدارية للناادي وتوجيههاا ، دول أل 

 .يمارس ةق التاوي 

اإلدارياااة والمالياااة  تتاااولى الهيئاااة اإلدارياااة لكااال نااااد شاااؤونها -(:00)الما ة 

والتنظيمياااة، ويااادخل  ااامن اختااصااااتها تااااايف األماااور 

- :التالية

اتخاااذ القااااراا واإلجااااأاا الالرمااة لتحقيااق أهاادا  - أ 

 .النادي

تشكيل اللجال الطالبية للنشاباا المختلفاة مان أع ااأ - ب 

 .الهيئة العامة واإلشاا  على أعمالها

ة العامااة تت ااامن تقااديم خطااة عمااال ساانوية إلااى الهيئااا- د 

النشااباا التاط تناوي القياام بهاا، والمساتلزماا الماليااة 

 .لتنفيذها
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تقاااديم التقاياااا الماااالط واإلداري السااانوي إلاااى الهيئاااة - د 

 .العامة

 .تنفيذ  ااراا الهيئة العامة- هـ   

 . بول استقالة األع اأ- و   

 .اإلشاا  على اجتماعاا الهيئة العامة- ر   

ئل المناسابة لتحقياق أهادا  الناادي بموافقاة تحديد الوسا- ح 

 .عميد شؤول الطلبة

التنسي  إلى العميد بقيمة ا شتااك فط ع اوية الناادي - ي 

 .وكيفية دفع هذا ا شتااك

يتولى أع اأ الهيئة اإلدارية القيام بالمهام التط تخول إليهم كال  -(:05)الما ة 

ديااه أمااام ةساا  اختااصااه، كمااا يتااولى رئاايس النااادي تماياال نا

 .المااجع الجامعية المختاة

 

 القصل الثالث

 ني تنظيم أعمال ا ندير

الع و هو الطال  المسجل فط الجامعة األردنية لنيل أي درجاة  -(:08)الما ة 

أو شهادة علمياة علاى أل يلتازم بممارساة النشااب الخاار باذلك 

 .النادي

- :نتزول الع وية فط أةدى الحالتين التاليتي -(:01)الما ة 

 .ا ستقالة الخطية- أ   

 .فقدال أةد شاوب الع وية- ب   

ماادة ع ااوية الهيئااة اإلداريااة ومااا يتفاااع عنهااا ماان لجااال ساانة  -(:02)الما ة 

 .واةدة تجاي بعدها انتخاباا جديدة

تعتبااا اجتماعاااا الهيئااة اإلداريااة  انونيااة إذا ة اااها مااا يزيااد  -(:09)الما ة 

القاااراا بوغلبياة أصاواا على ناف عدد األع اأ، وتادر 

الحا اااين وفااط ةالااة تساااوي األصااواا ياااجح الجاناا  الااذي 

 .صوا له رئيس الهيئة

تساااقط الع اااوية مااان الهيئاااة اإلدارياااة إذا تخلاااف الع اااو عااان  -(:03)الما ة 

ة اااور جلسااااا الهيئاااة ثاااالث ماااااا متتالياااة أو سااا  ماااااا 

 .متقطعة دول عذر تقبله الهيئة

ناا  ع ااو مان أع ااأ الهيئااة اإلدارياة ألي سااب  إذا خاال  م -(:03)الما ة 

كال، يحل محله الطال  الذي يليه فط تاتي  عدد األصواا فاط 

آخا انتخاباا أجاتها الهيئة العاماة، وفاط ةالاة تعاذر ذلاك تقاوم 
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الهيئااة اإلداريااة باختيااار ع ااو للمنااا  الشاااغا مماان تنطبااق 

 .عليهم شاوب ع وية الهيئة اإلدارية

 .لغ الهيئة العامة  ااراتها و ااراا الهيئة اإلدارية للعميدتب -(:06)الما ة 

تجتمع الهيئاة العاماة مااة كال عاام ويجاور دعوتهاا  جتماعااا  -(:51)الما ة 

غيا عادية بقاار من الهيئة اإلدارية أو بناأ على بل  ماا يزياد 

 .على ناف عدد أع اأ الهيئة العامة

ة  انونياااً إذا ة اااه مااا يزيااد علااى يكااول اجتماااع الهيئااة العاماا -(:50)الما ة 

ناف عدد األع ااأ، وإذا لام يكتمال الناااب يؤجال ا جتمااع 

لماادة أساابوع واةااد ويعتبااا بعااد ذلااك  انونياااً ، مهمااا بلااغ عاادد 

 .الح ور

يج  أل تكول  ااراا الهيئاة العاماة والهيئاة اإلدارياة منساجمة  -(:55)الما ة 

ماااا ورد فاااط  ماااع سياساااة الجامعاااة وأهااادافها وماااالحتها وماااع

 .من هذه التعليماا( 2و4)المادتين 

 

 القصل الرابـــــــع

  الير ا نديــــــــــــــر

 

تبدأ السنة المالية لألندية تشكيل هيئاتهاا اإلدارياة وتنتهاط بنهاياة  -(:58)الما ة 

 .العام الجامعط ببدأ العام الجامعط وتنتهط بنهايته

مه فااط أي بنااك فااط الحااام الجااامعط تااودع أمااوال النااادي باساا -(:51)الما ة 

وتسح  بتو يع كل من أمين الااندوق والاائيس أو أماين الساا 

 .بعد الحاول على موافقة عميد شؤول الطلبة

يجاااي صااا  أمااوال النااادي بقاااار ماان الهيئااة اإلداريااة فااط  -(:52)الما ة 

 .اجتماع  انونط

مااا تاانص عليااه  تساااهم العمااادة فااط تغطيااة نفقاااا األنديااة وفااق -(:59)الما ة 

التعليمااا الخاصاة باذلك ويجااور للعمياد رياادة مسااهمة العمااادة 

 .فط نفقاا األندية إذا استدعى األما ذلك

- :تتكول إيااداا األندية من  -(:53)الما ة 

 .اشتااكاا األع اأ- أ   

 .مساهمة العمادة فط دعم  نشاباا النادي- ب   

 .ريع نشاباا النادي- د   

 .ا والهباا التط يوافق عليها العميدالتباعا- د   

 .أية إيااداا أخاى يوافق عليها العميد- هـ   
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يتم تد يق الفواتيا والمشتاياا واألمور المالية الخاصة باألندية  -(:53)الما ة 

 .من  بل محاس  تنتدبه الدائاة المالية فط الجامعة لهذا الغاض

قاوم بتساوية كافاة األماور المالياة يج  على الهيئة اإلدارياة أل ت -(:56)الما ة 

 .المتعلقة بدورتها خالل أسبوعين من نهاية الدورة

 

 القصل ال ا س

 أ كام عا ــــــــــــــر

 

فااط الماةلااة التوسيسااية التااط تساابق تشااكيل الهيئااة اإلداريااة ألي  -(:81)الما ة 

ماان هااذه التعليماااا يتااولى العميااد ( 8)ناااد، وفقاااً ألةكااام المااادة 

 .الهيئة اإلداريةصالةياا 

للعميااد أل يفااوض صااالةياته المبينااة فااط هااذه التعليماااا كااالً أو  -(:80)الما ة 

بع اً  إلى أةد نوابه أو مساعدية، أو أةد المدياين العاملين فط 

 .العمادة

يحل النادي بقاار من الائيس بناأ على تنسي  من العميد، وفط  -(:85)الما ة 

 .ي وموجوداته إلى العمادةهذه الحالة تؤول أموال الناد

لائيس الجامعة البا  فاط الحاا ا التاط لام يااد عليهاا ناص فاط  -(:88)الما ة 

 .هذه التعليماا

لاائيس الجامعاة أل ياادر القاااراا التنفيذياة واإلجاائياة التااط  -(:81)الما ة 

 .يااها  اورية لتنفيذ أةكام هذه التعليماا

فااط أيااة تعليماااا سااابقة إذا كاناا  تلااك تلغااى األةكااام  الااواردة  -(:82)الما ة 

 .األةكام مخالفة لهذه التعليماا

رئاااايس الجامعااااة والعميااااد مسااااؤو ل عاااان تنفيااااذ أةكااااام هااااذه  -(:89)الما ة 

 .التعليماا
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 تعليمات الجمعيات العلمير الطالبير ني الجا عر ا ر نير

 ن اانون ( 6)ة  ن الما ( وـ)صا رة عن  جلس الجا عر بمقوضى الققرة 

 0633لسنر ( 56)الجا عات ا ر نير رام 

 

 القصل ا ول

 ني تشكيل الجمعيات العلمير الطالبير وأهدانها

 

الجمعيااا )تؤسس فط الجامعة األردنية جمعياا بالبية تُسامى  -(:0) الما ة 

 .، ماكزها الحام الجامعط(العلمية الطالبية

علميااة فااط الكلياااا ةااق توساايس جمعيااة لكاال  ساام ماان األ سااام ال -(: 5) الما ة 

علمية بالبية واةادة، ويجاور لقسامين أو أكااا مان األ ساام فاط 

الكلية الواةدة، توسيس جمعية علمية بالبية مشتاكة وبذلك بعاد 

الحاول على موافقة عميد الكلية المخاتص بالتشااور ماع عمياد 

 .شؤول الطلبة

- :ة إلى تحقيق الغاياا التاليةتهد  الجمعياا العلمية الطالبي -(: 8) الما ة 

تشااجيع النشاااب العلمااط بااين بلبااة األ سااام العلميااة فااط - أ 

 .الكلياا كل فط ميدال تخااه

تنمية النواةط الاقافياة وا جتماعياة والايا اية والفنياة - ب 

 .فط القسم

توثيااق الاااالا القائمااة بااين بلبااة القساام أنفسااهم وبااين - د 

لهيئااااة التدريسااااية العااااملين فااااط القساااام ماااان أع اااااأ ا

 .والموظفين

تعمل الجمعياا العلمية الطالبياة علاى تحقياق أهادافها بالوساائل  -(: 1) الما ة 

- :التالية

نشا البحوث وإصدار النشاااا ومجاالا الحاائط  ذاا - أ 

 .الابغة العلمية والاقافية وا جتماعية

المشاااركة فااط تنظاايم الاااةالا الطالبيااة علااى مسااتوى - ب 

 .القسم

المشاااركة فااط تنظاايم النشاااباا الايا ااية والمعااارض - د 

 .والحفالا الفنية على مستوى القسم

المشاركة فاط تنظايم المحا اااا والنادواا واللقااأاا - د 

 .العلمية والاقافية وا جتماعية فط القسم والكلية
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  يجور للجمعياا العلمية الطالبية ا شتغال بااألمور السياساية  -(: 2) الما ة 

 .الطائفية أو اإل ليميةأو 
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 القصل الثاني

 ني أوهزة الجمعيات  العلمير الطالبير واخوصاصاتها

 

تعمل الجمعياا العلمية الطالبية على تحقياق أهادافها مان خاالل  -(: 9) الما ة 

- :الهيئاا التالية 

 .الهيئة العامة- أ   

 .الهيئة اإلدارية- ب   

 .اللجنة التنسيقية فط الكلية- د   

 .اللجنة التنسيقية فط الجامعة- د   

تتكول الهيئة العامة من جميع بلبة القسم المساجلين لنيال درجاة  -(: 3) الما ة 

- :البكالوريوس وتمارس ا ختااصاا التالية

انتخااااب الهيئاااة اإلدارياااة مااان باااين بلباااة القسااام الاااذين  -0

مااان هاااذه ( 6)يحققاااول الشااااوب الاااواردة فاااط الماااادة 

 .التعليماا

لتقايااا المااالط واإلداري الساانوي الااذي تقدمااه منا شااة ا -5

 ،الهيئة اإلدارية وإ ااره

سح  الاقة مان الهيئاة اإلدارياة علاى أل   ياتم ذلاك إ   -3

 .بوغلبية ثلاط بلبة القسم

المشاركة فاط تنظايم المحا اااا والنادواا واللقااأاا  -4

 .العلمية والاقافية وا جتماعية فط القسم والكلية

ل الهيئااة اإلداريااة لكاال جمعيااة علميااة ماان ساابعة أع اااأ تتكااو -(: 3) الما ة 

تنتخبهم الهيئة العاملة بطايقة ا  تااع الساي فط بداية كل عام 

جاامعط، وفاق تاتيبااا تعادها عماادة شاؤول الطلباة ويؤخاذ فاط 

 .من هذه التعليماا( 50)ا عتبار نص المادة 

تاااع ويشتاب لقانونية هذه ا نتخاباا أل يشتاك فط عملياة ا  

األكااية المطلقة لمجموع الهيئة العامة، وإذا لم يكتمال الناااب 

القااانونط تؤجاال ا نتخاباااا لماادة أساابوع واةااد تااابح بعاادها 

 . انونية مهما بلغ عدد المقتاعين

يشتاب فاط الطالا  الاذي ياشاح نفساه لع اوية الهيئاة اإلدارياة  -(: 6) الما ة 

- :ألية جمعية علمية بالبية ما يلط 

 %(.61)أل   يقل معدله التااكمط عن - أ   

أل يبقااى علااى تخاجااه ماان الجامعااة فاااالل دراساايال - ب 

 .على األ ل
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أل يكول  د أم ى فط الجامعاة فاالين دراسايين علاى - د 

 .األ ل

أل   يكااول  ااد صاادرا بحقااه أيااة عقوبااة توديبيااة ماان - د 

 .درجة إنذار نهائط فما فوق

داريااة لكاال جمعيااة بالبيااة شااؤونها اإلداريااة تتااولى الهيئااة اإل -(:01)الما ة 

والمالياااة والتنظيمياااة ويااادخل  ااامن اختااصااااتها تااااايف 

- :األمور التالية 

اتخاااذ القااااراا واإلجااااأاا الالرمااة لتحقيااق أهاادا  - أ 

 .الجمعية

تشااكيل اللجااال الطالبيااة للنشاااباا المختلفااة ماان الهيئااة - ب 

 .ةالعامة بما   يتجاور خمسة بالب لكل لجن

تقديم التقايا السنوي عان النشااباا المختلفاة للجمعياة - د 

 .إلى الهيئة العامة

تقاااديم التقاياااا الماااالط واإلداري السااانوي إلاااى الهيئاااة - د 

 .العامة

 .تنفيذ  ااراا الهيئة العامة- هـ   

 . بول استقالة أع اأ الهيئة العامة- و   

 .اإلشاا  على اجتماعاا الهيئة العامة- ر   

يتولى الطال  الذي ةال على أكاا األصواا رئاساة الجمعياة  -(:00)ا ة الم

ثاام يختااار الطالاا  الحاصاال علااى أكاااا األصااواا بعااد الااائيس 

المنااا  الااذي يايااد أل يشااغله، يليااه بعااد ذلااك ماان ةااال علااى 

أكاا األصواا بعده، وهكذا إلى أل يتم توريع جميع المناصا ، 

لاك، أماا الطلباة الفاائزول ما لام ياتم ا تفااق بيانهم علاى خاال  ذ

بالتزكية فيتم توريع المناصا  بيانهم عان باياق التاا اط وإذا 

تعذر ذلك فعن بايق القاعة، وكذلك الحال بالنسبة لمن تساووا 

فط عدد األصواا التط ةالوا عليها فاط ا نتخابااا وياتم ذلاك 

كله فط موعد أ ااه أسبوع واةد من إجااأ ا نتخاباا وتاسل 

 .ى عميد الكلية المختص وعميد شؤول الطلبةالنتائج إل

يتولى أع اأ الهيئة اإلدارية القيام بالمهام التط تخول إليهم كال  -(:05)الما ة 

- :ةس  اختااصه وفق ما يلط 

- :رئيس الجمعية- أ   

اإلشااااااا  علاااااى أعماااااال الجمعياااااة وتو ياااااع - 0

 .مااسالتها بعد إجارتها من  بل الهيئة اإلدارية
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 .الجمعية أمام المسؤولين فط الجامعة تمايل- 5   

 .رئاسة جلساا الهيئة اإلدارية والهيئة العامة- 3   

أية مهام أخاى توكلها إليه الهيئة اإلدارية فيماا - 4

  يتعاااارض ماااع هاااذه التعليمااااا وماااع  اااانول 

 .وأنظمة الجامعة

-  :أمين السا - ب   

اإلشااااااا  علاااااى تنظااااايم ساااااجالا الجمعياااااة - 0

 .وةفظها

دوين و ااائع جلساااا الهيئااة اإلداريااة والهيئااة تاا- 5

 .العامة

إعاااداد التقااااريا اإلدارياااة ةسااا  بلااا  الهيئاااة - 3

 .اإلدارية

رئاسااة جلساااا الهيئااة اإلداريااة والهيئااة العامااة - 4

 .فط ةال غياب الائيس

 .تنفيذ ما تكلفه به الهيئة اإلدارية-  2             

- :أمين الاندوق- د   

المساااتنداا المالياااة فاااط ماكاااز ةفاااس الااادفاتا و- 0

 .الجمعية

تسلم أية إيااداا تال إلاى الجمعياة بعاد  ااار - 5

الهيئة اإلدارية وموافقة من عميد شؤول الطلبة 

 .وإيداعها فط البنك المعين للجمعية

- :المسؤول الاقافط وا جتماعط - د   

تنظااااايم المحا اااااااا والنااااادواا والحلقااااااا - 0

 .والمسابقاا الفكاية

 .اإلشاا  على إصدار المجالا والنشااا- 5   

اإلشاا  على النشاباا ا جتماعياة والاقافياة - 3

 .وغياها

- :المسؤول الايا ط- هـ   

اإلشاااااا  علااااى تنظاااايم وإ امااااة المباريااااااا - 

والمسابقاا والمهاجاناا والحفالا الايا ية 

 .الخاصة بالجمعية

- :المسؤول الفنط - و   
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اماااااة الحفاااااالا اإلشااااااا  علاااااى تنظااااايم وإ - 

والمعااارض والمسااابقاا والمهاجاناااا الفنيااة 

 .والمساةياا

- :مسؤول الاةالا - ر   

اإلشااااااا  علاااااى تنظااااايم الااااااةالا العلمياااااة - 

والتاويحية سواأ كان  داخل المملكة األردنياة 

الهاشااامية أو خارجهاااا بالتنسااايق ماااع الااادوائا 

 .المختاة فط عمادة شؤول الطلبة

تتكااول اللجنااة التنساايقية فااط الكليااة ماان رؤساااأ - 0       -أ      -(:08)الما ة 

وأمناأ سا الهيئاا اإلدارياة للجمعيااا العلمياة 

 .الطالبية فط كل كلية 

تقوم اللجنة بانتخاب رئيس وأمين ساا فاط أول - 5

جلسااة لهااا ويشااتاب فااط الااائيس أل يكااول ماان 

 .رؤساأ الجمعياا

فاااط الكليااااا التاااط   ت ااام أكااااا مااان  سااام أو - 3

لكلياااا التااط   يوجااد فيهااا أكاااا ماان جمعيااة ا

علمية تقوم الهيئة اإلدارية مقام اللجنة التنسيقية 

 .لغاياا  تنفيذ أةكام هذه التعليماا

تتكااااول اللجنااااة التنساااايقية للجمعياااااا العلميااااة - 0      -ب 

الطالبيااااة فااااط الجامعااااة ماااان رؤساااااأ اللجااااال 

 .التنسيقية فط كل كلية

خاب رئيس وأمين ساا لهاا تقوم هذه اللجال بانت- 5

 .فط أول جلسة تعقدها

تتااولى اللجنااة التنساايقية فااط كاال كليااة تنظاايم وتنساايق النشاااباا  -(:01)الما ة 

الطالبية ذاا الابغة المشتاكة التط تقوم بهاا الهيئااا اإلدارياة 

للجمعياا العلمية الطالبية فط تلك الكلية أما اللجنة التنسيقية فط 

وتنسيق النشاباا الطالبياة ذاا الاابغة  الجامعة فتتولى تنظيم

العامة المشتاكة بين اللجال التنسيقية فط الكلياا، وفط ةدود ما 

 .من هذه التعليماا( 3)نا  عليه المادة 

اللجاااال التنسااايقية فاااط الكلياااة والجامعاااة لهاااا صااافة استشاااارية  -(:02)الما ة 

عيااا و ااراتها وا تااةاتها غياا ملزماة للهيئااا اإلدارياة للجم

 .العلمية الطالبية أو أية لجال تنسيقية أخاى
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يعااااين عميااااد الكليااااة المخااااتص أةااااد أع اااااأ الهيئااااة - أ      -(:09)الما ة 

التدريسية فاط الكلياة ليكاول مستشااراً   للهيئاة اإلدارياة 

لكل جمعية كما يعين مستشاراً للجنة التنسيقية فط الكلية 

ئة اإلدارياة ويتولى المستشار اإلشاا  على أعمال الهي

لكاال ماان الجمعيااة واللجنااة التنساايقية فااط الكليااة دول أل 

 .يكول له ةق التاوي 

يعين عميد شؤول الطلبة أةد العاملين فط عمادة شؤول - ب 

الطلبة ليكول مندوباً عن عمادة شؤول الطلبة فط الهيئة 

اإلداريااة كمااا يعااين مناادوباً للجنااة التنساايقية فااط الكليااة 

ا دول أل يكول لاه ةاق التااوي ، يشارك فط منا شاته

وكذلك لح ور ا جتماعاا العادية وا ستانائية للهيئاة 

 .العامة

يتااااولى عميااااد شااااؤول الطلبااااة دور المستشااااار للجنااااة - د 

التنسيقية فاط الجامعاة، ويشاارك فاط منا شااتها دول أل 

 .يكول له ةق التاوي 

 

 القصل الثالث

 رني تنظيم أعمال الجمعيات العلمير الطالبي

 

- :ع وية الجمعياا العلمية الطالبية -(:03)الما ة 

وهو كل بال  مسجل لنيل الدرجاة الجامعياة األولاى : الع و 

 .فط نفس القسم الذي تتبع له الجمعية( البكالوريوس)

ويجااور فااط ةااا ا خاصااة يقاادرها عميااد الكليااة بالتشاااور مااع 

عميااد شااؤول الطلبااة اشااااك الطلبااة الااذين لاام يحققااوا 

 .لتخاص فط انتخاب الهيئة اإلدارية للجمعيةشاوب ا

تزول ع وية الهيئة اإلدارية واللجنة التنسايقية فاط الكلياة وفاط  -(:03)الما ة 

- :الجامعة فط إةدى الحا ا التالية

 .الوفاة

 .ا ستقالة الخطية

( 6)فقدال أةد شاوب الع اوية المنااور عليهاا فاط الماادة 

 .من هذه التعليماا

ة ور جلساا الهيئة ثاالث ماااا متتالياة  تخلف الع و عن

 .أو س  مااا متقطعة دول عذر تقبله الهيئة
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-(:06)الما ة 
0

مدة ع وية الهيئة اإلدارية وما يتفااع عنهاا مان لجاال - أ     

 .بالبية سنة واةدة تجاي بعدها انتخاباا جديدة

لائيس الجامعة عند ال اورة وبناأ على تنسي  عمياد - ب 

جديااد الماادة الااواردة فااط الفقاااة السااابقة شااؤول الطلبااة ت

 .فاال ً دراسياً  ابالً للتجديد ماة واةدة

تعتبا اجتماعاا الهيئة اإلدارية واجتماعاا اللجنة التنسيقية فط  -(:51)الما ة 

الكليااة وفااط الجامعااة  انونيااة إذا ة اااها مااا يزيااد علااى ناااف 

باساااتاناأ مستشاااار الجمعياااة ومنااادوب عماااادة )عااادد األع ااااأ 

وتاادر القاااراا بوغلبياة أصاواا الحا ااين ( شؤول الطلباة

وفاط ةالااة تسااوي األصااواا يااجح الجاناا  الاذي صااوا معااه 

 .رئيس الهيئة

-(:50)الما ة 
5
إذا خااال منااا  ع ااو ماان أع اااأ الهيئااة اإلداريااة ألي سااب   

كال يحل محله الطال  الذي يليه فط تاتي  األصواا مان غياا 

آخا انتخاباا أجاتهاا الهيئاة العاماة، أع اأ الهيئة اإلدارية فط 

وفااط ةالااة تعااذر ذلااك ينساا  عميااد شااؤول الطلبااة إلااى رئاايس 

الجامعااة العاادد المطلااوب ماان بلبااة القساام مماان تنطبااق علاايهم 

من هذه التعليماا لمالأ المقاعاد ( 6)الشاوب الواردة فط المادة 

 .الشاغاة

ة وفط الجامعة ألي إذا خال منا  ع و لجنة تنسيقية فط الكلي -(:55)الما ة 

يال ً وإذا تعاذر هيئة اإلدارية المعنية ع واً بدسب  كال تاشح ال

ذلااك يبقااى المنااا  شاااغااً وإذا  اال عاادد أع اااأ اللجنااة عاان 

 .الناف تلغى اللجنة ةكماً 

تجتمع الهيئاة العاماة مااة كال عاام ويجاور دعوتهاا  جتماعااا  -(:58)الما ة 

ية وتدعى بناأ علاى بلا  ماا غيا عادية بقاار من الهيئة اإلدار

 .يزيد على ناف عدد أع اأ الهيئة العامة

يكااول اجتماااع الهيئااة العامااة  انونياااً إذا ة اااه مااا يزيااد علااى  -(:51)الما ة 

ناااف عاادد األع اااأ وإذا لاام يكتماال النااااب يؤجاال ا جتماااع 

لمااادة أسااابوع واةاااد ويعتباااا بعاااد ذلاااك  انونيااااً مهماااا بلاااغ عااادد 

 .الح ور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .6/01/0661تاريخ ( 7/61)عدلتا بقاار مجلس الجامعة ر م ( 5)و( 0)    -0
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تدعو الهيئة اإلدارية واللجناة التنسايقية فاط الكلياة وفاط الجامعاة  -(:52)الما ة 

داخال الحاام )والهيئة العامة لالجتماعاا فط المكال الذي تعينه 

بإشعار تاسله إلاى جمياع األع ااأ وذلاك  بال موعاد ( الجامعط

ا جتمااااع بوسااابوع علاااى األ ااال ويافاااق بهاااذا اإلشاااعار جااادول 

 .األعمال

تبلغ كل من الهيئة العامة والهيئة اإلدارية واللجناة التنسايقية فاط  -(:59)الما ة 

الكليااة وفااط الجامعااة  ااراتهااا إلااى عميااد شااؤول الطلبااة وعميااد 

 .الكلية المختص

يج  أل تكاول  اااراا الهيئاة العاماة والهيئاة اإلدارياة واللجناة  -(:53) ة الما

التنسيقية فاط الكلياة وفاط الجامعاة منساجمة ماع سياساة الجامعاة 

مان هاذه ( 4،  3)وأهدافها ومالحتها ومع ما ورد فط المادتين 

التعليماا، وتكول هذه القااراا نافذة بعاد أسابوع مان اتخاذهاا، 

ؤول الطلبااة بعااد التشاااور مااع عميااد الكليااة إ  إذا رأي عميااد شاا

المختص بونهاا مخالفاة لقاانول الجامعاة أو أنظمتهاا أو تعليماتهاا 

وفط ةالة الخال  يافع األما إلى مجلس العمداأ  تخاذ القااار 

 .المناس 

 

 القصل الرابع

  الير الجمعيات العلمير الطالبير

 

مية بالبياة ببادأ العاام الجاامعط تبدأ السنة المالية لكل جمعية عل -(:53)الما ة 

 .وتنتهط بنهايته

تودع أموال الجمعياا العلمية الطالبياة باسامها فاط أي بناك فاط  -(:56)الما ة 

الحاااام الجاااامعط، وتساااح  بتو ياااع كااال مااان أماااين الااااندوق 

 .والائيس أو أمين السا



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 074 

يجاااي صااا  أمااوال الجمعياااا العلميااة الطالبيااة بقاااار ماان  -(:81)الما ة 

اإلدارياااة فاااط اجتمااااع  اااانونط و  يجاااور صاااا  هاااذه  الهيئاااة

األمااوال إ  فااط األوجااه التااط تخاادم أهاادا  الجمعيااة ونشاااباتها 

 .العامة

تساهم عمادة شؤول الطلبة فط تغطياة نفقااا الجمعيااا العلمياة  -(:80)الما ة 

الطالبيااة وفااق مااا تاانص عليااه التعليماااا الخاصااة بااذلك ويجااور 

ساهمة العمادة فاط نفقااا الجمعيااا لعميد شؤول الطلبة ريادة م

 .العلمية الطالبية إذا استدعط األما ذلك

- :تتكول وارداا الجمعياا العلمية الطالبية من  -(:85)الما ة 

مساااااهمة عمااااادة شااااؤول الطلبااااة فااااط دعاااام نشاااااباا - أ 

 .الجمعياا العلمية الطالبية

ريااااع النشاااااباا التااااط تقااااوم بهااااا الجمعياااااا العلميااااة - ب 

 .الطالبية

التباعااااا والهبااااا التاااط يوافاااق عليهاااا عمياااد شاااؤول - د 

 .الطلبة

 .أية إيااداا أخاى يوافق عليها عميد شؤول الطلبة- د   

ياااتم تاااد يق المشاااتاياا واألماااور المالياااة الخاصاااة بالجمعيااااا  -(:88)الما ة 

العلميااة الطالبياااة مااان  بااال محاساا  تندباااه الااادائاة المالياااة فاااط 

 .الجامعة لهذا الغاض

 

 قصل ال ا سال

 أ كــــــــام عا ـــــــــر

 

يادر عميد شؤول الطلباة اللاوائح التنظيمياة للجمعيااا العلمياة  -(:81)الما ة 

 .الطالبية بما فيها اللوائح التنظيمية الخاصة با نتخاباا

يتااولى عميااد الكليااة المخااتص اإلشاااا  علااى جميااع نشاااباا  -(:82)الما ة 

داخل مبانط الكلية التابعة له علاى أل الجمعياا العلمية الطالبية 

يح اااها ممااال لعمااادة شااؤول الطلبااة، وتعاماال مكتبااة الجامعااة 

 .معاملة الكلية

يتاااولى عمياااد شاااؤول الطلباااة اإلشااااا  علاااى جمياااع نشااااباا  -(:89)الما ة 

 .الجمعياا العلمية خارد المبانط التابعة للكلياا

اختااصااته المبيناة فاط لعميد شاؤول الطلباة أل يفاوض بعاض  -(:83)الما ة 

 .هذه التعليماا إلى أةد نوابه أو مساعديه
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  تحاال الجمعيااة العلميااة الطالبيااة واللجنااة التنساايقية فااط الكليااة - (:83)الما ة 

وفط الجامعة إ  بقاار من مجلس العمداأ بناأ على تنساي  مان 

 .عميد شؤول الطلبة بعد التشاور مع عميد الكلية المختص

لمجلس العمداأ الب  فط الحا ا التط لم ياد فيها نص مان هاذه  -(:86)الما ة 

 .التعليماا

تلغااى األةكااام الااواردة فااط أيااة تعليماااا سااابقة إذا كاناا  تلااك  -(:11)الما ة 

 .األةكام مخالفة لهذه التعليماا

رئااايس الجامعاااة والعماااداأ مساااؤولول عااان تنفياااذ أةكاااام هاااذه  -(:10)الما ة 

 .التعليماا

 ت الطالبير تعليمات الر ال

 0/0/0636تاريخ ( 5/36)صا رة بقرار  جلس الجا عر رام 

 الباب ا ول

 أهداف الر الت الطالبير وأنواعها

 

تحااار الجامعااة علااى دعاام الاااةالا الطالبيااة وتشااجيعها باعتبارهااا  

جاازأاً   يتجاازأ ماان الحياااة الجامعيااة المتكاملااة، ومظهااااً ماان مظاااها النشاااب 

تايح الفاار المتعاددة لتنمياة الشخااية النا اجة واكتسااب الطالبط العام الاذي ي

الخباة العلمية وتعود تحمل المسؤولية الواعية، وذلك تعمل عمادة شاؤول الطلباة 

فاااط الجامعاااة بالتعااااول ماااع الكليااااا والهيئااااا والجمعيااااا واألندياااة الطالبياااة 

 .المختاة على تنظيم الاةالا بجميع أنواعها

 

امعة من تنظيم الاةالا الطالبية إلى تحقياق الغايااا تهد  الج -(: 0) الما ة 

- :التالية

تعاياااف الطلباااة بالمعاااالم الح اااارية والتاريخياااة فاااط - أ 

 .األردل والبالد العابية واألجنبية

توثيق الاالا القائمة باين أفاااد األسااة الجامعياة مان - ب 

 .بلبة وأع اأ هيئة تدريسية وموظفين

 .تاةال والتجوالتنمية ميول الطلبة لل- د   

إتاةة الفار المناسبة  لتقااأ بلباة الجامعااا العابياة - د 

 .واألجنبية

إتاةة الفار المناسبة للطلباة المتفاو ين فاط النشااباا - هـ 

الطالبيااة لتماياال  جااامعتهم فااط الاادوراا والمهاجاناااا 
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واللقاااأاا الاقافيااة والايا ااية والفنيااة التااط تقااام داخاال 

 .البالد وخارجها

 

 واع الر التأن

- :الر الت العا ر- أ  -(: 5) الما ة 

وهاااط الااااةالا التاااط تنظمهاااا الجامعاااة بقااااد رياااارة 

األمااااكن األثاياااة والساااياةية واإلباااالع علاااى المعاااالم 

الح ااارية والنه ااة الاقافيااة وا  تاااادية فااط األردل 

 .وخارجه

- :الر الت ال اصر - ب   

كين فااط وهااط الاااةالا التااط تنظمهااا الجامعااة للمشااتا

النشاااباا الايا ااية والفنيااة ونشاااب الخدمااة العاماااة، 

 .بقاد تحقيق أهدا  النشاباا

- :برا ج تبا ل الزيارات الطالبير- د   

وهط الاةالا الطالبية التاط تاتم وفاق ا تفا يااا التاط 

تعقاااد باااين الجامعاااة والهيئااااا والمؤسسااااا التعليمياااة 

 .والتابوية العابية منها واألجنبية

 

 الثانـــــــيالباب 

 تنظيم الر ــــــــــــالت

 

- :يتم تنظيم الاةالا الطالبية عن بايق  -(: 8) الما ة 

 .عمادة شؤول الطلبة- أ   

الجمعيااااا العلمياااة والهيئااااا واألندياااة الطالبياااة فاااط - ب 

- :وذلك وفق الشاوب واإلجااأاا التالية. الكلياا

 .الطلبةإجااأاا رةالا عمادة شؤول  -(: 1) الما ة 

تعلاااان عمااااادة شااااؤول الطلبااااة عاااان رةالتهااااا العامااااة - أ 

والخاصة، لجميع الطلبة المعنيين بها، وذلك  بال موعاد 

 .الاةلة بو   كا  و من باامج سنوية تعدها العمادة

يت اااامن اإلعااااالل عاااان الاةلااااة جميااااع المعلوماااااا - ب 

 .ال اورية الخاصة بها

ا وفاااق ياااتم اختياااار الطلباااة المشاااتاكين فاااط الااااةال- د 

 .الشاوب التط تادرها عمادة شؤول الطلبة لكل رةلة
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- :إجااأاا رةالا الجمعياا والهيئاا واألندية الطالبية -(: 2) الما ة 

تتخااااذ الهيئااااة اإلداريااااة للجمعيااااة أو الهيئااااة أو النااااادي - أ 

 .الطالبط  اار القيام بالاةلة

تؤخذ موافقة عميد الكلية وعميد شؤول الطلبة على هذا - ب 

 .القاار

يعلااان للطلباااة عااان الاةلاااة ويت ااامن اإلعاااالل جمياااع - د 

 .المعلوماا ال اورية الخاصة بها 

يتم تسلم نمااذد بلبااا الااةالا الخاصاة والعاماة مان - د 

الاادائاة المختاااة بعمااادة شااؤول الطلبااة، ثاام تقاادم إلااى 

 .مكت  عميد شؤول الطلبة

- :يتم تقديم الطلباا وفق المواعيد التالية- هـ   

 بل أسبوع على األ ل مان / الاةالا الداخلية لمدة يوم 

 .موعد الاةلة

 بال عشااة أياام / الاةالا الداخلياة لمادة أكااا مان ياوم

 .على األ ل من موعد الاةلة

 باال ثالثااة أسااابيع / الاااةالا الخارجيااة للاابالد العابيااة

 .على األ ل من موعد الاةلة

أسااابيع   باال سااتة/ الاااةالا الخارجيااة للاابالد األجنبيااة

 .على األ ل من موعد الاةلة

- :يج  أل تستكمل الطلباا المعلوماا التالية- و   

 .نوع الاةلة ومستواها   

 .مدة الاةلة وبانامجها   

 .التكاليف التقدياية للاةلة و يمة ا شتااك المقتاح بها

تقدم الجمعية أو النادي أو الهيئة الطالبية  ائماة بوساماأ - ر 

اكين بالاةلااة إلااى مكتاا  عميااد شااؤول الطلبااة المشاات

ةس  ماا تحادده عماادة ) الطلبة  بل موعد   يام الاةلة 

 (.شؤول الطلبة

تاساال عمااادة شااؤول الطلبااة هااذه القائمااة بعااد الموافقااة - ح 

عليها بكتاب رسمط إلى المشا  على الاةلاة ل لتازام 

 .بها

 اااأ هيئااة يشااتاب فااط المشااا  علااى الاةلااة أل يكااول ماان أع -(: 9) الما ة 

التاادريس فااط الجامعااة أو مااان المشااافين المعنيااين فااط عماااادة 

 .شؤول الطلبة
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 الباب الثالـــــــث

 اإللراف على الر ـــــــالت

 

- :يجاي تعيين مشافط الاةالا وفق التاتي  التالط  -(: 3) الما ة 

مشاا  علاى / الاةالا الداخلية التاط مادتها ياوم واةاد- أ 

 . بالباً ( 21)األ ل لكل 

/ الاااةالا الداخليااة التااط ماادتها أكاااا ماان يااوم واةااد- ب 

مااان الطلباااة باإل اااافة إلاااى ( 41)مشاااا  واةاااد لكااال 

 .مشافة إذا كان  الاةلة مختلطة

مشا  عام للاةلة ومشاا  لكال / الاةالا الخارجية- د 

من الطلبة باإل افة إلى مشاافة واةادة إذا كانا  ( 32)

 .الاةلة مختلطة

فط جميع الااةالا الداخلياة مان  بال يجاي تعيين مشا- د 

عمادة شؤول الطلبة وفط رةالا الجمعياا العلمية يتم 

 .هذا با تفاق مع عمداأ الكلياا

يجاي تعيين مشافط جميع الاةالا الخارجية بتنسي  - هـ 

وفاااط . عمياااد شاااؤول الطلباااة وموافقاااة رئااايس الجامعاااة

الاةالا التط تنظمها الجمعياا العلمية يكول التنساي  

 .من عميد شؤول الطلبة بعد ا تفاق مع عميد الكلية

يتااولى المشااافول علااى الاااةالا الداخليااة والخارجيااة األمااور  -(: 3) الما ة 

- :التالية

اإلعااااداد المساااابق للاةلااااة واإلشاااااا  علااااى شااااؤونها - أ 

 .اإلدارية والمالية

و اااع الباناااامج العاااام وإصااادار التعليمااااا الخاصاااة - ب 

 .لى تنفيذهبالاةلة واإلشاا  ع

مالرمااة الطلبااة فااط وساايلة الساافا ودرجتهااا واإل امااة - د 

 .داخل األردل وخارجه

تقااديم التقاااريا الالرمااة إلااى عمااادة شااؤول الطلبااة فااور - د 

 .انتهاأ الاةلة

 

 الباب الرابــــــــع

 ا  ور الماليـــــــــــر
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تقاوم بهاا عماادة تساهم الجامعة فط نفقاا الاةالا العاماة التاط  -(: 6) الما ة 

مااان نفقااااا ا نتقاااال %( 52)شاااؤول الطلباااة بماااا   يتجااااور 

 .واإل امة

تحااادد األماااور المالياااة المتعلقاااة بنفقااااا مشااااركة الطلباااة فاااط  -(:01)الما ة 

الاةالا الخاصة، بقاار من رئيس الجامعة، بناأ علاى تنساي  

 .من عميد شؤول الطلبة

ن يااتم اختيااارهم فااط باااامج تبااادل يسااتفيد الطلبااة الااذي- أ     -(:00)الما ة 

الزياراا الطالبية مما ياد فط ا تفا ياا المعقاودة باين 

 .الجامعة والجهاا األخاى

فااط ةالااة تحماال الجامعااة أيااة نفقاااا فااط باااامج تبااادل - ب 

الزيااراا الطالبيااة يسااهم كاال مشااتاك بماا   يقاال عاان 

 .من النفقاا المتاتبة عليه%( 21)

مساهمة الجامعة على تغطياة نفقااا الطلباة، و  يساتفيد تقتاا  -(:05)الما ة 

ماااان هااااذه المساااااهمة أع اااااأ الهيئااااة التدريسااااية واإلداريااااة 

 .المشتاكين فط الاةلة

يحاادد عميااد شااؤول الطلبااة بتنسااي  ماان الاادائاة المختاااة فااط - (:08)الما ة 

العمادة  يمة اشتااك الطال  بالاةلة، ويااعى عناد تحدياد  يماة 

- :ور التاليةا شتااك األم

 .مساهمة الجامعة فط نفقاا الاةلة- أ   

أجااور ا نتقااال الداخليااة والخارجيااة وتكاااليف اإل امااة - ب 

ورسوم ريارة األماكن السياةية والمسارح وغياها من 

 .األماكن المدرجة فط البانامج العام للاةلة

التسهيالا التط يمكن أل تقادمها الجهااا المختااة فاط - د 

 .تنظم إليها الاةلة البلد التط

تحااول المبااالغ المتااوافاة فااط أيااة رةلااة بالبيااة نتيجااة است ااافة  -(:01)الما ة 

الوفد من  بال السالطاا المختااة فاط الابالد العابياة واألجنبياة 

إلى ميزانية النشاب وذلك من أجل اإلنفاق منهاا عناد رد الزياارة 

 .للجامعة

يااا  ( الاامنة) من المادة ( جـ)مع مااعاة ما ورد فط الفقاة  -(:02)الما ة 

للمشااافين علااى الاااةالا الداخليااة والخارجيااة عااالواا الساافا 

 .وفق األنظمة المالية المعمول بها فط الجامعة
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 الباب ال ا ـــــس

 أ كام عا ـــــــــــــر

 

الاةالا الطالبية جزأ   يتجزأ مان الحيااة الجامعياة، وكال ماا  -(:09)الما ة 

ور داخاال الحااام الجاااامعط يكااول ممنوعااااً هااو ممنااوع ومحظااا

 .ومحظوراً خالل الاةلة الطالبية

يجااا  علاااى المشاااتاكين فاااط الااااةالا الطالبياااة التقياااد التاااام  -(:03)الما ة 

بالتعليماااا الخطيااة أو الشاافوية التااط يااادرها المشااا  علااى 

الاةلة، وكل مخالفة ياتكبها الطال  خالل الاةلة يعا   عليهاا 

 .وديبية المعمول بها فط الجامعةوفق األنظمة الت

يقدم الطلبة المشتاكول فط الاةالا الخارجية والداخلياة ألكااا  -(:03)الما ة 

 .من يوم ما ياب  موافقة أولياأ أمورهم على مشاركتهم فيها

 .  يسمح بتنظيم أية رةلة بالبية إ  وفق أةكام هذه التعليماا -(:06)الما ة 

 .عة مسؤول عن تنفيذ هذه التعليماارئيس الجام -(:51)الما ة 
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 ني الجا عر ا ر نير" العلمير"تعليمات الر الت الطالبير 

 0/0/0636تاريخ ( 8/36)صا رة بقرار  جلس الجا عر رام 

 

 

تحار الجامعة على دعم الاةالا العلمية وتشجيعها باعتبارهاا جازأاً  

من مظاها النشاب العلماط   يتجزأ من الدراسة األكاديمية فط الجامعة، ومظهااً 

الااذي يتاايح الفااار لتنميااة المعافااة العلميااة واكتساااب الخباااة العمليااة ماان خااالل 

 .المشاهدة ا بالع

 

تحدد األ سام العلمية المساا اا التاط تحتااد إلاى رةاالا علمياة  -(: 0) الما ة 

شايطة أل تكول الاةلة  اورية  ستكمال دراسة المساق مع 

 .وجهتها وشاوبهابيال ببيعة الاةلة و

يعلم رئيس القسم عمادة الكلية بالمسا اا التط تحتااد إلاى رةلاة  -(: 5) الما ة 

 .علمية مع وصف الاةالا المقتاةة

تنظم الاةالا العلمية بموافقة رئايس الجامعاة بعاد توصاية مان  -(: 8) لما ة ا

 .القسم المختص وتنسي  من عميد الكلية

- :ةالا العلمية وفق المواعيد التاليةيجاي تنظيم الا -(: 1) الما ة 

التط مدتها يوم واةد،  بل أسابوعين : الاةالا الداخلية- أ 

 .على األ ل من موعد الاةلة

الاةالا الداخلية التط مدتها أكااا مان ياوم واةاد،  بال - ب 

 .ثالثة أسابيع على األ ل من موعد الاةلة

ماان   باال سااتة أسااابيع علااى األ اال: الاااةالا الخارجيااة- د 

 .موعد الاةلة

- :يج  أل يحوي بل  القيام بالاةلة العلمية المعلوماا التالية -(: 2) الما ة 

 .الجهة المشافة على الاةلة- أ   

 .ببيعة ونوع الاةلة- ب   

 .مدة وبانامج الاةلة- د   

 .التكاليف التقدياية للاةلة- د   

 .عدد المشتاكين فط الاةلة- هـ   

الاةلاااة العلمياااة خاصاااة بطلباااة المسااااق الاااذي تتبعاااه - أ      -(: 9) الما ة 

الاةلة، و  يجور اشتااك بلبة آخاين فيها إ  إذا كال 

 د سابق لهام أل أخاذوا المسااق ولام يشااركوا فاط رةلاة 

 .علمية
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  يجااور اشاااتااك الطالااا  الواةااد فاااط رةلاااة المسااااق - ب 

 .الواةد أكاا من ماة

-(: 3) الما ة 
0

الاااةالا العلميااة أسااتاذ المساااق، ويجااور يشااا  علااى - أ     

تعيااين مشااافين مساااعدين إذا راد عاادد المشااتاكين عاان 

بالبااااً باساااتاناأ رةاااالا الحاااج والعمااااة ةيااام ( 52)

يشارك فط اإلشاا  عليهاا أةاد ماوظفط عماادة شاؤول 

 .الطلبة

تعياين مشاافة واةادة علااى األ ال فاط الااةالا العلميااة - ب 

 .ن يوم واةدالمختلطة والتط مدتها أكاا م

ياا  للمشافين المعينين رسمياً عالواا بدل ا نتقال والسفا  -(: 3) الما ة 

 .وفقاً لألنظمة المالية المعمول بها فط الجامعة

تساااهم الجامعااة فااط تغطيااة نفقاااا الاااةالا الطالبيااة بنساابة    -(: 6) الما ة 

 .من النفقاا اإلجمالية للاةلة%( 72)تتجاور 

تاصد الجامعة األموال الالرمة لتغطية مساهمتها فط الااةالا  -(:01)الما ة 

 .العلمية لأل سام المختلفة

يعلاام عميااد الكليااة عميااد شااؤول الطلبااة بااالاةالا العلميااة  باال  -(:00)الما ة 

 . يامها بكتاب رسمط يت من كشفاً بوسماأ المشتاكين فيها

عط يكول ممنوعاً كل ما هو ممنوع ومحظور داخل الحام الجام -(:05)الما ة 

 .ومحظوراً خالل الاةالا الطالبية العلمية

يجااا  علاااى المشاااتاكين فاااط الااااةالا الطالبياااة التقياااد التاااام  -(:08)الما ة 

بالتعليماااا الخطيااة أو الشاافوية التااط تااادرها الجهااة المشااافة 

علااى الاةلااة، وكاال مخالفااة ياتكبهااا  الطالاا  خااالل الاااةالا 

ظمااة التوديبيااة المعمااول بهااا فااط العلميااة يعا اا  عليهااا وفااق األن

 .الجامعة

يقاااادم الطلبااااة المشااااتاكول فااااط الاااااةالا العلميااااة الخارجيااااة  -(:01)الما ة 

والداخلياة ألكااا ماان ياوم مااا يابا  موافقاة أولياااأ أماورهم علااى 

 .مشاركتهم فيها

  يساامح بتنظاايم أيااة رةلااة بالبيااة علميااة إ  وفااق أةكااام هااذه  -(:02)الما ة 

 .التعليماا

رئاايس الجامعااة مسااؤول عاان تنفيااذ هااذه التعليماااا، وفااط ةالااة  -(:09)ا ة الم

ا ختال  على تفسيا موادهاا يحاول األماا إلاى مجلاس العماداأ 

 .إلصدار التفسيا الالرم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .03/6/5115تاريخ ( 5/5115)معدله بقاار مجلس الجامعة ر م     -0
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ني  بنى عما ة لسون الطلبر  ( االنورنت)الشبكر الدولير تعليمات اسو دام 

  اخل  رم الجا عر ا ر نير

بمووب  51/0/0666تاريخ ( 09/66)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 0633لسنر ( 89) ن النظام المالي للجا عر ا ر نير رام ( 18)الما ة 

دام الشاااابكة الدوليااااة تعليماااااا اسااااتخ) تُساااامى هااااذه التعليماااااا  -(: 0) الما ة 

فط مبنى عمادة شؤول الطلباة، داخال ةاام الجامعاة ( ا نتان )

 .، ويعمل بها من تاريخ صدورها(األردنية

يكول للكلماا والعباراا اآلتية ةياما وردا فط هذه التعليمااا  -(: 5) الما ة 

 :المعانط المخااة لها أدناه ما لم تدل القاينة على خال  ذلك

 الجامعة األردنية  : الجامعة   

 رئيس الجامعة  :الائيس   

 عميد شؤول الطلبة  :العميـــد   

 عمادة شؤول الطلبة  :العمــادة   

مااااديا وةاااادة الشااااؤول الماليااااة فااااط  :مديا الشؤول المالية 

 الجامعة

  اعة ا نتان  فط العمادة   :القاعة   

 مشا  القاعة  :المشا    

فط القاعة ( ا نتان )بدل استخدام الشبكة الدولية يحدد - أ      -(: 8) الما ة 

- :على النحو التالط

عشاااة دنااانيا لكاال ماان الفااالين األول ( 01) *

والاااانط ماان العااام الجااامعط، وبمعاادل اسااتخدام 

 .ساعاا أسبوعياً ( 3)

خمسااة دنااانيا للفااال الااايفط، وبمعاادل ( 2) *

 .ساعتين أسبوعياً ( 5)استخدام 

لااس لكااال ساااعة إ اااافية أو ثالثمائااة ف( 311) *

 .متقطعة

يتم دفع  يمة ا شتااك الفالط المقار  ستخدام القاعة - ب 

مقاباال إياااال مااالط رساامط، أمااا الساااعاا المتقطعااة 

فتاادفع بموجاا  كوبوناااا صااادرة عاان وةاادة الشااؤول 

 .المالية

يقتاا استخدام القاعاة علاى بلباة الجامعاة وذلاك خاالل أو ااا  -(: 1) الما ة 

 .الاسمط الدوام 
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( 21)تحدد أجاة بباعة الافحة الواةدة العادية غيا الملونة بـ  -(: 2) الما ة 

خمسين فلساً ، وتابط عملية الطباعة بالمشاا ، وتادفع أجاتهاا 

 .بموج  كوبوناا صادرة عن وةدة الشؤول المالية

يفااااتح ةساااااب أماناااااا للقاعااااة لاااادى وةاااادة الشااااؤول الماليااااة،  -(: 9) الما ة 

مااان إياااااداا القاعاااة لتطاااويا %( 51)نسااابته ويخااااص ماااا 

 .األجهزة ونظم ا تاال، وأدامة عملها

- :يتولى المشا  المهام والمسؤولياا التالية -(: 3) الما ة 

 .تنظيم دخول الطلبة إلى القاعة والخاود منها  -0

 .إعداد كشوفاا بوسماأ الطلبة الداخلين إلى القاعة -5

سااائلة الطلباااة متابعاااة األجهااازة المعطلاااة والااااد علاااى أ -3

 .واستفساراتهم

إرشاد الطلبة الجادد إلاى كيفياة اساتخدام األجهازة داخال  -4

 .القاعة

 .التوكد من سالمة الجهار بعد انتهاأ استخدامه -2

العماال باااورة دوريااة منتظمااة علااى تااافية وةجاا   -6

الوصاااول للقناااواا غياااا الماغاااوب فيهاااا علاااى شااابكة 

 .ا نتان 

يقاال عاان   اامال صااالةية األجهاازة لالسااتخدام وبمااا   -7

ماان هااذه األجهاازة وذلااك بالتنساايق مااع ماكااز %( 62)

 .الحاسوب فط الجامعة

تقاااديم التقااااريا والكشاااو  الالرماااة لغايااااا المتابعاااة  -8

 .واألمور المالية

تنظيم توريع الو ا  باين الطلباة، وتنظايم ساجل للحجاز  -6

المساابق، مااع إعطاااأ الطالاا  المشااتاك ةايااة اسااتخدام 

  يتعاااارض ماااع سااااعاته المقاااارة ةسااا  و تاااه وبماااا 

 .ةجوراا الطلبة اآلخاين

يحااال الطالاا  الااذي تاباا  عليااه محاولااة اإلساااأة فااط اسااتخدامه  -(: 3) الما ة 

لألجهزة إلى الجهاا المختاة فاط الجامعاة  تخااذ اإلجاااأاا 

 .التوديبية المناسبة بحقه

تنفياذ تحدد العمادة وتعلن اإلجااأاا اإلدارية الداخلياة الالرماة ل -(: 6) الما ة 

 .هذه التعليماا

تحااال جميااع الحااا ا التااط لاام تعااالج فااط هااذه التعليماااا إلااى  -(:01)الما ة 

 .الائيس  تخاذ القاار المناس  بشونها
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 .عميد شؤول الطلبة مسؤول عن تنفيذ هذه التعليماا -(:00)الما ة 
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 تعليمات الوأ ين الطبي لطلبر الجا عر ا ر نير

 01/00/5112تاريخ ( 58/5112)راره رام صا رة عن  جلس الجا عر بق

 

تعليماااا التااومين الطبااط لطلبااة الجامعااة )تُساامى هااذه التعليماااا  -(: 0) الما ة 

، ويعمااال بهاااا اعتبااااراً مااان بداياااة العاااام الجاااامعط ( األردنياااة 

5112/5116. 

يكااول للكلماااا والعباااراا التاليااة المعااانط المخااااة لهااا فيمااا  -(: 5) الما ة 

- :ا دل  القاينة على غيا ذلكيلط إ  إذ

 .الجامعة األردنية : الجامعـــــــــــــة    

 .مستشفى الجامعة األردنية :المستشفـــــــــى    

جميع بلبة الجامعة المسجلين لنيل أي  :المشتاكـــــــول 

 .درجة أو شهادة علمية

هو الطالا  الاذي ساجل ودفاع الاساوم  :الطال  المسجل 

 .الجامعية

رسم ا شتااك المقاار للتاومين الطباط  :ا شتــااك  رسم

 .للطلبة

هااو الفااال الدراسااط األول أو الفااال  :الفال الدراسط 

 .الاانط أو الفال الايفط

ا شاااتااك فاااط التاااومين الطباااط إجبااااري لجمياااع بلباااة - أ      -(: 8) الما ة 

 .الجامعة المسجلين فيها لنيل أي درجة أو شهادة علمية

فعول التومين الطبط لمن سدد الاسوم الجامعية يساي م- ب 

ورساااام ا شااااتااك اعتباااااراً ماااان اليااااوم األول للفااااال 

الدراسااط وةتااى نهايااة اليااوم السااابق للفااال الدراسااط 

 .الذي يليه

يااادفع الطالااا  رسااام ا شاااتااك المقاااار ماااع الاساااوم - أ      -(: 1) الما ة 

 الجامعيااة و  يجااور اسااتاداد هااذا الاساام و  يعفااى أي

 .بال  منه مهما كان  األسباب

يدفع الطال  مبلاغ ديناار واةاد بادل تااديق كال تقاياا - ب 

 .ببط صادر عن جهة خارد الجامعة

- :تشمل المعالجة وفق أةكام هذه التعليماا ما يلط  -(: 2) الما ة 

المعالجااة فااط عيااادة الطلبااة  اامن اإلمكاناااا المتااوافاة - أ 

 .فيها بما فيها معالجة األسنال
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الخدماا المتوافاة فط المستشافى مان عيااداا خارجياة - ب 

وإ امااة فااط المستشاافى أو عملياااا جااةيااة والعملياااا 

الجااةياااة السااانية ومعالجاااة القناااواا اللبياااة وفحاااور 

شعاعية ومخباياة وأدوياة و امن اإلمكانااا المتاوفاة 

 .فيه فقط

- :  يشمل التومين الطبط للطلبة ما يلط - أ  -(: 9) الما ة 

لحوادث الق ائية إ  إذا كال المسب  مجهاو ً ا -0

وفاااط هاااذه الحالاااة يعااااض المو اااوع علاااى 

 .الائيس للب  فيه

المعالجاة التجميلياة باساتاناأ ماا يناتج منهاا عاان  -5

 .األمااض والحوادث والحاوق

األباا  اإلصطناعية إ  إذا كان  ناتجاة عان  -3

 .ةادث أثناأ تسجيل الطال 

إلخااب خارد معالجة العقم وموانع الحمل وا -4

 .الاةم

 .رعاية الحامل  بل وبعد الو دة والتوليد -2

 .تقويم األسنال ورراعتها -6

 (.AIDS)متالرمة العور المناعط المكتس   -7

 .رراعة األع اأ -8

أجهاازة السااامع والنظااااراا الطبياااة والعدسااااا  -6

الطبيااة الخارجيااة بونواعهااا واألجهاازة الطبيااة 

 .المساعدة

 .ليزكعالد سوأ ا نكسار بالليزر أو ال -01

اإلصااباا والحااوادث واألماااض الناتجااة عاان  -00

تناااااااول الكحااااااول والمخاااااادراا ومحاااااااو ا 

 .ا نتحار

أدويااااة ةاااا  الشااااباب والاااااابول والشااااامبو  -05

والدهوناا الخاصة بالو اية مان أشاعة الشامس 

 .ومعجول األسنال

المطااااعيم بونواعهاااا بإساااتاناأ تلاااك التاااط يقاااا  -03

 .مجلس العمداأ فيها خال  ذلك

مااان هاااذه الماااادة يشااامل ( أ)مااان أةكاااام الفقااااة إساااتاناأ - ب 

التومين الطبط ماا يناتج عان ةاوادث ياااب بهاا الطلباة 
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أثنااااأ عملهاااام فاااط المختبااااااا والمشااااغل واألعمااااال 

الميدانيااة أثناااأ  يااامهم بواجباااتهم دول إهمااال أو  اااد 

 .منهم على أل تتم المعالجة فط المستشفى

بموجااا  البطا اااة الجامعياااة الساااارية تاااتم المعايناااة والمعالجاااة  -( : 3) الما ة 

 .المفعول

يسمح للطلبة الموجودين فط محطة البحوث الزراعية فط الغور  -(: 3) الما ة 

بالمعالجة فط المااكز الاحية التابعة لورارة الاحة وذلاك فاط 

األيام واألو اا التط   يوجد فيها الطبي  فاط عياادة الطلباة فاط 

قااا المعالجاة كاملاة بموجا  المحطة ويغطاى التاومين الطباط نف

إيااااا ا رسااامية مااان الماكاااز الطباااط وفاااط ةاااال عااادم تاااوفا 

العالجاا الالرمة فط هذه المااكاز ياتم صاافها مان الاايدلياا 

الخاصة وفط هذه الحالة يتحمل التومين الطبط أثمال هذه األدوية 

 .مقابل إياا ا رسمية من تلك الايدلياا

عااة المستشاافى عاان بايااق عيااادة الطلبااة فااط تااتم مااج- أ      -(: 6) الما ة 

الجامعااة وبتحوياال رساامط ماان الطبياا  علااى النمااوذد 

المقااار ماان بيااال أسااباب التحوياال ويعااود الطالاا  إلااى 

عيادة الطلبة بعد الوصول إلى التشاخيص وتقاياا ناوع 

 .العالد للمتابعة

من هذه المادة الحوادث والحا ا ( أ)يستانى من الفقاة - ب 

اإلدخال للمستشفى أو العالد الفاوري فاط  التط تستدعط

 ساام الطااوارىأ فااط المستشاافى أثناااأ العطاال وخااارد 

 .أو اا الدوام الاسمط

يقاادم المستشاافى فااط نهايااة كاال شااها تكاااليف معالجااة - د 

 .الطلبة منظمة ةس  النموذد المعتمد المافق

لدرجاة تكول اإل امة فط المستشفى لجميع الطلبة المساجلين فاط ا -(:01)الما ة 

الاالاااة وفااط ةالااة عاادم تااوفا أساااة فااط الدرجااة الاالاااة يتحماال 

 .المستشفى فاق التكاليف للدرجاا األخاى

تكول المعالجة شخاية و  يجور إعطاأ البطا ة الجامعياة ألي  -(:00)الما ة 

شااخص آخااا وكاال ماان يسااطأ اسااتعمال البطا ااة يعاااض نفسااه 

 .للمسؤولية القانونية

لس الجامعة فط الحا ا التط لم ياد عليها نص فط هذه يب  مج -(:05)الما ة 

 .التعليماا
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 تعليمات

  مارسر علم النقس العيا ي واإلرلا  النقسي ني الجا عر ا ر نير

اسونا اا  52/00/5108تاريخ ( 0913/5108) صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 (05/ب/03)لنص الما ة 

 (اانون الجا عات ا ر نير وتعديالته) 5116لسنر ( 51) ن اانون رام 

 

تعليماا ممارسة علم النفس العيادي واإلرشاد )تُسمى هذه التعليماا  :(0)الما ة 

ويُعمل بها من تاريخ ( 5103النفسط فط الجامعة األردنية لسنة 

 .المااد ة عليها

المخااة يكول للكلماا التالية ةياما وردا فط هذه التعليماا المعانط   (:5)الما ة 

 :لها أدناه ما لم تدل القاينة على غيا ذلك

 .الجامعة األردنية : الجا عــر

 .رئيس الجامعة األردنية : الرئيــس

 .عميد شؤول الطلبة فط الجامعة األردنية : العميــد

شعبة فط دائاة الاعاية الاحية فط عمادة شؤول  : الشعبــر

د النفسط الطلبة لممارسة علم النفس العيادي واإلرشا

 .فط الجامعة

 .مااجع الشعبة : المراوـع

رئيس شعبة علم النفس العيادي واإلرشاد النفسط فط  : رئيس الشعبر

 .دائاة الاعاية الاحية فط عمادة شؤول الطلبة

الشخص الماخص له من ورارة الاحة األردنية  : المهني االخوصاصي

 .طلممارسة مهنة علم النفس العيادي أو اإلرشاد النفس

الشخص الماخص له من ورارة الاحة بممارسة  : المهني

 .المهنة تح  إشاا  المهنط ا ختااصط

تنشو شعبة فط دائاة الاعاية الاحية فط عمادة شؤول الطلبة فط الجامعة  (:8)الما ة 

 .لممارسة علم النفس العيادي واإلرشاد النفسط

 -:ية تهد  الشعبة إلى تقديم الخدماا اآلت- أ (:1)الما ة 

 .تقييم وتشخيص ا  طااباا العقلية والنفسية والسلوكية -0

 .العالد واإلرشاد والتوجيه النفسط -5
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التدري  األكاديمط والتطبيقط فط علم النفس العيادي  -3

 .واإلرشاد النفسط

 .ا ستشاراا فط علم النفس العيادي واإلرشاد النفسط -4

 

اا األخاى تقدم الشعبة خدماتها لطلبة الجامعة وبلبة الجامع- ب

 .والمجتمع المحلط أفااداً ومؤسساا

يُسمح ألع اأ هيئة التدريس فط تخاص علم النفس العيادي - أ (:2)الما ة 

وتخاص اإلرشاد النفسط الماخص لهم من ورارة الاحة 

بممارسة تخااهم فط الشعبة، ويُعين الائيس أةدهم رئيساً 

 .للشعبة بناًأ على توصية من العميد

عبة مسؤول عن ةسن سيا العمل فيها وتوريع المهام رئيس الش -ب 

وتحديد الكادر المطلوب لتقديم خدماا الشعبة وإعداد التقاريا 

 .والموارنة السنوية لها

- :يلتزم جميع العاملين فط الشعبة بما يلط (:9)الما ة 

 .المحافظة على أساار وخاوصية المااجعين للشعبة -أ 

- :لمفيدة للمااجع ومااعاة ما يلطتقديم الخدمة المتميزة وا -ب 

التحار من كافة أشكال وأنواع التمييز والتعا  الدينط أو  -0

الطائفط أو اإل ليمط وأشكال التعا  األخاى سواأ للجنس 

 .أو السن أو العاق أو اللول أو المو ع الجغاافط

المحافظة على عال ة مهنية مو وعية مع المااجعين للشعبة  -5

 .اية الخاصةوتجن  العال اا الشخ

ا بتعاد عن أي نوع من أنواع ا ستغالل المادي أو المعنوي  -3

 .أو الجنسط للمااجعين

ماارةة المااجع باإلمكاناا والمحدداا المهنية دول  -4

 .مبالغة

عدم استخدام آلياا أو أسالي  أو باق لم تاب  صحتها  -2

 .وجدواها العلمية وعال تها بمو وع الُمااجع

أجهزة تسجيل إ  بعد استئذال  عدم استخدام أدواا أو -6

الُمااجع والحاول على موافقة خطية منه أو من ولط أماه 

 .إذا كال  اصااً 

عدم ابالع الغيا على البياناا الشخاية ومحتوياا  -7

وم امين الحديم مع الُمااجع والتقاريا النفسية 

 .والمالةظاا الشفهية والمكتوبة إ  بموافقة الُمااجع الخطية
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جميع أشكال التواصل والتعامل مع الُمااجع بو اى  در من توثيق  -د 

الد ة وبشكل يكفل ألي مختص آخا سهولة استكمال التعامل مع 

 .الُمااجع

 

من هذه المادة الُمااجعول ( ب)من الفقاة ( 7)يُستانى من البند  -د 

الذين ياتوي مقدم الخدمة النفسية لهم فط الشعبة  اورة التشاور 

ين بخاوصهم سواأ كال هؤ أ المختاول من مع مختاين آخا

مقدمط الخدماا الاحية أو الطبية أو النفسية أو القانونية، أو 

ياتوي مقدم الخدمة أل الُمااجع يشكل خطااً على نفسه أو على 

غياه أو أنه عا ة للخطا أو اإلساأة أو إذا تلقى ُمقدم الخدمة 

ماا الُمااجع أو بلباً خطياً من المحكمة ب اورة تزويدها بمعلو

إذا تقدم الُمااجع نفسه أو ولط أماه، إذا كال  اصااً، بطل  خطط 

 .للشعبة لتزويد جهة ما بمعلوماا معينة عنه

من هذه التعليماا ( 6)تُحال جميع ا نتهاكاا للبنود الواردة فط المادة  (:3)الما ة 

لألنظمة إلى العميد من خالل رئيس الشعبة ويتم التعامل معها استناداً 

والتعليماا النافذة فط الجامعة بخاور المخالفاا واإلجااأاا 

 .التوديبية

تتقا ى الشعبة أجوراً مهنية ةس   ئحة األجور المعتمدة من ورارة  (:3)الما ة 

 .الاحة لقاأ تقديم خدماتها لمن هم ليسوا من بلبة الجامعة

كافوة لقاأ تقديم خدماا يتقا ى ا ختااصيول العاملول فط الشعبة م (:6)الما ة 

علم النفس العيادي واإلرشاد النفسط تحدد بوسس يادرها الائيس لهذه 

 .الغاية

ينشو ةساب فط الدائاة المالية فط الجامعة يُسمى ةساب شعبة علم - أ (:01)الما ة 

النفس العيادي واإلرشاد النفسط تُاصد فيه المبالغ المخااة 

عبة والتباعاا المخااة لها للشعبة من الجامعة وإيااداا الش

 .وأية إيااداا أخاى

تُاا  مكاف ا ا ختااصيين فط الشعبة المشار إليها فط المادة  -ب 

 .من هذه التعليماا من ةساب الشعبة( 6)

 .العميد ورئيس الشعبة مسؤو ل عن تنفيذ هذه التعليماا (:00)الما ة 

 .عليها نص فط هذه التعليماا يب  مجلس العمداأ فط أي أمور لم ياد (:05)الما ة 
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نظام  نازل الطلبر ني الجا عر ا ر نير   
0
 

 (ب88)صا ر عن  جلس الجا عر ا ر نير بمقوضى الما ة 

 .0635لسنر ( 25) ن اانون الجا عر ا ر نير رام 

 

( نظااام منااارل الطلبااة فااط الجامعااة األردنيااة)يُساامى هااذا النظااام   -(: 0) الما ة 

 .58/2/0673راً من ويعمل به اعتبا

- :تعايفاا  -(: 5) الما ة 

لفظة الطال  تعنط الطال  الطالبة، ولفظاة الطلباة تعناط - أ 

 .الطالب والطالباا

لفظااة المشااا  تعنااط المشااا  علااى مناازل الطااالب أو - ب 

 .المشافة على منزل الطالباا

 .لفظة المنزل تعنط منزل الطالب أو منزل الطالباا- د    

- :يشتاب لقبول الطال  فط المنارل أو استماار بقائه فيها ما يلط -(: 8) الما ة 

 .أل يكول مسجال ً لدراسة مساق أو أكاا فط الجامعة- أ    

أل يكااول  ئقااا ً صااحياً وخالياااً ماان األمااااض السااارية - ب 

بموج  شهادة من ببي  الجامعة ةس  نماوذد يو اع 

 .لهذا الغاض

 .د بنظام المنزل وتعليماتهأل يو ع تعهداً بالتقي- د    

 .أل يكول ةسن السياة والسلوك- د    

إذا راد عاادد الطالباااا عاان عاادد األماااكن الشاااغاة فااط المنااارل  -(: 1) الما ة 

- :فيستاشد فط   بول الطلبة الجدد بموج  األولوياا التالية 

 .صعوبة السفا اليومط إلى مكال إ امة أساة الطال - أ    

ويستاشد عند . مسجالً  لنيل شهادة جامعية كول الطال  –ب 

، ( أولاااى)مساااتوى سااانة % 21القباااول بالنسااا  التالياااة 

، (ثالاة)مستوى سنة % 02، (ثانية)مستوى سنة % 51

 .دراساا عليا% 2، (رابعة)مستوى سنة % 01

 .أية شاوب أخاى تااها لجنة القبول  اورية- د    

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماان الجاياادة الاساامية بتاااريخ  5277ماان العاادد  0387نشااا هااذا النظااام فااط الااافحة     -0

5/6/0672. 
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يؤلااف عميااد شااؤول الطلبااة لجنااة بائاسااته للنظااا فااط الطلباااا  -(: 2) الما ة 

 .المقدمة والب  فيها

 يحدد مجلس العمداأ فط بداية كل عام أكاديمط مقدار الاسوم -(: 9) الما ة 

لك  بال شاها مان بادأ السانة الدراساية علاى األ ال علاى أل   وذ

 .تقل هذه الاسوم عن مقدار التكاليف

دناانيا تااد للطالا  عناد خاوجاه مان ( 01)يكول  ساط التاومين  -(: 3) الما ة 

 .المنزل إذا لم يتلف أو يكسا شيئاً فط المنزل

ن عان الفاال تستوفى من الطال  رساوم المناماة ورساوم التاومي -(: 3) الما ة 

الدراسط فط بداية الفال و  ياد الاسم إذا تاك الطال  المنزل 

 .خالل الفال ألي سب  من األسباب

يحساا  فااال الااايف ألغااااض رسااوم المنامااة مساااوياً ناااف  -(: 6) الما ة 

 .فال دراسط

يحق للطلبة المقباولين باالمنزل البقااأ فياه خاالل اإلجااراا التاط  -(:01)الما ة 

 .ال الدراسطتتخلل الف

 .يؤلف عميد شؤول الطلبة لجنة لتودي  بلبة المنارل -(:00)الما ة 

فاااط ةاااال مخالفاااة بالااا  المناااارل ألةكاااام هاااذا النظاااام - أ     -(:05)الما ة 

- :وتعليماته تو ع عليه العقوباا التوديبية التالية

 .التنبيه -0

أول، مااااازدود، : )اإلناااااذار بدرجاتاااااه الااااااالث -5

 (.نهائط

 .من المنزل الفال النهائط -3

ويجااور أل تو ااع العقوباااا المبينااة فااط الفقاااة السااابقة - ب 

منفااادة أو م ااافة، علااى بالاا  المنااارل الااذي يخااالف 

أنظمة الجامعة التوديبية وتعليماتها ولو لام تكان المخالفاة 

 .ذاا عال ة بالمنارل

يو ااع عميااد شااؤول الطلبااة بتنسااي  ماان لجنااة التودياا  - أ      -(:08)الما ة 

 .من هذا النظام( 05)من المادة ( 5، 0)وباا  العق

ماان ( 05)ماان الماادة ( 3)يو اع مجلاس العمااداأ العقوباة - ب 

هاااذا النظاااام بتنساااي  مااان عمياااد شاااؤول الطلباااة ولجناااة 

 .التودي 

يادر رئيس الجامعة التعليمااا التنفيذياة الخاصاة بهاذا النظاام،  -(:01)الما ة 

 .بناأ على تنسي  من عميد شؤول الطلبة
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 .رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أةكام هذا النظام -(:02)الما ة 
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الوعليمات الونقيذير للمنازل الداخلير للطالبات  
0
 

 ن اانون الجا عات ( 53)صا رة عن  جلس الجا عر باإلسونا  إلى نص الما ة 

 5110لسنر ( 15)ا ر نير الرسمير رام 

 

تعليمااا التنفيذياة لمناارل الطالبااا فاط ال) تسمى هذه التعليماا  -( : 0) الما ة 

ويعمال بهاا اعتبااراً مان ( األندلس والزهاااأ –الجامعة األردنية 

 .تاريخ إصدارها

تكول اإل امة فاط المناارل الداخلياة للطالبااا المقباو ا - أ      -(: 5) الما ة 

 .ةس  البانامج العادي

  يسمح بقبول عدد محدود من الطالباا المقبو ا ةسا- ب 

الباناااامج الماااواري ماااع شاااقيقاتهن المقباااو ا ةسااا  

البانااامج العااادي فااط ةااال تااوافا األماااكن فااط المنااارل 

وتحاادد رسااوم اإل امااة لتلااك الحااا ا ماان  باال مجلااس 

 .العمداأ  بل بداية العام الجامعط

  يسمح للطالبة باإل امة فاط المناارل الداخلياة إذا كانا  - د 

 .موظفة خارد الجامعة

تحدد إجااأاا القبول واإل امة فط المناارل الداخلياة علاى النحاو  -(: 8 )الما ة 

- :التالط

تقدم بلباا ا لتحاق بالمنارل الداخلية للطالبااا ةسا   -0

نماااوذد خاااار باااذلك فاااط عماااادة شاااؤول الطلباااة  بااال 

 .أسبوعين على األ ل من بدأ الفال الدراسط

تنظاااا اللجناااة التاااط ياأساااها عمياااد شاااؤول الطلباااة فاااط  -5

ا وتقاااار األعاااداد والطلبااااا المقبولاااة ةسااا  الطلباااا

األماااكن الشاااغاة فااط المنااارل، وذلااك وفااق أولوياااا 

 .ت عها اللجنة وتحدد أورانها

تعطى الطالبة، عند  بولها فط المناارل، فتااة أسابوعين  -3

من بدأ الفال لتساديد الاساوم المطلوباة، وتتاتا  بعاد 

ذلااك غاامااة مقاادارها دينااارال عاان كاال أساابوع تااوخيا 

د أ اااى أربعااة أسااابيع، ويعاااض ا سااتماار فااط وبحاا

 .عدم تسديد الاسوم الطالبة لفقدال ةقها فط اإل امة

 من الاسوم التط دفعتها إذا %( 21)للطالبة أل تستاد  -4
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 .58/05/5116تاريخ ( 42/5116) اار مجلس الجامعة ر م - 0

 

ل خاااالل أول أسااابوعين مااان تاكااا  الساااكن فاااط المناااز

 .إ امتها فيه

تغلق المنارل الداخلية أثناأ العطلة بين الفاول - أ      -2

الدراساااية ةيااام ياااتم إنجاااار أعماااال الاااايانة 

 .الالرمة والنظافة الشاملة

يمكن السماح باساتماار إ اماة عادد محادود مان - ب 

الطالباا فط المنارل الداخلية أثنااأ العطلاة باين 

 لتحاااق بااالمنزل  باال باادأ الفااال الفاااول أو ا

- :فط الحا ا التالية

التحاق الطالبة بالتدري  العملط كجازأ - 0

 .من متطلباا التخاد

باادأ الدراسااة فااط بعااض الكلياااا  باال - 5

 .موعد بدأ الفال الدراسط

المشاركة فط نشااب تنظماه الجامعاة أو - 3

 .عمادة شؤول الطلبة

مان الطالبااا يمكن السماح بإ امة عادد محادود - د 

فااط الحااا ا التاليااة لقاااأ اسااتيفاأ باادل اإل امااة 

- :المؤ ته منهن 

 .إ امة ذوي الطالبة خارد األردل- 0 

اساااااتكمال الحااااااول علاااااى الوثاااااائق - 5

 .الالرمة للتخاد

الطالبااااا بمساااتوى الدراسااااا العلياااا - 3

اللااااااواتط يتااااااابعن إجااااااااأ األبحاااااااث 

المطلوبااااة، وبناااااأ علااااى كتاااااب ماااان 

 .نطالمشا  المع

يعتبا  بول الطالبة ل  امة فط المنارل الداخلياة - أ      -6

فالياً، ويجادد هاذا القباول عناد تاوافا الشااوب 

- :التالية

التقاااادم بطلاااا  تجديااااد ا لتحاااااق  باااال  -0

 .أسبوعين على األ ل من انتهاأ الفال
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تااااوافا أماااااكن شاااااغاة فااااط المنااااارل  -5

 .الداخلية

اإللتاازام باااألداأ األكاااديمط وباألنظمااة  -3

 .والتعليماا المعمول بها فط الجامعة

يتعااين علااى الطالبااة خااالل فتاااة اإل امااة فااط المنااارل الداخليااة  -(: 1) الما ة 

- :اإللتزام بما يلط 

 :الهـــدوأ - أ   

مااعاة أو ااا الهادوأ فاط المنازل لتهيئاة الجاو - 0

 .المناس  للدراسة والااةة

عااادم إةاااداث إرعااااد ساااواأ مااان الماااذياع أو - 5

 .جل أو التحدث باوا عال المس

اإللتاازام بمشاااهدة التلفااار فااط األو اااا واأليااام - 3

المخااة لذلك وةتى السااعة الحادياة عشااة 

والناف ليالً  من كل يوم بإستاناأ عطلة نهاية 

 .األسبوع واألعياد والعطل الاسمية

 :النظافة والتاتي - ب 

تنظيف وتاتي  الغافة يومياً وفق الشاكل العاام - 0

 .معتمد عند استالم الغافةال

عااااادم إلاااااااق الااااااور واإلعالنااااااا علاااااى - 5

الواجهاااا األماميااة للمناازل أو الجاادرال داخاال 

 .الغا  أو الماافق العامة

إعداد الوجباا الخفيفة فقط، ويطل  من الطالبة - 3

 .التنظيف بعد استخدام المطبخ فوراً 

اسااتخدام الماافااق الاااحية فااط المناازل بالشااكل - 4

 .وإبقاؤها نظيفة بعد كل استخدام السليم

 .عدم تخزين األبعمة فط غا  المنامة- 2

عاادم اسااتخدام ةااوا  النوافااذ الخارجيااة لو ااع - 6

 .المقتنياا أو المالبس

 :المحافظة على األثاث وموجوداا المنزل- د 

المحافظة علاى األثااث فاط الغافاة ةيام يعتباا - 0

األثااااث عهااادة شخااااية علاااى الطالباااة وعليهاااا 

محافظااة عليااه، وأي مخالفااة أو خلاال يعاااض ال

 .الطالبة للتغايم
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المحافظة على ممتلكاتها الشخاية، و  تتحمل - 5

إدارة المنزل مسؤولية فقدال أي شاطأ مان هاذه 

- :الممتلكاا، لذلك   بد من مااعاة ما يلط 

إيداع النقود والمجوهااا الاميناة لادى  *

البنااوك الموجااودة فااط الحااام الجااامعط 

ياهاااااااا مااااااان الجهااااااااا اآلمناااااااة أو غ

 .والمناسبة

عاادم تاااك باااب الغافااة مفتوةاااً أثناااأ  *

 .الغياب عنها وأثناأ فتاة الليل

على جميع الطالباا فط نهاية كال عاام  *

جامعط آخذ كل ما يخااهن مان أمتعاه 

 .وكت  بسب  أعمال الايانة العامة

تو ااع الطالبااة عنااد التحا هااا بالمنااارل الداخليااة - 3

- :افظة على تعهداً للمح

النظافاااة والتاتيااا  فاااط المنااازل عاماااة  *

 .وفط غافتها خاصة

 .أثاث ولوارم المنزل بشكل خار *  

موجاااااوداا )العهااااادة التاااااط تسااااالمتها  *

 (.الغافة

وفاااط ةالاااة إخاللهاااا باااذلك تتعااااض الطالباااة   

 .للعقوبة المادية والمعنوية

- :ةسن التاا  داخل المنزل- د 

بس المعدة للظهور من على الطالبة ارتداأ المال- 0

الساااعة التاسااعة صااباةاً وةتااى موعااد إغااالق 

المنزل وفط كل ماة تكول فيها الطالباة  خاارد 

 .الغافة

يكول استقبال األ ارب وال ايو  فاط صاا ا - 5

ا سااتقبال المخااااة لااذلك فااط كاال مناازل و  

يجاور اصاطحاب أي مانهم إلاى غافاة المناماة، 

ر مان خاارد كما   يسمح باإيواأ أي مان الازوا

 .المنزل
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التقيااد بوو اااا الزيااارة مااا بااين الساااعة الواةاادة - 3

بعااد الظهااا وةتااى الساااعة السادسااة مساااأ كاال 

 .يوم

علاااى الطالبااااا ا لتااازام بعااادم التااادخين داخااال - 4

 .المنزل فط غيا األماكن المخااة لذلك

عدم ا تناأ المواد القابلة لالشاتعال أو الساامة أو - 2

أو المشااااوباا الاوةياااة ال اااارة أو المخااادرة 

بونواعها وكاذلك أي مطبوعااا أو ماواد مائياة 

 .أو مسموعة غيا مااح بها 

البقاأ فط الغافة المخااة فط الموعد المحدد - 6

للتفقد الليلط، وستعتبا كل بالبة خارد غافتهاا 

 .فط ذلك الموعد غيا موجودة فط المنزل

 .عدم التسب  فط اإل اار بالماافق العامة- 7

ا لتااازام بتوجيهااااا المشاااافة والتعامااال معهاااا - 8

 .باةتاام فط كل الظاو 

اللجوأ إلى مشافة المنازل أو مساؤولة المناارل - 6

 .عند مواجهة مشكلة أو ةدوث إشكال 

عدم ا عتداأ اللفظط أو الجسادي علاى أي أةاد - 01

 .داخل المنزل مهما كان  الظاو 

نازل   يسمح بتشكيل كتل أو تجمعاا داخل الم- 00

إ  بموافقااة عميااد شااؤول الطلبااة الخطيااة علااى 

 .ذلك

 :التقيد بإجااأاا مغادرة المنزل- هـ 

العاااودة إلاااى المنااازل وفاااق السااااعاا المحاااددة  -0

 .والمعلنة والموذول بها 

تاااادوين إذل خطااااط فااااط السااااجل المخاااااص  -5

للمغااادرة فااط عطلاااة نهايااة األساابوع والعطااال 

الاساامية واألعياااد وفااق العناااوين الااواردة فااط 

بل  ا لتحاق والعناوين الجديدة الم اافة إلاى 

 .الطل  بموافقة مشافة المنزل

يجااور للطالبااة فااط األةااوال الطارئااة مغااادرة  -3

األةااااد إلااااى )المناااازل خااااالل أيااااام األساااابوع 
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بموافقااااة ولااااط األمااااا الخطيااااة أو ( األربعاااااأ

 .بموافقة خطية من مشافة المنزل

إعاااالم إدارة المنااازل، فاااط ةالاااة الاغباااة فاااط  -4

اركة بااالاةالا الطالبيااة الجامعيااة،  باال المشاا

يومين على األ ل من موعاد الاةلاة، وبموافقاة 

 .ولط األما

تاانظم اإلجااااأاا المتعلقااة بالنشاااباا الاقافيااة والتافيهيااة فااط  -(: 2) الما ة 

- :منارل الطالباا على النحو التالط 

كبادل انتفااع مان كال بالباة ( دينار واةد)يستوفى مبلغ  -0

عام جامعط لتغطية كلفة النشاباا ويودع  فط بداية كل

المبلااغ فااط ةساااب األماناااا الموةااد لاااالح المنااارل 

 .الداخلية 

نظااً لمحدودية المساةاا فط المنارل الداخلية ولتهيئاة  -5

 -:الجو المناس  للدراسة والااةة، يج  التقيد بما يلط 

إ اماااة النشااااباا فاااط الماافاااق العاماااة التابعاااة  *

لباااة خاااارد مباااانط المناااارل لعماااادة شاااؤول الط

الداخلية باستاناأ اللقااأاا التوجيهياة لمشاافاا 

األجنحاااااة ماااااع الطالبااااااا والنشااااااب المتعلاااااق 

بالساااالمة العاماااة والنظافاااة والتكياااف لطالبااااا 

 .السنة األولى

عدم اإلعاالل عان أي نشااب دول الاجاوع إلاى  *

مشاااافة المنااازل ةيااام أل لوةااااا اإلعالنااااا 

ا التااااط تهاااام مخااااااة إلياااااال المعلومااااا

الطالباا والتط تادر عن الجهاا الاسمية فط 

 .الجامعة

يشاااكل عمياااد شاااؤول الطلباااة، بنااااًأ علاااى تنساااي  مااان - 3

مساؤولة المنااارل، فايااق عماال تطاوعط فااط كاال مناازل، 

بائاساااة مشاااافة المنااازل لتحساااين مساااتوى الخااادماا 

 .وتفعيل النشاباا

ئيسة يعقد هذا الفا يق اجتماعاً ماتين شهاياً بح ور ر- 4

شاعبة المناارل الداخلياة ومادياة دائااة الخادماا وفاياق 

العمااال التطاااوعط فاااط المنااازلين لدراساااة ا  تااةااااا 

 .والطلباا
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يقام النشااب بنااًأ علاى بلا  مان الفاياق وموافقاة عمياد - 2

 .شؤول الطلبة

ماان نظااام منااارل الطلبااة فااط ( 03و 05)تساااي أةكااام المااادتين  -(: 9) الما ة 

ة علااى بالباة المنااارل التااط تخاالف مااا ورد فااط الجامعاة األردنياا

 .هذه التعليماا

يتخذ رئيس الجامعة ماا ياااه مناساباً فاط جمياع الحاا ا التاط لام  -(: 3) الما ة 

 .ياد عليها نص فط هذه التعليماا

 .تلغى هذه التعليماا أي تعليماا أخاى تتعارض مع م مونها -(: 3) الما ة 

 .طلبة مسؤول عن تنفيذ أةكام هذه التعليمااعميد شؤول ال -(: 6) الما ة 
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ورش  )الوعليمات الونقيذير لإلاا ر ني سكن طلبر الجا عر ا ر نير االسوثماري  

 (و عمون

 06/2/5111تاريخ ( 01/5111)صا رة عن  جلس الجا عر بقراره رام 

 

  امة فط سكن بلبة التعليماا التنفيذية ل) تُسمى هذه التعليماا  -(: 0) الما ة 

، ويعمل بها " ( جاش و عمول" الجامعة األردنية ا ستاماري 

 .اعتباراً من تاريخ صدورها

 :ـة فط السكن/ إجااأاا  بول الطالبـ  -(: 5) الما ة 

ـاة بتعبئاة بلا  ا لتحااق بالساكن أو مان / يقوم الطالباـ - 

 .ينوب عنه

جااار المعتمااد، ـااة بااالتو يع علااى عقااد اإلي/ يقااوم الطالبااـ - 

ـة بدفع بدل اإليجار، والتومين ةس  ما / ويلتزم الطالبـ 

 .تم ا تفاق عليه

يقااوم ولااط أمااا الطالبااة األردنيااة المقيمااة بسااكن جاااش - 

للطالباااا أو ماان يفو ااه خطياااً بااذلك ، بتعبئااة نمااوذد 

التعهد واإللتزام الخار بإ امة ابنته فاط الساكن، وتقاوم 

تعبئااة النمااوذد المخاااص الطالباااا غيااا األردنياااا ب

 .لذلك

- :ـة بما يلط / يلتزم الطالبـ  -(: 8) الما ة 

- : ووو ات الغرنـــر   

-  :أوال ا   

ـااة علااى تعهااد بالمحافظااة علااى الغافااة / يو ااع الطالبااـ - 0

المسااتوجاة وموجوداتهااا ماان األثاااث واألجهاازة وجميااع 

 .األدواا الملحقة بالبناأ

لية المحافظااة علااى ممتلكاتااه ـااة مسااؤو/ يتحماال الطالبااـ - 5

... النقاود ، المجاوهااا )الامينة واألوراق الشخاية و

 (.وغياها 

إدارة السكن غيا مسؤولة عن فقدال أي مان الممتلكااا - 3

 .الامينة، والنقود، واألغااض الشخاية بوي شكل كال

 اورة إعالم الساكن عان أي خلال يحتااد إلاى متابعاة - 4

 .أو صيانة داخل الغا 

 

 



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 514 

 

 

-  :ثانياا    

 :الوصرنات  اخل السكن   

عاادم ا تناااأ المااواد القابلااة لالشااتعال بونواعهااا وأي اااً  -0

أو الماااواد الساااامة أو ( األلعااااب النارياااة والمفا عااااا)

ال اااارة بالااااحة أو المشااااوباا الكحولياااة المساااكاة 

 .بونواعها

عدم ا تناأ مطبوعاا أو مواد لها تاوثيا مباشاا أو غياا  -5

زعاة أمان الساكن أو أمان الماوابنين أو مباشا على رع

 .الدولة بوي شكل كال

عدم ا تناأ مطبوعاا أو مواد مساموعة أو مائياة تخال  -3

 .باآلداب العامة، وتخدش الحياأ العام تح  أي ظا 

 اورة ارتداأ المالبس المناسبة خارد الغاا  وعلاى  -4

 .الشافاا

يوميااً  بال السااعة ( الطالبااا) اورة التواجد بالساكن -2

شااااة لااايالً لغايااااا التفقاااد الليلاااط، وتتحمااال الطالباااة العا

مسااؤولية عاادم تابياا  ة ااورها لاادى المشااافاا فااط 

 .كشف التفقد الليلط أثناأ وجودها داخل السكن

عااادم إلاااااق أي إعاااالل فاااط لوةاااة اإلعالنااااا داخااال  -6

 .السكن دول الاجوع إلى المشافين

الباااب مفتوةاااً علااى ماادار ( عمااول)يبُقااط سااكن الطلبااة  -7

 .وعشاين ساعةأربع 

-  :ثالثاا 

 :اسوقبال الضيوف

- :على الزائا أل يقوم بما يلط 

مااجعة مشا  السكن للتحقاق مان هويتاه، والحااول  -0

 .على إذل الزيارة

تسليم الهوية الشخاية للمشاا ، والتو ياع علاى ساجل  -5

الاااازوار، ويتعهااااد الزائااااا بالمحافظااااة علااااى الهاااادوأ، 

 .والنظافة، والتاا  الالئق والكياسة

ول اسااتقبال األ ااارب وصااديقاا الطالباااا وأصااد اأ يكا -3

 .الطالب فط استااةة الطابق األر ط
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يسمح للطالبة باصطحاب األ اارب اإلنااث والااديقاا  -4

 .والوالدة وشقيقتها إلى غافتها بموافقة المشافة

يساااااامح للطالاااااا  باصااااااطحاب األ ااااااارب الااااااذكور،  -2

واألصااد اأ،   والوالااد والوالاادة، واألشااقاأ إلااى غافتااه 

 .موافقة المشا ب

صااباةاً  8ر11)يكااول اسااتقبال ال اايو  ماان الساااعة  -6

 (.الطالباا)بالنسبة لسكن جاش ( مساأً  6ر31ولغاية 

صااباةاً  8ر11)يكااول اسااتقبال ال اايو  ماان الساااعة  -7

بالنساابة لسااكن عمااول ( مساااًأ يومياااً  00ر11ولغايااة  

 (.الطالب)

- :رابعاا 

- :السماح بالمبيت لألهل وعلى النحو الوالي 

 .الوالد والوالدة واألشقاأ بالنسبة للطالب -0

 .الوالدة وشقيقتها بالنسبة للطالباا -5

ـة علاى نماوذد تعهاد والتازام بادفع مبلغااً / يو ع الطالبـ  -3

أجاة مبيا  الليلاة الواةادة عان ( دنانيا فقط 01)و دره 

كاال شااخص ماان أهلااه أو أهلهااا بالغافااة، علااى أل يااتم 

 .أ مدة المبي  مباشاةتسديد المبالغ المستحقة عند انتها

 0)توفا إدارة السكن سايا إ افط واةد فقط للحاا ا  -4

 ،5.) 

يلتاازم المشااا  المناااوب بااإبالغ رئاايس شااعبة اإلسااكال  -2

عن كل ةالة مبي  علاى ةاده، والاذي يلتازم هاو بادوره 

 .بإبالغ مديا دائاة المطاعم واإلسكال مباشاة

-  :خا ساا 

 : غا رة السكن والعو ة

لتو ياع فاط كشاف الخااود والادخول بعاد على الطالباة ا -0

من مساأ كل يوم وعلى مادار السااعة ( 6ر11)الساعة 

أيااااام العطاااال الاساااامية، والمناسااااباا، وعطلااااة نهايااااة 

 .األسبوع

 .التقيد التام بمواعيد المغادراا والعودة المعلنين -5

ـااة فااط / إعااالم إدارة السااكن فااط ةالااة رغبااة الطالبااـ  -3

لجامعيااة و باال يااومين المشاااركة بااالاةالا الطالبيااة ا

 .على األ ل من الموعد المحدد للاةلة
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- :سا ساا 

 :المبيت خارج السكن

يسمح للطالباة بالمبيا  خاارد الساكن ولادى األشاخار  -0

الذين تم تحديدهم من ولط األما مسابقاً شاايطة التو ياع 

 .على تعهد من الشخص الم يف

ع ـة بالمبي  خارد السكن شايطة التو ي/ يسمح الطالبـ  -5

ـاة المساؤولية كاملاة دول / على تعهد يتحمل به الطالباـ 

أية مسؤولية ( الجامعة األردنية)أل تتحمل إدارة السكن 

 .جااأ هذا المبي 

- :سابعاا 

 :الهدوء  اخل السكن 

المحافظاااة علاااى الهااادوأ داخااال الساااكن لتهيئاااة الجاااو  -0

 .المناس  للدراسة والااةة لجميع الطلبة

إصااادار ) ناااوع ماااال عااادم إةاااداث إرعاجااااا مااان أي  -5

 ...(.أصواا ماتفعة، بما فيها صوا المذياع والتلفار

المحافظة على الهدوأ داخل الساكن، والتااا  الساليم  -3

واللبق أثناأ التواجد فط الممااا والادهااا والشاافاا 

 .بما يحافس على سمعة السكن لقابه من مساكن أخاى

 :النظانر  اخل السكن -(: 1) الما ة 

النظافة داخل الغاا  والماافاق الملحقاة المحافظة على  -0

 .بها

عاادم إلااااق أي صااور بمااواد  صااقة علااى الجاادرال،  -5

وأبواب الغا ، واألثاث وو عها بشكل مناس  بحيم 

 .  يؤدي ذلك إلى تشويه موجوداا الغافة

 :النشاطات الثقانير الال نهجير -(: 2) الما ة 

ذ ياااتم تنظااايم النشااااباا الاقافياااة الالمنهجياااة بعاااد أخااا -0

الموافقاااااا الالرمااااة ماااان لجنااااة إدارة ا سااااتامار فااااط 

 .الجامعة األردنية، وتقام باألماكن المخااة لذلك

 :تأوير الغرف -(: 9) الما ة 
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يسامح بتااوجيا الغااا  لكاال مان الفئاااا التاليااة، علااى أل   يزيااد 

- :عدد األشخار فط الغافة الواةدة على اثنين

ة شاااهاية الطالااا  ماااع والاااده أو شاااقيقه الطالااا  باااوجا -0

 (.دينار أردنط 311)مقدارها 

الطالبااة مااع والاادتها أو شااقيقتها الطالبااة بااوجاة شااهاية  -5

 (.دينار أردنط 311)مقدارها 

دينااراً  321)الطال  مع صديقه بوجاة شهاية مقدارها  -3

 (.أردنياً 

 321)الطالباااة ماااع صاااديقتها باااوجاة شاااهاية مقااادارها  -4

 (.ديناراً  أردنياً 

 :تأ ين الغرف  -2

ـة توميناً مستاداً عند تو يع العقاد / لطالبـ يدفع ا- 

- :على النحو التالط 

 (.دينار أردنط 511)الغا  المفادة  * 

ديناااااااار  311)الغاااااااا  المزدوجاااااااة  *

 (.أردنط

فط ةال توفا غا  فارغة يمكان تاوجيا بلباة - 

 .من غيا الدارسين فط الجامعة األردنية

 :ترك السكن  -(: 3) الما ة 

ـة فط تاك الساكن يجا  أل ياتم / لبـ فط ةال رغبة الطا -0

يوماً على األ ل لياار إلى اتخااذ  31إبالغ اإلدارة  بل 

 .اإلجااأاا الالرمة

يقااوم المسااتوجا بتبائااة ذمتااه ماان العهاادة التااط بحورتااه  -5

لياار إلى تسوية ةسابه وفقاً لألصول، واستاداد مبلغ 

 .التومين

 : االت لم ير  نص عليها  -(: 3) الما ة 

الحا ا التط لم ياد عليها نص وا ح وصاايح فاط هاذه جميع 

التعليماا، تحال إلى لجنة إدارة ا ستامار فط الجامعاة األردنياة 

 .لتقار ما تااه مناسباً بشونها 
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 تعليمات إتالف الوثائق وا وراق المحقوظر ني  لقات الطالب ني 

 الجا عر ا ر نير

 51/05/0636تاريخ ( 103/36)م عن  جلس العمداء بقراره راصا رة 

 

تحفااس كاال ماان الوثااائق واألوراق التاليااة الموجااودة فااط ملفاااا  -(: 0) الما ة 

بالب الجامعة األردنية لمدة   تقل عن عشا سنواا من تاريخ 

القاااار الاااادر بتخاااد صاااة  كاال منهااا فااط الجامعااة، أو ماان 

- :تاريخ تاكه ألي سب  من األسباب

لاانويااة العامااة أو الاااورة الماااد ة شااهادة الدراسااة ا- أ 

 .عنها

كشاااف عالماااااا شاااهادة الدراسااااة الاانوياااة العامااااة أو - ب 

 .الاورة الماد ة عنها

نمااوذد التسااجيل فااط الجامعااة الااذي يت اامن معلوماااا - د 

 .أساسية عن الطال 

 .شهادة الو دة أو الاورة الماد ة عنها- د 

ساة تخااد شهادة ةسن السلوك الااادرة عان آخاا مدر- هـ 

 .منها الطال 

 .بطا ة عالمة الطال  فط المادة- و  

الكتاااا  الااااواردة لملااااف الطالاااا  مااااال، بلاااا  توجياااال - ر 

 .الدراسة، تعديل عالمة الطال ، العقوباا التوديبية

 .أية وثائق أخاى- ح  

ماان ( 0)تتلااف الوثااائق واألوراق المناااور عليهااا فااط المااادة  -(: 5) الما ة 

ار من رئيس الجامعة، وتتولى عملية اإلتال  هذه التعليماا بقا

لجنااة يشااكلها الااائيس، وعلااى تلااك اللجنااة أل تقاادم تقايااااً لااه 

 .يت من و ائع أعمالها

( 0)يتم إتاال  الوثاائق واألوراق المنااور عليهاا فاط الماادة  -(: 8) الما ة 

- :من هذه التعليماا بعد القيام بما يلط 

ماا التط يج  ا ةتفاظ  بها ا ةتفاظ بالبياناا والمعلو- أ 

ممااا هاااو وارد فااط تلاااك الوثااائق واألوراق لألغاااااض 

- :الجامعية، مال 

 .كشف العالماا  - 

 .السجل األكاديمط للطال   - 

 .السجل العام للخايجين  - 
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وذلك إماا بوخاذ النساخ عنهاا أو بتساجيلها أو بتااوياها  

تقادم أو بوي بايقة أخاى، و  يتم اإلتاال  إ  بعاد أل 

الجهة المعنية بتلك الوثائق واألوراق توكيداً خطياً يابا  

 .ا ةتفاظ بالبياناا والمعلوماا

اإلعااالل فااط صااحيفة يوميااة محليااة واةاادة علااى األ اال - ب 

لاالثاااة أياااام متتالياااة عااان  ااااار إتاااال  تلاااك الوثاااائق 

واألوراق وإعطاأ أصحابها الحق فط استادادها خاالل 

 .يوماً ( 31)تقل عن مدة تحدد فط اإلعالل   

على الجهاا المختاة فط الجامعة أل تقدم كل منها إلاى رئايس  -(: 1) الما ة 

الجامعاة تقايااااً عاان الوثااائق واألوراق التاط ماااا عليهااا الماادة 

مان هاذه التعليمااا، وماا تاااه ( 0)المناور عليها فاط الماادة 

من توصاياا بشاول ماا يجا  إتالفاه مان تلاك الوثاائق واألوراق 

 .ما يج  ا ةتفاظ به لمدة أبولو

لاائيس الجامعاة الموافقاة علااى تساليم أي مان الوثااائق واألوراق  -(: 2) الما ة 

من هذه التعليماا إلاى الجهااا ( 0)المناور عليها فط المادة 

الجامعيااة أو الاساامية المختاااة فااط المملكااة األردنيااة الهاشاامية 

 .ألغااض التوثيق
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 ثانياً 

 
 (الدرتات العلمية والشهادات) 
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 0631لسنر ( 23)نظام رام 

 نظام  نح الدروات العلمير والدروات الق رير والشها ات

 ني الجا عر ا ر نير

 

 لسنر( 25) ن اانون الجا عر ا ر نير رام ( 81)صا ر بمقوضى الما ة 

0635  .
0
 

 

 

نظااام ماانح الاادرجاا العلميااة والاادرجاا ) يساامى  هااذا النظااام  -(: 0) الما ة 

ويعمل به ( 0684الفخاية والشهاداا فط الجامعة األردنية لسنة 

 .اعتباراً من تاريخ نشاة فط الجايدة الاسمية

 تماانح الجامعااة األردنيااة الاادرجاا العلميااة والاادرجاا الفخايااة -(: 5) الما ة 

- :والشهاداا التالية 

 .درجة البكالوريوس- أ    

 .درجة الماجستيا- ب    

 .درجة الدكتوراة- د    

 .درجة الدكتوراة الفخاية- د    

أية درجاا علمية أو درجاا فخاية أو شاهاداا أخااى - هـ 

 .يجاي اةداثها بقاار من مجلس العمداأ

ماااااا تحاااادد المتطلباااااا يااااادر مجلااااس العمااااداأ تعلي- أ      -(: 8) الما ة 

والشاااوب الالرمااة لماانح الاادرجاا العلميااة والشااهاداا، 

وتبين الحقول والتخاااا التط تمانح فيهاا كال درجاة 

 .أو شهادة

يااااادر مجلااااس العمااااداأ تعليماااااا تحاااادد المتطلباااااا - ب 

 .والشاوب الالرمة لمنح الدرجاا الفخاية

داا بقاااار ماان مجلااس تماانح الاادرجاا العلميااة والشااها- أ      -(: 1) الما ة 

العمداأ بناأ على تنسي  من مجلاس الكلياة المخاتص أو 

 .مجلس الماكز المختص

تمنح الدرجاا الفخاياة بقااار مان مجلاس العماداأ بنااأ - ب 

 .على تنسي  من رئيس الجامعة

نظااام ماانح الاادرجاا العلميااة والشااهاداا فااط الجامعااة " يلغااى  -(: 2) الما ة 

 .0677لسنة  04ر م " األردنية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .06/05/0684من الجايدة الاسمية الاادر بتاريخ ( 3381)نشا فط العدد - 0
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 تعليمات  نح  رور البكالوريوس ني الجا عر ا ر نير

 02/05/5101تاريخ ( 5101/ 0330)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 ن نظام  نح الدروات العلمير والدروات ( 8) ن الما ة ( أ)بمووب الققرة 

 الق رير والشها ات ني الجا عر االر نير

 --------------------------------------------------------------------------

 

تعليماا منح درجة البكالوريوس فاط ) تسمى هذه التعليماا - أ  (:1)الما ة 

 ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها(. الجامعة األردنية

يكول للكلماا والعباراا التالية المعانط الاواردة إراأهاا، ماا - ب

 .لم تدل القاينة على خال  ذلك

 .الجامعة األردنية : لجا عـــــــرا

 .عميد الكلية الملتحق بها الطال  : العميــــــــــد

 .أي من كلياا الجامعة : الكليـــــــــــر

 .أي  سم فط الكلية : ــــــــــــمالقس

 .الفال األول أو الاانط من كل عام جامعط :القصل العا ي

تطبق هذه التعليماا على بلبة جميع كلياا الجامعة المنتظمين  (:5)الما ة 

المسجلين لنيل درجة البكالوريوس، باستاناأ بلبة كليتط الط  

 .بهما وب  األسنال ةيم تطبق عليهم التعليماا الخاصة

 ال طط الدراسيــــــــر

يقار مجلس العمداأ الخطط الدراسية التط تؤدي إلى نيل درجة  (:8)الما ة 

البكالوريوس فط التخاااا التط تقدمها كلياا الجامعة، وذلك 

 .بناأ على ا تااةاا مجالس األ سام وتوصياا مجالس الكلياا

ام  الساعاا تو ع الخطط الدراسية على أساس نظ- أ  (:1)الما ة 

 .المعتمدة

ساعاا ( 3)يحدد لكل مادة من مواد الخطط الدراسية   -ب                 

معتمدة، ويجور بقاار من مجلس العمداأ أل تقل أو تزيد 

 .على ذلك

يجاي تقويم الساعاا المعتمدة لكل مادة على أساس أل  -د  

المحا اة األسبوعية أو الندوة هط ساعة معتمدة، أما 

اا المختبااا والتطبيق فيجاي تقويمها لكل مادة على ساع

ةدة، وفط جميع الحا ا   يقل ةساب الساعة المعتمدة عن 

 .ساعتين تطبيقيتين  أو ساعتط مختبا
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يكول الحد األدنى لعدد الساعاا المعتمدة المطلوبة لنيل درجة  (:2)الما ة 

 :البكالوريوس فط الكلياا التالية على النحو التالط

 عدد الساعاا المعتمدة الكلية

 231 اآلداب

 231 األعمال

 العلوم
 

 

231 

 231 الشايعة

 231 التمايض

 231 الزراعة

 231 العلوم التابوية

باسوثناء اسم هندسر ( 151) الهندسة والتكنولوجيا

العمارة اذ يكون عد  الساعات 

(171) 

 

 

 

العمارة إذ  يكول عدد 

 (.272)الساعاا 

 231 الحقوق

باسوثناء برنا ج  كوور ( 151) الايدلة

الصيدلر إذ يكون عد  الساعات 

(012.) 

 231 التابية الايا ية

 231 اآلثار والسياةة

 231 علوم التوهيل

الملك عبدن الاانط لتكنولوجيا 

 المعلوماا

231 

 231 الفنول والتاميم

 231 اللغاا األجنبية

 األميا ةسين بن عبدن الاانط

 للدراساا الدولية

231 

 

تورع السااعاا المعتمادة المطلوباة لنيال درجاة البكاالوريوس فاط  (:9)الما ة 

- :كلياا الجامعة على النحو التالط 

 ساعة معتمدة 17  وطلبات الجا عر 
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  وطلبات كل ت صص   

 ساعة معتمدة  33 -21   ن ت صصات الكلير

 ساعة معتمدة 63-36  وطلبات الو صص 

وريعها بين المتطلباا اإلجبارية وا ختيارية وتكول ويتم ت 

متطلباا التخاص فط كليتط الهندسة والتكنولوجيا والايدلة 

-201)ساعة معتمدة، وفط  سم هندسة العمارة ( 63-227)

( 234-240)ساعة معتمدة، وفط بانامج دكتور الايدلة( 231

 .عتمدةساعة م( 018-66)وفط كلية اللغاا األجنبية ساعة معتمدة 

تشااامل الخطاااط الدراساااية فاااط كااال تخااااص تمااانح فياااه درجاااة  (:3)الما ة 

- :البكالوريوس المواد التالية

- : وطلبات الجا عر- أ  

تشكل متطلبااا الجامعاة أر اية مشاتاكة لجمياع بلباة - 2

الجامعة، الهد  منها ريادة  درة الطال  على التواصال 

اأ معافتااه والتعبيااا باااللغتين العابيااة وا نجليزيااة وإثااا

فااط مجااا ا المعافااة اإلنسااانية وا جتماعيااة والعلميااة 

 .والتقنية، وتعزيز فهمه لح ارة أمته وفكاها

ساعة معتمدة تكول ( 17)تتكول متطلباا الجامعة من - 1

مت منة فط جميع التخاااا، مورعة على النحو 

 -:التالط

اثنط عشا ساعة ( 21)المواد اإلجبارية  :أو  ً

 -:معتمدة، وهط
 

 

 

 

 

ث

ا

ن

ي

ساعة ( 21)المواد ا ختيارية وهط   - -:اً 

رها الطال  من المجا ا ا ول معتمدة يختا

والاانط والاالم المذكورة ادناه، وبحد ادنى مادة 

الساعات  اسم الما ة رام الما ة

المعومدة 

 3 مهاراا ا تاال باللغة العابية 2102200 المعومدة

 3 مهاراا ا تاال باللغة ا نجليزية 2101200

 3 العلوم العسكاية 2100200

 التابية الوبنية 1300200
 

 

3 
 

3 
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واةدة فط كل مجال، وبحد ا اى مادتال من 

كل مجال، على ال تكول جميعها من خارد  

 . سم التخاص

 :العلوم اإلنسانير: المجال ا ول

 اسم الما ة رام الما ة
الساعات 

 المعومدة

 3 ونيةالاقافة القان 2042200

 3 الاقافة اإلسالمية 402200

 3 نظام اإلسالم 401200

 3 ة اراا إنسانية 1301201

 3 مهاراا إدارية 2302201

 3 الكتابة اإلبداعية 1302200

 3 مدخل إلى علم المكتباا والمعلوماا 107200

 3 الايا ة والاحة 2231200

 3 التذوق الفنط 1002200

 3 لغة أجنبية 1100203

 
 :العلوم االووماعير واالاوصا ير: لمجال الثانيا

الساعات  اسم الما ة رام الما ة

 المعومدة

 3 تاريخ األردل وفلسطين 1301204

 3 ا  تااد السياسط العالمط 2307200

 3 مبادئ علم السياسة 1301200

 3 المنطق والتفكيا النا د 1303200

 3 مدخل إلى علم ا جتماع 1301200

 3 مبادئ علم النفس 1307200

 3 جغاافية األردل 1304200

 3 آثار األردل 1302200

 3 مبادئ العمل ا جتماعط 1702200

 3 القدس  2011200
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 :العلوم والوكنولوويا والزراعر والصحر: المجال الثالث

الساعات  اسم الما ة رام الما ة

 المعومدة

 3 مبادئ فط الاحة العامة 101200

 3 ئ فط السالمة العامةمباد 601200

 3 العلم والمجتمع 341200

 3 الزراعة المنزلية 342200

 3 شبكاا التواصل ا جتماعط 2604222

 3 اإلسعا  األولط 720200

 3 صناعاا أردنية 601202

 3 مبادئ تغذية اإلنسال 303200

 3 علم البيئة 301200

 -:يااعى بمادة العلوم العسكاية ما يلط-  3
العلوم العسكاية مادة إجبارية للطلبة األردنيين  :أوالا 

( ساعاا معتمدة 3)واختيارية لآلخاين 

وتحس  هذه الساعاا للطال   من عدد 

الساعاا المعتمدة المقارة لتخاجه، و  تدخل 

وعلى الطلبة غيا األردنيين . فط ةساب المعدل

الذين لم يختاروا دراسة هذه المادة أل يدرسوا 

وتعامل هذه المادة . ي مادة أخاىبد ً منها أ

 معاملة مادة العلوم العسكاية

يعفى الطال  مان دراساة ماادة العلاوم العساكاية - :ثانياا 

- :فط إةدى     الحا ا التالية

رسها بنجاح فط أي جامعة أردنياة رسامية إذا     -أ

 .أو خاصة

إذا كااااال ماااان خايجااااط الكلياااااا العسااااكاية - ب

فاط جامعاة مؤتاة،  الجناح العساكاي)األردنية 

الكليااة العسااكاية الملكيااة، مدرسااة الماشااحين 

أو مااا يعادلهااا ماان كلياااا عسااكاية ( العساكاية

 .أجنبية
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إذا كال من ال باب الحاصلين على دوراا - د

الاف التوسيسية، ودوراا الوكالأ التوسيسية 

بالنسبة للات  األخاى، وتعتمد دائاة التعليم 

قافة العسكاية الجامعط بمدياية التعليم والا

عليه شاوب  إلثباا أل الطال  المعنط تنطبق

 .اإلعفاأ الواردة فط هذا البند وفط البند السابق
إجبارياة للطلباة األردنياين ( التابياة الوبنياة)تكول مادة - 4

واختيارية لآلخاين وعلى الطلبة غيا األردنيين الذين لم 

أي مادة  يختاروا دراسة هذه المادة أل يدرسوا بد ً  منها

 .أخاى

( او /1/أ)بخال  المواد ا جبارية المذكورة فط البند - 1

من المادة يج   على كافة الطلبة التقدم  متحال فط 

اللغة العابية واللغة اإلنجليزية والحاسوب على أل 

يسجل الطال  الذي يخفق فط النجاح بهذا ا متحال 

 .ةمن خارد خطته الدراسي( 066)مسا اً استدراكيا 

 :ساعر  عومدة( 89-05) وطلبات الكلير   -0- ب 

تشممممت متات ممملي  مجتوممما مومد ممما  مممممد    متممم   -1

وحتلوهمممل ات ممما  مجتوممما جلهممما متةدوممم      ل ممم   

معرهوممما مشمممترجا دلو ممما  مامممتا  لمموممملت  معمممل  

جممل تشممت  مممد    متم  تشمجت حلمما .  متتخاص

تجلمتوممما مممم  ممممد    متخامممصن د  وشمممترا    

د   م   ممد    مت  تارحهل  مجتومان تجد   ذه  مم

 . د  ح   قسلمهل  ألجل وموا

( مل    خالقولي دمهلر ي  محول  )تجد   -2

متاتب جتوا  و لري ه  ومو   مجتولي ن دتعاى 

رقملً خلالً م  جت جتوا دتارح  د ق  سل ا 

سل ا معتم   ( افر)د ح    س د ولً ن دتحسب 

 .مولمعا ن دت رس م  ق ت  مهوئا  محلجموا ه   
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 : وطلبات الو صص-  ج

يتم . ساعة معتمدة( 63-66)تكول متطلباا التخاص  

توريعها بين المتطلباا اإلجبارية وا ختيارية، وتكول 

متطلباا التخاص فط كليتط الايدلة والهندسة 

ساعة معتمدة، وفط بانامج ( 007-63)والتكنولوجيا 

سم ساعة معتمدة وفط  ( 064-041)دكتور الايدلة 

ساعة معتمدة وفط كلية ( 035-018)هندسة العمارة 

ساعة معتمدة ويُااعى فط ( 018-66)اللغاا األجنبية 

 :متطلباا التخاص ما يلط 

التخاااية مان ( الكلياة)تتكول متطلباا القسام  -0

مااواد إجباريااة ومااواد اختياريااة تغطااط جواناا  

 .التخاص بشكل متوارل

ين يااعاااى القسااام تورياااع السااااعاا المعتمااادة بااا -5

 .المواد اإلجبارية وا ختيارية

تااعااى األ سااام فااط خططهااا تعزيااز العال ااة مااع  -3

التخااااااا المسااااندة األخااااى  ااامن الكلياااة 

الواةدة بشكل خار ومع التخاااا األخاى 

 .فط الجامعة بشكل عام 

يمكااان للقسااام أل يبناااط خطتاااه الدراساااية بحيااام  -4

تت من تخاااً فاعياً من داخال الكلياة أو مان 

 .خارجها

أل تقتااااح ( أو القسااام األكااااديمط)مكااان للكلياااة ي -2

تخاااً مشاتاكاً ي ام عادداً مان التخااااا 

 .على مستوى الكلية أو على مستوى الجامعة

لالث سل لي ( 3)وخاص متمل    مد ح    -6

معتم  ن دوودة ه  حل ي خلاا    ت ت    
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ذمك إمى سل ا د ح    د تةو  إمى ح   قاله 

 .سل لي معتم  ( 6)

( أو ً -3-أ-7)ماااع مااعااااة ماااا ورد فاااط الماااادة - 0- أ  (:3)الما ة 

المتعلقااة بمااادة العلااوم العسااكاية، يحساا  معاادل 

الطالاا  التااكمااط فااط المااواد المشاامولة بالخطااة 

 .الدراسية للتخاص الملتحق به الطال 

مغرض ره  مع مه  متر جم   –وسمح متالمب     - 2

   و رس مد    –إمى   مح   أل نى  مماتدب 

إضلهوا م  خاته  م ر سوان دذمك ةول    تى 

 . مسل لي  مم رر 

تتغى  ممل    إلضلهوا  ممشلر إموهل ه   م ن   -3

م   ذه  ممل   متالمب  مذي و رسهل ه  (  /2)

 مفات  ممتدق  تخروه هوه ن إذ  تدقف تخروه 

 . تى إمغلئهل نتووا ت ن   المته هوهل

ا الجامعاااة، ماااواد متطلباااا: تشااامل الخطاااة الدراساااية - ب 

ومااااواد متطلباااااا الكليااااة، ومااااواد القساااام اإلجباريااااة 

 .وا ختيارية

ودض  داف مجت مل   وتنلسب م       مسل لي - ج 

 . ممعتم    ممخااا مهل

و    جت قس  خاا  سترشل وا مدة ا  تى لملنوا -   

موس )هادت  د  شر  هادت  د  لن   شر هاال ً 

 مفادت ن دذمك حسب (م  ضمنهل  مفات  ماوف 

 . ممح    متتخاص

تكول مواد القسم اإلجبارية وا ختيارية من داخل القسم، - أ  (:6)الما ة 

ويجور أل يعطى بع ها من  سم أو أ سام أخااى، وياتم 

ذلاااك بعاااد دراساااة مشاااتاكة للمو اااوع مااان القسااامين أو 

 .ا  سام المعنية
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تطاااح كاال مااادة ماان مااواد الخطااة الدراسااية اإلجباريااة  - ب 

 .ى األ ل فط كل عام دراسطماة عل

تطاح مواد الخطة الدراسية ا ختيارية ماة على األ ل - د 

 .كل ثالثة  فاول دراسية

تُح   جت خاا  ر سوا      مسل لي  مم رر   -  

 .متمتات لي  ممختتفا ضم    مح د   م نول د معتول

س تانف المواد التط تاد فط الخطة الدراساية علاى أساا- أ  (:01)الما ة 

 مستوياا  

 .أربعة، أو خمسة، أو ستة                       

ماع ( إل وجادا)تاب  المتطلباا الساابقة أو المتزامناة  - ب 

 .كل مادة

 .تعطى كل مادة ر ماً يدل على مستواها- د 

يااذكا إراأ كاال مااادة عاادد المحا ااااا وعاادد ساااعاا   -د 

المختبااااا األساااابوعية أو الساااااعاا التطبيقيااااة، وعاااادد 

 .لساعاا المعتمدةا

  يجاااور للطالااا  أل يااادرس ماااادة ماااا  بااال أل يااادرس - هـ 

متطلبها السابق، وفاط   ةالاة ةادوث ذلاك فاإل تساجيله 

 .وعالمته فط تلك المادة يعتباال ملغيين

و
1

يجور للطال  أل يسجل فط مادة سبق وأل رس  فط - 

متطلبها السابق ، كما ويجور للطال  دراسة المادة 

ابق بالتزامن فط نفس الفال إذا كال ومتطلبها الس

 .تخاجه يتو ف على ذلك

ده  ومو   ألحد ت   وودة مات ا جتوا  ممتك     هللا   -2ة

 مللن  متجندمدوول  ممعتدملي دجتوا  مهن سا د متجندمدوول 

 لستلنلء ات ا قس   ن سا  معملر  م    ر سا  ي مل   

 ق ت  منولح ه  متات هل  مسل ق

 والعبء الدراسي  دة الدراسر

                                                 
(
0

 .55/6/5102تاريخ ( 632/5102)بقاار مجلس العمداأ ر م  اعدلت( 5+
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م    م ر سا منوت  روا  م جلمدرودس  عبء  ل ي  -1-   (:11)المادة 

    لملنوا هادت 

 د  ر   سند ي  ر سوان ده  جتوا  مهن سا                          

 د متجندمدوول دجتوا 

 ماو ما  شر  هادت  ر سوان ده   رنلمج  جتدر                          

 لنل  ماو ما  

 . شر هاال ً  ر سولً                          

  وودة متالمب    وحات  تى  روا  م جلمدرودس  -3

هم  مم   ت مت  م  لممالث سمند ي  ر سموان دهم  جتومما 

 مهن سا د متجندمدوول دجتوما  مامو ما  ر م  سمند ين 

ده   رنلمج  جتدر  ماو ما خممس سمند ين د مسمنا 

 . وو  م ر سوا تعن  هاتو   ر سوو   ل

  يجاور أل تزياد المادة التااط يق ايها الطالا  مسااجالً - 3

فط الدراسة للحاول علاى درجاة البكاالوريوس علاى 

سبع سنواا دراسية، وفط كلية الهندساة والتكنولوجياا 

والااايدلة علااى ثمااانط ساانواا، وفااط بانااامج دكتااور 

 .الايدلة على تسع سنواا

بوعاً بما فط ذلك ستة عشا أس( 06)تكول مدة الفال الدراسط - ب 

ثمانية أسابيع بما فط ذلك ( 8)ا متحاناا، والفال الايفط 

 .ا متحاناا

وجد   مح   أل نى متسل لي  ممعتم    مت  و رسهل   -1- ج 

 معبء ) مالمب  ممسوت منوت  روا  م جلمدرودس 

 لنت   شر  سل ا معتم   متفات ( 12( ) م ر س 

تس  ( 9)سا  ر  بموافقة العميد معل ين دوودة 

سل لي معتم   ه ان دُوستلنى م  ذمك  مالمب  مذي 

وتدقف تخروه ه  نهلوا ذمك  مفات  تى  ر سا 
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     قت م   مسل لين  د  مالمب  مذي   تتد هر مه 

 .مد   م  خاته  م ر سوا متسووتهل

يكااول الحااد األعلااى للساااعاا المعتماادة التااط يدرسااها - 5

لوريوس فاط الفاال الطال  المسجل لنيل درجاة البكاا

ثمااانط عشاااة ساااعة معتماادة ، باسااتاناأ ( 08)العااادي 

( 06)بانااامج دكتااور الااايدلة فيكااول الحااد األعلااى 

 .ساعة معتمدة  

يجور أل يتعدى عدد الساعاا المعتمدة فط الفال - 3

اثنتين وعشاين ساعة معتمدة فط ( 55)العادي الى 

 :أي من الحا ا التالية

الطالااا  فاااط الفاااال التاااالط  أل يكاااول تخااااد :أو  ً

ساااعة ( 55)متو فاااً علااى السااماح لااه بدراسااة 

 .معتمدة

أل   يقاال معاادل الطالاا  التااكمااط فااط نهايااة  :ثانياً 

 (.نقاب 3)الفال السابق عن 

أل يكول تخاد الطال  متو فاً على الساماح لاه  :ثالااً 

اثنتاين وعشااين سااعة معتمادة، ( 55)بدراسة 

 ااايه الطالااا  فاااط وإذا كاااال الفاااال الاااذي يم

التادري  هااو الفاال الااذي يتو اع فيااه تخاجااه، 

يساامح لااه بدراسااة هااذا العاادد ماان الساااعاا فااط 

 .الفال العادي الذي يسبقه مباشاة

وجد   مح   أل تى متعبء  م ر س  ه   مفات   -4

 شر سل لي معتم  ن دوودة    ( 12) ماوف  

 لنت   شر  سل ا إذ  جل  ذمك ( 12)و رس  مالمب 

ى تخروه ه   مفات نفسه  د ه   مفات  مذي وؤ ي إم

 .وتوه م لشر 

يكول الحد األعلى للع أ الدراسط للطال  المحول من - 2

ساااعة ( 02)الدراسااة المنتظمااة إلااى الدراسااة الخاصااة 

ساعاا معتمدة فط ( 01)معتمدة فط الفال العادي، و 

 . الفال الايفط
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يااة األولااى يُااانف الطلبااة المسااجلول لنياال الدرجااة الجامع- د  

الساانة األولااى، : علااى أربعااة أو خمسااة أو سااتة مسااتوياا

السنة الاانية، السنة الاالاة، السنة الاابعاة، السانة الخامساة، 

الساانة السادسااة، ويُعتبااا الطالاا  بمسااتوى الساانة الاانيااة أو 

الاالاة أو الاابعاة أو الخامساة أو السادساة إذا كاال  اد نجاح 

( 081،051، 61،61، 31)فاااط دراساااة ماااا   يقااال عااان 

 .ساعة معتمدة على التوالط

  وودة متالمب  ممسوت ه   ي م   ر مج  م جلمدرودس  - ـ 

   وتتحق ه   مدقي نفسه  أي  رنلمج آخر ه   مولمعا 

 .مهمل جل  ند ه  د مستد ه

 المواظبر

تشتاب المواظبة لجميع بلبة الجامعة فط كل المحا اااا - أ  :(05)الما ة 

الساااعاا العمليااة والتاادري  المياادانط ةساا  والمنا شاااا و

 .الساعاا المقارة لكل مادة من الخطة الدراسية

م  %( 15)  وسمح متالمب  لمتغوب     جلر م  - ب 

 . مسل لي  ممعتم   متمل  

مان السااعاا المقاارة %( 02)إذا غاب الطالا  أكااا مان - د 

تاط للمادة دول عذر ما ط أو  هاي يقبلهما عميد الكلية ال

تاادرس المااادة، يحااام ماان التقاادم لالمتحااال النهااائط وتعتبااا 

، وعلياه إعاادة دراساتها إذا (صافااً )نتيجتاه فاط تلاك الماادة 

كاناا  إجباريااة، وفااط جميااع  األةااوال تاادخل نتيجااة ذلااك 

الاساااوب فاااط ةسااااب معااادل عالمااااا الطالااا  الفاااالط 

/ والتااكماااااط ألغاااااااض اإلناااااذار والفاااااال مااااان الكلياااااة

 .التخاص

م   مسل لي  مم رر  %( 15)غلب  مالمب  جلر م  إذ   -  

ممل   مل ن دجل   ذ   مغولب  س ب  ممرض  د معذر قهري 

و  ته  مو   مجتوا  مت  ت رس  ممل   وعت ر منسح لً م  تتك 

 ممل  ن دتا ق  توه  حجل    نسحلب ن دو تغ  معمو  م ور 

 م  دت د متسووت قر ره  ذمك ن دتل ي مالحظا منسحب 

ء تتك  ممل   ه   مسوت  ألجل وم  متالمبن  مل  مات ا إة 
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 مذو  وملتد   مممتجا  د  مولمعا ه   منشلالي  مرسموا  د 

 مذو  و تن   مو   مجتوا  أ ذ ر   هوسمح مه   لمتغوب  نس ا 

ن دإذ  تولدة ل  ح    وعت ر منسح لً %(22)  تتولدة 

و دمد   دتا ق  توه  حجل    نسحلبن  مل  مات ا  مذو 

 ل شتر ك ه  ت رو لي  د م لرولي متملوت  ألر   ه  

 مخلرج  نلًء  تى تنسوب م    تحل   ممعن   لمتع ا   خت 

 ألر   د مد ه ا  مو   مجتوا  ممعن ن هوسمح مه   لمتغوب 

ن دإذ  تولدة ل  ح    وعت ر %(25) نس ا   تتولدة 

 .منسح لً دتا ق  توه  حجـل    نسحلب

(% 02)م ةامااال الطلبااة الااذين تتجاااور غياباااتهم نساابة ياات- هـ 

دول عذر بتنسي  من مدرس المادة وبموافقة العمياد، وياتم 

تبليااغ مااديا القبااول والتسااجيل بااذلك عنااد وصااول غياااب 

 .الطلبة للنسبة المبينة سابقاً 

يشاتاب فاط العااذر الما اط أل يكاول بشااهادة صاادرة ماان - و 

األردنية أو معتمادة مناه أو ببي  عيادة الطلبة فط الجامعة 

صادرة من مستشافى الجامعاة، وأل تقادم هاذه الشاهادة إلاى 

عميااد الكليااة خااالل ماادة   تتجاااور أساابوعين ماان تاااريخ 

انقطااااع الطالااا  عااان المواظباااة، وفاااط الحاااا ا القااااهاة  

األخاى يقدم الطال  ما يُاب  عاذره القهااي خاالل أسابوع 

 .من تاريخ روال أسباب الغياب

تم اةتساااب الغياااب اعتباااراً ماان المحا اااة األولااى لباادأ ياا- ر 

التدريس ويحتس  الغياب للطلبة الجدد الذين تم  بولهم بعاد 

 بدأ التدريس اعتباراً من تاريخ  بولهم 

  يعتبا الطال  مسجالً للمادة إ  بعد دفع رسومها ، ويجور    -ح

بموافقااة رئاايس الجامعااة توجياال دفااع الاسااوم لماادة   تزيااد 

علاااى ثمانياااة أساااابيع فاااط الفاااال العاااادي واسااابوعين فاااط 

الايفط للطلبة الذي   يتمكنول مان دفاع رساوم الماادة فاط 

 .الموعد المحدد ألسباب خارجة عن إرادتهم 

يقوم عمداأ الكلياا وأع اأ هيئة التدريس والمحا اول   -ب

وماااديا القباااول والتساااجيل بتنفياااذ أةكاااام المواظباااة اآلنفاااة 

 . الذكا
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  وحانات والعال ات والمعدالتاال

يجاي ةساب العالماا وتسجيلها لكل ماادة باالحاو  ماع - أ   (:08)الما ة 

 .بيال عدد ساعاتها المعتمدة

العالمااة النهائيااة لكاال مااادة هااط مجمااوع عالمااة ا متحااال - ب 

النهااائط وعالماااا األعمااال الفااالية، ويُسااتانى ماان ذلااك 

) ةيم تسجل نتائجها إماا امتحاناا مادة العلوم العسكاية، 

 .دول عالماا( ناجحاً أو راسباً 

يكااول اإلبااار العااام لالمتحاناااا ومواعياادها علااى النحااو - د  

- :التالط 

الماااواد النظاياااة الخالااااة، والماااواد النظاياااة التاااط - 0

- :تت من جزأاً عملياً 

 تى    %( 52)وخاص أل ملت  مفات  : د ً  

  ووري  متحل  ناف هات ن دوجد   ذ

  متحل  ه   ألس دع  مسل    د  مللم   د 

-%32) متلس  م   مفاتن دُوخاص مه 

م   معالما  إلوملموا متمل  ن دُوخاص %( 42

مالخت لر ي  م اور  د مشفدوا %( 22-12%)

د مت لرور د مد و لي د مت رو لي د أل حلث 

د أل ملت  مفاتوا  ألخرى  مت  تتضمنهل 

لت إمى  مات ا دتر  ومو   ذه  أل م.  مخاا

هدر تاحوحهل جمل تر   در ق   متحل  ناف 

 . مفات   ع   س د و  م     ه

ويكاااول %( 21)يُخااااص لالمتحاااال النهاااائط  :ثانياً 

تحاياياااً وشااامالً  للمااادة التااط أعطياا  خااالل 

الفاااال كاملاااة، و اااد تشااامل عالماااة ا متحاااال 

النهااائط امتحاناااا عمليااة تخاااص لهااا نساابة 

 .القسم مئوية يحددها مجلس
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 -:المواد العملية- 5 

تقوم مجالس األ سام المعنية ببيال كيفية توريع 

العالمااااا التاااط تو اااع لهاااذه الماااواد علاااى أل 

 .يقتال ذلك بموافقة مجلس الكلية

تُسااااتانى مااااواد الناااادواا والبحااااوث ومشاااااريع التخاااااد - د 

والمختبااا الهندسية وا ختباراا الساياية وا ختباراا 

لها سااعاا معتمادة، إذ يقاار مجلاس كال كلياة  العملية التط

متطلباااا النجاااح، وباااق تقااويم مسااتوى تحااايل الطالاا  

فط كل منها، ويعلم مديا القباول والتساجيل باذلك فاط بداياة 

 .الفال الدراسط

ه  حلما  ممد   متع     مشعب  د  ممل    مت  ُو رًسهل  جلر م   (:11)المادة 

م رس   ممل   منس لً مت روس  م رس د ح  وعو  رئوس  م س   ح 

 ممل  ن وشرف  تى تح و  مد  و    خت لر ي د  متحلنلي 

 ممشترجا د ألستدب  ممدح  متت وو ن دذمك  لمتعلد  م  م رس  

 . ممل  

تاد أوراق ا ختباراا للطال  بعد تاحيحها خالل أسابوعين  -أ  (:02)الما ة 

رد أوراق  ماان تاااريخ ا متحااال، وبعااد انق اااأ أساابوع علااى

ا ختبار للطال  تاسل عالمته إلى عمادة الكلية ويحاتفس القسام 

 .بنسخة منها، وتعتبا هذه العالمة نهائية و  يجور تغيياها

تُحفس أوراق ا متحال النهائط لدى عمادة الكلية لمدة فال - ب 

دراساااط، ثااام يجااااي إتالفهاااا  با تفااااق باااين عمياااد الكلياااة 

 .تسجيلالمختص، ومديا القبول وال

تاساااال كشااااو  العالماااااا التفااااايلية بالنساااابة المئويااااة - د 

والعالماا النهائية بالحاو  لكل مادة إلى القسام لدراساتها 

وللتحقق من توارنها، ثم تُافع إلى عميد الكلية، وذلك للبا  

فيها ثم إ اارها من  بل مجلس الكلية، وتحفاس هاذه النساخة 

هائية فقاط باالحاو  فط الكلية، وتاسل  ائمة العالماا  الن

 .إلى مديا القبول والتسجيل لاصدها

م رس  ممل   مسؤدت    ت قوق  در ق   خت لر ي  -   

د  متحلنلي  مخلاا  مد  هن د   ن تهل إمى  مجشدف 

 .د م القلي  شجت احوح دنهلئ 
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جت م  وتغوب  عذر     متحل  معت   نهن  توه    و        -   (:11)المادة 

ذره مم رس  ممل   خالت لاللا  ول  م  تلروخ مل ول ي  

ةد ت  معذرن ده  حلما ق دت  ذه  معذر  تى م رس 

 . ممل   إور ء  متحل  معدض متالمب

كل من يتغي  عن ا متحال النهائط المعلن عنه فط مادة ما - ب 

دول عذر يقبله عمياد الكلياة التاط تاُدرس تلاك الماادة تعتباا 

 (.صفااً )عالمته فط ذلك ا متحال 

من هذه التعليماا ، ( و/05)مع مااعاة ما ورد فط المادة - د

يبلغ عميد الكلية  ااره بقبول عذر الطال  الذي يتغي  عن 

امتحال نهائط معلن عنه فط مادة ما إلى مدرس المادة 

إلجااأ امتحال معوض للطال ، على أل يجاي ا متحال 

الفال  المعوض فط مدة أ ااها نهاية الفال الذي يلط

الذي لم يتقدم لالمتحال فيه، ويبلغ عميد الكلية مديا القبول 

 والتسجيل بذلك 

إذا أجل الطال  دراسته للفال التالط لفال التغي  عن  -د

مواد، عليه التقدم لالمتحال / ا متحال النهائط لمادة 

 .المعوض فط أول فال ينتظم فيه للدراسة

ة التااط يتغياا  فيهااا للماااد( غيااا مكتماال)تسااجل مالةظااة - هـ 

 .الطال  عن ا متحال النهائط بعذر مقبول

إذا لم يبُلغ مدرس المادة بقبول العذر عند رصد العالماا ، - و 

مقاباال ا متحااال النهااائط، وتاصااد ( غ)تو ااع لااه عالمااة 

 .عالماته األخاى مفالة

أو لم يستطع ( 5)إذا تغي  الطال  عن منا شة مشاوع -  ر 

بعاااذر يعتماااده عمياااد كلياااة الهندساااة اساااتكمال المشااااوع 

اعتباار  –بموافقة مجلس القسم  –والتكنولوجيا، فانه يجور 

 (.عالمة الطال  فط هذه المادة غيا مكتمل

يجااور للطالاا  أل يطلاا  مااجعااة عالمتااه فااط ا متحااال - أ  (:03)الما ة 

ثالثاول يومااً ( 31)النهائط فط أي مادة خالل مادة أ اااها 

وللعميد فط هاذه الحالاة أل . نتائج رسمياً من تاريخ إعالل ال

يقوم بالتحقق من عدم  وجود خطو مادي فط جمع العالماا 
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و نقلها، ومن عدم وجود أسائلة غياا مااححة، وذلاك عان 

العمياااد أو مااان ينيباااه، ورئااايس القسااام : باياااق لجناااة مااان 

وعلااى العميااد فااط ةااال . وماادرس المااادة أو أةااد مدرساايه

جماع العالمااا أو نقلهاا أل  توكده من وجود خطو مادي فاط

يقوم بتاحيح هذا الخطاو ، بعاد التنسايق ماع مادرس الماادة 

 .ورئيس القسم المختص

يدفع الطال  رسماً  دره دينار واةد عن كل بل  يتقادم باه - ب 

لمااجعة أي عالمة من عالماته للبانامج العادي وديناارال 

 .فط البانامجين المواري والدولط

تعااديل العالمااة إ  إذا كااال نمااوذد   يعتمااد كتاااب - د 

تعااديل العالمااة مافقاااً بالوصاال المااالط الااذي دفعااه 

الطال  ويعتمد التاريخ المبين على الوصل المالط ، 

باا  النظا عن تاريخ وصول الطل  الاى وةادة 

 .القبول والتسجيل 
ه  حلت جل   نلك خاأ ه    ملت  مفات و ي ه   ذ    - 

ب  مرئوس  ممعن  د ضدوا جت  ممدضدع مونا  رئلسا نلئ

 .م   مو   مجتوا درئوس  م س   ممعنوو 

 (.د)الحد األدنى لعالمة النجاح فط المادة هو عالمة - أ  (:03)الما ة 

تاصد عالمااا الماواد باالحاو  وفاق النقااب المبيناة - 0- ب  

- :إراأ كل منها

 النقاط العال ر

 4 أ
 3.72 -أ
 3.2 +ب
 3 ب
 5.72 -ب
 5.2 +د
 5 د
 0.72 -د
 0.2 +د
 0 د
 1.72 -د
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 صفا هـ

 
تخاص للعالماا بالنقاب للمعدل الفالط والتااكمط - 5

- :التقديااا المبينة إراأ كل منها 

 النقاط العال ر

 ممتار 4 – 3ر62
 جيد جداً  3ر64- 3ر11
 جيد 5ر66- 5ر21
 مقبول 5ر46- 5ر11
  عيف 5ر11دول 

 
ل الفااالط والتااكمااط ب اااب يجاااي ةساااب المعااد- 0- د 

العالمة النهائية لكل مادة بعدد الساعاا المعتمادة لكال 

ماااادة داخلاااة فاااط المعااادل و سااامة مجماااوع ةواصااال 

 .ال اب الناتجة على مجموع عدد الساعاا المعتمدة

يكول معدل الفال عبارة عن معدل عالماا المواد - 5

التط درسها الطال  نجاةاً أو رسوباً فط ذلك الفال 

 .ةس  المواد المشمولة فط الخطة الدراسية فط  سمه

من ( 51)من المادة ( د)مع مااعاة ما ورد فط الفقاة - 3

هااذه التعليماااا يكااول المعاادل التااكمااط عبااارة عاان 

معااادل عالمااااا جمياااع الماااواد التاااط درساااها الطالااا  

. نجاةاااً أو رسااوباً ةتااى تاااريخ ةساااب ذلااك المعاادل

ولة فاااط  خطتاااه ويااادخل فاااط ةساااابه الماااواد المشااام

 .الدراسية

ياباا  المعاادل الفااالط أو التااكمااط أل اااب مناازلتين - 4

 .عشايتين

 إنذار الطالب ونصله  ن الو صص
فاط ( نقطاة5)ينذر الطال  الاذي يقال معدلاه التااكماط عان - أ  (:06)الما ة 

عاادد أي فااال ماان الفاااول الدراسااية بغااض النظااا عاان 

ل باسااتاناأ التااط سااجلها الطالاا  فااط ذلااك الفااا الساااعاا

 .الفال الايفط

عند ةاول الطال  علاى إناذار فاإل علاى الطالا  أل - 0- ب

 5)يلٌغاااط مفعولاااه بافاااع معدلــــاااـه التااكمــاااـط إلاااى 



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 533 

فماااا فاااوق، وذلاااك فاااط مااادة أ اااااها فااااالل ( نقطاااة

باادول الفااال الااايفط )دراساايال ماان تاااريخ اإلنااذار 

 (.الذي يقع  من مهلة اإلنذار

 ً  مان التخااص إذا أخفاق فاط يعتبا الطالا  مفااو-  5

إلغاأ اإلنذار بعد ماور الفالين الدراسيين، ويساتانى 

سااعة معتمادة ( 66)من ذلك الطال  الاذي أتام بنجااح 

فاااوكاا بماااا فيهاااا الماااواد التاااط تمااا  معادلتهاااا لاااه فاااط 

الجامعااة ماان مؤسسااة تعليميااة أخاااى ماان الساااعاا 

 .المعتمدة ةس  خطته الدراسية

  مفعااول اإلنااذار إذا ةااال علااى يسااتما الطالاا  تحاا- 3

، و  يفاااال ( نقطاااة 0ر66-0ر62)معااادل تااكماااط 

 .بسب  ذلك

يحول للدراسة الخاصة الطال  المفاول من الدراسة - 4

المنتظمة بسب  تدنط معدله التااكمط عن الحد األدنى 

، وفااط هااذه الحالااة يعطااى الطالاا  (نقطااة 5)المقبااول 

ا المعادل إلاى الحاد فاالً دراسياً عادياً واةداً لافع هاذ

، وإذا أخفق يعتباا مفااو  ً (نقطة 5)األدنى المقبول 

ماان الجامعااة، إ  إذا تمكاان ماان رفااع معدلااه التااكمااط 

نقطاة فماا فاوق فيعطاى ( 0ر72)بعد هاذا الفاال إلاى 

( 5)عندها فاالً دراسياً عاديااً ثانيااً لافاع معدلاه إلاى 

نقطاااة فماااا فاااوق، وإذا أخفاااق يعتباااا مفااااو  ً مااان 

جامعااة، إ  إذا تمكاان ماان رفااع معدلااه التااكمااط إلااى ال

نقطة فما فوق فيعطى عندها فااالً  دراساياً ( 0ر61)

 .عادياً ثالااً، وإذا أخفق يعتبا مفاو  ً من الجامعة

يسىىمح للطلبىىة المفصىىولين مىىن الجامعىىة فصىىالً نهائيىىاً -  2
ألسباب أكاديميىة، بدراسىة الفصىل الصىيفي واعتبىاره 

- :الدراسي الثاني، شريطة ما يلـي امتداداً للفصل
ساعة معتمدة بنجاح فما ( 66)أن يكون قد أنهى  -0

 .فـوق

أن يكىىون مىىن الممكىىن مىىن الناحيىىة النظريىىة فىىي  -5
حىىال دراسىىة الطالىىب للفصىىل الصىىيفي تصىىويب 
وضعه األكاديمي، وفي حال عدم تمكنه من رفع 
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معدلىىىه التراكمىىىي إلىىىى الحىىىد األدنىىىى المطلىىىوب، 
 .الدراسةيعتبر مفصوالً من 

يساامح للطالاا  الااذي أنهااى جميااع متطلباااا التخاااد   -6 

بنجااااح وفاااق خطتاااه الدراساااية، وبمعااادل   يقااال عااان 

، بدراسة فاال دراساط اساتانائط واةاد لافاع (0.62)

معدله التااكمط، شايطة أل   يكول  د أو ع عليه أي 

عقوبة توديبية باستاناأ عقوباة التنبياه، ويعتباا الفاال 

 .راسيا لهذه الغايةالايفط فاالً د

يعتبا مفاو ً من التخاص الطال  الذي يحال على أ ل     -د

فط المعدل التااكمط عند نهاية أي فال ( نقطة  واةدة)من 

عادي من فاول السنة  بعد الفال األول من التحا ه 

بالجامعة ا  إذا سبق وأل فال من تخاص  آخا فط 

 .امعةالجامعة فيعتبا مفاو ً نهائياً من الج

 

إذا ةااال الطالاا  فااط فااال دراسااط مااا علااى نتيجااة - 0- د 

غيااا مكتماال وكااال تحاا  بائلااة الفااال لتاادنط معدلااه 

التااكمااط، فيباا  فااط فاااله بشااكل  ااابع بعااد اكتمااال 

عالماا مواد ذلك الفال الدراسط، ويكول فاله من 

نهايااة الفااال إذا لاام ياتفااع معدلااه التااكمااط فيااه إلااى 

 .الحد المطلوب

للطالاا  بالتسااجيل لدراسااة مااواد أخاااى خااالل  يساامح- 5

الفااال الدراسااط التااالط، فااإذا تاام فااال الطالاا  بعااد 

اكتماااال عالمااااا الماااواد التاااط درساااها فاااط الفاااال 

السابق، تحس  المواد التط درساها تاليااً لاذلك، كماواد 

 .دراسة خاصة، وذلك وفق أسس الدراسة الخاصة

ةسا  نماوذد يتم تنظيم دراسة الطال  فط هذه الحالة - 3

تعهد يت امن و اع الطالا  وتعليمااا الجامعاة تعاده 

 .وةدة القبول والتسجيل

يحور إعادة  باول الطالا  فاط نفاس التخااص ماا لام يكان - هـ 

مفاو ً أكاديمياً أو مفاو ً سلوكياً من الجامعة وفط ماال 

هااذه الحالااة   يجااور اعااادة  بولااه واذا اعيااد  بولااه يحااتفس 

يمط والسلوكط السابقين باستاناأ نتائج الطال  بسجله األكاد

امتحال الكفاأة ةيم يجور للطال  إعاادة دراساتها إذا كاال 
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 د رس  فيها و  يعتبا الفال األول فاالً جدياداً كطالا  

 .مستجد

يادر ماديا القباول والتساجيل  اااراا اإلناذار األكاديمياة – و

والفاااال إلاااى الدراساااة الخاصاااة ، أماااا  اااااراا الفاااال 

ط ماان الجامعااة فيااادرها مجلااس العمااداأ بناااأ علااى النهااائ

 .تنسي  مديا القبول والتسجيل

يعد إعالل  اااراا اإلناذار والفاال إلاى الدراساة الخاصاة   -ر  

والفااال النهااائط ماان الجامعااة وأي أمااور أكاديميااة أخاااى 

تخاااص الطلباااة علاااى لوةاااة اإلعالنااااا فاااط كلياااة الطالااا  

 المعنط تبليغاً بالمعنى القانونط

 ا ة  راسر الموا إع
علىىى الطالىىب إعىىادة ( 31)مىىع مراعىىاة مىىا ورد فىىي المىىادة - أ (:51)المادة 

دراسة كل مادة إجباريىة فىي الخطىة الدراسىية حصىل فيهىا 
 (.هـ)أو عالمة ( -د)على نتيجة راسب 

للطال  إعادة دراسة أي ماادة فاط خطتاه الدراساية لغااض - ب 

فمااا +( د )فيهااا رفااع معدلااه التااكمااط إذا كاناا  عالمتـااـه 

 .دول 

إذا أعاااد الطالاا  دراسااة مااادة مااا، تاصااد لااه العالمااة - 0- د  

 .الجديدة كما هط 

تحسااا  العالماااة الجديااادة فقاااط فاااط المعااادل الفاااالط - 5  

 .والتااكمط

فط ةالاة إعاادة الطالا  دراساة ماادة ماا، فاإل سااعاا تلاك - د 

المااادة تاادخل فااط ةساااب عاادد الساااعاا المطلوبااة للتخاااد 

 .واةدة ماة

إذا درس الطال  مادة اختيارية ورس  فيها، ثم  ام بدراسة - هـ 

ماااادة أخااااى تعوي ااااً عنهاااا  ساااتكمال متطلبااااا خطتاااه 

الدراسااية، فتعتبااا المااادة التعوي ااية كمااادة معااادة بالنساابة 

للمااادة التااط رساا  فيهااا ماان ةياام ةساااب عالمتيهمااا فااط 

ة المعااادل الفاااالط والتااكماااط، ويطباااق ذلاااك  بعاااد دراسااا

الطالاا  للمااادة التعوي ااية مباشاااة شااايطة إ اااار الطالاا  

خطياً بول هذه المادة تعوي ية وأنه لن يعود لدراسة الماادة 

 .المعوض عنها ماة أخاى
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تعامل المادة أو المواد التط يدرسها الطال  خارد الجامعاة  .  و

بعااد معادلتهااا ةساا  األصااول إذا ساابق لااه دراسااتها داخاال 

ادة أو الماواد المعاادة، بحيام   تحسا  الجامعة معاملة الما

عالمة المادة التط درسها داخل الجامعة فط معدلاه الفاالط 

 .والتااكمط

 االنسحاب  ن الموا  و ن القصل الدراسي

يسمح للطال  بالسح  واإل افة خالل الفتاة المحاددة فاط التقاويم  (:50)الما ة 

ط سااجله الجااامعط  باال بدايااة الفااال الدراسااط ، و  تاباا  لااه فاا

 .مالةظة ا نسحاب من المادة التط انسح  منها 

يساامح للطالاا  با نسااحاب ماان دراسااة مااادة أو أكاااا - 0- أ  (:55)الما ة 

أسااابوعاً مااان بااادأ الفاااال ( 04)خاااالل مااادة أ اااااها 

أسابيع من بدأ الفال الاايفط وتابا  ( 7)العادي، و 

 (.منسح )فط سجله مالةظة 

لة الكتاونيا من  بل الطال  يتم ا نسحاب فط هذه الحا  -5

ةس  البانامج المعد لذلك من  بل  وةدة القبول 

 .والتسجيل

  يجور نتيجة لالنسحاب أل يقل عدد الساعاا التط - 3

يسجل الطال  لدراستها عن الحد األدنى للع أ 

 .الدراسط المسموح به وفق هذه التعليماا

%( 02) يعتبا الطالا  الاذي يتجااور مجماوع غياباه بعاذر- ب 

ماان الساااعاا المقااارة لجميااع مااواد الفااال منسااحباً ماان 

الفاااال، ويابااا  فاااط ساااجله مالةظاااة منساااح ، وتعتباااا 

 .دراسته لذلك الفال مؤجلة

يجور للطال  أل يتقدم بطلا  لعمياد الكلياة با نساحاب مان - د 

جميع المواد التط سجلها لذلك الفال، وبعاد موافقاة العمياد 

لااك الفااال مؤجلااة، وعلااى علااى ذلااك تعتبااا دراسااته فااط ذ

( 04)الطال  أل يتقدم بمال هذا الطل  خاالل مادة أ اااها 

أسااابيع ماان باادأ ( 7)أساابوعاً ماان باادأ الفااال العااادي، و

 .الفال الايفط

 تأويل الدراســـــــــــر

من هاذه الماادة   يجاور ( هـ)مع مااعاة ما ورد فط الفقاة - أ  (:58)الما ة 

تة فاول دراساية ساواأ كانا  أل تزيد مدة التوجيل على س

 .متالة أم منفالة
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للطالاا  أل يتقاادم بطلاا  لتوجياال دراسااته  باال بدايااة الفااال - ب 

الدراسط وفط مدة أ ااها نهاية الفال الدراسط الذي ياود 

توجيله إذا تاوافاا لدياه أساباب تقتناع بهاا الجهاة المختااة 

- :بالموافقة على التوجيل، وذلك وفقا لما يلط

ليااة، إذا كااال التوجياال المطلااوب لماادة فااال عميااد الك- 0

دراسط واةد، و  يتجاور أربعة فااول ساواأ كانا  

 .متالة أم منفالة

مجلس الكلية، إذا كال التوجيل المطلاوب لمادة تتجااور - 5

األربعة فاول و  تزيد على ستة فاول سواأ كان  

 .متالة أم منفالة

مسااجالً أو  إذا انتهااى الفااال الدراسااط، ولاام يكاان الطالاا - د 

، إ   مؤجالً لذلك الفال، يعتبا تساجيله فاط الجامعاة ملغاىال

إذا تقدم بعذر  هاي تقبله الجهة المختااة، وذلاك وفقاا لماا 

- :يلط 

إذا لام يتجااور ا نقطااع عان الدراساة فااالً  : مجلس الكلياة- 0

 .دراسياً واةداً 

إذا تجااور ا نقطااع عان الدراساة أكااا مان : مجلس العماداأ-  5

وإذا  بل  الجهة المختااة عاذره يعتباا . ال دراسط واةدف

هااذا ا نقطاااع تااوجيال ً، ويحساا  ماان  اامن الحااد األ اااى 

 .المسموح به للتوجيل

  يجااور ( 55)ماان المااادة ( ب)مااع مااعاااة مااا ورد فااط الفقاااة - د 

توجياال دراسااة الطالاا  الجديااد أو المنتقاال إ  بعااد م ااط فااال 

يستانى مان ذلاك الطالا   الاذي دراسط على التحا ه بالتخاص و

 .يكول الفال الايفط هو الفال األول له فط الجامعة

إذا أو ع  على الطال  عقوبة توديبية تت من إلغاأ تسجيل جمياع - هـ  

المااواد أو أيااة متطلباااا أخاااى مااال خدمااة المجتمااع أو امتحاناااا 

الكفاااأة التااط سااجلها فااط فااال دراسااط أو الفااال المؤ اا  لماادة 

الفااول مؤجلاة، وتحسا  مان / اا فيعتباا هاذا الفاالفال و أك

 اامن الحااد األعلااى المسااموح بااه للتوجياال ، ويجااور تجاااور الحااد 

 .األعلى لمدة التوجيل لغاياا تنفيذ العقوبة التوديبية فقط

  تحسااا  مااادة التوجيااال مااان الحاااد األعلاااى للمااادة المساااموح بهاااا - و 

فااط تسااع ساانواا : للحاااول علااى درجااة البكااالوريوس، وهااط 
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باناااامج دكتاااور الاااايدلة، وثماااانط سااانواا فاااط كليتاااط الهندساااة 

 .والتكنولوجيا والايدلة، وسبع سنواا فط با ط الكلياا

 .يبلغ رئيس القسم المعنط بقاار التوجيل- ر 

 االنوقـــــــال

يسااامح بانتقاااال الطالااا  إلاااى الجامعاااة األردنياااة فاااط نفاااس - أ (:51)الما ة 

بما فط ذلك فاع الجامعة التخاص المقبول به فط جامعته 

ا ردنية فط العقبة أو فط تخاص مناظا لذلك التخااص  

فاط ةالااة وجااود شاااغا لاه وعاادم ةاااوله علااى أي عقوبااة 

- :توديبية ةس  الشاوب التالية

أل يكااااول معدلااااه فااااط الاانويااااة العامااااة مقبااااو  ً فااااط  -0

التخاااص المنتقاال إليااه فااط الجامعااة األردنيااة ساانة 

عامااة، أو ساانة تسااجيله فااط ةاااوله علااى الاانويااة ال

 .الجامعة األردنية

أل يكول الطال  منتقالً  مان جامعاة أو كلياة جامعياة أو  -5

معهد جامعط تعتا  بها الجامعاة األردنياة، وإذا كاال 

الطال  منتقالً من جامعـــة أردنياة رسامية يشاتاب أل 

يكول  د  بل فيها ةس  أسس القبول العاماة الااادرة 

 .لطعن مجلس التعليم العا

أن يكون قد أنهى بنجاح في جامعته ما ال يقل عن  -3
ساعة معتمـدة من مواد خطته الدراسية، وال ( 36)

تدخل عالمات ما يعادل من هذه المواد في حساب 
 .معدله التراكمي في الجامعة

يكون االنتقال إلى فرع الجامعة في العقبة بعد أن  - 4
ألقل، ينهي الطالب دراسة فصل دراسي واحد على ا

وتحسب له الساعات المعتمدة التي أتمها بنجاح وفق 
الخطة الدراسية للتخصص الذي سينقل إليه، وال 
تدخل عالمات هذه المواد في حساب معدله التراكمي 

 .في فرع الجامعة في العقبة
أن يكمل بنجاح في الجامعة ما ال يقل عن نصف عدد  -2

لخطة الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج، حسب ا
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المقررة حين قبول الطالب بما في ذلك نصف عدد 
 .ساعات التخصص

يشااتاب فااط  بااول الطالاا  المنتقاال أل تكااول دراسااته    -6

 .السابقة وفقاً لنظام ا نتظام

يعامااال الطالااا  المنتقااال إلاااى الجامعاااة معاملاااة   -7

 .  الطال  الجديد ألغااض ا نتقال

ماان أةااد نااواب ( لجنااة انتقااال الطلبااة)تشااكل لجنااة تساامى  -ب 

الاائيس وعمياد الكلياة المنتقال إليهاا الطالا  وماديا القباول 

والتسااجيل للنظااا فااط بلباااا انتقااال الطلبااة إلااى الجامعااة 

األردنيااة ماان الجامعاااا األخاااى، ةساا  الشاااوب النافااذة، 

 .وفقاً إلجااأاا تحددها

من هذه التعليماا ، ( جـ/58)مع مااعاة ما ورد فط المادة - د 

بالااا  فاااط السااانة األولاااى فاااط الجامعاااة األردنياااة إذا  بااال 

كطال  مستجد، وكال هذا الطال   د درس بنجاح مواد فط 

جامعااة أخاااى أو كليااة جامعيااة أو معهااد جااامعط أو كليااة 

مجتماع تعتاا  بهااا الجامعاة األردنياة، وكاناا  هاذه المااواد 

 من خطته الدراسية فط التخاص الذي  بل فيه، يُحس  

مان ماواد خطتاه %( 21)ا   يزيد عان له من هذه المواد م

الدراساااية المنتقااال إليهاااا، و  تحسااا  فاااط معدلاااه الفاااالط 

 .والتااكمط

ل هاااذا إذا  ُبااال بالااا  فاااط الجامعاااة كطالااا  مساااتجد، وكاااا- د 

الطال   د درس مواد  من متطلبااا ةااوله علاى درجاة 

علميااة  باال  بولااه فااط الجامعااة، وكاناا  هااذه المااواد  اامن 

خطتاه الدراسااية فااط التخاااص الجديااد الااذي  بُاال فيااه، فتااتم 

معادلاااة هاااذه الماااواد مااان  بااال األ ساااام األكاديمياااة المعنياااة 

بتدريس المواد، وتطبق على الطالا  فاط هاذه الحالاة أةكاام 

ا نتقااال الخااارجط ماان ةياام الماادة الزمنيااة وببيعااة وعاادد 

 .الساعاا المعتمدة الالرمة لتخاجه

ياااتم تقاااديم بلبااااا ا نتقاااال إلاااى وةااادة القباااول والتساااجيل، - هـ 

 .ويادر القاار بالموافقة أو عدم الموافقة من لجنة اإلنتقال
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تتم معادلة المواد التط درسها الطال  فط جامعة أخاى  -و

يا واذا تعذر ذلك تعادل من  بل ا  سام المعنية الكتاون

 .بتدريس المواد

يشاااتاب لمعادلاااة الماااواد للطالااا  المنتقااال الاااى الجامعاااة ال  -ر

 يكااول  ااد م ااى علااى دراسااته للمااادة او المااواد المطلااوب 

معادلتها أكاا من سبع سنواا من تاريخ آخا فال دراساط 

أو مايعادلها %( 61)جيم او ( د)له،وأل   تقل عالمته عن 

 .فط تلك المادة أو المواد

يجور انتقال الطال  من تخاص إلى آخا فط الجامعاة إذا - أ     (:52)الما ة 

توافا له مقعد شاغا فاط ذلاك التخااص الاذي ياغا  فاط 

- :ا نتقال إليه وانطبق عليه أةد الشابين التاليين

   وجد  مع ت  الملته ه   مللندوا  معلما ق  ق ت ه   -1

خاص  مذي ورغب ه    نت لت إموه سمنا حامدمه  مت

 تممى  مللندومما  معلممما  د همم   مسممنا  متمم  ورغممب همم  

 .  نت لت هوهل

)    وجمممد  معممم ت  م  مممدت دهمممق  م د  ممم   معلمـــمممـا   -2

همم   متخاممص  مممذي ورغممب همم  (  ممعمم ت  متنلهسمم 

  نت مملت إموممه وسمملدي  د  قممت ممم  معمم ت  م  ممدت همم  

سنا  مت   متحق هوهل  ذمك  متخاص  ممنت ت منه ه   م

 . متخاصن  د ه   مسنا  مت  ورغب ه    نت لت هوهل

، (أ -52)من المادة ( 5،  0)استاناأ مما  ورد فط الشابين - ب 

- :وفط ةال توافا شاغا يجور ما يلط

   ونظر ه   نت لت  مالمب م  تخاص إمى آخر   خت - 1

 ت  مجتوا  مد ح   شرواا    وجد  ق  حات  تى مع

سل ا معتم   ( 24)ن لا ه  ( 3)تر جم    و ت    

وح   ل موتس  مجتوا  نلء  تى تنسوب م   م س  

 ممختص  حوث تتضم   ذه  مسل لي مل   و ت    

سل ا معتم   م  متات لي  متخاص  إلو لروا ( 12)

 د   ختولروا متتخاص  مذي ورغب  مالمب  ل نت لت 
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لي  مجتوان دإذ   رس إموه دوستجمت  م لق  م  متات 

سل ا معتم   م  متات لي ( 12) مالمب  جلر م  

سل ا معتم   ( 12) مجتوـــــــا وحسب مه  الملي   تى 

 .منهل مغلولي تح وق شردا   نت لت

 

   ونظممر همم   نت مملت  مالمممب ممم  تخاممص إمممى آخممر - 2

خلرج جتوا  مالمبن شرواا    وجد  قم  حامت  تمى 

( 24)ن اممما هممم  ( 3.5) معممم ت تر جمممم    و مممت  ممم 

سمممل ا معتمممم   وحممم   ل موتمممس  مجتوممما  متممم  ورغمممب 

 ل نت لت إموهلن  نملء  تمى تنسموب مم   م سم   ممخمتص 

 .إ  ُدو 

ووممدة  مسممملح متالمممب  ممت مم   متتحدوممت ممم  تخاممص  -3

  نى  مى تخاص   تمى د نهمى  ر سما وموم   مممد   

( ه ما) مماتد ا متتحدوت دورغمب  ع مل   ممل   د حم   

مد    مماتد ا منمه متتحدومتن دحامت هوهمل  تمى م   م

  مل    ر سمتهلن شمرواا    +(   ج) الما   تى مم  

وتمج  م   منلحوما  منظروما مم  رهم  مع ممه  متر جمم  

ن اممما مالنت ممملت  ممممى ( 3.5) مماتمممدب متتحدومممت  ممممى 

ن مملا مالنت مملت   خممت ( 3)تخاممص خمملرج  مجتوممان د

 .  مجتوا نفسهل

ال  شاوب ا نتقال الواردة فط الفقااة إذا لم يحقق الط- 0- د 

مااان هاااذه الماااادة، فيحسااا  لاااه مااان الماااواد التاااط ( ب)

درسها من خارد خطتاه األصالية لغايااا تحقيقاه هاذه 

 .الشاوب ما يتفق وخطته الدراسية األصلية

5-
 

على الطال  الاذي ياغا  با ساتفادة مان ناص الفقااة 

 من هذه المادة، أل يتقدم بطل  خطط مسابق إلاى( ب)

عميد كليته أو عمياد الكلياة التاط ياغا  ا نتقاال إليهاا 
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وأل يحقق الشاوب المحاددة خاالل مادة أ اااها نهاياة 

الفال الاابع مان التحا اه بالجامعاة، ويكاول ا نتقاال 

 .لماة واةدة فقط وفقاً ألةكام هذه الفقاة

يُاااادر مجلاااس الكلياااة  ااااار الموافقاااة علاااى ا نتقاااال  - 3

 .هذه المادة من( ب)ةس  نص الفقاة 

عند انتقال الطال  إلى تخاص آخا تحس  لاه الماواد - 0  -د 

التط يختارهاا  مان الماواد التاط درساها فاط التخااص 

المنتقل منه، وتكول  من الخطة الدراسية للتخااص 

المنتقل إلياه وتادخل عالمااا تلاك الماادة أو الماواد فاط 

 .المعدل التااكمط للطال 

تخاص المنتقل إليه ماادة سابق إذا درس الطال  فط ال-   5

أل درسها فط التخاص المنتقال مناه، ولام ياغا  فاط 

اةتسابها لحظة انتقاله، فتعامل هذه المادة معاملة المادة 

 .المعادة

إذا انقطع الطال  عن دراساته لمادة فاال دراساط واةاد   -0 -هـ

بسب  عدم التسجيل أو الفاال مان التخااص ورغا  

لاااى تخااااص آخاااا فاااط فاااط الفاااال نفساااه با نتقاااال إ

الجامعاااة، فيُعتباااا انقطاعاااه عااان هاااذا الفاااال تاااوجيالً 

 .لغاياا استكمال إجااأاا ا نتقال

أما الطال  المفاول من تخاص أو من تخاص لام  -  5

يسجل رسمياً فيه وياغ  با نتقال إلى تخااص آخاا 

وتجاااور انقطاعااه عاان الدراسااة فااط الجامعااة أكاااا ماان 

مال إجاااأاا ا نتقاال فال دراسط واةاد، ولام يقام بع

 .المطلوبة فيُعتبا مفاو  ً من الجامعة

 سم ب تم ن  )وسمح متالمب  ممفادت م  تخامص ممل  -3

 ممع ت  متر جم  ألقت م  ن اما د حم  ن  د ق مت  مفامت 

   (  منهلئ  م   مولمعما د لنملء مهتما  م ر سما  مخلاما

ونت ممت إمممى تخاممص آخممر دذمممك ممممر  د حمم   ه مما إذ  

ممم   ممذه (  ) مشممردا  مممد ر   همم   مف ممر  تممد هري هوممه 

 . ممل  
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يُحسم فال دراسط واةد من الحد األعلى لسنواا التخاد - أ  (:59)الما ة 

ساعة معتمدة تحس  للطال  المنتقل سواأ ( 02)مقابل كل 

 .أكال ا نتقال من داخل الجامعة أم من خارجها

غاياااا يعاماال الطالاا  المنتقاال معاملااة الطالاا  المسااتجد، ل- ب  

 .التوجيل وإلنذار والفال من التخاص

ماان هااذه ( أ/52)تقاادم بلباااا ا نتقااال وفقاااً ألةكااام المااادة - د  

التعليماا إلى مديا القبول والتسجيل على النماذد المقاارة 

لهااذا الغاااض، وفااط أي ةااال ماان األةااوال يكااول ا نتقااال 

 .لماة واةدة فقط

( د)عليهااا فاط الفقاااة  تبا  لجناة انتقااال الطلباة المنااور  -د    

من  هذه التعليماا فط بلباا انتقال الطلباة ( 54)من المادة 

 .من تخاص إلى آخا

يُسااامح لطلباااة الجامعاااة  المنتظماااين فاااط الدراساااة فاااط     -أ       -(:53)الماااا ة 

سااعة معتمادة فاط ( 36)الجامعة دراسة ما   يزيد عان 

اد، جامعة أردنية رسمية أخاى بما فط ذلك فال التخا

- :وتحس  لهم هذه الساعاا وفق الشاوب التالية

 36أل يكااول الطالاا   ااد أنهااى دراسااة مااا   يقاال عاان  -0

ساعة معتمدة فط الجامعة وأل   يقل معدله التااكماط 

 (.5)عن نقطتين 

أل يحال الطال  على موافقة خطية مسبقة من رئايس  -5

 . سمه وعميد كليته لدراسة المواد المطلوبة

( د)فط هذه المواد بعالمة   تقل عن  أل يكول ناجحاً  -3

 .أو ما يعادلها%( 61)جيم أو 

يجااور السااماح للطالاا  المنااتظم فااط دراسااته فااط الجامعااة - ب 

بدراساااة فاااالين علاااى األكااااا فاااط جامعاااة خاااارد األردل 

معتاا  بهاا بمااا فاط ذلاك فااال التخااد، علاى أل   يزيااد 

لاى عدد الساعاا المعتمادة التاط يدرساها خاالل الفاالين ع

سااا  وثالثاااين سااااعة معتماااادة، وتُحسااا  لاااه هااااذه ( 36)

أو ( د) الساعاا إذا كاال ناجحااً فيهاا  بعالماة   تقال عان 

أو مااا يعادلهااا  وكاناا  دراسااته لهااا عاان بايااق %( 61)
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ويشتاب . ا نتظام، و  تدخل عالماتها فط معدله التااكمط

 ةتساب هذه الساعاا أل يكول الطال   د أنهى دراسة ما 

سااااعة معتمااادة فاااط الجامعاااة وبمعااادل ( 36)قااال عااان   ي

 .على األ ل ( 5.2)تااكمط 

مان هاذه الماادة ( ب)يستانى من األةكاام الاواردة فاط الفقااة   -د 

بلبة األ سام التط لها تعليماا خاصة أو اتفا ياا ملزمة مع 

 .جهاا أو جامعاا أخاى 

اا وفط جميع األةوال   يجور أل يزيد مجمـــــوع الساع- د 

من مجموع % (21) التط تعادل للطالـــــــــ  علـــى 

الساعاا المعتمدة فط خطته الدراسية سواأ أكال منتقالً من 

أو  ام بدراسة مواد خارد الجامعة / جامعة أخاى و 

 (.ب /57) و( أ/57)بحس  أةكام المواد 

  وطلبات الحصول على  رور البكالوريوس

- :لوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلباا التاليةتُمنح درجة البكا (:53)الما ة 

النجاح فط جميع الماواد المطلوباة للتخااد فاط الخطاة -  0- أ 

 .الدراسية

 .نقطة( 5)الحاول على معدل تااكمط   يقل عن - 5

إتمااام المتطلباااا األخاااى التااط تقت اايها الخطااة التااط - 3

 .يتخاد بموجبها الطال 

ة للحااول علاى الدرجاة، وعادم   اأ المادة الادنيا المطلوبا- ب 

من هاذه ( 00)تجاور المدة القاوى، ةسبما ورد فط المادة 

 . التعليماا

أما الطال  المنتقال والطالا  الجدياد الاذي ُةساب  لاه ماواد، - د 

فيج  أل يُكمل بنجاح فاط الجامعاة األردنياة ماا   يقال عان 

ناااف عاادد الساااعاا المعتماادة المطلوبااة للتخاااد ةساا  

اسية المقااة ةاين  باول الطالا ، وأل يكاول مان الخطة الدر

 ااامنها علاااى األ ااال نااااف عااادد السااااعاا المعتمااادة مااان 

 .متطلباا القسم التخااية

 أ كام عا ــــــــــر

  يساامح للطالاا  بتسااجيل التاادري  العملااط أو المياادانط أو مشاااريع (:56)المااا ة 

 .التخاد فط أي جامعة غيا الجامعة األردنية 

إذا تو ااف اةتمااال تخاااد بالاا  علااى دراسااة مااادة واةاادة - 0-أ  (:81)الما ة 

وكان  هذه المادة غيا مطاوةاة فاط الفاال الاذي يتخااد 
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فيااه، أو كاناا  مطاوةااة ومتعار ااة مااع مااادة إجباريااة أو 

اختياريااة أخاااى، فللعميااد بعااد أخااذ رأي رئاايس القساام أل 

يوافااق علااى أل يااادرس الطالاا  مااادة أخااااى بديلااة عنهاااا  

دة المساتبدلة مان ةيام مساتواها وعادد سااعاتها مماثلة للما

 .المعتمدة على أل يعلم مديا وةدة  القبول والتسجيل بذلك

إذ  تدقممف  حتممملت تخممرج المممب  تممى  ر سمما مممل تو ن  - 2

دجلنتل غور ماردحتو ن  د متعلرضتو  م  مد   إو لروا 

 د  ختولروا  خرىن هتتعمو   ع   خذ ر ي رئوس  م سم     

و رس  مالمب مل تو    وتتو   نهملن  تى ود هق  تى    

 .   وعت  م ور  م  دت د متسووت  ذمك

لمجلس العمداأ وألسباب صحية أو ظاو   ااهاة يقادرها  - 3

 .الموافقة على أل يدرس الطال  مادة أو مادتين بديلتين

إذا تو ف تخاد الطال  على اجتيار ماادة واةادة، سابق لاه أل -ب 

( با  اافة لدراساة ماواد أخااى)ا درساها ثاالث ماااا أو أكاا

فط الجامعة ولم ينجح فط تلك المادة، فإنه يجور بموافقة العمياد 

وتوصية مان رئايس القسام المخاتص، الساماح لاه بدراساة ماادة 

بديلة مماثلة للمادة المستبدلة من ةيام مساتواها وعادد سااعاتها 

 .المعتمدة

من مادتين  فط جميع األةوال   يجور للطال  أل يدرس أكاا -د 

 .بديلتين

إذ   سممتنف   مالمممب  مممم    ممسمممدح  هممل متحاممدت  تممى  رومما  -  

 م جممملمدرودس دجمممل  مممم   مممجممم  نظروممملً    ونهممم  متات ممملي 

  ر سا هات  ل ي إضله  د ح ن هتتعموم     ود همق   متخرج 

 تممى منحممه  ممذه  مفرامما  نمملء  تممى تنسمموب ممم  رئمموس  م سمم  

  ممختص دم ور  م  دت د متسووت

يجور لمجلس الكلية بناأ على توصية من مجلاس القسام وماديا - أ(:80)ا ة الم

القباااول والتساااجيل أل يوافاااق علاااى أل يساااتبدل القسااام ماااادتين 

بمادتط مهاراا ا تاال فاط اللغاة ا نجليزياة للطلباة الاذين لام 

 .يدرسوا اللغة ا نجليزية فط شهادة الدراسة الاانوية العامة
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لتط يتبعها الطالا  بنااأ علاى توصاية مان يجور لمجلس الكلية ا -ب 

أل يوافق على أل يستبدل  مجلس القسم ومديا القبول والتسجيل

القسم مواد أخاى بمواد مهااراا الحاساوب ومباادئ اإلةاااأ 

للطلبة المكفوفين والموافقة على أل يساتبدل القسام ماواد أخااى 

( 166)بمااواد المهاااراا الحاسااوبية وا سااتدراكط الحاسااوبية 

بادئ اإلةااأ للطلبة المكفوفين الاذين يدرساول علاى خطاة وم

 .وما بعد ( 5101)

يجوز لعميد الكلية التي يتبعها الطالب بنىاء علىى تنسىيب مىدير – ج
مركىىز اللغىىات أن يوافىىق علىىى أن يسىىجل الطالىىب الىىذي يحمىىل 
جنسية أجنبية وثانويىة أجنبيىة غيىر عربيىة مىادة اللغىة العربيىة 

ومىىادة اللغىىة  (0231166)دراكية رقىىم للنىىاطقين بغيرهىىا االسىىت
، وأن يسىجل مىواد (0231011) العربية للناطقين بغيرها رقىم

أخرى بدالً مىن المىواد التىي تىدرس باللغىة العربيىة فىي الخطىة 
 .الدراسية

إذا قُبل طالب في تخصص مىا، وسىبق لىه أن درس مىواد دراسىة  (:85)المادة 
في التخصص  خاصة في الجامعة، وكانت ضمن خطته الدراسية

التي قُبل فيه، فتحسب له المواد التي يختارهىا، وتىدخل عالماتهىا 
- :في معدله التراكمي، على أن يراعى في ذلك ما يلي 

ال يجىىىوز أن يزيىىىد عىىىدد السىىىاعات المعتمىىىدة للمىىىواد التىىىي - أ 
 .ست وثالثين ساعة معتمدة( 36)تحسب للطالب على 

لسنواا التخاد  يحسم فال دراسط واةد من الحد األعلى- ب 

خماااس عشااااة سااااعة معتمااادة تحسااا  ( 02)مقابااال كااال 

 .للطال 

إذا درس الطال  فط التخااص الاذي  بُال فياه ماادة درساها - د 

 من الدراسة الخاصة، ولم ياغ  باةتساابها لحظاة  بولاه 

 .فتعامل هذه المادة معاملة المادة المعادة

سااابق أل رسااا  فيهاااا، إذا درس الطالااا  ماااادة بديلاااة عااان ماااادة   (:88)الما ة 

فتعامل المادة البديلة والمادة المساتبدلة معاملاة الماادة المعاادة مان 

 .ةيم التعامل مع عالمتيهما

ساااعة ( 08)يُساامح للطالاا  إذا رغاا  بدراسااة مااا   يزيااد علااى  (:81)الما ة 

معتماادة ماان المااواد المطاوةااة فااط الجامعااة، وذلااك ريااادة علااى 

ساااا  فاااط معدلااااه الفااااالط متطلبااااا خطتااااه الدراساااية، و  تح

 .والتااكمط
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تماانح شااهاداا التخاااد عنااد اسااتحقا ها فااط نهايااة كاال فااال  -أ :(82)الما ة 

 ويكول ةفل التخاد   

 .ماة واةدة فط العام فط نهاية الفال الاانط                     

  يجور للطال  الذي أنهاى متطلبااا التخااد بنجااح توجيال  -ب

 تخاجه لغاياا   

 .ع معدله التااكمطرف     

يب  مجلس العمداأ فط الحا ا التط لم ياد عليهاا ناص فاط   هاذه   -أ  (:89)الما ة 

 .التعليماا

أساااس معادلاااة الماااواد التاااط درساااها الطلباااة فاااط " ياااادر المجلاااس  -ب

 ".جامعاا أخاى

 

عمداأ الكلياا ومديا وةدة القبول والتسجيل مساؤولول عان تنفياذ  (:83)الما ة 

 .يمااهذه التعل

تعليماا منح درجة البكالوريوس فاط الجامعاة )تلغط هذه التعليماا (: 83)الما ة 

تااااااااريخ ( 5104/ 458)الااااااااادرة بقاااااااااره ر ااااااام ( األردنياااااااة

 .واي  ااراا اخاى فط هذا الشول  06/2/5104
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 " أسس  عا لر الموا  الدراسير ني الجا عر ا ر نير " 

( 866/5108)ــــا رة عن  جلس العمــــداء بقراره رام صـ 5108لسنر 

تعليمات )  ن ( ب) ن الققرة (  89)، بمووب الما ة  2/5108/ 08تاريـــــخ  

 (  نح  رور البكالوريوس ني الجا عر االر نير

 
أسس  عا لر الموا   الدراساير ناي الجا عار )تسمى هذه ا سس - (: 0) الما ة 

، ويعماااال بهااااا اعتباااااراً ماااان تاااااريخ  ( 5108االر نياااار  لساااانر 

 .صدورها 

يكول للكلماا التالية، ةياما وردا فط هذه ا ساس، المعاانط   -(: 5) الما ة 

- : المخااة لها أدناه ما لم تدل القاينة على غيا ذلك 

 

 .الجامعة األردنية : الجا عــــــــــــر  

          .              مجلس العمداأ:   المجــــــــلس    

 .  نائ  رئيس الجامعة  المعنط:   نائب الـرئيس    

أي كليااة او  ساام  اكاااديمط أو ماكااز فااط :   الكليــــــــــااـر    

 .  الجامعة

 . عميد الكلية المعنط   :العميـــــــــد  

 .مديا وةدة القبول والتسجيل :    المديـــــــر      

دراسااية التااط ساابق وأل درسااها المااواد  ال:   المـــــــــااـوا   

الطالاا  فااط  جامعااة أو معهااد  أو كليااة 

 .معتا  بها 

هاط الماواد التاط تام معادلتهاا فاط الجامعاة : المعا لر العا ر   

 .وفقا لهذه األسس

    



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 546 

تهد  معادلة المواد الدراسية إلى  بط إجااأاا معادلة المواد  -(: 8) الما ة 

 .ل رمنط محددإلكتاونيا فط الجامعة فط إبار جدو

 :تتولى وةدة  القبول والتسجيل فط الجامعة مسؤولية    -(: 1) الما ة 

نظااام معادلااة المااواد فااط "إنشاااأ نظااام ةاسااوبط يساامى  . أ

 . على مو ع الجامعة ا لكتاونط " الجامعة  ا ردنية

تحتااوي علااى  ( نظااام معلوماااا) إنشاااأ   اعاادة بياناااا . ب

لجامعااة ةساا  المااواد التااط  ساابق وتاام معادلتهااا  فااط ا

 .ا صول 

 
( 4)الماذكورة فاط الماادة  (نظام معلوماا) تنشا  اعدة البياناا  -(: 2) الما ة  

بحيام تت امن ، نط  للجامعة وعلى المو ع ا لكتا(  ب)الفقاة 

       -: ما يلط

درسها الطال  فط أل شاوب  معادلة المواد التط سبق و .0

باااه  تعوااارف و معهااادأو كلياااة جامعياااة أخااااى أجامعاااة 

 :  وهط ،  الجا عر

أل تكاااول المااااادة مساااااوية فاااط عاااادد الساااااعاا   . أ

ومماثلااة فااط المحتااوى للمااادة التااط تاادرس فاااط 

 .الجامعة 

و أل تكول المادة  من الخطاة الدراساية للكلياة أ . ب

 . التخاص الذي سليتحق به الطال 

أل يكول الطال  ناجحااً فاط تلاك الماادة وبعالماة  .  د

 .ما يعادلها أو  %61أو ( د)عن تقل  

 ااااد م ااااى علااااى دراسااااة المااااواد أل   يكااااول   .د 

 .معادلتها أكاا من سبع سنواا   المطلوب

أل تكاااول الماااادة  المقابلاااة فاااط الجامعاااة  ااامن   .هـ

 .خطة الطال  الدراسية

، وذلاك  عان باياق إدخاال اسام المواد التط سبق وعودل   .5

أو  جامعته وبلد الجامعة والتخاص  ور م المادة  والعالمة

  .المواد التط ياغ  بمعادلتها

و المواد التاط ياااد معادلتهاا لام يسابق معادلتهاا أإذا كان   المادة   -( :9)الما ة   

كاااديمط ألفااط الجامعااة، يطلاا  ماان  الطالاا  مااجعااة القساام ا

ة ار وصف للماواد مااد اً  إالمعنط فط الجامعة، مع  وجوب 
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أسابوع واةاد ر ةس  ا صول من جامعته خالل مدة    تتجااو

 .المعادلةمن تاريخ  تقديمه بل  

لمعادلااة مااواد تاادرس فااط الجامعاااا التااط تتبااع النظااام الساانوي،     (:3)المااا ة 

ماا فاط ةاال أتعادل كل وةدة معاملة الساعة المعتمدة الواةادة ، 

كااال النظااام الساانوي يتبااع النظااام الفااالط يااتم  اااب مجمااوع 

  يزيااد عاادد الساااعاا  الوةااداا  لكاال مااادة فااط اثنااين علااى ال

 .ساعة  معتمدة (42)  لىالمعادلة للطال  فط العام الدراسط ع

 ي مادة من الجامعاا التط تتبع نظام  ا نتساب        أ  يجور معادلة   ( :3)الما ة 

 ،صول ألجااأ  المعادلة ةس  اإيتولى رئيس القسم المعنط    (:6)الما ة   

ن شاوب المعادلة ، ادة والتحقق موصف الم فطالتد يق  دوذلك بع

خالل ولكتاونيا بجان  كل مادة إها عدم أوبالمعادلة ويتخد القاار 

 .سبوعين من تاريخ تقديم الطال  لطل  المعادلةأمدة   تتجاور 
لكتاونيا إعميد الكلية المااد ة على  اار رئيس القسم يتولى  ( :01)المادة  

مع شاح  المديالى إها رسالإو عدم الموافقة أوبالموافقة 

المباراا فط ةالة عدم الموافقة خالل مدة   تتجاور اسبوع من 

 .المعادلة اعتماد
 اار عميد الكلية بالمعادلة تد يق  صاحة  استالمبعد  المديا  يتولى  (:00)المادة 

ماااد ة الالبيانااا المدخلاة ةاسااوبيا ماع كشاف عالماااا الطالا  

 .يقوم باعتمادها ياناا ةس  ا صول، وفط ةال تطابق الب

يستطيع الطال  الحاول على وثيقة معادلاة مااد ة للماواد التاط -(: 05) الما ة 

 . تم  معادلتها له من وةدة  القبول والتسجيل فط الجامعة

 ي مااادة تعااد هااذه المعادلااة عامااة لجميااع الطلبااة أفااط ةالااة معادلااة   (:08)الما ة 

 .المادةالذين درسوا هذه 

كاديمية المعنيين  فط ألورؤساأ ا  سام ا ااالكليداأ يتولى عم( أ) :(01)الما ة 

الخاصة بكلياتهم  معادلة المواد ملف  الجامعة مسؤولية مااجعة

، و  يجور إلغاأ  كل ثالث سنواا كاديمية ماة ألاوأ سامهم 

 .مادة من ذلك إ  بعد م ط ثالث سنواا على اعتمادها

 ما وادو لمأ/و  ادةالغاأ المعادلة العامة لمالاغبة فط  فط ةال ( ب)                

نائ  ، تتم الكتابة ل بل م ط ثالث سنواا على معادلتها 

، على أل يساي تطبيق المعنط ألخذ موافقته خطياً  الائيس 

لغاأ اعتباراً من الفال الدراسط الذي يلط الفال الذي اتخذ إلا
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بنك  معلوماا المواد اإللغاأ ، وتبقى المادة فط ملف فيه  اار 

 .وياب  عليها التاريخ( تم ايقا  المعادلة)المعادلة وتاب  عبارة 

تمااام إلالماادة الزمنيااة  ل   تتجاااور أيجاا   فااط جميااع ا ةااوال،   (:02)المااا ة 

جااااأاا المعادلااة والمااااد ة عليهااا ماادة فااال دراسااط واةااد ماان إ

 .لى الجامعةإتاريخ  بول او انتقال الطال  

فاط ةاال ةااول خطاو،  وذلاك للطالا   يجور تعديل  اار المعادلاة  (:09)الما ة 

علاى  موافقة عميد الكلية ورئيس القسم المعناط تنسي  من المديا وب

، أل يتم ذلك خالل اول فال دراساط يلتحاق فياه الطالا  بالجامعاة 

انتهااأ ذلاك الفااال  لغااأ المعادلاة للطالاا  بعادإ تعاديل أو و  يجاور

 . الداراسط

  تدخل عالماا  المواد المعادلة فط المعدل التااكمط  للطال  فط  : (03)ا ة الم

 الجامعة

  بهاذا الشاول ، تتعاارض  ااراا سابقة  وأي أسس أتلغط هذه ا سس  ( :03)الما ة 

 .مع هـــذه األسس 
وةادة القباول والتساجيل هاط المساؤولة كاديمية وألتكول ا  سام  ا   ( :06)الما ة 

 .  وتعديلها  معادلة المواد بياناا اعدة  عن تحديم

تُحال إلى مجلس العمداأ الحا ا التط لم ياد عليها نص فاط هاذه  -(:51) الما ة 

 .ا بناأ على تنسي  الائيسا سس للب  فيه

 . عن تنفيذ هذه األسس ولمسؤول والمدياعمداأ الكلياا  (:50)الما ة 
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 ني الجا عر ا ر نير( M.D) رور  كوور ني الطب  تعليمات  نح

 .6/6/5108تاريخ ( 0826/5108)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 ( 00/ب/03)اسونا اا إلى نص الما ة 

 .وتعديالته( 5116لسنر ( 51)اانون الجا عات ا ر نير رام ) ن 

 

فط ( M.D)فط الط  تعليماا منح درجة دكتور "تسمى هذه التعليماا  :(0)الما ة 

ويعمل بها اعتباراً من بدأ العام الجامعط " الجامعة األردنية

5103/5104. 

تطبق هذه التعليماا على بلبة كلية الط  المنتظمين المسجلين لنيل   (:5)الما ة 

-5103المقبولين فط العام الجامعط ( M.D)درجة دكتور فط الط  

5104. 

 ال طر الدراسير

 

مجلس العمداأ الخطة الدراسية التط تؤدي إلى نيل درجة دكتور فط يقا  (:8)الما ة 

بتوصية من مجلس الكلية بناًأ على ا تااةاا مجالس (  M.D)الط  

 .األ سام فيها

  (:1)الما ة 
تو ع الخطة الدراسية على أساس النظام السنوي فط جميع - أ 

، والخطة (M.D)سنواا الدراسة لنيل درجة دكتور فط الط  

 .راسية سنوية إجبارية فط جميع السنوااالد
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يحدد لكل مادة من مواد الخطة الدراسية ساعاا معتمدة - 0- ب 

خاصة بها بقاار من مجلس العمداأ بناًأ على توصية من 

 .مجلس كلية الط 

 .تعطى كل مادة من مواد الخطة الدراسية ر ماً خاصاً بها- 5 

راسية عدد الساعاا يذكا إراأ كل مادة من مواد الخطة الد- 3 

المعتمدة وعدد المحا ااا أو الندواا أو ةلقاا النقاش 

وعدد ساعاا المختبا األسبوعية أو عدد ساعاا التدري  

 .العملط أو الميدانط أو عدد أسابيع التدري  الساياي

يجاي تقويم الساعاا المعتمدة لكل مادة من مواد السنة األولى - د 

س أل المحا اة األسبوعية أو الندوة والاانية والاالاة على أسا

هط ساعة معتمدة واةدة، أما ساعاا المختبااا والتطبيق العملط 

والتدري  الميدانط فيجاي تقييمها لكل مادة على ةدة، وفط جميع 

الحا ا   يقل ةساب الساعة المعتمدة عن ساعتط مختبا أو 

 .تطبيق عملط أو تدري  ميدانط فط األسبوع

ساب الساعاا المعتمدة فط السنواا الاابعة والخامسة يجاي اةت- د 

والسادسة على أساس أل كل أسبوع تدري  ساياي هو ساعة 

 .معتمدة واةدة

يكول الحد األدنى لعدد سنواا الدراسة لنيل درجة دكتور فط الط   (:2)الما ة 

(M.D )س  سنواا، أما الحد األعلى فيكول ثمانط سنواا. 

 (:9)الما ة 

عدد الساعاا المعتمدة لنيل درجة دكتور فط الط   يكول- أ 

(M.D )(526 )ساعة معتمدة. 

 (MD)تورع الساعاا المعتمدة لنيل درجة دكتور فط الط  - ب 

- :على النحو التالط

 ساعة معتمدة 57 متطلباا الجامعة 

 ساعة معتمدة 07 علوم أساسية 

 ساعة معتمدة 77 علوم ببية أساسية 

ساعة  032 علوم ببية ساياية 

 معتمدة

 

- :تشمل الخطة الدراسية فط كلية الط  المواد التالية (:3)الما ة 

 : وطلبات الجا عر : أو ً  
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تشكل متطلباا الجامعة أر ية مشتاكة لجميع بلبة   –أ 

الجامعة الهد  منها ريادة  درة الطال  على التواصل 

فط والتعبيا باللغتين العابية واإلنجليزية وإثااأ معافته 

مجا ا المعافة اإلنسانية وا جتماعية والعلمية وتعزيز 

 .فهمه لح ارة أمته وفكاها

ساعة معتمدة على ( 57)تتكول متطلباا الجامعة من   -ب

الطال  ال يدرسها فط  السنواا الاالث األولى مورعه 

  :على النحو التالط

 :ساعة معتمدة( 05) :الموا  اإلوبارير -0

 

 المادة رقم       المادة اسم المعتمدة الساعات
 0210011     العربية باللغة االتصال مهارات    3
 0215011   االنجليزية باللغة االتصال مهارات 3
 5511011           العسكرية العلوم                              3
   5311011             الوطنية التربية                          3

يلااااط فيمااااا يتعلااااق بمتطلباااااا الجامعااااة  ويااعااااى مااااا

- :اإلجبارية 

العلوم العسكاية مادة إجبارية للطلبة األردنياين  :أو ً 

( سااااااعاا معتمااااادة 3)واختيارياااااة لآلخااااااين 

وتحسااا  هاااذه السااااعاا للطالااا   ااامن عااادد 

السااعاا المعتماادة المقاارة لتخاجااه و  تاادخل 

فط ةساب المعدل وعلى الطلبة غيا األردنياين 

م يختاروا دراسة هاذه الماادة أل يدرساوا الذين ل

بااد ً منهااا أي مااادة أخاااى وتعاماال هااذه المااادة 

 .معاملة مادة العلوم العسكاية

يعفى الطال  من دراسة ماادة العلاوم العساكاية  : ثانيا

   -:فط إةدى الحا ا التالية

إذا درساااها بنجااااح فاااط أي جامعاااة أردنياااة   -

 .رسمية أو خاصة

جاااط الكليااااا العساااكاية إذا كاااال مااان خاي  -

الجنااااح العساااكاي فاااط جامعاااة )األردنياااة 

مؤتاااة، الكلياااة العساااكاية الملكياااة، مدرساااة 
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أو ماااا يعادلهاااا مااان ( الماشاااحين العساااكاية

 .كلياا عسكاية أجنبية

إذا كال من ال باب الحاصلين على دوراا   -

الاف التوسيسية ودوراا الوكالأ 

التوسيسية بالنسبة للات  األخاى وتعتمد 

دائاة التعليم الجامعط بمدياية الاقافة 

العسكاية إلثباا أل الطال  المعنط تنطبق 

عليه شاوب اإلعفاأ الواردة فط هذا البند 

 .والبند السابق

يجور لعميد الكلية بناًأ على تنسي  مديا ماكز  :ثالااً 

اللغاا أل يوافاق علاى أل يساجل الطالا  الاذي 

غيا عابياة يحمل جنسية أجنبية وثانوية أجنبية 

مادة اللغة العابية للنابقين بغياها ا ساتدراكية 

ومادة اللغة العابية للنابقين ( 5211166)ر م 

وأل يساااجل ماااواد ( 5211011)بغياهاااا ر ااام 

أخااااى باااد ً مااان الماااواد التاااط تااادرس باللغاااة 

 .العابية فط الخطة الدراسية

إجبارية للطلبة ( التابية الوبنية)تكول مادة  :رابعاً 

وعلى الطلبة . نيين واختيارية لآلخايناألرد

غيا األردنيين الذين لم يختاروا دراسة هذه 

 .المادة أل يدرسوا بد ً منها أي مادة أخاى

ساعة معتمدة يختارها ( 02) :الموا  االخويارير -5

الطال  من المجا ا األول والاانط والاالم المذكورة 

د وبح، وبحد أدنى مادة واةدة من كل مجال، أدناه

على أل تكول من خارد ، أ اى مادتال من كل مجال

 : سم التخاص

 

 العلوم اإلنسانير: المجال ا ول

 الاقافة القانونية 0140011

 الاقافة ا سالمية 1410011

 نظام ا سالم 1415011

 الح ارة اإلنسانية 5315015

 مهاراا ادارية 0610012
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 الكتابة ا بداعية 5310011

 م المكتباا والمعلوماامدخل الى عل 1817011

 الايا ة والاحة 0035011

 التذوق الفنط 5110011

 اللغة األجنبية 5311013

 ةقوق ا نسال 0135011

 العلوم االووماعير واالاوصا ير: المجال الثاني

 تاريخ ا ردل وفلسطين 5315014

 ا  تااد السياسط العالمط 0617011

 مبادئ علم السياسة 5318011

 ق والتفكيا النا دالمنط 5313011

 مدخل الى علم ا جتماع 5312011

 مبادئ علم النفس 5317011

 جغاافية ا ردل 5314011

 اثار ا ردل 5610011

 مبادئ العمل ا جتماعط 5710011

العلوم والوكنولوويا والزراعر : المجال الثالث

 والصحر

 مبادئ فط الاحة العامة  1212011

 مناهج البحم العلمط 1311011

 العلم والمجتمع 1345011

 الزراعة المنزلية 1640011

 مبادئ فط السالمة العامة 1612011

 مبادئ الطا ة وا تاادياتها 1325011

 صناعاا اردنية 1612010

 مبادئ تغذية ا نسال 1613011

 علم البيئة 1312011

 ا سعا  ا ولط   1701011

 

يتوجاا  علااى كافااة الطلبااة التقاادم  متحااال فااط اللغااة 

ابيااة واللغااة ا نجليزيااة والحاسااوب علااى أل يسااجل الع

الطالاا  الااذي يخفااق فااط النجاااح بهااذا ا متحااال مسااا ا 

 .خارد خطته الدراسية( 166)استدراكيا 
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 : دة الدراسر والعبء الدراسي (:3)الما ة 
سا  سانواا، ( M.D)مدة الدراسة لنيل درجة دكتاور فاط الطا     -أ

اد التااط تعطااى فااط كاال ساانة وتبااين الخطااة الدراسااية للكليااة المااو

 .دراسية

الحد األعلى لمدة الدراسة للحاول على درجاة دكتاور فاط الطا    -ب

(MD( )8) ولمجلااس العمااداأ بناااًأ علااى تنسااي  .  ثمااانط ساانواا

ماان مجلااس الكليااة ماانح بالاا  الساانة السادسااة  الااذي رساا  فيهااا 

ية للماة األولى واستنفذ بذلك الحد األعلى لمدة الدراسة سنة إ ااف

 .واةدة ريادة عن هذا الحد األعلى

من هذه المادة،   يجور أل يق ط ( ب)مع مااعاة نص الفقاة   -د 

الطال  أكاا من سنتين دراسيتين فط أي من السنواا الخمس 

األولى وأكاا من ثالث سنواا فط السنة السادسة و  يجور أل 

 .ياس  أكاا من سنتين بوال فتاة دراسته

( 06)على للع أ الدراسط للفال الدراسط الواةد يكول الحد األ- د

ساعاا معتمدة، ويجور ( 6)ساعة معتمدة وللفال الايفط 

( 55)بموافقة عميد الكلية أل يال الع أ الدراسط الواةد إلى 

ساعة معتمدة شايطة ( 05)ساعة معتمدة وللفال الايفط إلى 

 .أل يكول من  من المواد أةد متطلباا الجامعة

الدراسة فط كلية الط  فط السنتين األولى والاانية فط بداية  تبدأ- هـ

العام الجامعط وتنتهط فط نهاية الفال الايفط من نفس العام 

الجامعط وتبدأ الدراسة فط السنة الاالاة فط بداية العام الجامعط 

وتنتهط فط نهاية الفال الاانط من نفس العام الجامعط وتبدأ 

عة والخامسة والسادسة فط شها تمور الدراسة فط السنواا الااب

من العام وتنتهط فط شها ةزياال من العام الذي يليه وذلك 

 .ةس  تقويم سنوي تادره الكلية فط بداية كل عام جامعط

( M.D)  يجور للطال  المسجل فط بانامج دكتور فط الط  - و

أل يلتحق فط الو   نفسه بوي بانامج آخا فط الجامعة مهما كال  

أو مستواه، كما   يجور لغيا بلبة الط  التسجيل فط مواد  نوعه

 .الخطة الدارسية لكلية الط 

 :المواظبر (:6)الما ة 
يشتاب على جميع بلبة كلياة الطا  المواظباة علاى ة اور كافاة    -أ

ا نشااطة التعليميااة بمااا تت اامنه ماان محا ااااا وةلقاااا نقاااش 

ذلاااك مااان وتااادري  عملاااط او سااااياي وريااااراا ميدانياااة وغياااا 
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انشطة تعليمية والتط ت عها األ سام ويعتمادها مجلاس الكلياة لكال 

 .مادة او جزأ منها استناداً الى الخطة الدراسية

مااان مجماااوع % 02  يسااامح للطالااا  بالتغيااا  عااان أكااااا مااان - ب

ا نشااطة التعليميااة المقااارة ألي  مااادة تُاادرس علااى ماادى فااال 

المملكاة أو الجامعاة فاط  كامل باستاناأ الطلبة الذين يكلفول بتمايل

النشاباا الاسمية أو الذين يقبل عميد الكلية أعذارهم ةيم يسمح 

مااان مجماااوع األنشاااطة التعليمياااة كحاااد % 51لهااام بالتغيااا  عااان 

 .أ اى

من مجموع الساعاا المقارة %( 02)إذا غاب الطال  أكاا من - د

للطلبة الذين يمالول المملكة أو الجامعة فط % 51أو أكاا من 

شاباا الاسمية أو الذين يقتنع عميد الكلية بوعذارهم  فيحام الن

من التقدم لالمتحال النهائط فط تلك المادة وتعتبا نتيجته فيها 

وفط جميع األةوال تدخل نتيجة ذلك الاسوب فط ةساب ( صفااً )

معدل عالماا الطال  فط تلك السنة، ويعتبا ذلك الحامال 

ا نتقال من سنة دراسية فط  رسوباً فط المادة وتطبق عليه شاوب

من ( 06-07)كلية الط  إلى السنة التط تليها ةس  نص  المواد 

 .هذه التعليماا

مااان مجماااوع % 02  يسااامح للطالااا  بالتغيااا  عااان أكااااا مااان - د

األنشااطة التعليميااة المقااارة  للمااواد التااط تُاادرس تباعااا علااى ماادى 

مملكاااة أو فااال كاماال، باسااتاناأ الطلبااة الااذين يكلفااول بتماياال ال

الجامعة فط النشاباا الاسمية أو الذين يقبل عميد الكلية أعذارهم 

من مجموع األنشطة التعليمياة % 51ةيم يسمح لهم بالتغي  عن 

 .لهذه المواد كحد أ اى

إذا غاب الطال  أكاا من الحد المسموح باه مان مجماوع األنشاطة - هـ

د فإناه يعتباا التعليمية للماواد التاط تادرس تباعااً فاط الفاال الواةا

 .راسباً فط كل مادة تجاور فيها هذه النسبة

من هذه المادة،   يسمح للطالا  ( د)مع مااعاة ما ورد فط الفقاة - و

فاط أي مان الماواد أو األجازاأ التاط % 31بالتغيا  عان أكااا مان 

تاادرس تباعاااً فااط الفااال الواةااد باسااتاناأ الطلبااة الااذين يكلفااول 

فاط النشااباا الاسامية أو الاذين يقتناع بتمايل المملكة أو الجامعاة 

ماان % 21عميااد الكليااة بوعااذارهم ةياام يساامح لهاام بالتغياا  عاان 

الجاازأ أو المااادة كحااد أ اااى علااى ال يعااوض الطالاا  التاادري  

 .الساياي الذي تغي  عنه
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إذا كال غياب الطال  بشكل متال لمدة   تتجااور أربعاة أساابيع - ر

ياااة فإناااه يجاااور القياااام نتيجاااة ظااااو   ااااهاة يقبلهاااا مجلاااس الكل

بتاتيباا خاصة لتعويض التدري  الاذي تغيا  عناه الطالا  وفاق 

 .أسس ي عها مجلس الكلية

يتم ةامال الطلبة الذين تجاوروا نسابة الغيااب المساموح بهاا عناد - ح

مدرسااط المااادة ويااتم تبليااغ /تجاااور تلااك النساابة بقاااار ماان ماادرس

 .العميد ومديا القبول والتسجيل بذلك

الكلياااة ورؤسااااأ األ ساااام فيهاااا وأع ااااأ الهيئاااة التدريساااية  عمياااد- ب

وا ختااصااااايول العااااااملول بااااادوام جزئاااااط وا ختااصااااايول 

المكلفول باإلشاا  علاى تادري  الطلباة والمشاافول الساايايول 

والمحا اول المتفاغول وغيا المتفاغين والمنسقول اإلداريول 

جيل فااط للتاادري  الساااياي فااط كليااة الطاا  ومااديا القبااول والتساا

 .الجامعة األردنية مكلفول بتنفيذ أةكام المواظبة اآلنفة الذكا

 

 

 :اال وحانات والعال ات والمعدالت (:01)الما ة 

يجاي ةساب العالمة النهائية وتسجيلها لكل مادة بالحاو  مع - أ

 .بيال عدد ساعاتها المعتمدة

طال  العالمة النهائية لكل مادة من المواد التط يدرسها ال- 0- ب

فط السنواا األولى والاانية والاالاة بما فيها متطلباا 

الجامعة هط مجموع عالمة ا متحال النهائط وعالماا 

 .ا ختباراا واألعمال الفالية

تتكول العالمة النهائية فط مواد العلوم الطبية الساياية - 5 

من مجموع عالمة ا متحال النهائط الكتابط والساياي 

م، و د يت من ا متحال النهائط جزأاً وعالماا التقيي

 .شفوياً 

( راس )أو ( ناجح)تسجل نتيجة مادة العلوم العسكاية - 3 

 .دول عالماا و  تدخل فط ةساب المعدل للسنة

تدخل عالماا متطلباا الجامعة اإلجبارية وا ختيارية - 4 

 .فط المعدل السنوي للسنة األولى

 -:و واعيدها على النحو الوالييكون اإلطار العام لال وحانات - د

 : وا  العلوم ا ساسير و وطلبات الجا عر :أو ً 
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المااواد النظايااة والمااواد النظايااة التااط تت اامن جاازأاً   -0

 :عملياً 

علاى أل يجاااى % 21يخااص ألعماال الفااال    -

امتحاااال فاااالط واةاااد علاااى األ ااال ويكاااول هاااذا 

 ا متحال فط األسبوع السابع أو الاامن أو التاساع

مااان العالماااة % 31مااان الفاااال ويخااااص لاااه 

لالختبااااراا % 51اإلجمالياااة للماااادة ويخااااص 

 .القاياة ولألعمال الفالية األخاى

ويكااااول %( 21)يخاااااص لالمتحااااال النهااااائط    -

أوعملياااً وشااامالً للمااادة التااط أعطياا  /تحاياياااً و

 .خالل الفال كاملة

وم يقوم مجلس  سم العلوم الحياتية ومجلس كلية العل  -5

بتقايا كيفية توريع العالماا التط تو ع لمادة العلوم 

 .الحياتية العملية ويعلم مديا القبول والتسجيل بذلك

 : وا  العلوم الطبير ا ساسير :ثانيا

 .المواد التط تطاح من  بل  سم واةد  -أ

يجاااى لكاال مااادة اختبااار ناااف فااالط كتااابط   -0

ه واةد يعقد بعد تدريس ناف المادة ويخاص ل

من العالمة النهائية للمادة إذا لم يكن للمادة % 41

جاااازأاً عملياااااً، وإذا كااااال للمااااادة جاااازأاً عملياااااً 

مااان عالماااة % 41يخااااص لالختباااار الكتاااابط 

 .الجزأ النظاي للمادة

من العالمة النهائياة للماادة لتقيايم % 01يخاص   -5

 .الطلبة خالل الفال

للمااادة يجااي امتحااال كتااابط نهااائط يكااول شااامالً   -3

ماان العالمااة النهائيااة للمااادة % 21ويخاااص لااه 

إذا لاام يكاان للمااادة جاازأاً عملياااً وإذا كااال للمااادة 

جزأاً عمليااً يخااص لالمتحاال الكتاابط النهاائط 

 .من عالمة الجزأ النظاي للمادة % 21

يجاي امتحال نهائط عملاط للماواد الاط تتت امن   -4

ماة جزأاً عملياً يخاص له نسبة مئوياة مان العال

 .ةس  ةجم العملط من المادة

 (.أجهزة الجسم)المواد المشتاكة مع أكاا من  سم  -ب



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 560 

يجاي لكل مادة اختبار ناف فالط كتابط يعقاد   -0

% 41بعااد تاادريس ناااف المااادة ويخاااص لااه 

من العالمة النهائية للمادة إذا لم يكن للمادة جازأاً 

عمليااااً وإذا كاااال للماااادة جااازأاً عمليااااً يخااااص 

مااان العالمااااة النهائيااااة % 31ار الكتااااابط لالختبااا

 .للمادة 

من العالمة النهائياة للماادة لتقيايم % 01يخاص   -5

 .الطلبة خالل الفال

يجاي امتحال نهائط عملاط للماواد التاط تت امن   -3

ماان العالماااة % 51جاازأاً عملياااً ويخاااص لااه 

 .النهائية للمادة

يعقااد امتحااال نهااائط كتااابط يكااول شااامالً للمااادة   -4

ماان العالمااة النهائيااة للمااادة % 41ويخاااص لااه 

إذا ت من  الماادة جازأاً عمليااً، وإذا لام تت امن 

المااادة جاازأاً عملياااً يخاااص لالمتحااال النهااائط 

 .من العالمة النهائية للمادة% 21الكتابط 

باسااتاناأ مااواد العلااوم األساسااية ومتطلباااا الجامعااة يحاادد  : ثالااً 

عاام جاامعط مواعياد /االمجلس كلية الط  فاط بداياة كال ف

إجااأ ا ختباراا وا متحاناا النهائية لكل مادة تدرس فاط 

 . العام/ذلك الفال

 

 : وا  السنوين الرابعر وال ا سر :رابعاً 

تورع العالماا التاط تو اع لكال ماادة مان الماواد التاط   -0

تت من تدريباً سااياياً تساجل نتائجهاا بالنسابة المئوياة 

 -:كما يلط

يم مدرس المادة أو لمعادل تقيايم مدرساط لتقي% 51- 

 .المادة أثناأ التدري  الساياي

 متحاااال سااااياي يعقاااد بعاااد ا نتهااااأ مااان % 51  -

 .التدري  الساياي مباشاة

 متحاااال سااااياي يعقاااد فاااط نهاياااة السااانة % 51- 

 .الدراسية
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لالمتحال الكتابط الذي يعقد فاط نهاياة السانة % 41  -

ا مجلاس الكلياة فاط الدراسية ةسا  مواعياد يحادده

 .بداية كل سنة دراسية ويكول شامالً ألجزاأ المادة

د البحاام الطبااط الكمااط والبحاام واتااورع العالماااا لماا  -5

 متحااال % 41الطبااط النااوعط والمااداواة بتخااايص 

% 01نااف فاالط يعقاد بعاد تادريس نااف المااادة و

 متحااال نهااائط % 21لتقياايم الطالاا  خااالل الفااال و 

 .لسنة الدراسيةيعقد فط نهاية ا

يحاادد مجلااس كليااة الطاا  فااط بدايااة كاال ساانة دراسااية   -3

مواعيد إجااأ ا متحاناا الكتابية النهائياة للماواد التاط 

 .تدرس فط كل من السنتين الاابعة والخامسة

 : وا  السنر السا سر :خامساً 

تتولف السنة السادسة ةس  الخطة الدراسية من خماس   -0

إجبارياة ومااادة خامساة هااط  ماواد ساااياية أربعاة منهااا

تاادري  ساااياي فااط مو ااوع اختياااري ومااادة نظايااة 

 .واةدة هط ا تااد وسياساا صحية ومشاوع تخاد

تاااورع العالمااااا التاااط تو اااع للماااواد األرباااع - أ  -5

 -:الساياية اإلجبارية كما يلط

لتقياايم ماادرس المااادة أو لمعااـدل تقييااـم % 51  -

 مدرساااااط الماااااادة للطالااااا  أثنااااااأ تدريباااااه

 .الساياي

 متحااااال ساااااياي يعقااااد فااااط نهايااااة % 51  -

التااادري  السااااياي لكااال ماااادة علاااى شاااكل 

امتحااااااال سااااااااياي مو اااااااوعط متعااااااادد 

 (.OSCE)المحطاا 

 متحال ساياي يعقد فط نهاية السانة % 51  -

 . الدراسية على شكل ةا ا ساياية

 متحال شافوي يعقاد فاط نهاياة السانة % 01  -

 .الدراسية

ل كتااابط يعقااد فااط نهايااة الساانة  متحااا% 31  -

 .الدراسية

يوصااط القساام الااذي يتبااع لااه المو ااوع الااذي - ب

اختاااره الطالاا  فااط مااادة تاادري  ساااياي فااط 
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مو ااوع اختياااري الااى مجلااس الكليااة بتحديااد 

نتيجة الطال ، ناجح أو راس  بناًأ على التقييم 

 .الوارد من المشا  على التدري 

وسياساا صحية  تورع العالماا لمادة ا تااد- د

 متحال ناف فاالط يعقاد % 41بتخاييص 

لتقييم الطالا  % 01بعد تدريس ناف المادة و

 متحاال نهاائط يعقاد فاط % 21خالل الفال و

 . نهاية العام

 .تاصد نتيجة مشاوع التخاد ناجح او راس   -د

يحس  معدل السنة السادسة على أساس   -هـ

 .مجموع الساعاا المعتمدة للمواد

 (:00)ة الما 

تنظم األمور المتعلقة بالتقييم وإعداد ا ختباراا وا متحاناا - أ 

وإجاائها وتاحيحها وتقييمها وتحليلها ومعاملتها بعد التحليل 

وتحويل العالماا المئوية إلى أةا  بتعليماا خاصة يادرها 

 .مجلس كلية الط 

من األ سام  تاسل نتائج جميع ا ختباراا وا متحاناا بعد اعتمادها  -ب 

إلى عمادة كلية الط  وذلك  عتمادها من مجلس الكلية وإعالنها 

 .ساعة ةس  التعليماا النافذة( 48)خالل 

تاسااال كشاااو  العالمااااا النهائياااة باااالحاو  إلاااى ماااديا القباااول    -د 

 .والتسجيل لاصدها

تحفس نماذد إجابة الطلبة لكل اختبار أو امتحال مع نسخة     -د 

مفتاح اإلجابة وتحليل ا متحال لدى عمادة كلية  الكتاونية من

الط  ويجاي التاا  بنماذد اإلجابة بمعافة عميد الكلية بعد 

 .سنة من تاريخ ا متحال

  تاد ور ة األسئلة و  نماذد إجابة الطال  بعد تاحيحها، وتتلف   -هـ 

 .هذه األوراق بعد ماور سنة عليها

  (:05)الما ة 
عذر  هاي عن اختبار معلن عنه، عليه أل يقدم ما كل من يتغي  ب- أ 

ياب  عذره إلى عميد الكلية خالل ثالثة أيام من تاريخ روال 

العذر وفط ةالة  بول هذا العذر يحدد عميد الكلية ورئيس القسم 

 .موعداً إلجااأ امتحال معوض للطال 
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كل من يتغي  عن اختبار أو امتحال نهائط معلن عنه دول عذر   -ب 

بله عميد الكلية تعتبا عالمته فط ذلك ا ختبار أو ا متحال يق

 (.صفااً )

كل من يتغي  عن امتحال نهائط معلن عنه بعذر يقبله عميد   -د 

الكلية، يبلغ القاار بقبول العذر إلى رئيس القسم لتاتي  أما 

إجااأ امتحال معوض للطال  فط موعد   يتجاور بدأ العام 

 .عميد الكلية مديا القبول والتسجيل بذلك الجامعط التالط، ويبلغ

  (:08)الما ة 
يجور للطال  أل يتقدم بطل  إلى العميد لمااجعة عالمته فط - أ 

ا ختبار فط أي مادة خالل أسبوع واةد من تاريخ إعالل النتائج 

وللعميد فط هذه الحالة أل يقوم بالتحقق من عدم وجود خطو مادي 

ومن عدم وجود أسئلة غيا ماححة فط جمع العالماا أو نقلها 

وذلك عن بايق لجنة من العميد أو من ينيبه، ورئيس القسم 

 .ومدرس المادة أو أةد مدرسيها

يجور للطال  أل يتقدم بطل  للعميد لمااجعة عالمته فط   -ب 

ا متحال النهائط فط أي مادة خالل مدة أ ااها شها من تاريخ 

حالة أل يقوم بالتحقق من عدم إعالل النتائج، وللعميد فط هذه ال

وجود خطو مادي فط جمع العالماا أو نقلها، ومن عدم وجود 

أسئلة غيا ماححة وذلك عن بايق لجنة من العميد أو من ينيبه 

 .ورئيس القسم ومدرس المادة أو أةد مدرسيها

يدفع الطال  عن كل بل  يتقدم به لمااجعة عالمة من عالماته   -د 

 .الجامعة رسماً ةسبما تقاره

 

 

 

 (: )الحد ا  نى لعال ر النجاح ني الما ة  (:01)الما ة 

 : يخاص لعالماا المواد بالحاو  النقاب المبينة إراأ كل منها  -أ

 النقاط العال ر

 4 أ

 3.72 -أ

 3.2 +ب

 3 ب
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 5.72 -ب

 5.2 +د

 5 د

 0.72 -د

 0.2 +د

 0 د

 1.72 -د

 صفا هـ

 

قاب للمعدل السنوي والتااكمط التقديااا تخاص للعالماا بالن  -ب

 :المبينة إراأ كل منها

  

 الوقدير النقاط

 ممتار 4 – 3ر62

 جيد جداً  3ر64 – 3ر11

 جيد 5ر66 – 5ر21

 مقبول 5ر46 – 5ر11

  عيف 5ر11دول  

 

ياب  المعدل السنوي والمعدل التااكمط العام أل اب منزلتين   -د

 .عشايتين

 

 :حس  للسنة األولىي- أ (:02)الما ة 

المعدل العلمط ب اب العالمة النهائية لكل مادة من المواد   -0

العلمية المقارة بعدد الساعاا المعتمدة لكل مادة و سمة 

مجموع ةواصل ال اب الناتجة على مجموع عدد 

 .الساعاا المعتمدة

المعدل السنوي للسنة األولى ب اب العالمة النهائية لكل   -5

لساعاا المعتمدة لكل مادة داخلة فط معدل السنة مادة بعدد ا

األولى و سمة مجموع ةواصل ال اب الناتجة على 

 .مجموع عدد الساعاا المعتمدة
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تدخل نتائج متطلباا الجامعة التط درسها الطال    -3

والمشمولة فط الخطة الدراسية فط ةساب المعدل السنوي 

 .للسنة األولى

ة األولى بعد انتهاأ الطال  من يحس  المعدل السنوي للسن  -4

دراسة جميع متطلباا الجامعة المشمولة فط الخطة 

 .الدراسية

من السنة )يحس  المعدل السنوي لكل من السنواا الخمس التالية   -ب

بجمع ةاصل  اب العالمة ( الاانية وةتى السنة السادسة

النهائية لكل مادة فط عدد ساعاتها المعتمدة و سمة مجموع 

ال اب الناتجة على مجموع عدد الساعاا المعتمدة فط  ةواصل

 .السنة

 :يحس  المعدل التااكمط العام للطال  ةس  التوريع التالط (:09)الما ة 

 .لمعدل السنة األولى% 02  -

 .لمعدل السنواا من الاانية وةتى السادسة% 07   -

 

 يهالروط االنوقال  ن سنه  راسير ني كلير الطب إلى السنر الوي تل

 

 :السنة األولى (:03)الما ة 

يشااتاب  نتقااال بالاا  الساانة األولااى فااط كليااة الطاا  إلااى الساانة   -أ

 .الاانية

أل يجتار جميع المواد العلمية المقارة فط السنة األولى   -0

 .نقطين فما فوق( 5)بنجاح وأل يحال فيها على معدل 

ساعة معتمدة من متطلباا  02أل يدرس ما   يقل عن   -5

وتحس  من  منها المواد ا ستدراكيه التط . الجامعة

يدرسها الطال  نتيجة لاسوبه فط امتحال المستوى فط اللغة 

 .العابية أو اللغة ا نجليزيه أو الحاسوب

يحق للطال  أل يتقدم  متحال تكميلط إذا رس  فط مادة علمية أو   -ب

اا مادتين علميتين وعلى الطال  أل ينجح فط هذه ا متحان

نقطتين  فما فوق فط معدل ( 5)التكميلية وأل يحال على معدل 

المواد العلمية المقارة فط هذه السنة، وذلك  بل بدأ الفال 

الدراسط األول من العام الجامعط التالط، أما إذا أخفق الطال  فط 

 ".تحقيق ذلك فيعتبا راسباً فط السنة األولى 
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مواد العلمياة المقاارة فاط السانة إذا كال الطال  ناجحاً فط جميع ال  -د

نقطتااين يحااق لااه أل يتقاادم  متحااال ( 5)األولااى بمعاادل أ اال ماان 

تكميلط فاط ماادة علمياة أو ماادتين علميتاين يختارهاا أو يختارهماا 

الطال ، وذلاك  بال بادأ الفاال األول مان العاام الجاامعط التاالط، 

ما فاوق نقطتين  ف( 5)وإذا أخفق فط رفع معدل المواد العلمية إلى 

 .يعتبا راسباً فط السنة األولى

- :يعتبا الطال  راسباً فط السنة األولى  -د

إذا رس  فط ثالث مواد أو أكاا من الماواد العلمياة المقاارة  -0

 .فط تلك السنة

فوكاا فط ا متحاناا ( د)إذا اخفق فط الحاول على - 5

 . من هذه المادة( ب)التكميلية المشار إليها فط الفقاة 

نقطتين فما فوق فط معدل المواد ( 5)ا لم يحال على إذ –3

العلمية المقارة فط السنة األولى بعد إجااأ ا متحال 

من هذه ( د)أو الفقاة ( ب)التكميلط المشار إليه فط الفقاة 

 .المادة

 .ساعة معتمدة من متطلباا الجامعة( 02)إذا لم يدرس - 4

ه بإعادة دراستها لماة إذا رس  الطال  فط السنة األولى يسمح ل- هـ

- :واةدة وفط هذه  الحالة يطبق  عليه ما يلط

اعادة دراسة جميع المواد العلمية المقارة لتلك السنة التط لم  -0

فوكاا، وفط أي ةالة تحس  ( د)يحال فيها على عالمة 

 .العالمة الجديدة للمادة المعادة

يعفى من دراسة أي من متطلباا الجامعة ا جبارية أو  -5

 .تيارية إذا كال  د نجح فيهاا خ

يجور له اعادة دراسة متطلباا الجامعة اإلجبارية أو  -3

( جيم رائد+ )ا ختيارية التط تكول عالمته فيها  ا ل من د 

وتحس  العالمة الجديدة للمادة المعادة فط المعدل السنوي 

 .للسنة  األولى

 

 

 

 :السنر الثانير والسنر الثالثر (:03)الما ة 
نتقال الطال  من السنة الاانية إلى السنة الاالاة أو من يشتاب   - أ

- :السنة الاالاة إلى السنة الاابعة أل يحقق ما يلط
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 .أل يجتار جميع المواد العلمية المقارة فط تلك السنة بنجاح -0

نقطتاااين فماااا فاااوق فاااط معااادل الماااواد ( 5)أل يحاااال علاااى  -5

 .العلمية لتلك السنة

الاابعة إ  بعد اجتيار جميع    يجور انتقال الطال  للسنة- ب

 .متطلباا الجامعة اإلجبارية وا ختيارية

يحق للطال  أل يتقدم  متحال تكميلط واةد او  متحانين "  –د

تكميليين إذا رس  فط مادة علمية واةدة أو فط مادتين علميتين 

من المواد المقارة فط السنة الاانية أو الاالاة بحيم يكول 

دتين التط رس  فيهما أو فط المادة التط رس  ا متحال فط الما

( د)بها با  افة إلى مادة علمية اخاى تقل عالمته فيها عن 

وعلى الطال  أل ينجح فط هذه ا متحاناا التكميلية وأل يحال 

نقطتين فما فوق فط معدل السنة، وذلك  بل بدأ ( 5)على معدل 

النسبة للسنة الفال الدراسط األول من العام الجامعط التالط ب

الاانية و بل بدأ الفال الايفط بالنسبة للسنة الاالاة، أما إذا أخفق 

و يسمح له ". الطال  فط تحقيق ذلك فيعتبا راسباً فط تلك السنة

وعليه إعادة دراسة جميع المواد . بإعادة دراستها لماة واةدة

+( د)العلمية المقارة لتلك السنة التط لم يحال فيها على عالمة 

 .وكاا، وتحس  العالمة الجديدة للمادة المعادةف

إذا كال الطال  ناجحاً فط جميع المواد العلمية المقارة فط السنة   -د 

نقطتين فط مواد تلك السنة ( 5)الاانية أو الاالاة بمعدل أ ل من 

يحق له أل يتقدم  متحال تكميلط واةد أوامتحانين أثنين فط مادة 

لمية يختارها أو يختارهما الطال  وذلك او مادتين من المواد الع

 بل بدأ الفال األول من العام الجامعط التالط بالنسبة لطلبة 

السنة الاانية و بل بدأ الفال الايفط بالنسبة لطلبة السنة الاالاة 

نقطتين فوكاا ( 5)وإذا اخفق فط رفع معدل المواد العلمية إلى 

. دة دراستها لماة واةدةيعتبا راسباً فط تلك السنة ويسمح له بإعا

وعليه إعادة دراسة جميع المواد العلمية المقارة لتلك السنة التط 

فوكاا، وتحس  العالمة الجديدة +( د)لم يحال فيها على عالمة 

 .    للمادة المعادة

يعتبا الطال  راساباً فاط السانة الاانياة أو فاط السانة الاالااة فاط أي - هـ

- :من الحا ا التالية

  فط ثالث مواد أو أكاا من المواد العلمية المقارة إذا رس -0

 .التط تدخل فط ةساب المعدل لتلك السنة
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فوكاا فط ا متحال التكميلط ( د)إذا اخفق فط الحاول على  -5

من هذه المادة، واخفق بالحاول ( د)المشار اليه فط الفقاة 

 .نقطتين فما فوق فط معدل المواد العلميه( 5)على 

نقطتين  فوكاا فط معدل المواد ( 5)ى إذا لم يحال عل -3

العلمية فط السنة الاانية أو السنة الاالاة بعد إجااأ ا متحال 

 .من هذه المادة( د او د)التكميلط المشار إليه فط الفقاة 

  :السنوين الرابعر وال ا سر (:06)الما ة 

يشتاب  نتقال بال  السنة الاابعة إلى السنة الخامسة وبال   - أ

 :خامسة إلى السنة  السادسة أل يحقق ما يلطالسنة ال

أل يجتار جميع المواد التط تدخل فط ةساب المعدل السنوي  -0

 .للسنة بنجاح

نقطتااين فمااا فااوق فااط المعاادل الساانوي ( 5)أل يحااال علااى  -5

 .لتلك السنة

يعتبااا الطالاا  راسااباً فااط الساانة الاابعااة او الخامسااة فااط أي ماان  - ب

 :الحالتين التاليتين

فط أي مادة من مواد السنتين الاابعة أو الخامسة إذا رس    -0

باستاناأ مواد البحم الكمط الطبط والبحم النوعط الطبط 

 .والمداواة

نقطتين فما فوق فاط المعادل السانوي ( 5)إذا لم يحال على   -5

 .للسنة

إذا رس  بال  السنة الاابعة أو السنة الخامسة فط اي من مواد   –د 

بحم النوعط الطبط والمداواة يحق له البحم الكمط الطبط وال

التقدم  متحال تكميلط فيها  بل بدأ الدراسة فط السنة السادسة 

نقطتين فط السنة يافع ( 5)وإذا نجح فيها وةال على معدل 

للسنة الخامسة او السادسة، وإذا أخفق فط النجاح فيها يعتبا 

 .  يع موادهاراسباً فط السنة الاابعة او السنة الخامسة ويعيدها بجم

إذا رس  الطال  فط السنة الاابعة أو السنة الخامسة يسمح له بإعادة   -د

السنة لماة واةدة وعليه إعادة دراسة جميع المواد المقارة لتلك 

 .السنة والنجاح فيها وفط هذه الحالة تحس  له العالمة األعلى

ماا، إذا رس  الطال  من هذه التعلي( 2)مع مااعاة ما ورد فط المادة  (:51)الما ة 

فط أي سنة من سنواا الدراسة الخمس األولى فط كلية الط  يسمح له 

بإعادة دراستها لماة واةدة، وفط هذه الحالة عليه إعادة دراسة جميع 

المواد التط تدخل فط ةس  المعدل السنوي لتلك السنة، ويعفى بال  
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لمقارة فط السنة السنة األولى من إعادة دراسة أي من المواد العلمية ا

فوكاا ويعفى بال  السنة ( د)األولى إذا كال  د ةال فيها على عالمة 

الاانية أو الاالاة من إعادة دراسة أي من المواد العلمية المقارة فط تلك 

 .فوكاا+( د )السنة إذا كال  د ةال فيها على عالمة 

 :السنر السا سر (:50)الما ة 
- :نة السادسة أل يحقق ما يلطيشتاب لنجاح الطال  فط الس  -أ

 .أل يجتار جميع المواد المقار فط السنة السادسة بنجاح  -0

نقطااة فمااا فااوق فااط معاادل مااواد الساانة ( 5)أل يحااال علااى   -5

 .السادسة

 .أل يعد مشاوع تخاد على هيئة ور ة بحاية  -3

نقطة فما فوق فط معدل مواد السنة ( 5)إذا ةال الطال  على   -ب

رس  فط مادة واةدة من المواد التط تشتمل على السادسة و

تدري  ساياي يحق له التقدم  متحال تكميلط نظاي وساياي 

فط تلك المادة بعد إعادة التدري  الساياي فيها شايطة دفع 

الاسوم المقارة وإذا رس  فط ذلك ا متحال التكميلط ياس  

ويعتبا الطال  فط السنة السادسة ويعيد دراستها بجميع موادها 

 . دوامه الساياي فط تلك المادة جزأاً من السنة المعادة

إذا رس  الطال   فط مادة ا تااد وسياساا صحية يحق له   –د 

التقدم  متحال تكميلط فيها خالل أربعة أسابيع من إعالل النتائج، 

نقطتين فوكاا ينجح فط ( 5)وإذا نجح فيها وةال على معدل 

فيها ياس  فط السنة السادسة ويعيد السنة السادسة، وإذا رس  

 .دراستها بجميع موادها

اذا كال الطال  ناجحاً فط جميع المواد وةال على عالمة أ ل   -د

نقطتين ( 5)جيم فط مادة واةدة وكال معدله أ ل من ( د)من 

يحق له التقدم  متحال تكميلط نظاي وساياي فط تلك المادة بعد 

ايطة دفع الاسوم المقارة وإذا إعادة التدري  الساياي فيها ش

( 5)رس  فط ذلك ا متحال التكميلط او اخفق فط رفع معدله الى 

نقطتين فياس  فط السنة السادسة ويعيد دراستها بجميع موادها 

 .ويعتبا دوامه الساياي فط تلك المادة جزأاً من السنة المعادة

ا ا يعتباااا الطالااا  راساااباً فاااط السااانة السادساااة فاااط أي مااان الحااا- هـ

- :التالية

إذا رس  فاط ماادتين أو أكااا مان الماواد المقاارة فاط السانة   -0

 .السادسة
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 .نقطة( 5)إذا رس  فط مادة أو أكاا وكال معدله أ ل من   -5

إذا ةال على عالمة أ ل من جيم فط مادتين او اكاا وكال   -3

 .نقطه( 5)معدله فط مواد السنة السادسة ا ل من 

متحااال التكميلااط المشااار إليااه فااط الفقاااتين إذا رساا  فااط ا   -4

 .من هذه المادة( د)و ( ب)

نقطتين بعد فط ا متحال ( 5)إذا أخفق فط رفع معدله إلى - 2

 .من هذه المادة( د)التكميلط المشار إليه فط الفقاة 

تاصد العالمة األعلى للطلبة الذين يتقدمول  متحال تكميلط فط أي من  (:55)الما ة 

 .نواا الاالث األولىمواد الس

 :القصل  ن الكلير (:58)الما ة 
- :يعتبا الطال  مفاو ً من الكلية فط أي من الحا ا التالية  -أ

إذا لم يستطع اجتيار أي سنة دراسية من السنواا الخمس   -0

 .األولى فط مدة سنتين جامعيتين

إذا لم يستطع اجتيار السنة السادسة فط ثالث سنواا - 5

للطال  الذي لم يكن  د رس  فط أي من السنواا دراسية، 

 .الخمس األولى

 .إذا رس  ثالث سنواا بوال مدة دراسته  -3

من هذه ( ب)فقاة ( 8)مع مااعاة ما ورد فط المادة   -4

التعليماا اذا لم يستطع اكمال دراسته فط الكلية فط خالل 

 .المدة المسموح بها

ا الفال من الكلية  ويادر يادر مديا القبول والتسجيل  اارا  -ب

 .مجلس العمداأ  ااراا الفال النهائط من الجامعة

يعد إعالل  ااراا اإلندار والفال النهائط من الجامعة واي    -د

امور اكاديمية اخاى تخص الطلبة على  لوةة اإلعالناا فط 

 .الكلية تبليغاً بالمعنى القانونط

 

 الوأويل واالنسحاب

 

 :ل واالنسحابالوأوي (:51)الما ة 
للطال  أل يتقدم بطل  لتوجيل دراسته خالل مدة أ ااها    -أ

أسبوعال من بدأ العام الدراسط الذي يود توجيله إذا توافاا لديه 

 : أسباب تقتنع بها الجهة المختاة بالتوجيل وذلك وفقاً لما  يلط
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إذا كااال التوجياال المطلااوب لماادة ساانة دراسااية : عميااد الكليااة  -0

 .واةدة

إذا كال التوجيل المطلوب لمدة تزيد على سنة : مجلس الكلية  -5

 .دراسية واةدة و  تتجاور سنتين دراسيتين متالتين

%(  51)يعتبا الطال  الذي يتجاور مجموع غيابه بعذر مقبول   -ب 

من الساعاا المقارة لجميع المواد الدراسية منسحباً من السنة 

نسح ، وتعتبا دراسته الدراسية، وياب  فط سجله مالةظة م

 .لتلك السنة الدراسية مؤجلة

إذا بدأ التدريس فط أي من الفاول الدراسية، ولم يكن الطال     -د

مسجال لذلك الفال أو مؤجال لتلك السنة، يعتبا تسجيله فط 

الجامعة ملغط إ  إذا تقدم بعذر  هاي تقبله الجهة المختاة، 

 :وذلك وفقًا لما يلط

لم يتجاور ا نقطاع عن الحد المسموح به من إذا : العميد  -0

وإذا  بل العميد العذر يعاد تسجيل ( فقاة د 6المادة )الغياب 

الطال  فط الجامعة وعليه إكمال دراسته لذلك الفال 

 .الدراسط

إذا تجاور ا نقطاع الحد المسموح به من الغياب : المجلس -5

وإذا . دراسطولكنه لم يتجاور ستة أسابيع من بداية الفال ال

 بل المجلس عذره يعتبا هذا ا نقطاع توجيال ويحس  من 

 . من الحد األ اى المسموح به للتوجيل

إذا تجاور ا نقطاع عن الدراسة أكاا من ستة : مجلس العمداأ -3

وإذا  بل مجلس العمداأ . أسابيع من بداية الفال الدراسط

الحد عذره يعتبا هذا ا نقطاع توجيال، ويحس  من  من 

 .األ اى المسموح به للتوجيل

للطال  أل يتقدم لعميد الكلية بطل  لالنسحاب من الدراسة على   -د

أل يتم ذلك  بل أربعة أسابيع على األ ل من نهاية العام الدراسط 

وإذ وافق العميد على الطل  تعتبا دراسة الطال  لذلك العام 

 .مؤجلة

ا نسحاب بيلة مدة دراسة   يجور أل تتجاور مدة التوجيل او   -هـ

الطال  سنتين دراسيتين سواأ كال التوجيل متاالً أم منفاالً، 

من هذه المادة    يجور ( ب)ومع مااعاة ما ورد فط الفقاة 

توجيل دراسة الطال  الجديد أو المنتقل إ ّ بعد م ط سنة دراسية 

 . واةدة على التحا ه بالكلية
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ة الفاال المؤ ا  أو عقوباة توديبياة إذا أو ع  علاى الطالا  عقوبا   -و

تت اامن ألغاااأ تسااجيل مااادة او المااواد التااط سااجلها فااط أي ساانة 

تااوجيال ( أو إلغاااأ التسااجيل/الساانة و)دراسااية، فتعتبااا هااذه الماادة 

للدراسة، وتحس  مان  امن الحاد األعلاى المساموح باه للتوجيال، 

 ويجااور تجاااور الحااد األعلااى لماادة التوجياال لغاياااا تنفيااذ العقوبااة

 .التوديبية فقط

  تحس  مدة التوجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بها  ر ـ 

 .للحاول على درجة البكالوريوس فط الط  والجااةة

 

 االنوقـــــال

 

يجور انتقال الطال  من كلية أخاى فط الجامعة األردنية إلى كلية     -أ (:52)الما ة 

 :الط  إذا انطبق عليه الشابال التاليال

أل يكول معدل عالماته فط الاانوية العامة مقبو ً تنافسياً فط   -0

الكلية سنة ةاوله على الاانوية العامة أو فط السنة التط 

 . ياغ  فط ا نتقال فيها

 . أل يتوافا له مقعد شاغا فط الكلية  -5

عند انتقال الطال  إلى كلية الط  تحس  له المواد التط يختارها   -ب

ط درسها فط الكلية المنتقل منها، وتكول  من من المواد الت

الخطة الدراسية لكلية الط ، وتدخل عالماا تلك المواد فط 

 .المعدل التااكمط للطال 

 

 لروط االنوقال  ن كلير طب ني وا عر أخرى إلى كلير الطب ني الجا عر ا ر نير

 

فط الجامعة األردنية  يجور النظا فط انتقال الطلبة إلى كلية الط  :أو ً  (:59)الما ة 

 :فط ةالة وجود شواغا لهم ةس  الشاوب التالية

أل يكول الطال  منتقالً من كلية ب  تعتا  بها الجامعة - أ 

 .األردنية

أل يكول معدل الطال  فط الاانوية العامة مقبو ً تنافسيا   -ب

الجامعة األردنية سنة ةاوله على الاانوية /فط كلية الط 

تسجيله فط الجامعة األردنية، وأل يكول  د العامة أو سنة 

ةال على تقديا جيد جداً على األ ل فط المعدل التااكمط 
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للمواد التط درسها فط الجامعة التط ياغ  فط ا نتقال 

 .منها

أل يكول ا نتقال للمستوى السنة الاانية فما فوق، أي أل - د

نة يقبل الطال  للدراسة أما فط السنة الاانية أو فط الس

الاالاة أو فط السنة الاابعة، و  يجور ا نتقال إلى أي سنة 

فوق السنة الاابعة وعلى الطال  المنتقل لكلية الط  فط 

الجامعة األردنية أل يدرس على األ ل ثالث سنواا 

دراسية متتالية فط كلية الط  فط الجامعة األردنية  بل 

 .تخاجه

طال   بل انتقاله   تدخل عالماا المواد التط درسها ال- د

إلى كلية الط  فط الجامعة فط ةساب المعدل السنوي أو 

المعدل التااكمط لدراسته فط كلية الط  فط الجامعة 

 .األردنية

من ( لجنة انتقال الطلبة لكلية الط )تشكل لجنة تسمى - أ :ثانيا

أةد نواب الائيس، وعميد كلية الط  ومديا القبول 

انتقال الطلبة إلى كلية الط  والتسجيل، للنظا فط بلباا 

 .من جامعاا أخاى

تقوم الكلية بتحديد مستوى السنة التط يمكن التحاق الطال    -ب

فيها وذلك فط  وأ الخطة الدراسية لكلية الط  فط 

الجامعة األردنية بعد أخذ رأي األ سام المعنية، ويجور 

للكلية أل تطل  من الطال  دراسة بعض المواد التط 

ممة للسنة الدراسية التط تم  معادلتها و  يجور تااها مت

 .للطال  ا نتقال للسنة التالية إ  بعد نجاةه فط هذه المواد

يتم تقديم بلباا ا نتقال إلى مدياية القبول والتسجيل ويادر  : ثالااً 

القاار بالموافقة أو عدم الموافقة من لجنة ا نتقال، وفط أي ةال 

 .ال لماة واةدة فقطمن األةوال يكول ا نتق

إذا  بل بال  جديد فط كلية الط  فط الجامعة األردنية   -أ: رابعاً 

وكال هذا الطال   د درس بنجاح مواد فط جامعة أخاى 

أو كلية جامعية أو معهد جامعط تعتا  بها الجامعة 

األردنية فإنه يجور للكلية تحديد مستوى السنة التط يمكن 

  هذه المواد فط معدله التحاق الطال  بها و  تحس

السنوي أو التااكمط، ويجور أل يطل  من الطال  دراسة 

بعض المواد التط تااها الكلية متممة للسنة التط تم 
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معادلتها له، على ال تحس  عالماا هذه المواد  

وعالماا متطلباا الجامعة فط المعدل السنوي للسنة التط 

دل التااكمط تم تحديد مستواه فيها  غااض اةتساب المع

العام و  تحس  فط المعدل السنوي للسنة التط تم تحديد 

مستواه فيها  غااض ا نتقال من سنة  خاى و  يجور 

للطال  ا نتقال للسنة التالية إ ّ بعد نجاةه فط هذه المواد، 

وتطبق على الطال  فط هذه الحالة أةكام ا نتقال 

 .الخارجط من ةيم المدة الزمنية

ا رس  الطال  فط مادة أو مادتين من المواد العلمية التط إذ  -ب

من هذه ( أ)بل  منه دراستها والمشار لها فط الفقاة 

المادة يحق له التقدم  متحال تكميلط فط المادة أو المادتين 

فيهما وإذا لم ينجح فط ا متحال /اللتين رس  فيها/التط

اللتين رس  /التكميلط يعيد دراسة المادة أو المادتين التط

 .فيهما/فيها

يحس  المعدل التااكمط العام للطال  المنتقل إلى كلية الط  فط الجامعة  (:53)الما ة 

- :األردنية والحد األعلى لمدة الدراسة ةس  األسس التالية

- :الطال  المنتقل إلى السنة الاانية- أ

لكل سنه من السنواا الاانية ةتى السادسة ويكول الحد % 51 

 .سنواا( 7)لى لمدة الدراسة األع

- :الطال  المنتقل إلى السنة الاالاة- ب

لكل من السنواا الاالاة وةتى السادسة ويكول الحد % 52 

 .سنواا( 6)األعلى لمدة الدراسة 

- :الطال  المنتقل إلى السنة الاابعة- د

 .لكل من السنتين الاابعة والخامسة% 32 

( 2)على لمدة الدراسة للسنة السادسة ويكول الحد األ% 31 

 سنواا

يعامل الطال  المنتقل معاملة الطال  الجديد، وذلك لغاياا التوجيل  (:53)الما ة 

 .وا نقطاع وا نسحاب من الكلية

 

 

 الودريب السريري خارج  سوشقى الجا عر ا ر نير

 

  (:56)الما ة 
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يجور أل يتدرب بلبة السنواا الساياية فط كلية الط      -أ 

ساياياً فط مستشفى أو ماكز أو ( اابعة، الخامسة، السادسةال)

معهد خار بالتشخيص والعالد فط المملكة األردنية الهاشمية 

وذلك ببقاً للمعاييا التط ت عها كلية الط ، ويتم تحديد تلك 

المستشفياا والمااكز والمعاهد بقاار من رئيس الجامعة بناًأ 

 .على تنسي  مجلس كلية الط 

لطلبة السنة السادسة فط كلية الط    اأ فتاة   تزيد عن  يسمح- ب

شهاين من مدة التدري  الساياي المقارة فط الخطة الدراسية 

لتلك السنة فط مستشفى تعليمط جامعط أو معهد ساياي خارد 

األردل يعتمده عميد الكلية لهذه الغاية على أ  تقل مدة تدريبه عن 

خطط إلى رئيس القسم شها واةد، ويتقدم الطال  بطل  

الساياي المعنط  بل شهاين على األ ل من بدأ التدري  ويافع 

رئيس القسم هذا الطل  لعميد الكلية للب  فيه، و  تتحمل الجامعة 

 .أي نفقاا مالية

  (:81)الما ة 
تتم ماا بة التدري  الساياي لطلبة كلية الط  فط السنواا - أ 

من خالل سجل يومط ( ادسةالاابعة، الخامسة، الس)الساياية 

خار بكل  سم من األ سام ( Log Book)للتدري  الساياي 

الساياية، ويسلم الطال  السجل الخار به  بل بدأ تدريبه 

الساياي وعلى الطال  إعادته وتسليمه إلى رئيس القسم ةال 

 .انتهاأ فتاة التدري  الساياي

اردة فط سجل يقيم الطال  استناداً للمعلوماا المدونة والو- ب 

 .التدري  الساياي الخار به، وأيه تقاريا أخاى مطلوبة

 

 (M.D) وطلبـات الحصول على  روـر  كوور ني الطب 

 

للطال  المنتظم والمسجل فط كلية ( M.D)تمنح درجة دكتور فط الط   (:80)الما ة 

- :الط  بعد إتمام المتطلباا التالية

لتخاااد فااط الخطااة الدراسااية النجاااح فااط جميااع المااواد المطلوبااة ل  -أ

 .لكلية الط 

نقطتين فط ( 5)الحاول على معدل عام تااكمط   يقل عن   -ب

المواد التط تدخل فط ةساب المعدل التااكمط ةس  الخطة 

 . الدراسية لكلية الط 
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عدم تجاور الحد األعلى لسنواا الدراسة ةس  ما تنص عليه    -د

 .هذه التعليماا

 أ كام عا ر

تمنح شهاداا التخاد عند استحقا ها فط نهاية كل عام جامعط،  ويقام  (:85)الما ة 

 .ةفل التخاد ماة واةدة فط السنة فط نهاية الفال الاانط

يب  مجلس العمداأ فط الحا ا التط لم ياد عليها نص فط هذه  (:88)الما ة 

 .التعليماا
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 األردنيةفي الجامعة ( DDS)تعليمات منح درجة دكتور في طب األسنان 
  08/9/5100تاريخ (  806/5100)صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم 

 والدرجاتنظام منح الدرجات العلمية ) من ( أ /8)استنادا إلى نص المادة 
 ( .في الجامعة األردنية والشهادات الفخرية 

 

 

تعليماااا ماانح درجااة دكتااور فااط باا  )تساامى هااذه التعليماااا ( أ -: (0)المااا ة 

ويعمل بها اعتباراً من  ،( فط الجامعة األردنية( DDS) األسنال

  .تاريخ إصدارها 

ماا ، يكول للكلماا والعباراا التالياة المعاانط الاواردة إراأهاا ( ب

 :لم تدل القاينة على غيا ذلك

 ةــــالجامعة األردني :الجا عر

 كلية ب  األسنال  :رـــالكلي

 مجلس الكلية :المجلس

 لية عميد الك  :دــالعمي

 

تطبق هذه التعليماا على بلبة الكلية المسجلين لنيل درجة دكتاور  -:(5)الما ة 

 (.DDS)فط ب  األسنال 
 

يقار مجلس العمداأ الخطة الدراساية لنيال درجاة دكتاور فاط با   -:(8)الما ة 

التااط يقاادمها المجلااس بتوصااية منااه بناااًأ علااى ( DDS)األساانال 

 .ا تااةاا مجالس األ سام فط الكلية
 

تو اع الخطاة الدراساية علااى أسااس النظاام السانوي فاط جميااع  (أ  -:(1)الماا ة 

( DDS)مااةل الدراسة لنيل درجة دكتور فاط با  األسانال 

بما فيها السانة األولاى، والخطاة الدراساية سانوية إجبارياة فاط 

 .جميع السنواا

يحاادد لكاال مااادة ماان مااواد الخطااة الدراسااية ساااعاا معتماادة  (ب

ر ماان مجلااس العمااداأ بناااًأ علااى توصااية ماان خاصااة بهااا بقاااا

 .المجلس

 .تعطى كل مادة من مواد الخطة الدراسية ر ماً خاصاً بها -0
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تااانف المااواد الااواردة فااط الخطااة الدراسااية لنياال درجااة  -5

علاااى أسااااس خماااس (DDS)دكتاااور فاااط بااا  األسااانال 

 .سنواا دراسية

ياااذكا إراأ كااال ماااادة عااادد المحا اااااا وعااادد سااااعاا  -3

،  ية وعاادد أسااابيع التاادري  السااايايالمختبااا األساابوع

ويااذكا أي اااً إراأ المااادة ماادة . وعاادد الساااعاا المعتماادة

دراستها فط السنة الدراسية، فقاد تكاول الماادة ممتادة علاى 

 .فال دراسط واةد، أو فالين دراسيين وفال صيفط

يجاي تقويم الساعاا المعتمدة لكل مادة علاى أسااس أل كال ( د

ا ااااا أو الناادواا أو ةلقاااا ساا  عشاااة ساااعة ماان المح

أمااا ساااعاا المختبااااا . النقاااش هااط ساااعة معتماادة واةاادة

والتطبيق العملط والتدري  السااياي، فيجااي تقييمهاا لكال 

مادة على ةادة، وفاط جمياع الحاا ا   يقال ةسااب السااعة 

المعتمدة عن اثنين وثالثين ساعة مختبا أو تطبيق عملاط أو 

 .س  عشاة ساعة تدري  ساياي

 

يكول عدد الساعاا المعتمدة لنيال درجاة دكتاور فاط با  األسانال  -: (2)الما ة 

(D.D.S( )062 )وتاااورع هاااذه السااااعاا علاااى  ،سااااعة معتمااادة

 :متطلباا التخاد وفقاً لما يلط

 

 
الساااعات 

 المعومدة

 الرام نوع المـــا ة

 أوال متطلباا الجامعــــة 57

 ثانيا متطلباا من كلية العلوم 06

 ثالثـا متطلباا من كلية الط  فط الماةلة ما  بل الساياية 24

 رابعـا متطلباا من كلية الط  فط الماةلة الساياية 4

 خا سا متطلباا من كلية اآلداب 5

متطلبااااا مااان كلياااة الملاااك عبااادن الااااانط لتكنولوجياااا  3

 المعلوماا
 سا سا

 سابعا متطلباا من كلية التمايض 3

 ثا نا   األسنال فط الماةلة ما  بل السايايةمتطلباا كلية ب 53

 تاسعا متطلباا كلية ب  األسنال فط الماةلة الساياية 63

 المجموع  062
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 :متطلباا الجامعة: أو ً -: (9)الما ة 

أر اااية مشاااتاكة لجمياااع بلباااة متطلبااااا الجامعاااة تشاااكل ( أ

ريااادة  اادرة الطالاا  علااى التواصااال هااا الهااد  منالجامعااة، 

معافتااه فااط وإثااااأ  ا باااللغتين العابيااة وا نجليزيااةوالتعبياا

، والتقنيااة مجااا ا المعافااة اإلنسااانية وا جتماعيااة والعلميااة

 .وتعزيز فهمه لح ارة أمته وفكاها

ساااعة معتماادة، علااى ( 57)تتكااول متطلباااا الجامعااة ماان ( ب

الطالاا  دراسااتها فااط الساانواا األولااى والاانيااة والاالاااة وفااط 

يااه النجاااح فيهااا  باال ا نتقااال إلااى الماةلااة جميااع األةااوال عل

السااااياية أي  بااال بااادأ السااانة الاابعاااة فاااط الكلياااة، وهاااذه 

 : المتطلباا مورعه على النحو التالط

 

 :ساعة معتمدة وتشمل المواد آ تية( 05) :الموطلبات اإلوبارير -0 

 
الموطلب 

 السابق

الساعات 

 المعومدة

 رام الما ة اسم الما ة

 0210011 التصال باللغر العربير هارات ا 8 

 0215011  هارات االتصال باللغر االنجليزير 8 

 5511011 العلوم العسكرير 8 

 5811011 الوربير الوطنير 8 

 

 :ويااعى ما يلط فيما يتعلق بمتطلباا الجامعة اإلجبارية

 

 نــاـايآلخة لـاـالعلوم العسكاية ماادة إجبارياة للطلباة ا ردنياين واختياري :أو ً 

وتحس  هذه الساعاا للطال   من عادد السااعاا ( ساعاا معتمدة 3)

وعلاى الطلباة  .و  تادخل فاط ةسااب المعادل ،المعتمدة المقارة لتخاجه

درساوا باد ً منهاا هذه الماادة أل يدراسة ردنيين الذين لم يختاروا ألغيا ا

 .معاملة مادة العلوم العسكاية هذه المادة وتعامل .مادة أخاى أي

 :يعفى الطال  من دراسة مادة العلوم العسكاية فط إةدى الحا ا التالية: ثانياً 

 .إذا درسها بنجاح فط أي جامعة أردنية رسمية أو خاصة -أ
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الجنااح العساكاي ) إذا كال من خايجط الكلياا العساكاية األردنياة  -ب

فاااط جامعاااة مؤتاااة، الكلياااة العساااكاية الملكياااة، مدرساااة الماشاااحين 

 . أو ما يعادلها من كلياا عسكاية أجنبية (العسكاية

إذا كاااال مااان ال اااباب الحاصااالين علاااى دوراا الااااف التوسيسااااية،  -د

وتعتمااد دائاااة . ودوراا الااوكالأ التوسيسااية بالنساابة للاتاا  األخاااى

التعليم الجامعط بمدياية التعليم والاقافاة العساكاية ل ثبااا أل الطالا  

لااواردة فااط هااذا البنااد وفااط البنااد المعنااط تنطبااق عليااه شاااوب اإلعفاااأ ا

 .السابق

 مان ماديا ماكاز يجور لعميد الكلياة التاط يتبعهاا الطالا  بنااأ علاى توصاية: ثالااً 

نااابقين للاللغاااا، أل يوافااق علااى أل يسااجل الطالاا  مااادتط اللغااة العابيااة 

اللغة العابياة، وأل يساجل ماواد / مادتط مهاراا ا تاال  بد ً من بغياها

رس باللغة العابية فط الخطة الدراسية للطلبة تدّ  ن المواد التطأخاى بد ً م

يتقناول اللغاة العابياة، شاايطة التقادم  متحاال الكفااأة فاط ماكاز  الاذين  

 (5211166) وإذا رسا  الطالا  فاط ا متحاال علياه دراساة ماادة اللغاا

ساة وإذا نجح عليه درا مهاراا اللغة العابية ا ستدراكية للنابقين بغياها،

 .باللغة العابية للنابقين بغياها فقط مهاراا ا تاال( 5211011)مادة 

ردنيااين واختياريااة إجباريااة للطلبااة األ( التابيااة الوبنيااة)تكااول مااادة : رابعاااً 

هااذه دراسااة الااذين لاام يختاااروا  األردنيااينوعلااى الطلبااة غيااا  .آلخاااينل

 .مادة أخاى درسوا بد ً منها أيالمادة أل ي
 

ساعة معتمدة يختارها الطالا  مان المجاا ا ( 02)وهط  -:الخوياريرالموا  ا -5

األول والاانط والاالم المذكورة أدناه، وبحد أدنى مادة واةدة من كال مجاال، 

 :وبحد أ اى مادتال من كل مجال، على أل تكول من خارد  سم التخاص

 :العلوم اإلنسانير: المجال ا ول 

 
الموطلاااااااااااااب  المعومدةالساعات  اسم الما ة رام الما ة

 السابق

  8 الثقانر القانونير 0110011

  8 الثقانر اإلسال ير 1110011

  8 نظام اإلسالم 1115011

  8  ضارات إنسانير 5815015

  8  هارات إ ارير 0910012

  8 الكوابر اإلبداعير 5810011

  8  دخل إلى علم المكوبات والمعلو ات 1313011
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  8 لصحرالرياضر وا 0085011

  8 الوذوق القني 5110011

  8 لغر أونبير 0215018

  8  قوق اإلنسان 0185011

 

 :العلوم االووماعير واالاوصا ير: المجال الثاني

 

 الموطلب السابق الساعات المعومدة اسم الما ة رام الما ة

  8 تاريخ ا ر ن ونلسطين 5815011

  8 االاوصا  السياسي العالمي 0913011

  8  با ئ علم السياسر 5813011

  8 المنطق والوقكير النااد 5818011

  8  دخل الى علم االووماع 5812011

  8  با ئ علم النقس 5813011

  8 وغرانير ا ر ن 5811011

  8 آثار ا ر ن 5910011

  8  با ئ العمل االووماعي 5310011

 

 :والصحرالعلوم والوكنولوويا والزراعر : المجال الثالث

 

 لموطلب السابقاا الساعات المعومدة اسم الما ة رام الما ة

  8  با ئ ني الصحر العا ر 1212011

  8  ناهج البحث العلمي 1811011

  8 العلم والمجومع 1815011

  8 الزراعر المنزلير 1910011

  8  با ئ ني السال ر العا ر 1612011

  8  با ئ الطاار وااوصا ياتها 1825011

  8 صناعات أر نير 1612010

  8  با ئ تغذير اإلنسان 1918011

  8 علم البيئر 1812011

  8 اإلسعاف ا ولي 1301011
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يتوج  على كافة الطلبة التقدم  متحال فط اللغة العابية واللغة ا نجليزياة 

والحاسوب علاى أل يساجل الطالا  الاذي يخفاق فاط النجااح بهاذا ا متحاال 

 .خارد خطته الدراسية( 166)ستدراكيا مسا ا ا

 

 الطالاا  أل ينهااط دراسااة متطلباااا الجامعااة ا جباريااة وا ختياريااة علااى( د

 .بنجاح  بل بدأ السنة الاابعة

 

ساااعة ( 06)متطلباااا الكليااة فااط مااواد العلااوم األساسااية ماان كليااة العلااوم  :ثانيااا

 :معتمدة

كليااة العلااوم ةساا  يجاا  علااى الطالاا  دراسااة مااواد العلااوم األساسااية ماان 

تسلسلها الوارد فط الخطة الدراسية وذلاك خاالل الفاالين األول والااانط مان 

 .السنة األولى

 :ساعة معتمدة( 28)متطلباا الكلية من كلية الط   :ثالثاا 

وهااط مااواد إجباريااة يدرسااها الطالاا  ةساا  تسلساالها الااوارد فااط الخطااة  

ماان كليااة الطاا  خااالل  الدراسااية، وتشاامل دراسااة العلااوم الطبيااة األساسااية

، ودراساااة العلاااوم الطبياااة (سااااعة معتمااادة 24)السااانتين الاانياااة والاالااااة 

خالل الفالين األول والاانط ( ساعاا معتمدة 4)الساياية من كلية الط  

 .من السنة الاابعة

 

 :ساعر  عومدة( 39) وطلبات الكلير الو صصير  :رابعاا 

ة الاانيااة وةتااى نهايااة الساانة النهائيااة، وهااط مااواد يدرسااها الطالاا  منااذ الساان       

وذلك ةس  تسلسلها الوارد فط الخطة الدراساية، وتشامل دراساة متطلبااا 

ومتطلباا الكلياة ( ساعة معتمدة 53)الكلية فط الماةلـة ما  بل السـايايـة 

 (.ساعة معتمدة 63)فط الماةلة الساياية 

يدرسها الطال  فط  :(تمدتالساعتال مع)متطلباا الكلية من كلية اآلداب  :خا ساا 

 السنة األولى

 3)اا ـــمتطلباا الكلية من كلية الملك عبد ن الاانط لتكنولوجيا المعلوم :سا ساا 

 . يدرسها الطال  فط السنة األولى:  (ساعاا معتمدة

الطالا   يدرساها   ساعاا معتمادة( 3)متطلباا الكلية من كلية التمايض  :سابعاا 

 .الاانية فط السنة 
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يو ااع وصااف للمااادة يتناساا  مااع عاادد الساااعاا المعتماادة ( أ : (3)الما ة 

 .المخااة لها

ت ااع الكليااة خطااة ساانوية مورعااة علااى فاااول الدراسااة ( ب

 .وسنواتها

 

( D.D.S)مدة الدراسة لنيال درجاة دكتاور فاط با  األسانال ( أ :(3)الما ة 

ى خمس سنواا، وتبين الخطة الدراسية للكلياة الماواد التاط تعطا

 .فط كل سنة دراسية

الحد األعلى لمدة الدراسة للحااول علاى درجاة دكتاور فاط ( ب

ولمجلاس العماداأ بنااأ علاى  سانواا( DDS( )7)ب  األسنال 

تنساي  مان مجلاس الكلياة مانح بالا  السانة الخامساة فقاط الااذي 

بااذلك الحااد األعلااى لمااادة  دواسااتنف رساا  فيهااا للماااة األولااى

 .يادة عن هذا الحدالدراسة، سنة إ افية واةدة ر

ماان هااذه المااادة   يجااور أل ( ب)مااع مااعاااة نااص الفقاااة ( د

يق ط الطال  أكاا من سنتين دراسيتين فط أي سنة من سنواا 

 .الدراسة

 

 

يكول الع أ الدراساط بالسااعاا المعتمادة فاط كال فاال  -0( د

 :دراسط كما هو مبين فط الجدول التالط

 

 السنة
 المجموع الفال الايفط الفال الاانط الفال األول

 44 6 08 07 األولى

 43 6 08 06 الاانية

 40 4 06 08 الاالاة

 37-  08 06 الاابعة

 31-  03 07 الخامسة

 

 

ويجااور بموافقااة العميااد أل يااال العاا أ الدراسااط للفااال  -5

العادي فاط السانة األولاى أو السانة الاانياة أو السانة الاالااة 

( 05)ط الفال الايفط إلاى وف،  ساعة معتمدة( 55)إلى 
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ةااد أساااعة معتماادة شااايطة أل يكااول ماان  اامن المااواد 

 . متطلباا الجامعة

تباادأ الدراسااة فااط الكليااة فااط جميااع الساانواا فااط بدايااة العااام ( هااـ

األولااى  وااالجااامعط وتنتهااط بنهايااة الفااال الااايفط للساان

الاابعاااة  تينوالاانياااة والاالااااة وبنهاياااة الفاااال الااااانط للسااان

 .ةوالخامس

 

  يجور للطال  المسجل فط باناامج دكتاور فاط با  األسانال ( و

(DDS ) أل يلتحااق فااط الو اا  نفسااه بااوي بانااامج أخااا فااط

 .الجامعة مهما كال نوعه أو مستواه

 

تشاااتاب المواظباااة لجمياااع بلباااة الكلياااة فاااط كااال المحا اااااا  (أ : (6)الماااا ة 

راسية والمنا شاا والتدري  العملط والساياي ةس  الساعاا الد

 .المقارة لكل مادة فط الخطة الدراسية

مان السااعاا %( 02)  يسمح للطال  التغي  عان أكااا مان  (ب

ماان مجمااوع الساااعاا %( 51)، أو أكاااا ماان المقااارة للمااادة

و الجامعااة فااط يمالااول المملكااة أ المقااارة للمااادة للطلبااة الااذين

 . أعذارهمالنشاباا الاسمية أو الذين يقبل العميد 

( ب)إذا غاب الطال  أكاا من النسبة المسموح بهاا فاط الفقااة ( د

فااط تلااك  يحااام ماان التقاادم لالمتحااال النهااائط، فماان هااذه المااادة

، وفاط جمياع األةاوال تادخل (صفااً )ها ، وتعتبا نتيجته فيالمادة

ب معادل عالمااا الطالا  فاط تلاك نتيجة ذلك الاسوب فط ةسا

ويعتبااا ذلااك الحامااال رسااوبًا فااط المااادة وتطبااق عليااه  ، الساانة

شاوب ا نتقال من سنة دراسية فط كلية ب  األسنال إلى السنة 

 .من هذه التعليماا (50، 51، 06، 08)التط تليها ةس  المادة 

هاا نسبة المساموح بيتم ةامال الطلبة الذين تتجاور غياباتهم ال (:د

بتنساااي  مااان مااادرس الماااادة مااان هاااذه الماااادة ( ب)فاااط الفقااااة 

وبموافقااة العميااد، ويااتم تبليااغ مااديا القبااول والتسااجيل بااذلك عنااد 

 . وصول غياب الطلبة للنسبة المبينة سابقاً 

يقاااوم العمياااد ورؤسااااأ األ ساااام وأع ااااأ الهيئاااة التدريساااية  (هاااـ

 والمحا ااااول والمشاااافول غياااا األكااااديميين علاااى التااادري ،
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والمنسااااقول اإلداريااااول للتاااادري  الساااااياي ومااااديا القبااااول 

 .والتسجيل بتنفيذ أةكام المواظبة اآلنفة الذكا

 

يجاي ةساب العالمة النهائية وتساجيلها لكال ماادة باالحاو ، (: أ : (01)الما ة 

 .مع بيال عدد ساعاتها المعتمدة

العالمااة النهائيااة لكاال مااادة هااط مجمااوع عالمااة ا متحااال  -0(: ب

األعماال الفاالية ويساتانى ا ختبااراا و لنهائط وعالماااا

من ذلك امتحاناا مادة العلوم العسكاية ةيم تسجل نتائجها 

 .دول عالماا( اً راسب أو اً ناجح)إما 

تتكااول العالمااة النهائيااة فااط مااواد العلااوم الطبيااة الساااياية  -5

مان مجماوع  أو العملياة ومواد علوم ب  األسنال السااياية

السااياي التحايااي أو العملاط أو متحال النهاائط عالمة ا 

وعالمااااا التقيااايم، و اااد يت ااامن ا متحاااال النهاااائط جااازأاً 

 ًً  .شفوياً

 :يكول اإلبار العام لالمتحاناا ومواعيدها على النحو التالط (د

 

 : وا  السنر ا ولى: أوالا 

 :المواد النظاية والمواد النظاية التط تت من جزأاً عملياً  -0

ةياام يجاااى النهائيااة  ماان العالمااة %(21)عمااال الفااال يخاااص أل   

 وبع أاسااال األساابوعفااط متحااال ا هااذا فااالط، ويكااول  متحااال نااافا

العالماااة مااان %( 31)خااااص لاااه الفاااال، وي أو التاساااع مااان مناااااال

القاااياة والتقاااريا  لالختباااراا%( 51)ويخاااص للمااادة،  اإلجماليااة

لفاااالية األخااااى وذلاااك والواجبااااا والتااادريباا واألبحااااث واألعماااال ا
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%( 21)النهااائط  لالمتحااالويخاااص  .بموجاا  تعليماااا ت ااعها الكليااة

للماادة التاط أعطيا  خاالل الفاال كاملاة، و اد  ويكاول تحايايااً وشاامالً 

عملية تخاص لها نسبة مئوياة  امتحانااالنهائط  ا متحالتشمل عالمة 

 .يحددها مجلس القسم المعنط فط كلية العلوم

 

 :يةالمواد العمل -5

تقاااوم مجاااالس األ ساااام المعنياااة فاااط كلياااة العلاااوم ببياااال كيفياااة تورياااع 

 .لهذه المواد العالماا التط تو ع

 (: وطلبات  ن كلير الطب) وا  السنر الثانير والثالثر : ثانياا 

يجاي لكل مادة اختبار فالط كتابط واةد على األ ل يعقد بعاد تادريس  -0

 . مة النهائية للمادةمن العال% ( 41)ناف المادة ويخاص له 

 : مل علىتيحدد مجلس كلية الط  بايقة توريع با ط العالمة بحيم تش -5

ويخاااص لااه  اً عملياا جاازأاً امتحااال عملااط فااط المااواد التااط تت اامن  -أ

 . ةس  الحجم العملط لكل مادة%( 01-51)

من العالمة فيكول %( 61-41)امتحال نهائط كتابط ويخاص له  -ب

 . دةشامالً ألجزاأ الما

فااط بدايااة كاال عااام جااامعط مواعيااد إجااااأ  كليااة الطاا مجلااس  يحاادد -3

 .ا ختباراا وا متحاناا لكل مادة تدرس فط ذلك العام الجامعط

 

 (: وطلبات  ن كلير الطب) وا  السنر الرابعر : ثالثاا 

مااان العالماااة اإلجمالياااة،  %(11)يخااااص لالختبااااراا واألعماااال الفاااالية 

 .من العالمة اإلجمالية %(91)ط ويخاص لالمتحال النهائ
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 (: وطلبات  ن الكلير) وا  الكلير الو صصير : رابعاا 

تساامى المااواد التااط تاادرس علااى ماادار فااالين دراساايين متتاااليين مااواد  -0

ممتاادة، أمااا المااواد التااط تاادرس خااالل فااال دراسااط واةااد فتساامى مااواد 

 .فالية

 :النحو التالط تكول ا ختباراا وا متحاناا وباق التقويم على -5

يجاى اختبارال للمواد الممتادة التاط تساجل نتائجهاا : المواد النظاية( أ

بااالحاو ، ويجاااى ا ختبااار األول بعااد دراسااة ثلاام المااادة تقايباااً، 

وا ختبار الاانط بعد دراسط ثلاط المادة تقايباً، أما ا متحال النهائط 

ية الفالية يجااى وفط المواد النظا. فيجاى بعد نهاية تدريس المادة

اختبار واةد فط منتاف الفال، أماا ا متحاال النهاائط فيجااى فاط 

 .نهاية الفال الدراسط

يتم التقييم المتواصل للطال  باوال مادة : المواد العملية والساياية( ب

تاادريس المااادة سااواأ المااادة الفااالية أو الممتاادة، ويشااتاب لاادخول 

 د أنهى الحد األدنى من طال  ا متحال النهائط فط المادة أل يكول ال

 .متطلباا المادة العملية

األ سام، وإذا لم يتم  سويحدد المجلس متطلباا هذه المواد بناًأ على توصية مجال

 متحااللال،   يسامح لاه بالادخول  الطال  الحد األدنى المطلاوب لمتطلبااا الماادة

 الفااال الدراسااطالنهااائط، ويماانح فتاااة   تزيااد علااى أربعااة أسااابيع بعااد انتهاااأ 

ليتمكن مان اساتكمال هاذه المتطلبااا، وإذا لام يساتكملها يعتباا راساباً فاط  مباشاة

الساياي فيجاى فط نهاية تدريس الماادة،  أما ا متحال النهائط العملط أو. المادة

 .ويجور أل يشمل هذا ا متحال جزأاً شفوياً 
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تحانااا يبين الجدول التالط العالماة المخاااة لالختبااراا وا م -8

 :والتقويم وا متحال النهائط فط مواد الكلية

 

 

 

 ببيعة المادة
ا ختباااااااااااار 

 ا ول

ا ختباااااااااااااار 

 الاانط

ا متحااااااااااااال 

 النهائط
 المجموع

 %011 %21 %52 %52 المواد النظاية الممتدة

 اختبار منتاف الفال المواد النظاية الفالية

41% 
61% 011% 

الماااااواد العملياااااة الفاااااالية 

 والممتدة

 ييم المستماالتق

61% 
41% 011% 

 

 أويشتمل ا متحال النهائط فط السنة الخامسة للمواد النظاية والعملية على جز

لمعافااة والمهاااراا الكافيااة ليهااد  إلااى تقياايم ماادى اكتساااب الطالاا   شاافوي

ويبين الجدول التالط كيفية تورياع العالمااا لماواد  ،لمزاولة مهنة ب  األسنال

 :حتوي على امتحال شفويالسنة الخامسة التط ت

 :الموا  النظرير والعملير الممودة المورانقر :أوالا 
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 ا متحال النهائط ا ختبار ا ختبار ببيعة
 المجموع

 شفوي شامل تحاياي الاانط األول المادة

الماااواد النظاياااة 

 الممتدة
52 % 52 % 41 % 01 % 011 % 

 

 

 ا متحال النهائط التقييم ببيعة
 المجموع

 شفوي شامل عملط المستما ادةالم

الماااااواد العملياااااة 

 الممتدة
61 % 31 % 01 % 011 % 

 

 :مواد نظايةخالل الفال الاانط المواد العملية الممتدة التط   ياافقها : ثانيا

 ا متحال النهائط التقييم ببيعة
 المجموع

 شفوي شامل عملط المستما المادة

 % 011 % 51 % 51 % 61 المواد العملية الممتدة

 

وتقوم لجنة لكل مادة   يقل عدد أع ائها عن اثنين من أع اأ هيئة التدريس أو 

 .مع أع اأ هيئة تدريس من جامعاا أخاى بتقييم هذا الجزأ من ا متحال

يحااادد المجلاااس فاااط كااال عاااام جاااامعط مواعياااد عقاااد ا ختبااااراا  -4

 .وا متحاناا لكل مادة فط ذلك العام الجامعط

المااواد  أو رسااها أكاااا ماان ماادرس واةاادفااط ةالااة المااادة التااط يدّ : (00)المااا ة 

أةااد مدرسااط المااادة منسااقاً  مجلااس القساام، يعااين المتعااددة الشااع 

لتدريساها بالتعاااول ماع مدرسااط المااادة اآلخااين وبإشاااا  العميااد 
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لتحدياااد مواعياااد ا ختبااااراا وا متحانااااا واألسااالوب والمعااااييا 

 .الموةدة للتقييم

تااانظم األماااور المتعلقاااة بإعاااداد ا ختبااااراا وا متحانااااا ( أ :(05)الماااا ة 

وإجاائهااا وتاااحيحها وتقييمهااا بتعليماااا خاصااة يااادرها 

 .المجلس

وفط ةالة المواد التط يدرسها أكاا من ع و هيئة تادريس أو  (ب

يقااوم رئاايس القساام أو منسااق المااادة أو ، المااواد متعااددة الشااع 

بتاولط مساؤولية  لماادةمان مدرساط ا من يختااره مجلاس القسام

اإلشااااا  علاااى بباعاااة األسااائلة واإلشااااا  علاااى تااااحيح 

ل عان ؤوا ختباراا وا متحانااا الخاصاة بالماادة، وهاو مسا

 .نقل النتائج إلى الكشو 

يقوم مجلس القسام بدراساة نتيجاة ا ختبااراا ومان ثام يافعهاا  (د

مجلااس ، الرئاايس القساام بعااد اعتمادهااا ماان مجلااس القساام إلااى 

ب  فيها وإعالنها خاالل ياومين بعاد اعتمادهاا مان  بال وذلك لل

 .المجلس

تاسااااال كشاااااو  العالمااااااا التفاااااايلية بالنسااااابة المئوياااااة   (د

والعالماا النهائية بالحاو  لكل ماادة إلاى القسام لدراساتها 

، ثم تافع جميع نتاائج الماواد التاط يدرساها القسام واعتمادها

يدرسه القسم نهائط  امتحالخالل يومين من تاريخ عقد آخا 

إلااى العميااد وذلااك للباا  فيهااا ثاام إ اارهااا ماان  باال المجلااس 

وتحفس هذه النسخ فط الكلية وتاسل  ائمة العالماا النهائية 

 .فقط بالحاو  إلى مديا القبول والتسجيل لاصدها
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بعد تاحيحها ماع  واإلجاباايقوم كل مدرس بمنا شة األسئلة  (هـ

 ، وتتلف بعد مااور سانة للطال اإلجابةالطلبة و  تاد أوراق 

 .عليها

إجابااا الطلباة لكال اختباار أو امتحاال  أو ملفاااتحفس أوراق ( و 

مااع نسااخة ماان مفتاااح اإلجابااة ونسااخة ماان األساائلة فااط عمااادة 

التاا  بهاا با تفااق  يالكلية لمدة عام جامعط، ومن ثم يجا

 .بين العميد ومديا القبول والتسجيل

بعذر  هااي عان اختباار أو امتحاال نهاائط معلان  كل من يتغي  (أ : (08)الما ة 

عنه، عليه أل يقدم ما ياب  عذره إلاى العمياد خاالل ثالثاة أياام 

ماان تاااريخ روال العااذر، وفااط ةالااة  بااول هااذا العااذر، يحاادد 

 .العميد ورئيس القسم موعداً إلجااأ اختبار معوض للطال 

كاال ماان يتغياا  عاان امتحااال نهااائط معلاان عنااه، بعااذر يقبلااه  (ب

العميد، يبلغ القاار بقبول العذر إلى رئايس القسام لتاتيا  أماا 

إجااأ امتحال معوض للطال  فط موعد   يتجااور بادأ العاام 

 .الجامعط التالط، ويبلغ العميد مديا القبول والتسجيل بذلك

كل من يتغيا  عان اختباار أو امتحاال نهاائط معلان عناه، دول  (د

ذلك ا ختبار أو ا متحاال عذر يقبله العميد، تعتبا عالمته فط 

 (.صفااً )

للماادة التاط يتغيا  فيهاا الطالا  ( غياا مكتمال)تسجل مالةظة  (د

عاان ا متحااال النهااائط بعااذر مقبااول، وذلااك ةتااى يااتم إجااااأ 

من هاذه الماادة، ( د)ا متحال المعوض المشار إليه فط الفقاة 

وفط هذه الحالة تسجل للطال  العالمة التط يحال عليهاا بعاد 

 .ااأ ا متحالإج

 

يجور للطال  أل يتقدم بطل  إلاى العمياد لمااجعاة عالمتاه ( أ : (01)الما ة 

فااط ا ختبااار فااط أي مااادة خااالل أساابوع واةااد ماان تاااريخ 
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إعااالل النتااائج أو فااط ماادة أ ااااها شااها ماان تاااريخ إعااالل 

النتائج فط ا متحال النهائط، وللعميد فط هذه الحالة أل يقوم 

وجاود خطاو ماادي فاط جماع العالمااا أو بالتحقق مان عادم 

نقلهااا، وماان عاادم وجااود أساائلة غيااا ماااححة، وذلااك عاان 

، العميااد، أو ماان ينيبااه، ورئاايس القساام : بايااق لجنااة ماان 

وعلااى اللجنااة فااط ةااال . وماادرس المااادة أو أةااد مدرساايها

توكدها من وجود خطو مادي فط جماع العالمااا أو نقلهاا أل 

 .تقوم بتاحيح الخطو

لطال  أل يتقدم بطل  إلى العميد لمااجعاة عالمتاه فاط يجور ل( ب

مان  أسابوعالا متحال النهائط فط أي مادة خالل مدة أ ااها 

النتااائج، وعلااى العميااد فااط هااذه الحالااة أل يقااوم  إعاااللتاااريخ 

بااالتحقق ماان عاادم وجااود خطااو مااادي فااط جمااع العالماااا أو 

 نقلها، ومن عدم وجود أسئلة غيا ماححة، وذلك عن باياق

العميد أو من ينيبه، ورئيس القسم ومدرس الماادة أو : لجنة من

وعلاى اللجناة فاط ةاال توكادها مان وجاود خطاو . أةد مدرسيها

 .مادي فط جمع العالماا أو نقلها أل تقوم بتاحيح الخطو

ديناار واةااد عان كال بلاا  يتقادم بااه  هيادفع الطالا  رسااماً  ادر (د

 .لمااجعة أي عالمة من عالماته

 (.د)الحد األدنى لعالمة النجاح فط المادة هو عالمة  (أ:    (02)الما ة 

(ب
1
يخاص لعالماا المواد بالحاو  النقااب المبيناة إراأ  -0 

 :كل منها

                                                 
 .06/6/5100تاريخ ( 616/5100)عدل بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)
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 النقاط العال ر

 4 أ

 3.72- أ

 3.2 +ب

 3 ب

 5.72- ب

 5.2 +د

 5 د

 0.72- د

 0.2 +د

 0 د

 1.72- د

 صفا هـ

 

 

معاادل الفااالط والتااكمااط تخاااص للعالماااا بالنقاااب لل -5

 :التقديااا المبينة إراأ كل منها

 الوقدير النقاط

 ممتار 3.62-4

 جيد جداً  3.11-3.64

 جيد 5.21-5.66

 مقبول 5.11-5.46

  عيف 5.11دول 

 

ياباا  المعااادل الساانوي والمعااادل التااكمااط العاااام أل ااااب ( د

 . منزلتين عشايتين

 

 -:يحس  للسنة األولى  :  (09)الما ة 
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ب اااب العالمااة النهائيااة : معاادل المااواد العلميااة المقااارة  .0

لكااال ماااادة مااان الماااواد العلمياااة المقاااارة بعااادد السااااعاا 

المعتمااادة لكااال ماااادة و سااامة مجماااوع ةواصااال ال ااااب 

 .الناتجة على مجموع عدد الساعاا المعتمدة

ب اااب العالمااة النهائيااة : المعاادل الساانوي للساانة األولااى  .5

المعتمدة لكل مادة داخلة فط معدل  لكل مادة بعدد الساعاا

الساانة األولااى و ساامة مجمااوع ةواصاال ال اااب الناتجااة 

 .على مجموع عدد الساعاا المعتمدة

تااادخل نتاااائج متطلبااااا الجامعاااة التاااط درساااها الطالااا   .3

المعدل السنوي  لدراسية فط ةسابا فط الخطة ةوالمشمول

 .للسنة األولى

نتهاااأ الطالاا  يحسا  المعاادل السانوي للساانة األولااى بعاد ا .4

فاط الخطاة  ةمن دراسة جمياع متطلبااا الجامعاة المشامول

 .الدراسية

 

 لــروط االنوقال  ن سنه  راسير ني الكلير إلى السنـر الوي تليـها

 

ةسا  ( المعدل التااكمط العاام)يتم ةساب معدل التخاد للطال   -: (03)الما ة 

 :التوريع التالط

 .ولىمن المعدل السنوي للسنة األ%    02

 .من المعدل السنوي للسنة الاانية%    51

 .من المعدل السنوي للسنة الاالاة%    51
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 .من المعدل السنوي للسنة الاابعة%    51

 .من المعدل السنوي للسنة الخامسة%    52

 

  تحساا  متطلباااا الجامعااة فااط معاادل النجاااح والاسااوب لغايااة  : (03)المااا ة 

 .    السنة التط تليهاا نتقال من سنة دراسية إلى 

 : السنر ا ولى -: (06)الما ة 

يشتاب  نتقال بال  السنة األولى فط كلية با  األسانال إلاى  ( أ

 :السنة الاانية 

المقارة فط السنة األولى بنجاح  العلميةأل يجتار جميع المواد  -0

 .نقطتين  فما فوق( 5)وأل يحال فيها على معـدل 

سااااعة معتمااادة مااان ( 08)ن أل يااادرس الطالااا  ماااا   يقااال عااا -5

وتحسااا   مااان ، متطلبااااا الجامعاااة اإلجبارياااة وا ختيارياااة 

 منها المواد ا ستدراكية التط يدرسها الطال  نتيجة لاسوبه 

فط امتحال المستوى فاط اللغاة العابياة أو اللغاة ا نجليزياة أو 

 .الحاسوب 

يحااق للطالاا  أل يتقاادم  متحااال تكميلااط إذا رساا  فااط مااادة  -ب

أو مااادتين علميتااين وعلااى الطالاا  أل ياانجح فااط هااذه  علميااة

نقطتاين  فماا ( 5)ا متحاناا التكميلية وأل يحال على معدل 

فوق فط معادل الماواد العلمياة المقاارة فاط هاذه السانة ، وذلاك 

 بل بدأ الفال الدراسط األول من العام الجامعـط التالط ، أماا 

 .فط تلك السنة إذا أخفق الطال  فط تحقيق ذلك فيعتبا راسباً 
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إذا كااال الطالاا  ناجحاااً فااط جميااع المااواد العلميااة المقااارة فااط  -د

نقطتاين  يحاق لاه أل يتقادم ( 5)السنة األولى بمعادل أ ال مـاـن 

 متحااال تكميلااط فااط مااادة علميااة أو مااادتين علميتااين اثنتااين  

يختارها أو يختارهما الطال ، وذلك  بل بدأ الفال األول من 

التالط ، وإذا أخفق فط رفع معدل المواد العلمياة العام الجامعط 

نقطتااين  فمااا فااوق يعتبااا راسااباً فااط الساانة ( 5)المقااارة إلااى 

 .األولى

 -:يعتبا الطال  راسباً فط السنة األولى  -د

المقارة فاط  العلميةإذا رس  فط ثالث مواد أو أكاا من المواد  -0

 .السنةتلك 

فاوكاا فاط ا متحانااا ( د)إذا اخفق فط الحااول علاى عالماة  -5

 . من هذه المادة( ب)التكميلية المشار إليها فط الفقاة 

نقطتااين  فمااا فااوق فااط معاادل المااواد ( 5)إذا لاام يحااال علااى  -3

المقارة فط السنة األولى بعد إجااأ ا متحال التكميلط  العلمية

 من هذه المادة( د)أو الفقاة ( ب)المشار إليه فط الفقاة 

( 03)س الطالاا  أو يعفااى ماان دراسااة مااا مجموعااه لاام ياادرإذا  -4

،  ماان متطلباااا الجامعااة اإلجباريااة وا ختياريااة ساااعة معتماادة

وتحس  من  منها المواد ا ساتدراكية التاط يدرساها الطالا  

نتيجة لاسوبه فط امتحال المستوى فاط اللغاة العابياة أو اللغاة 

 ا نجليزية أو الحاسوب  

ة األولاى يسامح لاه بإعاادة دراساتها إذا رس  الطالا  فاط السان -هـ

 : فط هذه الحالةلماة واةدة وعليه 
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المقاارة لتلاك السانة التاط لام  العلمياةإعادة دراساة جمياع الماواد  .0

وتحس  العالمة الجديادة فوكاا، ( جـ)يحال فيها على عالمة 

 .للمادة المعادة

يعفاااى ماااان دراسااااة أي ماااان متطلباااااا الجامعااااة اإلجباريااااة أو  .5

 . ا كال  د نجح فيهاا ختيارية إذ

يجىىىىوز لىىىىه إعىىىىادة دراسىىىىة متطلبىىىىات الجامعىىىىة اإلجباريىىىىة أو  .3

فمىا دون وتحسىب +( ج)االختيارية التىي تكىون عالمتىه فيهىا 

العالمىىة الجديىىىدة للمىىىادة المعىىىادة فىىي المعىىىدل السىىىنوي للسىىىنة 

 .األولى

 : الثانية والثالثة تانالسن:  (51)الما ة 

ة الاانية إلى السنة الاالاة أو مان يشتاب  نتقال الطال  من السن(: أ

- :السنة الاالاة إلى السنة الاابعة أل يحقق ما يلط 

 .أل يجتار جميع المواد العلمية المقارة لتلك السنة بنجاح  -0

نقطتين فما فوق فط معدل الماواد العلمياة ( 5)أل يحال على  -5

 .المقارة لتلك السنة

بعااد اجتيااار جميااع    يجااور انتقااال الطالاا  للساانة الاابعااة إ ( ب

 .متطلباا الجامعة اإلجبارية وا ختيارية

يحق للطال  أل يتقدم  متحانين تكميليين إذا رس  فط مادة أو ( د

مادتين علميتين من المواد المقاارة فاط السانة الاانياة أو السانة 

بحيم يكول ا متحال فط المادتين التط رس  بهما أو ، الاالاة 

إلاى ماادة علمياة أخااى يقال معادلها باإل اافة  التط رس  بهاا

وعلى الطال  أل ينجح فط هذه ا متحانااا التكميلياة ( د)عن 
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 نقطتااين فمااا فااوق فااط المعاادل( 5)وأل يحااال علااى معاادل 

، وذلااك  باال باادأ الفااال الدراسااط األول ماان العااام  الساانوي

الجامعط التالط ، أما إذا أخفق فط تحقيق ذلك فيعتبا راسباً فط 

يسمح له بإعادة دراستها لماة واةدة وعليه إعاادة و. تلك السنة

دراسااة جميااع المااواد العلميااة المقااارة لتلااك الساانة والتااط لاام 

فاااوكاا وتحتسااا  العالماااة +( جاااـ)يحااال فيهاااا علاااى عالماااة 

 . الجديدة للمادة المعادة

إذا كااال الطالاا  ناجحاااً فااط جميااع المااواد العلميااة المقااارة التااط ( د

الساانة نوي فااط الساانة الاانيااة أو تاادخل فااط ةساااب المعاادل الساا

نقطتاين يحاق لاه أل يتقادم  متحاال ( 5)الاالاة بمعدل أ ال مان 

أو أثنين من المواد العلمية يختارها أو يختارهماا  تكميلط واةد

وذلااك  باال باادأ الفااال األول ماان العااام الجااامعط التااالط وإذا 

نقطتااين  فااوكاا يعتبااا ( 5)اخفااق فااط رفااع معاادل المااواد إلااى 

فاط تلاك السانة ويسامح لاه بإعاادة دراساتها لمااة واةادة  راسباً 

وعليه إعادة دراساة جمياع الماواد العلمياة المقاارة لتلاك السانة 

فااوكاا وتحتساا  +( جااـ)التااط لاام يحااال فيهااا علااى عالمااة 

 . العالمة الجديدة للمادة المعادة

يعتبا الطالا  راساباً فاط السانة الاانياة أو السانة الاالااة فاط أي ( هـ

  -:ة ــحا ا التاليمن ال

إذا رس  فط ثالث ماواد أو أكااا مان الماواد العلمياة المقاارة   -0

 .لتلك السنة
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فوكاا فط ا متحال  التكميلاط ( د)إذا اخفق فط الحاول على   -5

 .من هذه المادة ( د)المشار إليه فط الفقاة 

 العلمياة نقطتين فاوكاا فاط معادل الماواد( 5)إذا لم يحال على  -3

دخل فط ةساب المعدل السنوي فط السنة الاانية المقارة التط ت

أو السنة الاالاة بعد إجااأ ا متحاال التكميلاط المشاار إلياه فاط 

 .من هذه المادة ( د)أو الفقاة ( د)الفقاة 

نقطتاين  فماا فاوق فاط المعادل السانوي ( 5)إذا لم يحاال علاى  -4

 . لتلك السنة

 :السنة الرابعة:  (50)الما ة 

بالاا  الساانة الاابعااة إلااى الساانة الخامسااة أل يشااتاب  نتقااال ( أ

 :يحقق ما يلط

 .للسنة الاابعة بنجاحالمواد المقارة اجتيار جميع  -0

فما فوق فاط المعادل السانوي للسانة  نقطتين( 5)الحاول على  -5

 .الاابعة

فماااا فاااوق فاااط المعااادل  نقطتاااين( 5)إذا ةاااال الطالااا  علاااى ( ب

ةادة، يسامح لاه بالتقادم السنوي للسنة الاابعة ورس  فط ماادة وا

 متحال تكميلط فط تلك المادة، وذلك  بل بدأ الفاال األول مان 

 .العام الجامعط التالط

بعااة فااط أي ماان الحااا ا ايعتبااا الطالاا  راسااباً فااط الساانة الا( د

 :التالية

 .إذا رس  فط مادتين أو أكاا من مواد تلك السنة -0
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المعادل الساانوي فمااا فاوق فااط  نقطتاين( 5)إذا لام يحاال علااى  -5

 .لتلك السنة

مان ( ب)إذا أخفق فط ا متحال التكميلط المشار إليه فاط الفقااة -3

 .هذه المادة

إذا رسا  الطالاا  فااط الساانة الاابعااة يساامح لااه بإعااادة دراسااتها  ( د

وعليااه إعااادة دراسااة جميااع المااواد المقااارة لتلااك . لماااة واةاادة

اا وتحس  لاه فوك+( د)السنة والتط لم يحال فيها على عالمة 

 .  العالمة الجديدة للمادة المعادة

 :السنة الخامسة:  (55)الما ة 

 :يشتاب لنجاح الطال  فط السنة الخامسة أل يحقق ما يلط( أ

 .اجتيار جميع المواد المقارة فط السنة الخامسة -0

فما فوق فاط المعادل السانوي للسانة  نقطتين( 5)الحاول على  -5

 .الخامسة

فماااا فاااوق فاااط المعااادل نقطتاااين ( 5)طالااا  علاااى إذا ةاااال ال (ب

الساانوي للساانة الخامسااة، ورساا  فااط مااادة واةاادة، يساامح لااه 

فط تلك المادة، ويات  ذلك على النحو   متحال تكميلطبالتقدم 

 :التالط

إعااادة تسااجيل المااادة ودفااع الاسااوم المقااارة  :المااادة العمليااة -0 

ادة التادري  إعاويقاوم الطالا  ب ، خالل الفال الايفط التالط

السااااياي فاااط تلاااك الماااادة كماااا وردا سااااعاتها فاااط الخطاااة 

إذا و ، تقاادم فيهااا  متحااال نهااائط مباشاااةً يالدراسااية، وماان ثاام 

 .رس  الطال  فط المادة يعتبا راسباً فط السنة الخامسة
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يتقدم الطال   متحال تكميلاط فاط الماادة وذلاك : المادة النظاية -5

إذا رسا  و. فاس العاام الجاامعط بل بدأ الفال الاايفط مان ن

يعتبااا راسااباً فااط الساانة هااذا ا متحااال التكميلااط الطالاا  فااط 

 .الخامسة

يعتبااا الطالاا  راسااباً فااط الساانة الخامسااة فااط أي ماان الحااا ا ( د

 :التالية

 .إذا رس  فط مادتين أو أكاا من مواد تلك السنة -0

لتلاك  فما فوق فط المعدل السانوي( نقطه 5)إذا لم يحال على  -5

 .السنة

مان ( ب)إذا أخفق فط ا متحال النهائط المشار إلياه فاط الفقااة  -3

 .هذه المادة

إذا رساا  الطالاا  فااط الساانة الخامسااة يساامح لااه بإعااادة دراسااتها ( د

لماة واةدة وعليه إعادة دراساة جمياع الماواد المقاارة والتاط لام 

فاااوكاا وتحسااا  لاااه العالماااة +( د)يحاااال فيهاااا علاااى عالماااة 

 .ة للمادة المعادةالجديد

تجىىري االمتحىىان التكميلىىي لجنىىة مىىن أعضىىاء الهيئىىة التدريسىىية  (أ: (58)المااا ة 

 .يشكلها عميد الكلية المعني

تاصد للطال  عالمته الجديدة فط ا متحال التكميلاط باد ً مان ( ب

 .عالمته فط المادة المعنية

 

تعليمىات، إذا رسىب مىن هىذه ال( 8)مع مراعاة ما ورد فىي المىادة :  (51)الما ة 

الطالب فىي أي سىنة مىن سىنوات الدراسىة فىي كليىة طىب األسىنان 

يسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة، وفي هذه الحالة عليه إعىادة 
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 معىدل المىواد العلميىة حسىاب فىي التىي تىدخل دراسة جميع المواد

السنة ، ويعفى طالب السنة األولى من إعادة دراسة  أي مىن  لتلك

المقىررة فىي السىنة األولىى إذا كىان قىد حصىل فيهىا  لميىةالمواد الع

فىىأكثر ويعفىىى الطالىىب فىىي بىىاقي السىىنوات مىىن ( ج)علىىى عالمىىة 

السىنة إذا  المقىررة فىي تلىك  إعادة دراسىة  أي مىن المىواد العلميىة

 .فأكثر+( ج )كان قد حصل فيها على عالمة 

 

مىىىن الحىىىالتين  يعتبىىىر الطالىىىب مفصىىىوالً مىىىن الكليىىىة، فىىىي أي( أ :  (52)الماااا ة 

 :التاليتين

إذا لااام يساااتطع اجتياااار أي سااانة دراساااية فاااط مااادة سااانتين  -0

 .جامعيتين

من هاذه  (8)المادة من ( ب)فقاة المع مااعاة ما ورد فط  -5

إذا لم يستطع إكمال دراسته فاط الكلياة خاالل . التعليماا

 المدة المسموح بها 

 

 يااادر مااديا القبااول والتسااجيل  ااااراا الفااال ماان الكليااة( ب

 .ويادر مجلس العمداأ  ااراا الفال النهائط من الجامعة

يعد إعالل  ااراا اإلنذار و الفال النهائط مان الجامعاة وأي ( د

أمور أكاديمية أخاى تخص الطلبة على لوةاة اإلعالنااا فاط 

 .الكلية تبليغاً بالمعنى القانونط

ة أقصىىاها للطالىىب أن يتقىىدم بطلىىب لتأجيىىل دراسىىته خىىالل مىىد( أ:  (59)المااا ة 

اسبوعان من بدء العام الدراسي الذي يود تأجيلىه،إذا تىوافرت 

لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة بالتأجيل، وذلك وفقاً لما 

 :يلي
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 .إذا كال التوجيل المطلوب لمدة سنة دراسية واةدة: العميد -0

إذا كااال التوجياال المطلااوب لماادة تزيااد علااى ساانة : المجلااس -5

 . تتجاور سنتين دراسيتين متالتيندراسية واةدة و 

بعاااذر النسااابة يعتباااا الطالااا  الاااذي تجااااور مجماااوع غياباااه ( ب

ماان الساااعاا  (6)ماان المااادة ( ب)المسااموح بهااا فااط الفقاااة 

المقااارة لجميااع المااواد الدراسااية منسااحباً ماان الساانة الدراسااية 

وياب  فط سجله مالةظة منسح ، وتعتبا دراسته لتلك السانة 

 .لة مؤجالدراسية 

إذا بدأ التدريس فط أي من الفاول الدراسية، ولم يكن الطال  ( د

مسجالً لذلك الفال أو ماؤجالً لتلاك السانة، يعتباا تساجيله فاط 

الجامعة ملغى، إ  إذا تقدم بعذر  هاي تقبله الجهة المختااة، 

 :وذلك وفقاً لما يلط

عاان الحااد المسااموح بااه ماان  ا نقطاااعإذا لاام يتجاااور : العميااد -0

وإذا  باال العميااد العااذر يعاااد ((. د)، فقاااة (6)المااادة )لغياااب ا

تسجيل الطال  فط الجامعة وعليه إكمال دراسته لاذلك الفاال 

 . الدراسط

الحاد المساموح باه مان الغيااب  ا نقطااعإذا تجااور : : المجلس -5

وإذا . ولكنه لم يتجاور ستة أساابيع مان بداياة الفاال الدراساط

تاوجيالً، ويحسا  مان  ا نقطااعهاذا   بل المجلس عاذره يعتباا

 . من الحد األ اى المسموح به للتوجيل

عن الدراسة أكاا مان ساتة  ا نقطاعإذا تجاور : مجلس العمداأ -3

وإذا  باال مجلااس العمااداأ  ، أسااابيع ماان بدايااة الفااال الدراسااط
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تااوجيالً، ويحساا  ماان  اامن الحااد  ا نقطاااععااذره يعتبااا هااذا 

 .لاأل اى المسموح به للتوجي

بطلا  ل نساحاب مان الدراساة علاى أل لعميد للطال  أل يتقدم ل( د

يتم ذلك  بل أربعة أسابيع على األ ل من نهاية العام الدراساط، 

وإذا وافق العميد على الطل  تعتبا دراسة الطالا  لاذلك العاام 

 .مؤجلة

من هاذه الماادة،   يجاور أل ( و)مع مااعاة ما ورد فط الفقاة ( هـ

التوجيل بيلة مدة دراسة الطال  سانتين دراسايتين تتجاور مدة 

 .سواأ أمتاالً كال التوجيل ام منقطعاً 

إذا أو عاا  علااى الطالاا  عقوبااة الفااال المؤ اا  أو عقوبااة ( و

توديبية تت من ألغاأ تسجيل المواد التط سجلها فاط أي سانة 

( أو إلغااااأ التساااجيل/السااانة و)دراساااية، فتعتباااا هاااذه المااادة 

وتحس  من  امن الحاد األعلاى المساموح  توجيالً للدراسة،

به التوجيل، ويجور تجاور الحد األعلى لمدة التوجيل لغايااا 

 .تنفيذ العقوبة التوديبية فقط

ماان هااذه المااادة،   ( و)و ( ب)مااع مااعاااة مااا ورد فااط الفقاااة ( ر

من الدراسة للطال  الجديد  ا نسحابيجور توجيل الدراسة أو 

ساانة دراسااية واةاادة علااى التحا ااه أو المنتقاال إ  بعااد م ااط 

 .بالكلية

  تحساا  ماادة التوجياال ماان الحااد األعلااى للماادة المسااموح بهااا ( ح

 (.D.D.S)للحاول على درجة دكتور فط ب  األسنال 
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يجور انتقال الطال  مان كلياة أخااى فاط الجامعاة إلاى الكلياة إذا ( أ: (53)الما ة 

 :انطبق عليه الشابال التاليال

الماته فط الاانوية العاماة مقباو ً تنافساياً فاط أل يكول معدل ع -0

الكليااة ساانة ةاااوله علااى الاانويااة العامااة أو فااط الساانة التااط 

 .ياغ  فيها فط ا نتقال

 .ال يتوافا له مقعد شاغا فط الكلية -5

فط نهاياة الااس    يحق للطال  المفاول من كلية الط  أو ( ب

 .الكلية ا نتقال إلى السنة التط ياغ  ا نتقال فيها

عند انتقال الطالا  إلاى الكلياة تحسا  لاه الماواد التاط يختارهاا ( د

ماان المااواد التااط درسااها فااط الكليااة المنتقاال منهااا إذا كاناا  ماان 

 من الخطاة الدراساية للكلياة، وتادخل عالمااا تلاك الماواد فاط 

 .المعدل التااكمط للطال 

عىىة أخىىرى إلىىى شىىروط االنتقىىال مىىن كليىىة طىىب األسىىنان فىىي جام : (53)المااادة 

 :الكلية

يجااور النظااا فااط انتقااال الطلبااة إلااى الكليااة فااط ةالااة وجااود  :أوالا 

 :شواغا لهم ةس  الشاوب التالية

أل يكول الطال  منتقالً من كلياة با  أسانال تعتاا  بهاا ( أ

 .الجامعة

أل يكول معدل الطال  فط الاانوية العامة مقبو ً تنافسياً ( ب

اانويااة العامااة، أو سااانة فااط الكليااة ساانة ةاااوله علااى ال

تسجيله فط الجامعة، وأل يكول  د ةال على تقاديا جياد 
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جداً على األ ال فاط المعادل التااكماط للماواد التاط درساها 

 .فط الجامعة التط ياغ  فط ا نتقال منها

أل يكول ا نتقال لمستوى السنة الاانية والاالاة فقط، و  ( د

الاالاااة، وعلااى يجااور ا نتقااال إلااى اي ساانة فااوق الساانة 

الطالاا  المنتقاال إلااى الكليااة أل ياادرس علااى األ اال ثااالث 

 .سنواا دراسية متتالية فيها  بل تخاجه

  تدخل عالماا المواد التاط درساها الطالا   بال انتقالاه ( د

إلى الكلية فط ةساب المعدل السنوي أو المعادل التااكماط 

 .لدراسته فيها

قاااال الطلباااة لكلياااة بااا  لجناااة انت)تشاااكل لجناااة تسااامى ( أ: ثانيااااا 

، ماان أةااد نااواب الااائيس والعميااد ومااديا القبااول (األساانال

والتسااجيل للنظااا فااط بلباااا انتقااال الطلبااة إلااى الكليااة ماان 

 .جامعاا أخاى

تقااوم الكليااة بتحديااد مسااتوى الساانة التااط يمكاان التحاااق ( ب

. الطالاا  بهااا، وذلااك فااط  ااوأ الخطااة الدراسااية المقااارة

ن الطالاا  دراسااة بعااض المااواد ويجااور للكليااة أل تطلاا  ماا

التط تااها متممة للسنة الدراسية التط تم  معادلتها له علاى 

الجامعاة  وعالماا متطلبااا  أل تحس  عالماا هذه المواد

فاااط المعااادل السااانوي للسااانة التاااط تااام تحدياااد مساااتواه فيهاااا 

ألغااااض اةتساااب المعاادل التااكمااط العااام و  تحساا  فااط 

تام تحدياد مساتواه فيهاا ألغاااض المعدل السنوي للسنة التط 
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ا نتقال من سنة ألخااى، و  يجاور للطالا  ا نتقاال للسانة 

 .التالية إ  بعد نجاةه فط هذه المواد

ياااتم تقاااديم بلباااا ا نتقاااال إلاااى وةاادة القباااول والتساااجيل،  :ثالثاااا 

ويادر القاار بالموافقة أو عدم الموافقة من لجناة ا نتقاال، 

 يكول ا نتقال لماة واةدة فقط وفط أي ةال من األةوال

إذا  بل بال  جديد فاط الكلياة، وكاال هاذا الطالا   اد درس  :رابعاا 

بنجاااح مااواد فااط جامعااة أخاااى أو كليااة جامعيااة أو معهااد 

جامعط تعتا  بها الجامعة، فإنه يجور للكلية تحديد مستوى 

السنة التط يمكن التحاق الطالا  بهاا و  تحسا  هاذه الماواد 

لسااانوي أو التااكماااط، ويجاااور أل يطلااا  مااان فاااط معدلاااه ا

الطالااا  دراساااة بعاااض الماااواد التاااط تااهاااا متمماااة للسااانة 

الدراسية التط تم  معادلتها له على أل تحس  عالماا هذه 

فاط المعادل السانوي   الجامعاة  وعالمااا متطلبااا  الماواد

للسنة التط تم تحديد مستواه فيها ألغاااض اةتسااب المعادل 

  تحس  فط المعدل السنوي للسنة التاط تام التااكمط العام و

تحديد مستواه فيها ألغااض ا نتقاال مان سانة ألخااى، و  

يجور للطال  ا نتقاال للسانة التالياة إ  بعاد نجاةاه فاط هاذه 

 .المواد

إذا  بل بال  فط الكلية كطال  مستجد، وكال هذا الطال   :خا ساا 

مياة  د درس ماواد  امن متطلبااا ةااوله علاى درجاة عل

 بل  بوله فط الكلية، وكان  هذه المواد  من خطة الدراسة 

فط الكلية فإنه يجور للكلية تحدياد مساتوى السانة التاط يمكان 
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ويجااور للكليااة أل تطلاا  ماان الطالاا  . التحاااق الطالاا  بهااا

تااهااا متممااة للساانة التااط تماا  دراسااة بعااض المااواد التااط 

عالمااا و  معادلتها له على أل تحس  عالمااا هاذه الماواد

فط المعدل السنوي للسنة التاط تام تحدياد   الجامعة  متطلباا

مستواه فيها ألغاااض اةتسااب المعادل التااكماط العاام و  

فط المعدل السنوي للسنة التط تم تحدياد مساتواه فيهاا  تحس 

ماان ساانة ألخاااى،  و  يجااور للطالاا   ألغااااض ا نتقااال

وتطباق . ذه الماوادا نتقال للسنة التالية إ  بعد نجاةاه فاط ها

علااى الطالاا  فااط هااذه الحالااة أةكااام ا نتقااال الخااارجط ماان 

 .ةيم المدة الزمنية

إذا رس  الطال  الجديد أو المستجد فاط السانة التاط انتقال  :سا ساا 

إليهااا يساامح لااه بإعااادة دراسااتها لماااة واةاادة، وعليااه إعااادة 

دراسة جميع الماواد المقاارة لتلاك السانة ةسا  ناص الماادة 

 .من هذه التعليماا وتحس  العالماا الجديدة للمواد (54)

حسب المعدل العام للطالب المنتقل إلى الكلية والحد األعلى لمىدة ي : (56)الما ة 

 :الدراسة حسب األسس التالية

 .الطالب المنوقل إلى السنر الثانير -0

 .من المعدل السنوي للسنة الاانية% 51

 .لاةمن المعدل السنوي للسنة الاا% 52

 .من المعدل السنوي للسنة الاابعة% 52

 .من المعدل السنوي للسنة الخامسة% 31

 .ويكول الحد األعلى لمدة الدراسة فط هذه الحالة س  سنواا
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 :الطالب المنوقل إلى السنر الثالثر -5

 .من المعدل السنوي للسنة الاالاة% 31

 .من المعدل السنوي للسنة الاابعة% 31

 .السنوي للسنة الخامسةمن المعدل % 41

 .ويكول الحد األعلى لمدة الدراسة فط هذه الحالة خمس سنواا

يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب الجديد وذلك لغايات التأجيل  : (81)المادة 

 .واالنسحاب من الكلية

 .التدريب السريري خارج مستشفى الجامعة: (80)الما ة 

الاابعاااة )ة فاااط الكلياااة يجاااور تااادري  بلباااة السااانواا السااااياي

ساااااياياً فااااط مستشاااافى أو ماكااااز أو معهااااد خااااار ( والخامسااااة

بالتشااخيص والعااالد فااط المملكااة األردنيااة الهاشاامية، وذلااك ببقاااً 

للمعاييا التط ت عها الكلية، ويتم تحديد تلك المستشفياا والمااكز 

 .والمعاهد بقاار من رئيس الجامعة، بناًأ على تنسي  المجلس

تتم مراقبة ومتابعة التدريب السريري لطلبة الكلية في السنوات ( أ:  (85)الما ة 

مىىن خىىالل نمىىوذج المتطلبىىات ( الرابعىىة والخامسىىة)السىىريرية 

العمليىىة للتىىدريب السىىريري الخىىاص بكىىل مىىادة مىىن علىىوم طىىب 

األسىىنان السىىريرية، ويسىىلم الطالىىب النمىىوذج الخىىاص فىىي بدايىىة 

اصىىىىة بكىىىىل مىىىىريض العىىىىام الدراسىىىىي لتىىىىدوين المعلومىىىىات الخ

واإلجىىراءات التىىي تىىم انجازهىىا وتوقيعهىىا مىىن المشىىرف علىىى 

 .التدريب
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يقّيم الطالب استناداً للعالمىات التىي سىجلت لاجىراءات التىي ( ب 

أنجزهىىا الطالىىب والموقعىىة مىىن المشىىرف علىىى التىىدريب علىىى 

 .نموذج خاص بعالمات المتطلبات يحتفظ به القسم

للطالىب المسىجل ( D.D.S)ي طىب األسىنان تمنح درجة دكتور ف: ( 88)الما ة 

 :والمنتظم في الكلية بعد إتمام الشروط التالية

النجاح فط جميع المواد المطلوبة للتخااد فاط الخطاة الدراساية  -0

 .للكلية

فااط ( نقطااه 5)الحاااول علااى معاادل تااكمااط عااام   يقاال عاان  -5

المااواد التااط تاادخل فااط ةساااب المعاادل التااكمااط ةساا  الخطااة 

 .ية للكليةالدراس

عاادم تجاااور الحااد األعلااى ماان الساانواا الدراسااية، ةساا  مااا  -3

 .تنص عليه هذه التعليماا

تمنح شاهاداا التخااد عناد اساتحقا ها فاط نهاياة كال عاام دراساط : ( 81)الما ة 

 .ويكول ةفل التخاد ماة واةدة فط نهاية الفال الاانط

ة عاان مجلااس العمااداأ تلغااط هااذه التعليماااا التعليماااا الاااادر: ( 82)المااا ة 

 .وتعديالتها 03/01/5118تاريخ (605/5118)بقااره ر م 

يب  مجلس العمداأ فط الحا ا التط لم يااد عليهاا ناص فاط هاذه : ( 89)الما ة  

 .التعليماا

عميااد الكليااة ومااديا القبااول والتسااجيل مسااؤو ل عاان تنفيااذ هااذه :( 83)المااا ة 

 التعليماا
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كالوريوس لحملر  بلوم كليات المجومع  ن  رلحي تعليمات  نح  رور الب

وزارة الوربير والوعليم  
0
 

 

 

تعليماا منح درجة البكاالوريوس لحملاة " تُسمى هذه التعليماا  -(: 0) الما ة 

دبلاااوم  كليااااا المجتماااع مااان ماشاااحط ورارة التابياااة والتعلااايم 

 ". من بانامج التوهيل التابوي

ماااا علااى ةملااة دبلااوم كلياااا المجتمااع  اامن تطبااق هااذه التعلي -(: 5) الما ة 

بانااامج التوهياال التابااوي، ويعماال بهااا اعتباااراً ماان باادأ العااام 

 .66/67الجامعط 

 

 القبـــــــــــــول

 

يقبال فااط الجامعااة فااط هااذا البانااامج ماان تاشااحه ورارة التابيااة  -(: 8) الما ة 

والتعليم فقاط مان الحاصالين علاى دبلاوم كليااا المجتماع  امن 

 .عداد التط يتم ا تفاق عليها، سنوياً لنيل درجة البكالوريوساأل

يقبااال الطلباااة فاااط تخااااااا كلياااة العلاااوم التابوياااة المنااااظاة  -(: 1) الما ة 

لتخاااااااتهم فااااط دبلااااوم كلياااااا المجتمااااع، ويجااااور  بااااول 

 .التخاااا كافة فط بانامج معلم صف

 

  دة الدراسر والعبء الدراسي

 

الحد األدنى للحاول علاى درجاة البكاالوريوس سانتال - 0      -(: 2) الما ة 

ساااتة فااااول دراساااية بماااا فاااط الفاااال " دراسااايتال، 

 " .الايفط 

الحااد األعلااى للماادة التااط يق اايها الطالاا  مسااجالً فااط - 5

الدراساااة للحااااول علاااى درجاااة البكاااالوريوس أرباااع 

 .سنواا دراسية



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 303 

 .يعتبا الفال الايفط فاالً دراسياً عادياً - 3  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .50/7/0666تاريخ ( 028/66)صادرة عن مجلس العمداأ بقااره ر م     -0

يكاااول الحاااد األدناااى للسااااعاا المعتمااادة التاااط يدرساااها - 4

سااعاا ( 6)الطال  المسجل لنيل درجاة البكاالوريوس 

معتماادة فااط الفااال الواةااد، ويسااتانى ماان ذلااك الطالاا  

 .يتو ع تخاجه فط نهاية ذلك الفال الذي

يكااول الحااد األعلااى للساااعاا المعتماادة التااط يدرسااها -  2

ساعاا ( 01)الطال  المسجل لنيل درجة البكالوريوس 

معتمدة فاط أي فاال مان فااول دراساته بماا فاط ذلاك 

 .الفال الايفط

( 03)يجور أل يال الحد األعلى للع أ الدراسط إلاى - 6

ن الفااالين األول والاااانط إذا ساااعة معتماادة فااط أي ماا

كال تخاد الطال  فط أي منهما يتو ف على ذلك العدد 

 .من الساعاا

( 05)يجور أل يال الحد األعلى للع أ الدراسط إلاى - 7

سااااعة معتمااادة فاااط الفاااال الاااايفط إذا كاااال تخااااد 

 .الطال  فيه يتو ف على ذلك العدد من الساعاا

بااااااامج    يجاااااور للطالااااا  المساااااجل فاااااط أي مااااان-  8

البكالوريوس أل يلتحاق باوي باناامج أخاا فاط الجامعاة 

 .مهما كال نوعه أو مستواه

 

 تأويــــــل الدراســــــــر

 

يجااااور للطالاااا  أل يؤجاااال دراسااااته لماااادة   تتجاااااور فااااالين  -(: 9) الما ة 

دراسااايين، و  تحسااا  مااادة التوجيااال مااان الحاااد األعلاااى للمااادة 

 .المسموح بها للدراسة

 

 ام عا ـــــــــرأ كــــــــ
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إذا تو ف اةتمال تخاد بال  على مادة واةدة وكانا  - أ      -(: 3) الما ة 

هذه المادة غيا مطاوةة فاط الفاال الاذي يتخااد فياه 

أو كانااا  مطاوةاااة ومتعار اااة ماااع ماااادة أخااااى  أو 

كاناا  المااادة المطلوبااة مطاوةااة ولكنهااا تتعااارض مااع 

يااة والتعلاايم، دوامااه المدرسااط المعتمااد ماان ورارة التاب

فللعمياد، بعاد أخاذ رأي رئايس القسام أل يوافاق علاى أل 

ياادرس الطالاا  مااادة بديلااة عنهااا علااى أل يعلاام مااديا 

 .القبول والتسجيل بذلك

تطبق تعليماا منح درجاة البكاالوريوس علاى الحاا ا - ب 

 .التط لم ياد فيها نص فط هذه التعليماا
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لغر العربير لطلبر البكالوريوس ني تعليمات ا وحان الكقاءة اللغوير ني ال

 الجا عر ا ر نير

 51/9/5112تاريخ ( 013/5112)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 

تعليماا امتحال الكفاأة اللغوية فط اللغاة ) تُسمى هذه التعليماا  -(: 0) الما ة 

، ويعمال بهاا (العابية لطلبة البكاالوريوس فاط الجامعاة األردنياة

 .5112/5116ن بدأ العام الجامعط اعتباراً م

يكول لأللفاظ والعباراا التالية المعانط المخااة لهاا أدنااه ماا  -(: 5) الما ة 

- :لم تدل القاينة على غيا ذلك

 .الجامعة األردنية :الجامعــة    

 .رئيس الجامعة :الائيــس    

 .ماكز اللغاا فط الجامعة :الماكـــز    

فاأة اللغوية فط اللغاة العابياة لطلباة امتحال الك :ا متحال 

 .البكالوريوس فط الجامعة

يعقد ا متحال لجمياع بلباة ماةلاة البكاالوريوس الاذين - أ      -(: 8) الما ة 

يلتحقااول بالجامعااة اعتباااراً ماان بدايااة العااام الجااامعط 

5112/5116. 

يعقد ا متحال للطال   بل بدأ الدراسة فط الفال الذي - ب 

ويجور عقده للماة الاانية فط الفال الدراساط  بل فيه، 

المعنط للطلبة الذين  بلوا بعد عقد ا متحال األول، ويتم 

 .ذلك خالل فتاة السح  واإل افة

- :تستوفى رسوم ا متحال على النحو التالط -(: 1) الما ة 

ساابعة دنااانيا ماان الطالاا  الااذي ياادفع رسااومه بالاادينار - أ 

 .األردنط

اا أمايكية من الطال  الذي يدفع رساومه عشاة دو ر- ب 

 .بالدو ر

يااانف الطلباااة المتقاادمول لالمتحاااال فاااط  ااوأ نتاااائجهم إلاااى  -(: 2) الما ة 

- :فئتين

فئااة تعفااى ماان مااادة مهاااراا ا تاااال باللغااة العابيااة - أ 

وتاادرس مااادة مهاااراا ا تاااال باللغااة ( 0210010)

 (.0210015)العابية 

مهااراا ا تااال باللغاة العابياة  فئة   تعفى مان ماادة- ب 

وتدرس المادتين مهاراا ا تاال باللغة ( 0210010)
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ومهااااااراا ا تااااااال باللغاااااة ( 0210010)العابياااااة 

 (.0210015)العابية 

بادول عااذر )يعتباا الطالا  الاذي يتغياا  عان ا متحاال - أ      -(: 9) الما ة 

 .راسباً فيه( يعتمده مديا الماكز

هط الجهة المخولة  عتماد اعاذار الطلباة إدارة الماكز - ب 

 .عن الغياب عن ا متحال

يقااوم الماكااز بعقااد امتحااال تعوي ااط فااط موعااد يقاااره - د 

مديا الماكز للطلبة الذين يتغيبول عان ا متحاال بعاذر 

 .مقبول

تُشكل لجنة متخااة لو ع أسائلة ا متحاال مان  بال - أ      -(: 3) الما ة 

 .كافية فط مال هذه ا متحاناا الماكز ممن لديهم خباة

 .تشكل لجنة ل شاا  على عقد وإدارة ا متحال- ب    

تقااوم وةاادة القبااول والتسااجيل بتزويااد الماكااز بقااوائم - أ      -(: 3) الما ة 

الطلبة المقباولين فاط كال فاال دراساط ماورعين علاى 

 . اعاا ا متحال

تااائج يقااوم الماكااز بتزويااد وةاادة القبااول والتسااجيل بن- ب 

- :الطلبة فط ا متحال بوسيلتين هما

 . ار ةاسوبط    - 

نسخة من النتائج وذلاك ةسا  القاوائم الماسالة - 

 .من وةدة القبول والتسجيل

مديا الماكز ومديا القبول والتسجيل مسؤو ل عن تطبيق هاذه  -(: 6) الما ة 

 .التعليماا

يهااا نااص فااط هااذه يباا  الااائيس فااط الحااا ا التااط لاام ياااد عل -(:01)الما ة 

 .التعليماا
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تعليمات ا وحان الكقاءة اللغوير ني اللغر االنجليزير لطلبر البكالوريوس ني 

 الجا عر ا ر نير

 02/0/5110تاريخ ( 00/5110)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 (8)اسونا اا   كام الما ة 

  ني نظام  نح الدروات العلمير والدروات الق رير والشها ات) ن 

 الجا عر ا ر نير 

 

تعليماا امتحال الكفاأة اللغوية فط اللغاة ) تُسمى هذه التعليماا  -(: 0) الما ة 

، ويعماال (ا نجليزيااة لطلبااة البكااالوريوس فااط الجامعااة األردنيااة

 .5111/5110بها اعتباراً من بدأ العام الجامعط 

المخااة لهاا أدنااه ماا  يكول لأللفاظ والعباراا التالية المعانط -(: 5) الما ة 

- :لم تدل القاينة على غيا ذلك

 .الجامعة األردنية :الجامعـــة    

 .ــةرئيس الجامع :الائيـــس    

 .ماكز اللغاا فط الجامعة :الماكـــز    

امتحااال الكفاااأة اللغويااة فااط اللغااة ا نجليزيااة  :ا متحـال    

 .لطلبة البكالوريوس فط الجامعة     

( 8 )الما ة 
1
يعقد ا متحال لجمياع بلباة ماةلاة البكاالوريوس الاذين - أ      -:

يلتحقااول بالجامعااة اعتباااراً ماان بدايااة العااام الجااامعط 

5111/5110. 

يعقد ا متحال للطال   بل بدأ الدراسة فط الفال الذي - ب 

 بل فيه، ويجور عقده للماة الاانية فط الفال الدراساط 

ن  بلااوا بعااد عقااد ا متحااال المعنااط ألولئااك الطلبااة الااذي

 .األول، ويتم ذلك خالل فتاة السح  واإل افة

بادول عااذر )يعتباا الطالا  الاذي يتغياا  عان ا متحاال - د 

راسباً فيه، وعليه فاط هاذه الحالاة ( يعتمده ماكز اللغاا

دراسااااااااة مااااااااادة اللغااااااااة ا نجليزيااااااااة ا سااااااااتدراكية 

(0215166.) 

                                                 

 .31/4/5110تاريخ (  73/5110 ) معدله بقاار مجلس العمداأ ر م -0
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ي ااط فااط موعااد يقااوم ماكااز اللغاااا بعقااد امتحااال تعو –د 

يقاره مديا الماكز للطلبة الذين يتغيبول عن ا متحاال 

 .بعذر مقبول
 

 

 

- :تستوفى رسوم ا متحال على النحو التالط -(: 1) الما ة 

ساابعة دنااانيا ماان الطالاا  الااذي ياادفع رسااومه بالاادينار - أ 

 .األردنط

عشاة دو راا أمايكية من الطال  الذي يدفع رساومه - ب 

  .بالدو ر

-(: 2) لما ة ا
0
  يجور للطال  التساجيل فاط ماادة مهااراا ا تااال فاط اللغاة  

أو ماااادة مهااااراا ا تااااال فاااط ( 0215010( )0)ا نجليزياااة 

إ  بعد النجاح فط ا متحال، ( 0215015( )5)اللغة ا نجليزية 

 (.0215166)أو اجتيار مادة اللغة ا نجليزية ا ستدراكية 

تشكل لجنة متخااة لو ع أسائلة ا متحاال مان  بال - أ      -(: 9) الما ة 

 .الماكز ممن لديهم خباة كافية فط مال هذه ا متحاناا

 .تشكل لجنة ل شاا  على عقد وإدارة ا متحال- ب    

يقوم الماكز بطاح عدد كا  من الشع  لمادة اللغاة ا نجليزياة  -(: 3) الما ة 

اساابين فااط ا متحااال، ا سااتدراكية، وذلااك  سااتيعاب الطلبااة الا

ويبدأ التدريس فط هذه الشع  اعتباراً من بداية األسابوع الاالام 

 .من الفال الدراسط

تقااوم وةاادة القبااول والتسااجيل بتزويااد الماكااز بقااوائم - أ      -(: 3) الما ة 

الطلبة المقباولين فاط كال فاال دراساط ماورعين علاى 

 . اعاا ا متحال

لقبااول والتسااجيل بنتااائج يقااوم الماكااز بتزويااد وةاادة ا- ب 

- :الطلبة فط ا متحال بوسيلتين هما 

 . ار ةاسوبط    - 

نسخة من النتائج وذلاك ةسا  القاوائم الماسالة - 

 .من وةدة القبول والتسجيل

( 0215166)  تحتسااا  ماااادة اللغاااة ا نجليزياااة ا ساااتدراكية  -(: 6) الما ة 

 .جزأاً من الخطة الدراسية للطال 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .02/4/5115تاااااااااااااريخ (  78/5115 ) معدلااااااااااااه بقاااااااااااااار المجلااااااااااااس ر اااااااااااام      -0

    

يب  رئيس الجامعة فط الحا ا التط لم ياد عليها نص فط هاذه  -(:01)الما ة 

 .التعليماا

مديا الماكز ومديا القبول والتسجيل مسؤو ل عن تطبيق هاذه  -(:00)الما ة 

   .التعليماا
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ني برا ج  ( عدا االنجليزير ) تعليمات ا وحان الكقاءة ني اللغات ا ونبير  

 البكالوريوس 

 الجا عر ا ر نير  –بكلير اللغات ا ونبير 

  01/1/5101تاريخ ( 061/5101)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 5116 ن اانون الجا عات ا ر نير لعام ( 00/ب/03)بمقوضى الما ة 

 

تعليمااااا امتحاااال الكفااااأة فاااط اللغااااا )تسااامى هاااذه التعليمااااا  -( :0)ة الماد

فاط بااامج البكاالوريوس فاط كلياة (  عدا اإلنجليزياة ) األجنبية 

، ويعماال بهااا اعتباااراً ماان باادأ العااام الجااامعط (اللغاااا األجنبيااة

5116/5101 . 

أدناه ما  يكول لأللفاظ والعباراا اآلتية  المعانط المخااة لها   -( :5)الما ة 

  -:لم تدل القاينة على غيا ذلك 

 . الجامعة األردنية  : الجامعـــــة       

 . رئيس الجامعـة   : الائيــــس        

 .كلية اللغاا األجنبية فط الجامعة :    الكليـــــــة      

الفانسية ، األلمانية ، ا يطالية ، ا سبانية ، :   اللغاا األجنبية 

الاينية، التاكية ، الاوسية ،وأية  الكورية، 

لغة أجنبية أخاى  تدرس على مستوى 

دا ــع) البكالوريوس فط المستقبل 

 (.  اإلنجليزية 

فاااط   اا األجنبياااةامتحاااال الكفااااأة فاااط اللغااا:  ا متحـاااـال       

  بااااامج البكاااالوريوس فاااط كلياااة اللغااااا

 .األجنبية

رياً للطلبة  الااغبين فاط التقادم لاه مان يكول عقد ا متحال اختيا. أ -( :8)الما ة 

بلبة البكالوريوس فط كلية اللغاا األجنبية الذين درسوا ماادتط 

ماان اللغااة األجنبيااة المعنيااة  اعتباااراً ماان ( 5)و ( 0)التخاااص 

 .  5116/5101بدأ العام الجامعط 

يعقااد ا متحااال فااط نهايااة الفااال الاااانط ماان التحاااق الطالاا    . ب

 .ة بالدراسة فط الجامع

يهد  ا متحال إلى إتاةة الفاصة للطلباة الاذين يتقناول أساساياا  -( :1)الما ة 

اللغااة  األجنبيااة المعنيااة اتقاناااً جيااداً إلعفاااأه ماان دراسااة المااادة 

   .المكافة  فط تلك اللغة
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  -:تستوفى رسوم ا متحال على النحو اآلتط    -( :2)الما ة 

 . سومه بالدينار األردنط سبعة دنانيا من الطال  الذي يدفع ر . أ

عشااااة دو راا أمايكياااة مااان الطالااا  الاااذي يااادفع رساااومه  . ب

 . بالدو ر 

  -:يانف الطلبة المتقدمول لالمتحال فط  وأ نتائجهم إلى فئتين  -( :9)الما ة 

اللغاة الفانساية المكافاة ) فئة تعفى من المادة المكافاة المعنياة   . أ

،اللغاااة (5513166)، اللغاااة ا يطالياااة المكافاااة (  5515166)

 ( .، الــخ ( 5513162)األلمانية المكافة 

فئة   تعفى من الماادة المكافاة، وتادرس تلاك الماادة بعاد نهاياة  . ب

 . الفال الاانط  من كل عام  

يشكل عميد الكلية لجنة متخااة لو ع أسئلة ا متحال ممان . أ  -( :3)الما ة 

 .  تتوفالديهم خباة كافية فط مال هذه ا متحاناا

يشاااكل عمياااد الكلياااة لجناااة ل شااااا  علاااى عقاااد ا متحاااال . ب

 . ه ــوإدارت

 

تاازود وةاادة القبااول والتسااجيل الكليااة بقااوائم الطلبااة الااااغبين . أ -( :3)المااا ة 

بالتقدم لالمتحال فط نهاية الفال الدراسط الااانط مان التحااق 

 . وتكول هذه القوائم الكتاونية وور ية . الطال  بالجامعة 

تزود عمادة الكلياة وةادة القباول والتساجيل بنتاائج الطلباة فاط  .ب

  -:ا متحال بوسيلتين هما 

 .  ار ةاسوبط  -

نسخة ور ية من النتائج وذلك ةس  القاوائم الماسالة مان  -

 . وةدة القبول والتسجيل 

عمياد الكلياة ومااديا القباول والتساجيل مسااؤو ل عان تطبياق هااذه  -( :6)الماا ة 

 .التعليماا 

يباا  الااائيس فااط الحااا ا التااط لاام ياااد عليهااا نااص فااط هااذه  -( :01) ة الما

 . التعليماا 
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 نجليزيرإلتعليمات ا وحان الكقاءة ني اللغر ا

 نجليزير والبرا ج المشوركراإلاللغر  ني برا جلطلبر البكالوريوس 

الجا عر ا ر نير /كلير اللغات ا ونبير ب
1
 

اانون )  ن ( 00/ب/05)إلى نص الما ة  صا رة عن  جلس العمداء اسونا اا 

 .وتعديالته(  5110لسنر ( 15)الجا عات ا ر نير الرسمير رام 
 

تعليماا امتحال الكفاأة فط اللغة ا نجليزية )تسمى هذه التعليماا - ( :0)المادة 

لطلبااااة البكااااالوريوس فااااط باااااامج اللغااااة ا نجليزيااااة والباااااامج 

عمال بهاا اعتبااراً مان بادأ ، وي(ياةالمشتاكة فط كلية اللغاا األجنب

 . 5116/5101الجامعط العام 

يكول لأللفاظ والعباراا التالية المعانط المخااة لها أدناه ما لم - ( :5)الما ة 

  -:تدل القاينة على غيا ذلك 

 . الجامعة األردنية :         الجا عـــــر  

 . رئيس الجامعـة  :             الرئيــــس

 .كلية اللغاا األجنبية فط الجامعة :             ــــرالكليـــ

امتحااااال الكفاااااأة فااااط اللغااااة ا نجليزياااااة :            اال وحـااااـان

لطلبااااة البكااااالوريوس فااااط (    5510168)

ة والباامج المشاتاكة نجليـزيـباامج اللغة ا 

 . بكلية اللغاا األجنبية

لياة التاط تجماع بااامج البكاالوريوس فاط الك  :البرا ج المشوركر 

اللغتااين )بااين اللغااة اإلنجليزيااة ولغااة أخاااى

اإلنجليزياااااااااااااة، اللغتاااااااااااااين / األلمانياااااااااااااة

 ( .الخ --اإلنجليزية، /اإليطالية

يعقااد ا متحااال لجميااع بلبااة ماةلااة البكااالوريوس فااط باااامج .  أ  -( :8)المااا ة 

اللغااة اإلنجليزيااة واللغاااا المشااتاكة بكليااة اللغاااا األجنبيااة 

 .  5116/5101دأ العام الجامعط اعتباراً من ب

يعقد ا متحال للطال   بل بدأ الدراساة فاط الفاال الاذي  بال . ب

فياه ، ويجورعقاده للماااة الاانياة فاط الفااال الدراساط المعنااط 

                                                 
 .56/8/5116تاريخ ( 766/5116)صادرة عن مجلس العمداأ بقااره ر م ( 0)
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للطلبة الذين  بلوا بعد عقد ا متحاال األول ، وياتم ذلاك خاالل 

 . فتاة السح  واإل افة 

 

 : يهد  ا متحال إلى - ( :1)الما ة 

التعا  على مستوى الطلباة فاط اللغاة اإلنجليزياة فاط بااامج  . أ

البكااالوريوس فااط اللغااة ا نجليزيااة والباااامج المشااتاكة فااط 

الكلية عند  بولهم فط الجامعاة بهاد  تمكاين الكلياة مان  يااس 

ماادى تقاادمهم فااط تعلاام اللغااة ا نجليزيااة فااط الساانواا التاليااة 

 . ألغااض تابوية وبحاية و مال الجودة 

تانيف الطلبة المتقدمين فط  وأ نتاائجهم بحيام ياتم تحدياد  . ب

الطلبة الذين يعانول مان  اعف وا اح فاط اللغاة ا نجليزياة 

بهاااد  تمكيااانهم مااان اتقاااال مهااااراا اللغاااة األساساااية التاااط 

 .تساعدهم على التقدم فط دراستهم على النحو الماجو 

  -:تستوفى رسوم ا متحال على النحو التالط   -( :2)الما ة 

سااابعة دناااانيا مااان الطالااا  الاااذي يااادفع رساااومه بالااادينار  - أ

 . ط ـاألردن

عشاااة دو راا أمايكيااة ماان الطالاا  الااذي ياادفع رسااومه  - ب

 . بالدو ر 

ى ـااـيااانف الطلبااة المتقاادمول لالمتحااال فااط  ااوأ نتااائجهم إل- ( :9)الما ة 

  -:فئتين 

 (.5510166)فئة تعفى من مادة اللغة اإلنجليزية المكافة  -أ

فئة   تعفى من مادة اللغة اإلنجليزية المكافة، وتادرس تلاك  -ب

 . المادة فط الفال األول من التحا ها بالجامعة 

دول عااذر يعتمااده )يعتبااا الطالاا  الااذي يتغياا  عاان ا متحااال . أ  -( :3)المااا ة 

 .راسباً فيه( عميد الكلية

عمااادة الكليااة هااط الجهااة المخولااة  عتماااد أعااذار الطلبااة عاان . ب

 . لغياب عن ا متحال ا

تقااوم الكليااة بعقااد امتحااال تعوي ااط فااط موعااد يقاااره عميااد  . د

 . الكلية للطلبة الذين يتغيبول عن ا متحال بعذر مقبول 

يشكل عميد الكلية لجنة متخااة لو ع أسائلة ا متحاال ممان . أ -( :3)الما ة 

 . تتوفالديهم خباة كافية فط مال هذه ا متحاناا 

لكلياااة لجناااة ل شااااا  علاااى عقاااد ا متحاااال يشاااكل عمياااد ا. ب

 . ه ــوإدارت
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تقاااوم وةااادة القباااول والتساااجيل بتزوياااد الكلياااة بقاااوائم الطلباااة . أ -( :6)الماااا ة 

المقبااااولين فااااط كاااال فااااال دراسااااط مااااورعين علااااى  اعاااااا 

 . ال ـــا متح

تقوم عمادة الكلية بتزويد وةدة القبول والتسجيل بنتائج الطلبة  . ب

  -:ين هما فط ا متحال بوسيلت

 .  ار ةاسوبط  -

نسخة من النتائج وذلك ةس  القوائم الماسلة من وةدة  -

 . القبول والتسجيل 

تناااب مسااؤولية اإلشاااا  علااى تاادريس مااادة اللغااة اإلنجليزيااة - ( :01)الما ة 

 . المكافة بوةد مساعدي العميد أو بمن يكلفه العميد بذلك 

والتسجيل مساؤو ل عان تطبياق هاذه  عميد الكلية ومديا القبول  -( :00)الما ة 

 .التعليماا 

يباا  الااائيس فااط الحااا ا التااط لاام ياااد عليهااا نااص فااط هااذه - ( :05)الما ة 

 . التعليماا 
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 لطلبر كلير الشريعر ( 66)لما ة الوالوة  تعليمات ا وحان الكقاءة

 .81/3/5113( 556/5113)صا رة بقرار  جلس العمداء رام  

 

 66تعليماا امتحال الكفاأة لمادة التالوة ) مى هذه التعليماا تس -(: 0) الما ة 

ويعمل بها اعتباراً مان بادأ العاام الجاامعط ( لطلبة كلية الشايعة

5117/5118. 

( 5) الما ة 
1
امتحااال الكفاااأة فااط " يعقااد  ساام أصااول الاادين امتحاناااً يُساامى  -:

عط ، ويلازم بلباة السانة للطلبة ماتين فط كل عاام جاام" التالوة

، وإ  يعتاا راساباً  األولى بالتقدم له خالل العاام الجاامعط األول

 .ةكماً 

يخول هذه ا متحاال الطلباة النااجحين فياه تساجيل ماواد الاتالوة  -(: 8) الما ة 

التااط يطاةهااا  ساام أصااول الاادين فااط الخطااة  3، 5، 0والحفااس 

 .الدراسية للكلية

الاتالوة ) ة الااسبول فط امتحال الكفاأة بتسجيل ماادة يلزم الطلب -(: 1) الما ة 

التط تطاةها الكلياة  بال تساجيل أي مان ماواد الاتالوة ( 66ر م 

 .والحفس فط الكلية

التسجيل فط ماواد الاتالوة  66يخول النجاح فط مادة التالوة ر م  -(: 2) الما ة 

 . 3، 5،  0والحفس 

و  تدخل فاط ( راس ) أو ( ناجح) دة تكول النتيجة فط هذه الما -(: 9) الما ة 

 .المعدل التااكمط للطال 

 .يعقد امتحال الكفاأة فط التالوة محوسباً  -(: 3) الما ة 

تكااول أهاادا  امتحاااال الكفاااأة فااط الاااتالوة التحقااق ماان أهلياااة  -(: 3) الما ة 

، 5، 0الطال  دراسة مواد التالوة والحفس فط مستوياتها الاالثة 

األلفاااظ والحاااو  الاااعبة، والمتشااابهة،  ، وسااالمة  اابط 3

والتوكد مان معافاة بعاض المهااراا األساساية فاط الاتالوة التاط 

سبق للطال  أل درسها فط المااةل الدراسية السابقة، كاإلدغاام 

 .واإلخفاأ واإلظهار والمد، والقلقلة

                                                 
(
 . 56/05/5104تاريخ ( 0836/5104)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0
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 تعليمات الدراسر ال اصر الحرة ني الجا عر ا ر نير  

 53/01/5108تاريخ ( 0203/5108)لس العمداء بقراره رام صا رة  ن  ج
 

تعليماااا الدراسااة الخاصااة الحاااة فااط )تُساامى هااذه التعليماااا  -(: 0) الما ة 

 .ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها( الجامعة األردنية

يجاور أل يسااجل للدراسااة الحاااة فااط بعااض المااواد فااط الجامعااة  -(: 5)الما ة 

- :ن الفئاا اآلتية األردنية أشخار م

الطلبااة الااذين يدرسااول فااط جامعاااا أو معاهااد جامعيااة - أ 

عليااا داخاال األردل أو خارجااه، وياغبااول فااط دراسااة 

بعااض المااواد فااط الجامعااة األردنيااة فااط فااال دراسااط 

 .واةد أو أكاا

الطلبااة الااذين ياغبااول فااط ا لتحاااق بالجامعااة األردنيااة - ب 

 .مستقبال ً

غبول فط تعمياق معاافتهم التخاااية األفااد الذين يا- د 

بهااااد  تحسااااين أدائهاااام ومهاااااراتهم فااااط األعمااااال أو 

الوظائف التط يقومول بها، أو الذين ياغبول فاط إثاااأ 

 .معافتهم الاقافية أو العلمية

بلبة الجامعاا التط تابطها بالجامعة األردنية اتفا يااا        -د

 .تبادل الطلبة 

شتاب فط  بول الطال  للتسجيل فاط الدراساة الخاصاة ي- :أو  ً   -(: 8) الما ة 

- :الحاة ما يوتط 

أل يكول ةاصالً على شاهادة الدراساة الاانوياة - أ 

العامااة األردنيااة أو مااا يعادلهااا وذلااك إذا تقاادم 

 .لدراسة مواد من مستوى البكالوريوس

أل يكول ةاصالً  على شهادة البكاالوريوس أو - ب

ة مااواد ماان مسااتوى مااا يعادلهااا إذا تقاادم لدراساا

  .الماجستيا أو الدكتوراه

أل تتوافا الشواغا فط المواد التاط ياغا  فاط - جـ 

 .التسجيل فيها 
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مان (أ ، ب ، جـ /أو ً )يستانى من الشاوب الواردة فط - :ثانياً 

هااذه المااادة الطلبااة المسااجلول للدراسااة فااط جامعاااا أو 

واألفااااد معاهااد عليااا غيااا الجامعااة األردنيااة والطلبااة 

الذين   ياغبول فط اةتسابها ألغااض الحاول على 

 .درجة جامعية

يطل  مان الطالا  الاذي ياغا  بالتساجيل فاط الدراساة - :ثالااً 

- :الخاصة تقديم الوثائق الابوتية اآلتية 

كشف عالمااا شاهادة الدراساة الاانوياة العاماة - أ 

أو ماااااا يعادلهاااااا أو كشاااااف عالمااااااا شاااااهادة 

الماجسااتيا أو مااا يعادلهااا، إذا  البكااالوريوس أو

لااام يكااان ملتحقااااً فاااط جامعاااة أو معاهاااد علياااا ، 

 .وياغ  باةتسابها ألغااض درجة علمية 

وثيقااة إثباااا التحا ااه بالدراسااة فااط جامعااة أو - ب 

إذا كاااال الطالااا  ملتحقااااً )معهااد جاااامعط آخاااا 

بالدراساااة فاااط جامعاااة أو معهاااد مااان مساااتوى 

 (.جامعط

ط الدراسااة الخاصااة بقاااار ماان رئاايس يقباال الطلبااة فاا- :رابعاً 

الجامعااة بناااأ ً علااى تنسااي  ماان عميااد الكليااة و مااديا 

 .القبول والتسجيل أو مديا مكت  العال اا الدولية 

تطّباااق علاااى الطلباااة المساااجلين فاااط الدراساااة الخاصاااة شااااوب  -(: 1) الما ة 

المواظباة وا متحانااا والعالمااا وأةكاام التوديا  الاواردة فاط 

 .امعة وتعليماتهاأنظمة الج

الحد األعلى للع أ الدراسط فط الفال الواةاد لطالا  الدراساة  -(: 2) الما ة 

- :الخاصة ما يوتط

سااااعة معتماااادة إذا كاناااا  المااااواد ماااان مسااااتوى ( 08)- أ 

 .البكالوريوس

سااااعة معتماااادة إذا كاناااا  المااااواد ماااان مسااااتوى ( 05)- ب 

 .الماجستيا أو الدكتوراه

تحاادد رسااوم الساااعة المعتماادة لطلبااة الدراسااة - :ًً  أو     -(: 9) الما ة 

- :الخاصة كما يوتط 

  -:للطلبة من مستوى البكالوريوس تكول - 0
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 .مساوية لاسوم بلبة البانامج المواري  –( أ)

للطلبة الذين استوفى رسومهم بالدو ر  –( ب)

األمايكط فتكول مساوية لاسوم بلباة 

 .البانامج الدولط 

المهناااط والعاااالط، تكاااول مالاااط  لطلباااة الااادبلوم- 5

الاسوم التط يدفعها بلبة الدراسة المنتظمة فط 

 .هذه الباامج

- :للطلبة من مستوى الماجستيا والدكتوراه - 3     

تكاااول مالاااط الاساااوم المقاااارة لطلباااة - أ 

الدراسة المنتظمة فط باامج الدراساا 

 .العليا للطلبة الذين يدفعول بالدينار

ذين تساااتوفى رساااومهم أماااا الطلباااة الااا- ب 

بالااادو ر األمايكاااط فتكاااول مسااااوية 

 .لاسوم بلبة البانامج الدولط

( أو  ً )ت ا  إلى رسوم الساعة المعتمادة الاواردة فاط - :ثانياً 

أعاله رساوم التساجيل األخااى ورساوم التاومين الطباط 

 .المقارة

يكول رسم الساعة المعتمدة لطلبة الدراسة الخاصاة فاط - :ثالااُ 

لعلااوم العسااكاية مساااوياً ألدنااى رساام ساااعة فااط مااادة ا

 .الكلية التط يتبعها الطال 

يكااول رساام الساااعة المعتماادة لمااادة الايا ااياا التااط - :رابعاً 

تدرس فط أكاا من تخاص مساوياً ألعلى رسم ساعة 

 .فط الكلية التط يتبعها الطال 

والتساهيالا يستفيد بال  الدراسة الخاصة من جمياع الخادماا  -(: 3) الما ة 

 .الجامعية المتوافاة، ويمنح هوية جامعية خاصة لهذا الغاض

( 3)يعطااى بالاا  الدراسااة الخاصااة الااذي ةقااق شاااوب المااادة  -(: 3) الما ة 

 .وثيقة تاب  المواد التط درسها وعالماته فط كل منها

يجور تساجيل الطلباة الاذين   تنطباق علايهم شااوب القباول فاط  -(: 6) الما ة 

ة الخاصاة فااط الماواد التااط ياغباول فااط تساجيلها كطلبااة الدراسا

مستمعين، إذ يسمح  لهام بح اور المحا اااا فقاط و  يطلا  

منهم التقدم  متحاناتها، و  يتم منحهم وثائق تاب  عالماتهم فط 

 .هذه المواد
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يب  مجلس العمداأ فط الحا ا التط لم ياد عليها نص فاط هاذه  -(:01)الما ة 

 .التعليماا

تعليماااا الدراسااة الخاصااة فااط الجامعااة ) تلغااط هااذه التعليماااا  -(:00)ما ة ال

( 27/5116)الااااادرة بقااااار مجلاااس العماااداأ ر ااام ( األردنياااة

، وأي تعليماا أو أسس تتعارض مع أةكام 51/5/5116تاريخ 

 .هذه التعليماا 

 عمداأ الكلياا ومديا القبول والتسجيل مسؤولول عن تنفيذ هاذه -(:05)الما ة 

 .التعليماا
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 نظام الدراسات العليا ني الجا عر ا ر نير

 ن ( 88) ن الما ة ( ب)صا ر عن  جلس الجا عر ا ر نير بمقوضى الققرة 

 0635لسنر ( 25)اانون الجا عر ا ر نير رام 

 

" نظام الدراساا العليا فاط الجامعاة األردنياة" يُسمى هذا النظام  -(: 0) الما ة 

 .56/3/0674اعتباراً من ويعمل به 

تشارك الدراساا العليا فط الجامعة األردنياة فاط تحقياق أهادا   -(: 5) الما ة 

الجامعة األردنية باورة عامة، وتعنى بااورة خاصاة بتحقياق 

- :األهدا  التالية

 .ريادة المعافة ا نسانية- أ    

 .تاسيخ  اعدة البحم العلمط فط الجامعة- ب    

بلبااة الدراساااا العليااا فااط ماانهج البحاام  تنميااة  اادرة- د 

 .العلمط وأساليبه فط الحقول المختلفة

إعااداد متخاااااين مااان مسااتوى عاااال لتلبياااة ةاجااااا - د 

 .المجتمع

توجياااه العناياااة إلاااى المشاااكالا ذاا األبعااااد المحلياااة - هـ 

 .والعابية ودراستها

تلفة لدرجتط تنشو الدراساا العليا فط التخاااا والحقول المخ -(: 8) الما ة 

الماجستيا والدكتوراة بقاار من مجلس العمداأ بناًأ على ا تااح 

من مجلس القسم وتنسي  من مجلس الكلية وتوصاية مان مجلاس 

 .الدراساا العليا

- :يؤلف مجلس الدراساا العليا من  -(: 1) الما ة 

 .رئيساً  –عميد الدراساا العليا  -0

 .عميد شؤول الطلبة -5

لجاال الدراسااا العلياا فاط كال ممال عن كال لجناة مان  -3

كليااة فيهااا دراساااا عليااا تنتخبااه اللجنااة لماادة ساانة  ابلااة 

 .للتجديد

ع ااوين لمجلااس العمااداأ أل يسااميهما لماادة ساانة  ابلااة  -4

 . للتجديد

تشاامل صااالةياا ومسااؤولياا مجلااس الدراساااا العليااا بمااا      -(: 2) المااا ة 

- :يلط

ل الدراساااا تقااديم مشاااريع التعليماااا التااط تاانظم شااؤو- أ 

 .العليا وسياها تمهيداً إلصدارها
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 .تنسيق خطط الدراساا العليا بين الكلياا المختلفة- ب  

التوصية إلى مجلس العمداأ بإنشاأ دراساا عليا جديدة - د 

فط الجامعة بناًأ على تنسي  من مجلس الكلية وا تاااح 

 .من مجلس القسم

دراسااا العلياا التوصية إلى مجلس العمداأ بعدد بلبة ال- د 

الااذين يقبلاااول فاااط كااال  ساام بنااااًأ علاااى تنساااي  الكلياااة 

 .وا تااح مجلس القسم

- :يتولى عميد الدراساا العليا الاالةياا والمسؤولياا التالية   -(: 9) الما ة   

 .إدارة العمادة- أ    

تنظااايم شاااؤول الدراسااااا العلياااا وتنسااايقها ماااع عماااداأ - ب 

 .الكلياا

ألنظماة والتعليمااا المتعلقاة بالدراسااا متابعة تطبيق ا- د 

 .العليا

تقااديم تقايااا إلااى رئاسااة الجامعااة فااط نهايااة كاال ساانة - د 

جامعيااة عاان شااؤول الدراساااا العليااا ونشاااباتها فااط 

     .الجامعة

يؤلف مجلس الكلية التط فيها دراساا عليا لجناة تُسامى - أ      -(: 3) الما ة 

على الدراساا العليا ، تشا  " لجنة الدراساا العليا" 

 .فط الكلية

- :تتكول لجنة الدراساا العليا فط الكلية من - ب  

 .رئيساً   -عميد الكلية  - 0   

 .رؤساأ األ سام التط فيها دراساا عليا- 5   

ع ااااوي هيئااااة تاااادريس لمجلااااس الكليااااة أل - 3

 .يختارهما لمدة سنة  ابلة للتجديد

لالرماة لتنفياذ أةكاام تحدد واجباا اللجنة وصاالةياتها ا- د 

 .هذا النظام

تاااادر رئاساااة الجامعاااة التعليمااااا الالرماااة لتنفياااذ أةكاااام هاااذا  -(: 3) الما ة 

 .النظام

 .رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام -(: 6) الما ة 
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صا رة عن  جلس العمداء  ني الجا عر ا ر نير دكووراهالتعليمات  نح  رور 

 01/8/0210تاريخ ( 1251/0210)بقراره رام 

 ن نظام  نح الدروات العلمير والق رير والشها ات ( أ/3)  الما ة إلى اسونا اا  

 ني الجا عر ا ر نير

فط الجامعة  دكتوراةتعليماا منح درجة ال"تسمى هذه التعليماا  (:1)الما ة 

 .من تاريخ صدورها اعتباًرا ويعمل بها  ،"األردنية

المعانط الواردة إراأها، ما لم تدل  اآلتيةلعباراا يكول للكلماا وا (:0)الما ة 

 :القاينة على خال  ذلك

 .الجامعة األردنيــــة :الجا عـــــــــــــــــــــــر

 .مجلس كلية الدراساا العليــــــا  :المجــــــــــــــــــــــلس

 .عميد كلية الدراساا العليــــــــا  :العميـــــــــــــــــــــــــد

 .فط الجامعة أي كلية  :ـــرـــــــــــــــــــالكليــــ

 .الكليــــــــــةأي  سم فـط   :ـــــــــــــــمـالقســــــــــ

 . لجنة الدراساا العليا فط الكليــة  :ـرــــــــــر الكليـــــــلجن

 .لجنة الدراساا العليا فط القســم  :ـــــــمــــــلجنر القســـــ

ع و هيئة التدريس الذي ياشد بلبة  :د ا كا يمـــــــيالمرل

 .عليا أكاديميًاالدراساا ال

ع و هيئة التدريس الذي يشا  على  :ـــــــــــــرفـــالمشـــــ

 .أباوةة الطال 

 .دكتوراةأي بانامج من باامج ال :ا جـــــــــــــــــــــالبرن

، ساعة معتمدة( 14) الدكتوراةدرجة تكول متطلباا الحاول على  (:3)الما ة 

قاها مجلس العمداأ، وتورع هذه ي ةس  الخطة الدراسية التط

 :اآلتطالمتطلباا على النحو 
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من  معتمدة ساعة( 12)دراسة المواد اإلجبارية بنجاح، وهط  .أ 

 .(600)مستوى 

المواد   ائمة معتمدة بنجاح من ااساع (21)دراسة  .ب 

 .(600)من مستوى   ا ختيارية

 من لطال  بتنسي  من الماشد األكاديمط وتوصيةيجور ل .د 

دراسة ما   يزيد على  ،لجنة القسم و اار من لجنة الكلية

سية من مستوى ساعاا معتمدة من خارد الخطة الدرا( 3)

، على أل تكول المادة ذاا عال ة (600)أو/ و (700)

 .   له  من المواد ا ختيارية وتحتس  ،بالتخاص

أو مااا شااابه  اامن ( مو ااوعاا خاصااة) عنااد باااح مااواد  .د

ماة واةدة فقط ةتاى  المادة للطال  تحتس الخطط الدراسية 

 .اختلف  المو وعاا وإل

النجاح فط امتحال الكفاأة المعافية فط ةقل تخاص   .هـ

الا م  ، وتوخذالطال  والمعار  المتالة بهذا التخاص

 .فط الخطة الدراسية( 661)

ذي عالقة ( أو قبوله للنشر)  واحد على األقلنشر بحث  . 1و
بموضوع أطروحته في مجلة علمية متخصصة معتمدة قبل 

 .مناقشة األطروحة 

ويخاص  ،لعلم والمعافةا إلى إ افةتقديم أباوةة تت من  . ر

، وتوخذ الا م نجاحمنا شتها بو ساعة معتمدة،( 21)لها 

 .فط الخطة الدراسية ( 666)

امتحال الكفاية "النجاح فط  الباامجفط لتحق الميشتاب فط الطال  : (4)ما ة ال

 .وفق األسس التط يقاها مجلس العمداأ "فط اللغة العابية

يجور لقسم التخاص أل يحدد عند  بول الطال  المواد  .أ (:5) الما ة

 والدبلوم ا ستدراكية الالرمة له من مواد مستوى البكالوريوس

ى العلمط التط يااها  اورية لافع المستو والماجستيا

ساعاا معتمدة، وتحدد هذه ( 6)للطال ، على أل   تزيد على 

                                                 
 .، ويعاد تا يم ما بعده 58/0/5103تاريخ ( 85/5103)بقاار مجلس العمداأ ر م ( و)ا يف البند ( 0)
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من لجنتط القسم  بتوصيةيجور و .بل  القبولالمواد فط 

راستها إذا إعفاأ الطال  من د ،و اار من المجلس والكلية

بياناا تو يحية عن كفاية الطال  فط الماةلة  متوافاا له

 .السابقة

اد ا ستدراكية بنجاح فط موعد أ ااه على الطال  أل ينهط المو .ب 

نهاية العام الجامعط األول  لتحا ه بالبانامج، ويجور فط ةا ا 

بقاار من المجلس  ،خاصة السماح للطال  بتجاور هذه المدة

 .وبتنسي  من الماشد األكاديمط وتوصية من لجنتط القسم والكلية

المعتمدة  س  ساعاا المواد ا ستدراكية  من الساعاات  تح .د

دول  منوتظها هذه المواد فط الكشف  المطلوبة لنيل الدرجة، 

 .عالماا

 ثمانية الدكتوراةيكول الحد األعلى لمدة الحاول على درجة  .أ (:1)الما ة 

وذلك بموافقة  ابلة للتمديد فالين دراسيين،  فاول دراسية

الفال  دويع .وبتوصية من لجنتط القسم والكلية الكليةعميد 

راسط الاانط و  يحتاد يفط لهذه الغاية امتداداً للفال الدالا

كما   يجور أل يقل الحد األدنى لمدة الحاول على  .إلى تمديد

 .عن ستة فاول دراسية الدكتوراةدرجة 

ياً لغاياا السيا فط إعداد الفال الايفط فاالً دراس ديع .ب

لجنتا القسم قدرها تةا ا خاصة   ، ويجور فط األباوةة

 .دراسيةباح مواد  والكلية،

  يجور أل تزيد مدة التوجيل وا نسحاب بعذر بمجموعها على  .د

س  هذه المدة  من الحد األعلى تو  تح ،فالين دراسيين 

 .لمدة الحاول على الدرجة

 دكتوراة،المع مااعاة الحد األعلى لمدة الحاول على درجة . أ(:  7) الما ة
 وأألول االفال  كل من لدراسط فطللع أ ا  يكول الحد األدنى

 .ساعة معتمدة( 21)ساعاا معتمدة، والحد األعلى ( 3) الاانط
  . من الع أ الدراسط باوةةساعاا األ س تتحو

 (3)الايفط  للع أ الدراسط فط الفاليكول الحد األعلى .ب                
ساعاا معتمدة إذا (  6)ويجور رفعه إلى  ،ساعاا معتمدة

 .ع أ الدراسط مواد استدراكيةت من ال
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وبقرار من  ،يجوز في حاالت خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلية.ج
الفصل  فيساعات ( 3)السماح للطالب بتسجيل  ،الكلية عميد

األول أو الثاني، على أن يكون ذلك لمرة واحدة فقط خالل فترة 
 .، باستثناء فصل التخرج  دراسته

  تقل عن سنة دراسية واةدة أثناأ  طال  لمدةالل يتفاغ أيج   .د
 .إعداد األباوةة

 القبـــول

 لمجلس التعليم العالط مطلع كل عام جامعط فط مجلس العمداأ ينس  (:8)الما ة 

توصية من على   بناأباامج، السيقبلول فط  الطلبة الذين داعدأ

 .لجال فط األ سام والكليااالتنسي  من و ،المجلس

 :فيمن يتقدم بطل  التحاق ألةد الباامج ما يوتطيشتاب  .أ(:1)الما ة 

   وجد   ممت    حلاالً  تى  روا  م جلمدرودس  د مل وعل مهل  .1

 ت  ور   و ت    م  دت  د مل وعل مه د مملوستور  د مل وعل مهل 
 د مل وعل مه دذمك م  ولمعا تعترف ( وو ) ت  ور   و ت    
 . هل  مولمعا  ألر نوا

متحادت  تى   ر سته جلني  ل نتظل   ممت         ول ي  .2

 . مملوستورت   م جلمدرودس د رو

يساامح للطلبااة الحاصاالين هااذه الفقاااة، ماان ( 1)البنااد مااع مااعاااة  .3

باامج التقديم بلباا التحاق ب ،على درجة الماجستيا با نتساب

 :اآلتيةفط ةال تحقيق الشاوب 

ة من المواد الدراساية ساعة معتمد( 21)دراسة ما   يقل عن . أ

 .الماجستيا درجةالمعدة  ستكمال 

 .أل تكول هذه المواد فط مجال التخاص البح .ب

 .أل يدرس هذه المواد فط الجامعاا الاسمية فقط.د

أل يجتاار الطالا  هااذه الماواد بنجااح وبمعاادل تااكماط   يقاال .د

 .أو ما يعادله فط الجامعة( ٪71)عن 
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  متحل    د  متحل   متدهت  وتولةت و   شهل  إرهلق  .  . 4
و ر ل موتس   مت  سس أل دهق  نذمك مل وعل ت  د مدان  
 . معم  ء

وعفى  مات ا  مذو   وتلةد   متحل   متدهت  د مل وعل مه ه   .ب 
مرحتا  مملوستور م   ذ   ممتاتب شرا إحضلر مل ول ي 

 .ذمك

( 6)د المقااار فااط المااادة بااين المتقاادمين للقبااول  اامن العااد يفا اال .ب           
 :اآلتطالتوريع وفق 

 .أو ما يعادلها البكالوريوس درجةللتقديا فط  41٪ .2

 .أو ما يعادلها الماجستيا درجةللتقديا فط  41٪ .1

لبحوث علمية منشورة فاط مجاالا علمياة محكماة  20٪ .3

 .معتمدة من الجامعة األردنية

 .جلس العمداأالتط يقاها م تحدد نس  مقاعد المقبولين وفق األسس.د 

و ع شاوب والكلية قسم ال للمجلس بتوصية من لجنتط  يجور :(12)الما ة 

، مع مااعاة ما ق بالبانامج الذي يطاةهخاصة إ افية لاللتحا

 :يوتط

لباامج النافذة التعليماا أل   تتعارض هذه الشاوب مع  .أ 

 .الدراساا العليا

أل تظها هذه الشاوب بو وح فط الخطة الدراسية  .ب 

 . منها جزأاً  ددمة لالعتماد، وتعالمق

يجور أل تت من الشاوب الخاصة امتحاناا معدة من  .د 

 .المجلس  األ سام بموافقة 

باامج على النموذد المعد لهذا الغاض التقدم بلباا ا لتحاق ب .أ (:11)الما ة 

إلى وةدة القبول والتسجيل خالل الفتاة التط تحددها كلية 

لك الطلباا جميع األوراق الابوتية الدراساا العليا، وتافق بت

 . الالرمة
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يق مع وةدة القبول والتسجيل تقوم كلية الدراساا العليا بالتنس.ب 

الطلباا وتد يقها وإعداد  ائمة بوسماأ الطلبة المقتاح  بفار

 الواردة فط القبول سسألة، وفقاً  بولهم فط الباامج المختلف

المقتاح ( بد أاألصالأ وال)، وإرسال  ائمة (6)المادة 

لدراستها واعتمادها وإجااأ  بولهم مع بلباتهم إلى الكلية 

 .والتنسي  بما تااه إلى كلية الدراساا العليا المقابالا

بناًأ على  ،يادر المجلس  وائم بوسماأ المقبولين فط الباامج.د

 .من لجنتط القسم والكلية توصية

 على  بولهم أو الطلبة المقتاح  وائمعتااض على ا فط ةال  .د

أسس المفا لة بينهم من  بل الكلية وبناأ على تنسي  من 

أسباب كلية الدراساا العليا بذلك مع بيال  تخاب القسم، 

 .ومسوغاته ا عتااض

وكلية الكلية إلى  ائمة معتمدة بين  التوصلفط ةال عدم  .هـ

عميد التشكل لجنة من نائ  الائيس المعنط و ،الدراساا العليا

لدراسة أسباب عدم التوافق بين الجهتين،  ،كليةالد وعمي

 .وتكول  ااراا اللجنة بهذا الخاور نهائية

الو     يجور أل يُقبل الطال  فط بانامجين دراسيين فط  .أ (:10)الما ة 

 .مااةل دراسته فط أي ماةلة من ،نفسه

فال يجور أل  الذي التحق فيه، بانامجالإذا فال الطال  من .ب

 .ماة أخاىه يقبل في

 لجان الدراسات العليا واخوصاصاتها

باأي  بعد ا ستئناس ،كليةالبقاار من عميد تشكل لجنة القسم .أ: (13)الما ة

مجلس القسم المتعلقة  اختااصااوتفوض إليها  ،رئيس القسم

 : اآلتطعلى النحو بالدراساا العليا، ويكول تشكيل اللجنة 

توافا شاوب التدريس  وفط ةال عدم، رئيساً  / رئيس القسم .2

واإلشاا  لديه يتولى ع و هيئة تدريس آخا يعينه عميد 

 .رئاسة هذه اللجنة ،الشاوب الكلية ممن تنطبق عليه
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ثالثة إلى خمسة من األساتذة واألساتذة المشاركين، ويجور  .1

هيئة تدريس باتبة عند ال اورة أل ت م اللجنة أع اأ 

التدريس  ب أل تنطبق عليهم شاوبأستاذ مساعد شا

 .الدراساا العليا واإلشاا  فط باامج

تتدمى مونا  م س   إلشر ف  تى  مدر  م ر سلي  معتول ه   .ب
أخالقولي  م حث  د هلدسولسلت هلتعتوملت  تتتة د م س  

 : آلت  ختالالتهل   معتم ن دتشمت

مات ا  جت هات  ر س تعوو  مرش   جل وم  ه     وا  -2

شردا   تنا ق  توهم   مد ح  ه   م س  م  م رنلمج

 .  ر مج م مت روس د إلشر ف ه  

  :درهعهل متونا  مجتوا وأت ت  و   متداولي  ممتعت ا  مل  -1

 إنشاأ باامج جديدة. 

  هالباامج وتحديالمتابعة الخطط الدراسية. 

 أعداد الطلبة المقتاح  بولهم سنويا. 

 نتائج امتحاناا المواد الدراسية. 

  المشاركينتعيين المشافين والمشافين. 

  فط اإلعالل عن المو وعاا البحاية المقتاةة

 .القسم

 الاسائل الجامعية مشاوعاا. 

 تشكيل لجال المنا شة. 

 تحديد مواعيد المنا شة. 

 يم شؤول امتحال الكفاأة المعافيةتنظ. 
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 ل امتحال الكفاأة المعافيةتشكيل لجا. 

  للمنح الدراسية  الماشحينرفع  وائم بوسماأ الطلبة

 .شؤول تشغيلهم ومتابعة

 تنسيق الندواا العلمية الخاصة بطلبة القسم. 

 إعالم الطلبة بالخطة الدراسية المطبقة عليهم. 

 عقد اجتماعاا مع بلبة الدراساا العليا. 

 إليهاوتفوض  ،كليةالتشكل لجنة الكلية بقاار من مجلس - أ:  (01)الما ة 

يكول مجلس الكلية المتعلقة بالدراساا العليا، و اختااصاا

 : تشكيل اللجنة على النحو اآلتط

 مأو من يفو ه ممن تنطبق عليه)رئيساً  الكليةعميد  .2

 .(شاوب اإلشاا  والتدريس فط باامج الدراساا العليا

 .رؤساأ لجال األ سام .1

؛ وإ  فممن تنطبق ع وا هيئة تدريس باتبة أستاذ .3

 .التدريسو عليهم شاوب اإلشاا 

 تى  مدر  م ر سلي  معتول   إلشر ف  مجتواتتدمى مونا  .ب 
أخالقولي  م حث  د نهلسولسلتد هلتعتوملت  دتتتة 

 : آلت  ختالالتهل  معتم ن دتشمت 

 .هادراسة ا تااةاا لجال األ سام وتوصيات .2

أو  ،الكلية بإنشاأ باامج جديدة فط للمجلس التوصية .1

التط   تعديل الباامج القائمة أو المواد الدراسية

 .تشملها

ة تت من أسماأ المنا شين من خارد إرسال  ائم .3

وتخاااتهم الد يقة لكل  همالجامعة وعناوين

بناأ على تنسيباا  ،إلى كلية الدراساا العليا ،بانامج

 .األ سام األكاديمية
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تنظيم لقاأاا دورية عامة مع بلبة الدراساا العليا  .4

 .الكليةفط 

 .باامج فط الكليةالإعداد تقايا سنوي عن  .1

 . ر مجتمحلنلي  ممد    م ر سوا إقر ر نتلئج  مت .3

عدم  لجنة القسم فط ةال باختااصااالكلية تقوم لجنة . د 

 .وجودها

أخال ياا الاسائل واألباوةاا  لجنة"تسمى  تشكل لجنة .أ (:15)الما ة 

فط مطلع كل عام جامعط ،   بقاار من المجلس  "الجامعية

- :ال ياا الاسائل واألباوةاا الجامعية بقاار من المجلس فط مطلع كل عام جامعط، ويكول تشكيل اللجنة على النحو اآلتطتشكل لجنة أخ :ويكول تشكيل اللجنة على النحو اآلتط

 .مقاراً / عميد كلية الدراساا العليا  .2

 .ع وا هيئة تدريس من الكلياا اإلنسانية باتبة أستاذ .1

 .ع وا هيئة تدريس من الكلياا العلمية باتبة أستاذ .3

 .ريس من الكلياا الاحية باتبة أستاذع وا هيئة تد .4

فط ةا ا خاصة  يجور للجنة ا ستعانة بمن تااه مناسباً . ب 

 .تقدرها

تكول مهمة هذه اللجنة النظا فط الق ايا الخالفية للجوان   .د

بما فط  ،والمجلس القسم والكلية لجنتطمن األخال ية بتوصية 

بما  ،هوبلمواصفاا البحم العلمط وشاذلك مدى استيفائها 

يحقق ةماية لحقوق أفااد الدراسة والمجتمع بشكل عام، 

 .ومااعاة  وانين ةماية الملكية الفكاية

 :اآلتية ا ختااصاايتولى الماشد األكاديمط   .أ: (11)الما ة 

تعايف الطال  بفلسفة الدراساا العليا فط الجامعة .2

 .هاوتعليمات ها ونظامهاوسياسات

مهاراا الالرمة لتكيف واكتساب المساعدة الطال  فط ا .1

 .للنجاح فط الدراساا العليا
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 .متل عا سور  مالمب  ألجل وم  دهق خاا  سترشل وا .3
 : آلتوا   ختالاليوتدمى  ممشرف  .ب     

 . اردحته إلشر ف  تى ت     مالمب ه  مدضدع  .2
 .تدووه  مالمب دضمل   متد ات معه  شجت منتظ  .1

ة القسم عن مستوى تقدم نفالط إلى لجا تقديم تقاي .3

 .أباوةتهمو وع  الطال  فط

 

 االنوقال والوحويل

يجور انتقال الطال  من بانامج إلى بانامج آخا فط الجامعة، أو  (:17)الما ة 

فط ةال استيفائه شاوب  ،من بانامج مماثل من جامعة أخاى

وتوافا مقعد  ،القبول فط البانامج الذي ياغ  فط ا نتقال إليه

 فط البانامج المنتقل منه ه، على أل   يقل معدلـه التااكمطشاغا ل

 .نقاب أو ما يعادلها( 4.00من 3.00)عن 

قبول والتسجيل على النموذد تقدم بلباا ا نتقال إلى وةدة ال -أ  (:18)الما ة 

 .الغاض لهذا  عدالم

من لجنتط  توصيةيوافق العميد على ا نتقال بناًأ على  -ب   

 .ةالقسم والكلي

دراسة  ل درس موادبانامج، وسبق له أالإذا  بل الطال  فط . أ (:11)الما ة 

على  س  له ما   يزيدتيجور أل يح ة،خاصة فط الجامع

 .ساعة معتمدة من هذه المواد( 21)

للطال  المنتقل من خارد الجامعة أو  س تيحيجور أل .ب 

  وسبق له دراسة مواد فط جامعة أخاى ما  المقبول فيها

 .ساعاا معتمدة من هذه المواد( 6)يزيد على 

فاالً  ،يخفض الحد األعلى لمدة الحاول على الدرجة. د

 .ساعاا معتمدة تحتس  للطال ( 6)دراسياً واةداً عن كل 
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يشتاب فط المواد التط درسها الطال  فط جامعة أخاى . أ (:02)الما ة 

 :يوتطما  فط اةتسابهاوياغ  

ةيم المستوى والمحتوى لمادة أو تكول مناظاة من  أل -2

 .مواد فط الخطة الدراسية المقارة

( 4.00من3000)  يقل تقديا الطال  فط كل منها عن  أل -1

وأل   يكول  د م ى على دراستها  ،نقاب أو ما يعادلها

 .أكاا من خمس سنواا

 :تقاله أو  بوله فط بانامج آخاللطال  عند ان س تتح - ب  

يختارها من المواد التط درسها فط  المواد التط -2  

وتدخل فط معدله التااكمط إذا كال  ،البانامج السابق

 .ا نتقال داخل الجامعة

التط يختارها من المواد التط درسها فط  المواد -1  

و  تدخل فط معدلـه التااكمط إذا  ،البانامج السابق

 .كال ا نتقال من خارد الجامعـة

مواد من خارد الخطة الدراسية التط  ة  يجور اةتساب أي- د

 .وافق المجلس على ذلكإ  إذا أساسها  التحق الطال  على

( 600أو  700)س  للطال  أي مادة من مستوى ت  تح -د

وةال بموج   قاً درسها أو درس ما يعادلها ساب كال  د

 .ذلك على شهادة أو درجة علمية أخاى

توصية من لجنتط  يقا المجلس اةتساب المواد بناًأ على- هـ

 .القسم والكلية 

من هذه التعليماا، للطال  الملتحق ( 26)مع مااعاة المادة -  أ   (:01)الما ة 

( 6)فط الجامعة أل يدرس ما   يزيد على بانامج الب
  شابفط جامعة أخاى  مناظاساعاا معتمدة فط بانامج 

بناأ على توصية  المجلسالحاول على موافقة مسبقة من 

أية  هلس  تةال   يكول  د أنتط القسم والكلية، ومن لج

 .مواد من جامعة أخاى
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 .المعدل التااكمط فطعالماا هذه المواد  تدخل   -ب  

 

 

 

 

 

 

 الموا  والعال ات واال وحانات

 .(د)إلى ( أ)تسجل العالمة التط يحال عليها الطال  من - أ (:00)الما ة 

ب المبينة إراأ كل يخاص لعالمة المواد بالحاو  النقا -ب

 :منها

 النقاط العال ر

 4 أ

 3472- أ

 342 +ب 

 3 ب

 5472- ب

 542 +د  

 5 د
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باامج الالحد األدنى لعالمة النجاح فط كل مادة من مواد  -د

فيشتاب أل يجتارها الطال   ،أما المواد ا ستدراكية .+(د)

 .بنجاح، وذلك ةس  مستوى المادة

 :ناآلتيي نيالتقديا دل التااكمطتعطى النقاب فط المع - د

 

 

 

 

  بانامجالالحد األدنى للنجاح فط المعدل التااكمط للمواد فط -  أ   (:03)الما ة 

 .نقاب( 3.00)

نقاب ( 3.00)يجور للطال  إذا  ل معدلـه التااكمط عن  - ب

لى األكاا من خطته الدراسية ع ساعاا( 6)إعادة دراسة 

ته فط كل شاب أل تكول عالم ،دكتوراةبوال مدة دراسته لل

 .(ب)ا ل من  مادة

إذا أعاد الطال   ،من هذه التعليماا( 1)مع مااعاة المادة  .أ  (:04)الما ة 

 ،دراسة مادة ما بسب  رسوبه أو لافع معدله التااكمط

ط والتااكمط س  له العالمة األعلى فط المعدل الفالتتح

 .وتبقى األخاى فط سجله األكاديمط

يجور للطال   ،اختيارية المااد إعادتهاإذا كان  المادة  .ب  

األعلى  العالمة س تتحودراسة مادة اختيارية غياها، 

فط  األخاى فط المعدل الفالط والتااكمط وتبقى منهما

 .سجله األكاديمط

 :اآلتطعلى النحو  ةكل ماد عالمةيكول توريع  -أ  (:05)الما ة 

، وتشمل امتحاناً تحاياياً واةداً (٪30) الفال أعمال -2

وأعما ً ،  ٪(30-10) على األ ل وياصد له عالمة

 .من العالمة٪ (40-30)أخاى ياصد لها 

 الوقدير النقاط

 ممتار 4 – 3462

 جيد جداً  3464 – 3411
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 (.٪40)له  اصد متحال النهائط ويا  -1

المواد ذاا الطبيعة الخاصة ( أ)يستانى مما ورد فط الفقاة  -ب 

دواا، والمشاوعاا، والمختبااا، والتااميم، الن: مال

والاسوم، وا ختباراا العملية، والتدري  العملط، 

والتدري  الساياي التط لها ساعاا معتمدة، بحيم تورع 

نة القسم أو عالماا هذه المواد وفق معاييا تحددها لج

 .الكلية

 ا وحان الكقاءة المعرنير

معافية فط ةقل التخاص والمعار  يعقد امتحال الكفاأة ال (: 01)الما ة 

 :يوتطما  المتالة به ويهد  إلى  ياس

 .عمق فهم الطال  ومعافته ألساسياا تخااه. 2

 درة الطال  على التفكيا التحليلط المنظم فط تناول . 1

 .الق ايا والمشكالا المتعلقة بحقل تخااه

 درة الطال  على تقديم ةلول جديدة أو ابتكاراا . 3

 .لنظاية والعملية فط ةقل تخااهاللمشكالا 

 درة الطال  على البحم المنهجط وتفسيا المعطياا  .4

 . المعافية

 : تتولى لجنة القسم  (:07)الما ة

نه، وتحديااد المجااا ا التااط وإدارة شااؤو متحااالا تنظاايم  .2

والقااااأاا ا ستاشااادية لااذلك،   ، وبيااال المااجااع يشااملها

متحااال بفااال دراسااط وتعلاان للطلبااة  باال موعااد تقاادمهم لال

 .واةد على األ ل

التوصية إلى لجنة الكلية بتشكيل لجنة من ثالثة أع اأ  .1

أستاذ  أو/وإلى خمسة بمن فيهم رئيسها من رتبة أستاذ 

من أع اأ هيئة التدريس المختاين  ارولختيمشارك 
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، وتاحيح اإلجابااو ع األسئلة لبمو وع ا متحال 

 .لمجلسمن اويادر القاار بتشكيل اللجنة 

فاط والتوصاية  للجنة الكلية لدراستها متحالا تنسي  نتائج . 3

 .شونها إلى المجلس إل اارها

مدة كل  ؛هماأسبوع بين متحال من ور تين ويعقد بفاصلا يتكول  .أ (:08)الما ة

، ويعقد ماتين فط (٪10)ساعاا وورل كل منهمـا ( 3) ور ة

لجامعط، ويجور العام فط المواعيد المخااة ةس  التقويم ا

عقده ماة ثالاة خالل الفال الايفط، وذلك فط  وأ توافا 

اإلمكاناا وا ستعداداا الالرمة فط األ سام المختلفة، وعلى 

النموذد   الطال  أل يتقدم بطل  لدخول هذا ا متحال ةس 

 .المعد لهذا الغاض

تغطااااط الور ااااة األولااااى المو ااااوعاا األساسااااية والق ااااايا . ب

ةقل التخاص، أما الور ة الاانية فتاكز على  والمشكالا فط

التوجهاااااا الحدياااااة والحلااااول النظايااااة والعمليااااة فااااط ةقاااال 

 .التخاص والمهاراا البحاية

سااعة ( 12)بعاد نجاةاه فاـط  يتقدم لالمتحاليستطيع الطال  أل  .أ (:01)الما ة

 .نقاب (3.00) تااكمط   يقل عن بمعدلومعتمدة على األ ل 

تقدم له ماة ثانياة أل ي متحال يمكنها   الطال  فط إذا رس.  2 .ب 

 .بانامجال  وإذا رس  فط الماة الاانية يفال من فقط،

 (.ب)متحال ا الحد األدنى لعالمة النجاح فط .  1

عالماتااه  فااط كشااف متحااالا تسااجل نتيجااة الطالاا  فااط  . 3

فاااط كااال مااااة يتقااادم فيهاااا  (راسااا )أو  (نااااجح)بعباااارة 

 .لالمتحال

 متحاال وإلالطال  فط الفال الذي يتقدم فياه لالصد نتيجة تا  .د

تاصد لاه كلماة منساح  فاط فط ةين ذلك الفال،  انسح  من

التط سجلها فط الفاال وانساح  سجله األكاديمط مقابل المواد 

 .منها
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يااد  لام التطتطبق تعليماا منح درجة البكالوريوس على الحا ا  (:32)الما ة 

ماا فيما يتعلاق با متحانااا والعالمااا عليها نص فط هذه التعلي

 .والمعد ا

 المواظبـــــر

كلية الدول عذر يقبله عميد من إذا تجاور غياب الطال  -أ  (:31)الما ة 

من مجموع الساعاا المقارة ألي مادة، يحام من ( 10٪)

. فط تلك المادة( د) عالمته كولوت ،التقدم لالمتحال النهائط

وفط جميع األةوال . كان  إجبارية ذاإ تهاوعليه إعادة دراس

تدخل نتيجة ذلك الاسوب فط ةساب معدل عالماا الطال  

 .الفالط والتااكمط ألغااض اإلنذار والفال

من ( ٪10) كليةالإذا تجاور غياب الطال  بعذر يقبله عميد  -ب

منسحباً من  ديعفإنه  ،مجموع الساعاا المقارة لمادة أو أكاا

 .المادة أو المواد

بعد بدأ التدريس  وايحتس  الغياب للطلبة الجدد الذين  بل -د

 .اعتباراً من تاريخ  بولهم

 دفع رسومها، ويجورلم ي إذالمادة فط امسجل غيا الطال   ديع -د

للطلبة غيا  توجيل دفع الاسوم بموافقة عميد شؤول الطلبة

( 3)وأسابيع فط الفال العادي ( 3)القادرين على دفعها، لمدة 
 .ع فط الفال الايفطأسابي

كلية الكل من يتغي  عن ا متحال النهائط بعذر يقبله عميد  (:30)الما ة 

، ويبلغ القاار بقبول العذر (غيا مكتمل)تسجل له مالةظة 

امتحال معوض للطال  فط مدة أ ااها  إلجااألمدرس المادة 

إ  إذا كال الفال  ؛نهاية الفال التالط للفال الذي لم يتقدم فيه

وفط تلك  ؛لتالط مؤجالً رسمياً أو كال الطال  منقطعاً عنه بعذرا

 .للفال المؤجل  الحالة يعقد ا متحال فط الفال التالط

تساي تعليماا منح درجة البكالوريوس فط الجامعة على  (:33)الما ة 

 .إجااأاا تقديم العذر الما ط

 االنسحاب
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دراسة مادة أو أكاا خالل مدة يسمح للطال  با نسحاب من  .2  .أ (:34)الما ة 

من بدأ  أسابيع (7)و، من بدأ الفال بوعاً أس (24)أ ااها 

 (.منسح )الفال الايفط، وتاب  فط سجله مالةظة 

يجاي ا نسحاب فط هذه الحالة الكتاونياً عن بايق  .11 

الطال  ودول الاجوع إلى مدرس المادة ورئيس القسم ، 

 .ساعاا معتمدة( 6)على أ  يقل الع أ الدراسط عن 

الطال  الذي يتجاور مجموع غيابه بعــذر يقبلــه عميد  ديع .ب                

من الساعاا المقارة لمواد الفال منسحباً ( ٪10) كليةال

لمدة  هذه المدة من الحد األعلى س تتحو   ،من ذلك الفال

، لمدة التوجيل الحاول على الدرجة و  من الحد األعلى

 .ة واةدة فقطلما وذلك

الموافقة على انسحاب الطال  من جميع  كليةاليجور لعميد  .د

بل  ا نسحاب  قدميالمواد التط سجلها فط الفال، شاب أل 

وتاب   ، بل موعد ا متحاناا النهائية بوسبوعين على األ ل

دراسته لذلك الفال  دوتع، (منسح )فط سجله مالةظة 

 .مؤجلة

انسحاباً افق على انسحاب الطال  يجور للعميد أل يو .2   .د
بل   قدميأل  شابمن البانامج الذي  بل فيه  نهائياً 

ا نسحاب النهائط  بل موعد ا متحاناا النهائية 
  . بوسبوعين على األ ل

أل يقبل فط  بانامجال  يجور للطال  المنسح  من . 1     
البانامج نفسه ماة أخاى إذا كال معدله التااكمط و   

    .نقاب( 3.00)سحاب أ ل من ا ن

 لـــــالوأوي

يشتاب فط الطال  الذي يتقدم بطل  توجيل أل يكول  د أم ى  :(35)الما ة 

فاالً دراسياً واةداً على األ ل فط البانامج الذي التحق به، 

ويجور فط ةا ا خاصة يقدرها المجلس أل يوافق للطال  على 

ك خالل أسبوعين من وذل ،توجيل دراسته للفال الذي  بل فيه

                                                 
  02/6/5104تاريخ (  5104 /0217)عدل هذا البند بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 321 

وفط هذه الحالة   يحق للطال  توجيل ، بدأ التدريس فط الفال

  .دراسته فط الفال الذي يليه

النموذد الاادر عن كلية الدراساا  وفقيقدم بل  التوجيل  :(31)الما ة 

كال التوجيل لفال واةد  إذاالعليا، وتادر الموافقة عن العميد 

 .تاليينكال لفالين مت إذاوعن المجلس 

إذا انتهى الفال الدراسط، ولم يكن الطال  مسجالً أو مؤجـالً  :(37)الما ة 

تسجيله فط الجامعة ملغى، إ  إذا تقدم بعذر  ديعلذلك الفال، 

 :يوتط هاي تقبله الجهة المختاة، وذلك وفقاً لما 

إذا لم يتجاور ا نقطاع عن   :ـســـــــالمجلـ  .2
ةداً، الدراسة فاالً دراسياً وا

هذا ا نقطاع توجيالً،  دويع
 األعلى من الحد  س تويح

 .المسموح به للتوجيل

إذا تجاور ا نقطاع عن الدراسة  : جلس العمداء .1
أكاا من فال دراسط واةد 

هذا ا نقطـاع توجيالً،  ديعو
 علىاأل من الحد  س تويح

 .المسموح به للتوجيل

 

 اإلنذار والقصــل

 : اآلتيةال  فط الحا ا ينذر الط (:38)الما ة 

 لمعدلل يحال فط نهاية أي فال على الحد األدنى  إذا لم   .أ

 .لمواد التط درسها ةتى نهاية ذلك الفالاالتااكمط فط 

 المشا  وتوصيةبناًأ على تقايا من  ،كليةالإذا رأى مجلس  .ب                

 إعدادأل الطال   د أهمل فط  ،من لجنتط القسم والكلية

 .أباوةته

 : اآلتيةفط الحا ا  من البانامجالطال   يفال .أ (:31)الما ة 

لمواد فط المعدل التااكمط لإذا لم يحال على الحد األدنى  .2
 .فط نهاية الفالين التاليين ل نذار
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 .(راس ) باوةةكان  نتيجته فط منا شة األإذا  .1

إذا لم يحقق متطلباا التخاد  من الحد األعلى للمدة  .3
 .ح بهاالمسمو

يادر  ااراا اإلنذار األكاديمية والفال إلى الدراسة  .ب 

أما  ااراا الفال  .القبول والتسجيل وةدة الخاصة مديا

النهائط من الجامعة فيادرها مجلس العمداأ بناأ على تنسي  

 .القبول والتسجيل وةدة مديا من

 ،والفال إلى الدراسة الخاصة ،يعد إعالل  ااراا اإلنذار .د  

أمور أكاديمية أخاى  ةوأي ،الفال النهائط من الجامعةو

 ،المعنط الطال كلية على لوةة اإلعالناا فط  ،تخص الطلبة

 .بالمعنى القانونط له  تبليغاً 

الذي يفال بسب    للطال   يسمح ،(ب/13)مع مااعاة المادة  (:42)الما ة 

ساعة معتمدة  من تعليماا ( 21)معدله التااكمط بدراسـة 

معدله التااكمط للحد   بهد  رفع ةداً أعلىراسة الخاصة الد

عند رفع  ويعاد تسجيله للبانامج الملتحق به  ،األدنى المطلوب

 : اآلتيةنقاب وفق الشاوب ( 3.00)معدله إلى 

 .نقطة( 1.7)أل   يقل معدله التااكمط عند فاله عن  .2

أل تكول المواد التط يدرسها الطال   من الخطة  .1

 .معتمدةال الدراسية

أل ينهط دراسة تلك المواد خالل الفالين التاليين  .3

 من الحد س  هذال الفاالل ت، ويحلتاريخ فاله

 األعلى لمدة الحاول على الدرجة

 اإللراف

بداية كل فال دراسط  فط الكليااتعلن األ سام األكاديمية  .أ(:41)الما ة 

 المو وعاا البحاية المقتاةة من أع اأ الهيئة التدريسية

فط القسم ليتمكن بلبة الدراساا العليا من ا ستفادة منها فط 

، على أنه يحق للطال  التقدم أباوةاتهم وعاامو تحديد 

 .بفكاة بحم من خارد المو وعاا المعلنة
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بحياام يت اامن   ااية  ،أباوةتااه بحااميقاادم الطالاا  مشاااوع  .ب                

 .البحم وأهدافه وأهميته ومنهجياته وماجعياته

من المختااين بالقسام   تقال عان ثالثاة  القسم لجنة لجنة تشكل. د 

أع ااااأ هيئاااة تااادريس ممااان تنطباااق علااايهم شااااوب اإلشااااا  

 .الطال  أباوةةخطة لمنا شة مشاوع  بانامجالوالتدريس فط 

( 21)يجور للطالا  تقاديم مشااوع خطاة أباوةتاه بعاد إنهائاه  .د 

و  ( 4.00مااان  3.00)سااااعة وبمعااادل تااكماااط   يقااال عااان 

ألباوةاة رسامياً  إ اار مشاوع الخطة وتسجيل الطالا  يجور

   أل وعلاااى  المعافياااة، امتحاااال الكفااااأةفاااط  نجااااحال إ  بعاااد

 .من التحا ه بالبانامج السادسالفال  ذلكيتجاور 

يادر المجلس بناأ على توصية من لجنتط القسم والكلية . هـ

 باوةة ااراً يت من تعيين المشا  وإ اار عنوال األ

د من كلية الدراساا عوذلك وفقاً للنموذد الم ،ومشاوع خطتها

 .العليا

تكول المدة الفاصلة بين إ اار الخطة وتحديد موعد المنا شة  .و 

 .أشها على األ ل ثمانية

 باامج أع اأ هيئة تدريس منالفط  واإلشاا  يتولى التدريس .أ (:40)الما ة 

فط اإلنتاد  ارستما ا، شاب رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك

 .العلمط

فط ةده  - واألباوةاا يكول ع أ اإلشاا  على الاسائل .ب

 ؛األستاذ المشاركأو معتمدة لألستاذ ساعاا ( 3) -األعلى 

فط ( 1)أو األباوةاا على /على أل   يزيد عدد الاسائل و

 .الفال الواةد

يجور بتوصية من  ،من هذه المادة( ب)مع مااعاة الفقاة  .د

 قاار منوبوا تااح من المشا  جنتط القسم والكلية ل

المجلس تعيين مشا  مشارك من داخل الجامعة أو 

، شاب أل يكول معيناً أو مؤهالً للتعيين باتبة أستاذ خارجها

 .على األ ل وتنطبق عليه شاوب اإلشاا  مشارك
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يجور فط ةا ا خاصة تعيين مشا  من خارد القسم أو  .د

وذلك بتوصية  ،، تتوافا فيه شاوب اإلشاا الكلية أو الجامعة

 .من لجنتط القسم والكلية، وبقاار من المجلس

تقدرها لجنتا القسم والكلية يجور تغييا المشا  لظاو  . أ (:43)الما ة 

 .ويوافق عليها المجلس

خطتها أو /أو مو وعها و/و األباوةةعنوال يجور تعديل .ب  

لتعديل بالطايقة ا ويجايإذا ا ت   ظاو  البحم ذلك، 

 .بها الموافقة عليها جاانفسها التط 

تط القسم يجور بقاار من المجلس بناأ على توصية من لجن .أ:  (44)الما ة  

 أباوةةعلى  المجار هيئة التدريسأل يشا  ع و  ،والكلية

 ،فيه شابالطال ، أو أل يستما فط اإلشاا  أو أل يشارك 

 .داخل األردل تهأل يق ط إجار

القسم  وبتوصية من لجنتطلمجلس ا يقدرهايجور فط ةا ا .ب   

الموافقة للمشا  الذي يق ط إجارته خارد  ،والكلية

 .األردل، ا ستماار باإلشاا  على الطال 

(45)الما ة 
1

أشا  عليها ساعة معتمدة أباوةة للمشا  عن كل  س تيح .أ: 

الذي فط الفال الدراسط الواةد، وذلك اعتباراً من بدأ الفال 

 .فاول خمسةعين فيه مشافاً وبما   يزيد على 

ع أ ورع ي باوةةعلى األ إشاا  مشتاكفط ةالة وجود  .ب

 .اإلشاا  والمكافوة بالتساوي

ياا  للمشا  مكافوة مالية تعادل ساعة معتمدة واةدة لمادة . د

فال دراسط واةد لكل بحم مشتاك ماع الطالا  مساتالً مان 

م نشااه أو  بال للنشاا فاط مجلاة رسالته أو أباوةتاه ساواأ تا

 .علمية معتمدة من لجنة اعتماد المجالا فط الجامعة 

يج  أل   تزيد مكافوة المشا  فط المشااركة ماع الطالا  فاط . د

نشا البحم أو  بوله علاى سااعتين معتمادتين فاط مجموعهماا 

                                                 
 .06/00/5105تاريخ ( 0313/5105)بقاار مجلس العمداأ ر م ( د+د)ا يفا البندين ( 0)
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للفاااال الواةاااد ساااواأ أكاااال النشاااا ماااع بالااا  ماجساااتيا أو 

 .دكتوراه 

 لجنر المنااشر

 : تتكول لجنة المنا شة من  (:41)الما ة 

 .رئيساً / المشا  .أ 

 .(إل وجد)المشا  المشارك  .ب 

شاوب  اع وي هيئة تدريس من الجامعة تنطبق عليهم .د 

 .اإلشاا 

 .تنطبق عليه شاوب اإلشاا  ع و من خارد الجامعة .د 

من المجلس بناأ على تعين لجنة المنا شة ويحدد موعدها بقاار  .أ: (47)الما ة 

 :، وفق التاتي  اآلتطالكليةتط القسم وية من لجنتوص

علمياً ولغوياً  األباوةةبجاهزية  اً المشا  تقايا يعد -2

ةس  الخطة وذلك  ،للمنا شة وا لتزام باألمانة العلمية

 .معد لهذه الغايةالنموذد الوفق و ، باوةةالمعتمدة لأل

المشا   ائمة بوسماأ أربعة أع اأ هيئة تدريس  يقتاح -1

ثالثة أع اأ من خارجها ممن ول الجامعة من داخ

 ،باامجالتنطبق عليهم شاوب اإلشاا  والتدريس فط 

 .وفق النموذد المعد لهذه الغاية

بشكلها النهائط ألع اأ  األباوةةيسلم الطال  نسخاً من  - أ

 أربعة بل و ،تشكيلهاب من المجلس اللجنة بعد صدور  اار

فق الطال  ياو .ع على األ ل من موعد المنا شةأسابي

إ ااراً خطياً ينص على التزامه بالمعاييا األخال ية 

 .أباوةتهواألمانة العلمية فط إعداد 

إذا تبين للجنة وجود سا ة علمية فط إعداد الاسالة فال تقدم .د

 (11)للمنا شة، وتطبق عليها أةكام المادة 
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 ا طرو ر نااشر 

جميع  الجامعية بعد اجتياريتقدم الطال  بطل  لمنا شة أباوةته (: 48)الما ة

جميع لإنهائه و المقارة فط الخطة الدراسيةا متحاناا الشاوب و

دل تااكمط   يقل عن وبمع ،متطلباا الخطة الدراسية بنجاح

 .نقاب( 3.00)

 : اآلتطعلى النحو  األباوةةمنا شة  تجاي .أ (:41)الما ة

ر فط مدة رمنية   تتجاو ألباوةتهيعاض الطال  ملخااً .2

 .منا شةالتبعها تد يقة ( 11)

يقتاا ة ور المنا شة على بلبة الدراساا العليا وأع اأ  .1

، األباوةةهيئة التدريس فط القسم والمعنيين بمو وع 

ويجور فط ةا ا خاصة تقدرها لجنة القسم أل تجاي 

 . المنا شة فط جلسة مغلقة

تتداول اللجنة وبعد انتهائها  ،تولى رئيس اللجنة إدارة المنا شةي .3

 : اآلتيةوتقار بوغلبية أع ائها إةدى النتائج 

ناجح، وفط هذه الحالة على الطال  تسليم  .أ 

 .خالل أسبوع من تاريخ المنا شة أباوةته

تعديالا بفيفة، وفط هذه الحالة على ناجح مع  .ب 

الطال  إجااأ التعديالا المطلوبة وتسليم 

أسابيع من تاريخ  أربعةخالل  أباوةته

شة، مع إرفاق تقايا من المشا  يفيد المنا 

 .بإجااأ التعديالا المطلوبة

، وفط هذه الحالة ناجح مع تعديل جوهاي  .د 

فط مدة   تقل  أباوةته على الطال  تعديل

أشها من  ستةو  تزيـد على  ثالثة أشهاعن 

 (صفا)تاريخ المنا شة،  ويسجل الطال  

المدة  فذساعة فط الفال التالط إذا لم تن

الطال  ناجحاً إذا  دنونية له للدراسة، ويعالقا
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 يعدف، وإ  باوةةوافق  اللجنة على األ

 .راسباً 

 .راس  .د 

باورتها النهائية والمحددة  باوةةيمكن تمديد فتاة تسليم األ .ب

هذه المادة فط ةا ا  من( أ)الفقاة  من( 3) البندفط 

 .ا طاارية يقبلها المجلس

المنا شة من المجلس بناأ على توصية من   اار لجنة يعتمد .أ (:52)الما ة

 .الكلية، ةس  النموذد المعد لهذه الغايةو القسم تطلجن

فط كشف عالماا الطال  باللغتين  باوةةاألياب  عنوال .ب

 .العابية واإلنجليزية

 ماجستيا درجةيُمنح  باوةةإذا رس  الطال  فط منا شة األ.د

 .الفلسفة فط مجال تخااه

  نح الدروات

بقاار من ماجستيا الفلسفة  أو درجة دكتوراةتمنح درجة ال. أ (:51)ا ة الم

 .مجلس العمداأ، بناأ على تنسي  من المجلس

 .تمنح الشهاداا والدرجاا فط المواعيد المقارة. ب

 

 أ كام عا ر

 .تب  لجنة المنا شة فط ةا ا السا اا العلمية أو الشك فيها (:50)الما ة 

س العمداأ  ااراً بسح  الدرجة العلمية إذا تبين فط أي يتخذ مجل (:53)الما ة 

و   من األو اا أل هذه الدرجة  د تم الحاول عليها بطاق 

المقدمة لنيل الدرجة العلمية    باوةةأو أل األ ،غيا  انونية

الجهاا  تبلغعلى أل  ؛م مونها ومعاييا األمانة العلميةتتفق فط 

 .قاارهذا الب وخارجهاذاا العال ة داخل الجامعة 
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كلياً أو  باوةةةق تاويا األ طال  الجامعة خطياً اليفوض  (:54)الما ة 

وذلك لغاياا البحم العلمط والنشا  ،جزئياً وبوشكال مختلفة

ا لكتاونط والتبادل مع المؤسساا التعليمية والبحاية 

 .والجامعاا

فط الجامعة  دكتوراةتلغط هذه التعليماا تعليماا منح درجة ال (:55)الما ة 

عن مجلس العمداأ بقااره ر م  األردنية الاادرة

 .27/1/1020تاريخ ( 134/1020)

يب  مجلس العمداأ فط الحا ا التط لم ياد عليها نص فط هذه  (:51)الما ة 

 .التعليماا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صا رة عن  جلس العمداء تعليمات  نح  رور الماوسوير ني الجا عر ا ر نير 

 10/8/0210تاريخ ( 118/0210)م بقراره را
 ن نظام  نح الدروات العلمير والق رير والشها ات ( أ/3)اسونا اا إلى الما ة   

 ني الجا عر ا ر نير

 

تعليماا منح درجة الماجستيا فط الجامعة "تسمى هذه التعليماا  (:1)الما ة 

 .من تاريخ صدورها ، ويعمل بها اعتباًرا"األردنية
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يكول للكلماا والعباراا اآلتية المعانط الواردة إراأها، ما لم تدل   (:0)الما ة 

 :القاينة على خال  ذلك

 .الجامعة األردنيــــة :الجا عـــــــــــــــــــــــر

 .مجلس كلية الدراساا العليــــــا  :المجــــــــــــــــــــــلس

 .العليــــــــا عميد كلية الدراساا  :العميـــــــــــــــــــــــــد

 .أي كلية  فط الجامعة  :الكليــــــــــــــــــــــــــر

 .أي  سم فـط الكليــــــــــة  :القســــــــــــــــــــــــــم

 . لجنة الدراساا العليا فط الكليــة  :لجنـــــــر الكليــــــــــر

 .القســملجنة الدراساا العليا فط   :لجنر القســـــــــــــــــم

ع و هيئة التدريس الذي ياشد بلبة  :المرلد ا كا يمـــــــي

 .الدراساا العليا أكاديميًا

ع و هيئة التدريس الذي يشا   :المشـــــــــــــــــــــرف

 .على  رسالة الطال 

 .أي بانامج من باامج الماجستيا :البرنـــــــــــــــــــــا ج

ساعة ( 33)حاول على درجة الماجستيا تكول متطلباا ال(: 3)الما ة 

. معتمدة، ةس  الخطة الدراسية التط يقاها مجلس العمداأ

ساعاا بموافقة ( 6)ويجور ريادة الساعاا المعتمدة لغاية 

 :المجلس، وتورع هذه المتطلباا على النحو اآلتط

 

 

 :مسار الاسالة :أوال   

( 14-21)دراسة المواد اإلجبارية بنجاح، وهط  .أ 

تت من مادة تتعلق ( 700)معتمدة من مستوى  ساعة

 .بمنهجية البحم العلمط

ساعاا معتمدة بنجاح من المواد ( 21-6)دراسة  .ب 

 (.700)من مستوى   ا ختيارية
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ساعاا معتمدة، ( 6)إعداد رسالة جامعية يخاص لها  .د 

 (.766)ومنا شتها بنجاح، وتوخذ الا م 

ية، يجوز في حاالت خاصة تقدرها لجنتا القسم والكل .د 
بتنسيب من المرشد األكاديمي والمشرف وبقرار من 
المجلس، دراسة مادة اختيارية من الخطة تكون بديلة 

 : عن مادة إجبارية غير مطروحة شرط

أن يكون الطالب قد أنهى إعداد رسالته الجامعية،  .1
 .أو أنه على وشك االنتهاء

أن ال يبقى للطالب سوى دراسة مادة واحدة من  .5
 .اإلجباريةقائمة المواد 

أن ال تكون المادة المستبدلة ضمن المواد األساسية  .3
 .ذات الجانب التطبيقي للتخصص

ثانيا
1
 :مسار الشامل :
( 14)دراسة المواد اإلجبارية بنجاح، وهط  .أ 

بحيم ( 700)من مستوى ةداً أدنى ، معتمدة  ساعة

 .تت من دراسة مادة تتعلق بمنهجية البحم العلمط

بنجاح من ( ةداً أ اى ) ة ساعة معتمد( 6)دراسة  .ب 

 (.700)المواد ا ختيارية من مستوى 

النجاح فط ا متحال الشامل ويخاص له الا م  .د 

(761.) 

إذا تو ااف تقااديم الطالاا  لالمتحااال الشااامل علااى مااادة  .د 

إجبارية غيا مطاوةة، يجور بتوصية من لجنتط القسم 

والكلية، وبتنساي  مان الماشاد األكااديمط، وبقااار مان 

دراسة ماادة اختيارياة مان الخطاة تكاول بديلاة  المجلس،

عن هذه المادة؛ شاب  أل   تكول الماادة المساتبدلة مان 

 اااااامن المااااااواد األساسااااااية ذاا الجاناااااا  التطبيقااااااط 

 .للتخاص

                                                 
(

1
 .02/05/5104تاريخ ( 0777/5104)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م (  
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يجااور للطالاا ، بتنسااي  مان الماشااد األكاااديمط وتوصااية . أ: ثالثاا  

دراساة ماا   يزياد  ،لجنة القسم و اار من لجنة الكلية  ن

ساعاا معتمدة من خاارد خطتاه الدراساية مان ( 3)على 

أل تكااول ذاا عال ااة شاااب ( 600) أو ( 700)مسااتوى 

 .بالتخاص، بحيم تحتس  له  من المواد ا ختيارية

أو ما شابه  من ( مو وعاا خاصة ) عند باح مواد .ب      

الخطط الدراسية،  تحتس  المادة للطال  ماة واةدة فقاط 

 .وعااةتى وإل اختلف  المو 

امتحاال الكفاياة "يشتاب فاط الطالا  الملتحاق بالباناامج النجااح فاط (: 4)الما ة 

 .وفق األسس التط يقاها مجلس العمداأ" فط اللغة العابية

يجاااور لقسااام التخااااص أل يحااادد عناااد  باااول الطالااا  الماااواد  .أ (:5)الماااا ة 

 والادبلوم ا ستدراكية الالرمة له من مواد مستوى البكالوريوس

يااها  اورية لافع المستوى العلمط للطال ، على أل    التط

ساااعاا معتماادة، وتحاادد هااذه المااواد فااط بلاا  ( 6)تزيااد علااى 

و ااار مان  كما يجور، بتوصية من لجنتط القسم والكلية. القبول

المجلااس، إعفاااأ الطالاا  ماان دراسااتها إذا تااوافاا لهااا بياناااا 

 .تو يحية عن كفاية الطال  فط الماةلة السابقة

  تحتس  ساعاا المواد ا ستدراكية  امن السااعاا المعتمادة .ب

المطلوبة لنيل الدرجة،  وتظها هذه المواد فط الكشف مان دول 

 .عالماا
علااى الطالاا  أل ينهااط المااواد ا سااتدراكية بنجاااح فااط موعااد  . د   

أ ااه نهاياة العاام الجاامعط األول  لتحا اه بالباناامج، ويجاور 

سماح للطال  بتجاور هذه المدة، بقااار مان فط ةا ا خاصة ال

المجلااس وبتنسااي  ماان الماشااد األكاااديمط وتوصااية ماان لجنتااط 

 .القسم والكلية
 

سااتة  يكااول الحااد األعلااى لماادة الحاااول علااى درجااة الماجسااتيا.أ(: 1)المااا ة 

 ابلة للتمديد فالين دراسيين، وذلك بموافقة عميد  فاول دراسية

ويعاد الفاال الاايفط . لقسام والكلياةالكلية وبتوصية مان لجنتاط ا

 .لهذه الغاية امتداداً للفال الدراسط الاانط و  يحتاد إلى تمديد

يعد الفال الايفط فاالً دراسياً لغاياا السيا فط إعداد الاسالة،  .ب

ويجور فط ةا ا خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلياة، بااح ماواد 

 .دراسية
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وا نسااحاب بعااذر بمجموعهااا علااى    يجااور أل تزيااد ماادة التوجياال .د 

فالين دراسيين، و  تحتس  هذه المدة  امن الحاد األعلاى لمادة  

 .الحاول على الدرجة

مع مااعاة الحاد األعلاى لمادة الحااول علاى درجاة الماجساتيا، . أ(:  7)الما ة 

األول للعا أ الدراساط فااط كال مان الفااال   يكاول الحاد األدنااى

ساااااعة ( 21)لحااااد األعلااااى ساااااعاا معتماااادة، وا( 3) والاااااانط

 . وتحتس  ساعاا الاسالة  من الع أ الدراسط. معتمدة

( 3)يكااول الحااد األعلااى للعاا أ الدراسااط فااط الفااال الااايفط .ب               
سااااعاا معتمااادة إذا (  6)ويجاااور رفعاااه إلاااى  ،سااااعاا معتمااادة

 .ت من الع أ الدراسط مواد استدراكية
وبقرار من  ا القسم والكلية،يجوز في حاالت خاصة تقدرها لجنت.ج

سىىاعات فىىي الفصىىل ( 3)السىىماح للطالىىب بتسىىجيل ، الكليىىة عميىىد
األول أو الثاني، على أن يكون ذلك لمرة واحدة فقط خىالل فتىرة 

 . دراسته، باستثناء فصل التخرج
 القبـــول

ينس  مجلس العمداأ فط مطلع كل عام جامعط لمجلس التعليم العاالط (: 8)الما ة 

الطلبااة الااذين ساايقبلول فااط الباااامج، بناااأ  علااى توصااية ماان أعااداد 

 .المجلس، وتنسي  من اللجال فط األ سام والكلياا
 :يشتاب فيمن يتقدم بطل  التحاق ألةد الباامج ما يوتط .أ(: 1)الما ة 

   وجد   ممت    حلاالً  تى  روا  م جلمدرودس  ت  ور   . 1

ولمعما تعتمرف  د ممل وعل ممهن دذممك مم  " ووم "و ت    
 . هل  مولمعا

همم  حمملت  مم    جتممملت  مم ل مم   ممخاامما ألي  رنمملمج . 1
ن وومدة ق مدت ممل   وةوم  ( )ملوستور حس مل در  ه   م ن  

 :م  إوملم   مم ل   متحلاتو   تى( ٪10) تى 
 ت مم ور    شممهل     تممد   م ر سمملي  معتوممل  د مممل وعل مهمملن.  

 . و ت    وو  و  ً 
ريوس بتقديا مقباول أو ماا يعادلاه شااب أل درجة البكالو.ب

ساااعاا ماان خطااة البانااامج المقبااول ( 6)يادرس الطالاا  

فيه خالل الفال األول  لتحا ه بالبانامج، يحددها القسام 

بو ااوح، وتكااول موةاادة لجميااع الطلبااة المقبااولين فااط 

وأل يجتااار الطالاا  المااواد . البانااامج علااى هااذا األساااس

ةاااداً أدناااى لكااال منهاااا،ة +( د)الااااالث بنجااااح، وبعالماااة 
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عنادها ياابح . نقاب( 3.00)وبمعدل تااكمط   يقل عن 

الطالاا  بالباااً نظامياااً، وتحتساا  لااه هااذه المااواد  اامن 

فإل لم يحقق هاذا الشااب كاامالً . المواد المقارة فط خطته

 .يفال من الجامعة
أل ياب  المتقدم أل دراسته فط ماةلة البكالوريوس كان  . 3

 .با نتظام

من هذه الفقاة، يسمح للطلبة  (3)مع مااعاة البند .4

الحاصلين على  درجة البكالوريوس با نتساب، التقدم 

 :بطلباا التحاق للباامج فط ةال تحقيق الشاوب اآلتية

( 30)دراساة باناامج تاوهيلط   يقال عادد سااعاته عان  .أ 

ساعة معتمدة من مساتوى البكاالوريوس فاط الجامعااا 

 .الاسمية فقط
تكااول المااواد المقااارة فااط البانااامج التااوهيلط ةساا  أل   .ب 

تخاااص الطالاا  وفااط مااواد التخاااص للبكااالوريوس 

 .المماثل فط الجامعة الاسمية
النجاح فط مواد البانامج التوهيلط، وبمعادل تااكماط    .د 

٪ أو ماااااااا يعادلاااااااه فاااااااط الجامعاااااااة 70يقااااااال عااااااان 

 (.4من 1.17)األردنية
توفاال أو ا متحاااال إرفاااق شااهادة تباااين اجتيااار امتحاااال ال. 1 

ماااا يعاااادل ذلاااك، وفاااق األساااس التاااط يقاهاااا أو الاااوبنط  

 .مجلس العمداأ
   

تحدد نس  مقاعد المقبولين وفق األسس التط يقاها مجلس .ب

 .العمداأ

 

يجور للمجلس بناأ على توصية من لجنتط القسم والكلية و ع  (:12)الما ة 

، مع شاوب خاصة إ افية لاللتحاق بالبانامج الذي يطاةه

 :مااعاة ما يوتط

أل   تتعارض هذه الشاوب مع التعليماا النافذة لباامج  .أ 

 .الدراساا العليا
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أل تظها هذه الشاوب بو وح فط الخطة الدراسية المقدمة  .ب 

 . منها لالعتماد، وتعد جزأاً 

يجور أل تت من الشاوب الخاصة امتحاناا معدة من  .د 

 .األ سام بموافقة   المجلس

تقدم بلباا ا لتحاق بالباامج على النموذد المعد لهذا    .أ  (:11)الما ة 

الغاض إلى وةدة القبول والتسجيل خالل الفتاة التط تحددها 

كلية الدراساا العليا، وتافق بتلك الطلباا جميع األوراق 

 . الابوتية الالرمة

تقوم كلية الدراساا العليا بالتنسيق مع وةدة القبول  . ب 

الطلباا وتد يقها وإعداد  ائمة بوسماأ والتسجيل بفار هذه 

الطلبة المقتاح  بولهم فط الباامج المختلفة، وفقاً لألسس 

األصالأ )، وإرسال  ائمة (هـ/أو ً /6)الواردة فط المادة 

المقتاح  بولهم مع بلباتهم إلى الكلية لدراستها ( والبد أ

 .واعتمادها والتنسي  بما تااه إلى كلية الدراساا العليا
يادر المجلس  وائم بوسماأ المقبولين فط الباامج، بناًأ على . د

 .توصية من لجنتط القسم والكلية
فط ةال ا عتااض على  وائم الطلبة المقتاح  بولهم أو على . د

أسس المفا لة بينهم من  بل الكلية وبناأ على تنسي  من 

القسم، تخاب  كلية الدراساا العليا بذلك مع بيال أسباب 

 .عتااض ومسوغاتها 
فط ةال عدم التوصل إلى  ائمة معتمدة بين الكلية وكلية . هـ

الدراساا العليا، تشكل لجنة من نائ  الائيس المعنط والعميد 

وعميد الكلية، لدراسة أسباب عدم التوافق بين الجهتين، 

 .وتكول  ااراا اللجنة بهذا الخاور نهائية

طال  فط بانامجين دراسيين فط الو     يجور أل يُقبل ال .أ (:10)الما ة 

 .فط أي ماةلة من     مااةل دراسته نفسه،
إذا فال الطال  من البانامج الذي التحق فيه، فال يجور أل .ب

 .يقبل فيه ماة أخاى

 

 

 لجان الدراسات العليا واخوصاصاتها



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 364 

 

 تشكل لجنة القسم بقاار من عميد الكلية، بعد ا ستئناس باأي.أ(: 13)الما ة 

رئيس القسم، وتفوض إليها اختااصاا مجلس القسم المتعلقة 

 : بالدراساا العليا، ويكول تشكيل اللجنة على النحو اآلتط

، وفط ةال عدم توافا شاوب رئيساً / رئيس القسم .2

التدريس واإلشاا  لديه يتولى ع و هيئة تدريس آخا 

يعينه عميد الكلية ممن تنطبق عليه الشاوب، رئاسة هذه 

 .اللجنة

ثالثة إلى خمسة من األساتذة واألساتذة المشاركين،  .1

ويجور عند ال اورة أل ت م اللجنة أع اأ هيئة 

تدريس باتبة أستاذ مساعد شاب أل تنطبق عليهم شاوب 

 .التدريس واإلشاا  فط باامج الدراساا العليا

تتدمى مونا  م س   إلشر ف  تى  مدر  م ر سلي  معتول ه  . ب
توملتهل دسولسلتهل د أخالقولي  م حث  م س  دتتتة   تع

 : معتم ن دتشمت  ختالالتهل  آلت 
تعوو  مرش   جل وم  ه     وا جت  ل   ر س  مات ا  .2

تنا ق  توه  شردا  م رنلمج  مد ح  ه   م س  مم  
 .  مت روس د إلشر ف ه   م ر مج

  :ت  و   متداولي  ممتعت ا  مل وأت  درهعهل متونا  مجتوا .1

 جديدة إنشاأ باامج. 

 متابعة الخطط الدراسية للباامج وتحدياها. 

 أعداد الطلبة المقتاح  بولهم سنويا. 

 نتائج امتحاناا المواد الدراسية. 

 تعيين المشافين والمشافين المشاركين. 

  اإلعالل عن المو وعاا البحاية المقتاةة فط

 .القسم

 مشاوعاا الاسائل الجامعية. 

 تشكيل لجال المنا شة. 

 يد المنا شةتحديد مواع. 

  رفع  وائم بوسماأ الطلبة الماشحين للمنح الدراسية

 .ومتابعة شؤول تشغيلهم
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 تنسيق الندواا العلمية الخاصة بطلبة القسم. 

 إعالم الطلبة بالخطة الدراسية المطبقة عليهم. 

 عقد اجتماعاا مع بلبة الدراساا العليا. 

 تشكيل لجال ا متحال الشامل. 
لجنة الكلية بقاار من مجلس الكلية، وتفوض إليها  تشكل- أ(:  01)الما ة 

اختااصاا مجلس الكلية المتعلقة بالدراساا العليا، 

 : ويكول تشكيل اللجنة على النحو اآلتط

أو من يفو ه ممن تنطبق عليه )عميد الكلية رئيساً  .2

شاوب اإلشاا  والتدريس فط باامج الدراساا 

 (.العليا

 .رؤساأ لجال األ سام .1

ة تدريس باتبة أستاذ؛ وإ  فممن تنطبق ع وا هيئ .3

 .عليهم شاوب التدريس واإلشاا 

تتدمى مونا  مجتوا  إلشر ف  تى  مدر  م ر سلي  معتول . ب 
دتتتة   تعتوملي  م ر سلي  معتول دسولسلتهلن 
 :د أخالقولي  م حث  معتم ن دتشمت  ختالالتهل  آلت 

 .دراسة ا تااةاا لجال األ سام وتوصياتها .2
 

للمجلس بإنشاأ باامج جديدة فط الكلية، أو  وصيةالت .1

تعديل الباامج القائمة أو المواد الدراسية  التط 

 .تشملها

إرسال  ائمة تت من أسماأ المنا شين من خارد  .3

الجامعة وعناوينهم وتخاااتهم الد يقة لكل 

بانامج، إلى كلية الدراساا العليا، بناأ على 

 .تنسيباا األ سام األكاديمية

يم لقاأاا دورية عامة مع بلبة الدراساا العليا تنظ .4

 .فط الكلية

 .إعداد تقايا سنوي عن الباامج فط الكلية .1
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 .إقر ر نتلئج  متحلنلي  ممد    م ر سوا مت ر مج .3
 

تقوم لجنة الكلية باختااصاا لجنة القسم فط ةال عدم . د 

 .وجودها
 

ل واألباوةاا لجنة أخال ياا الاسائ"تشكل لجنة تسمى . أ(: 15)الما ة 

بقاار من المجلس   فط مطلع كل عام جامعط ،  "الجامعية

- :تشكل لجنة أخال ياا الاسائل واألباوةاا الجامعية بقاار من المجلس فط مطلع كل عام جامعط، ويكول تشكيل اللجنة على النحو اآلتط :ويكول تشكيل اللجنة على النحو اآلتط

 .مقاراً / عميد كلية الدراساا العليا  .2

ع وا هيئة تدريس من الكلياا اإلنسانية باتبة  .1

 .أستاذ

 .ع وا هيئة تدريس من الكلياا العلمية باتبة أستاذ .3

ع وا هيئة تدريس من الكلياا الاحية باتبة  .4

 .أستاذ
 
يجور للجنة ا ستعانة بمن تااه مناسباً فط ةا ا خاصة . ب 

 .تقدرها

خالفية للجوان  تكول مهمة هذه اللجنة النظا فط الق ايا ال. د 

بما فط  ،األخال ية بتوصية من لجنتط القسم والكلية والمجلس

ذلك مدى استيفائها لمواصفاا البحم العلمط وشاوبه، بما 

يحقق ةماية لحقوق أفااد الدراسة والمجتمع بشكل عام، 

 .ومااعاة  وانين ةماية الملكية الفكاية
 

 :تااصاا اآلتيةيتولى الماشد األكاديمط ا خ.  أ(: 11)الما ة 

تعايف الطال  بفلسفة الدراساا العليا فط الجامعة .2

 .وسياساتها ونظامها وتعليماتها

مهاراا الالرمة مساعدة الطال  فط التكيف واكتساب ال. 1

 .للنجاح فط الدراساا العليا

 .متل عا سور  مالمب  ألجل وم  دهق خاا  سترشل وا. 3

 :آلتوا  ختالالي  وتدمى  ممشرف . ب     
 . إلشر ف  تى ت     مالمب ه  مدضدع رسلمته .2
 .تدووه  مالمب دضمل   متد ات معه  شجت منتظ  .1
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تقديم تقايا فالط إلى لجنة القسم عن مستوى تقدم  .3

 .الطال  فط مو وع رسالته

 
 االنوقال والوحويل

يجور انتقال الطال  من بانامج إلى بانامج آخا فط الجامعة،  (: 17)الما ة 

بانامج مماثل من جامعة أخاى، فط ةال استيفائه أو من 

شاوب القبول فط البانامج الذي ياغ  فط ا نتقال إليه، 

وتوافا مقعد شاغا له، على أل   يقل معدلـه التااكمط عن 

 .نقاب أو ما يعادلها( 4.00من  3.00)

وذد تقدم بلباا ا نتقال إلى وةدة القبول والتسجيل على النم   -أ(: 18)الما ة 

 .المعد لهذا  الغاض

يوافق العميد على ا نتقال بناًأ على توصية من لجنتط القسم  -ب

 .والكلية

دراسة  إذا  بل الطال  فط البانامج، وسبق له أل درس مواد. أ(: 11)الما ة 

على  خاصة فط الجامعة، يجور أل يحتس  له ما   يزيد

 .ساعة معتمدة من هذه المواد( 21)

تس  للطال  المنتقل من خارد الجامعة أو يجور أل يح. ب

وسبق له دراسة مواد فط جامعة أخاى ما    المقبول فيها

 .ساعاا معتمدة من هذه المواد( 6)يزيد على 

يخفض الحد األعلى لمدة الحاول على الدرجة فاالً دراسياً . د

 .ساعاا معتمدة تحتس  للطال ( 6)واةداً عن كل 

درسها الطال  فط جامعة أخاى يشتاب فط المواد التط . د

 :وياغ  فط اةتسابها ما يوتط

أل تكول مناظاة من ةيم المستوى والمحتوى لمادة أو  -2

 .مواد فط الخطة الدراسية المقارة

من  3000)أل   يقل تقديا الطال  فط كل منها عن   -1

نقاب أو ما يعادلها، وأل   يكول  د م ى على ( 4.00

 .سنواادراستها أكاا من خمس 

 :تحتس  للطال  عند انتقاله أو  بوله فط بانامج آخا - هـ

المواد التط يختارها من المواد التط درسها فط البانامج  -2  

السابق، وتدخل فط معدله التااكمط إذا كال ا نتقال 

 .داخل الجامعة
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المواد التط يختارها من المواد التط درسها فط البانامج  -1  

فط معدلـه التااكمط إذا كال ا نتقال  السابق، و  تدخل

 .من خارد الجامعـة

  يجور اةتساب أية مواد من خارد الخطة الدراسية التط - و

 .التحق الطال  على أساسها إ  إذا وافق المجلس على ذلك

( 600أو  700)  تحتس  للطال  أي مادة من مستوى  -ر

موج  كال  د درسها أو درس ما يعادلها سابقاً وةال ب

 .ذلك على شهادة أو درجة علمية أخاى

يقا المجلس  اةتساب المواد بناًأ على توصية من لجنتط - ح

 .القسم والكلية 

من هذه التعليماا، للطال  الملتحق ( 26)مع مااعاة المادة -  أ(:   02)الما ة 

( 6)بالبانامج فط الجامعة أل يدرس ما   يزيد على 
اظا فط جامعة أخاى شاب  ساعاا معتمدة فط بانامج من

الحاول على موافقة مسبقة من المجلس بناأ على توصية 

من لجنتط القسم والكلية، وأل   يكول  د اةتس  له أية 

 .مواد من جامعة أخاى

 .  تدخل عالماا هذه المواد فط المعدل التااكمط -ب  

لشامل يجور تحويل الطال  من مسار الاسالة إلى مسار ا. أ(:  01)الما ة 

 . بقاار من المجلس، بناأ  على توصية من لجنتط القسم والكلية

يجور تحويل الطال  من مسار الشامل إلى مسار . 2.  ب 

الاسالة  من البانامج الواةد شاب أل يكول  د أنهى 

ساعة معتمدة من خطته الدراسية، وأل يكول ( 21)

على األ ل، وأل   نقطة( 3.11)  معدله التااكمط

مشا  على رسالته، ويكول اختيار الطلبة من  يتوافا

بين المتقدمين للتحويل تنافسياً ةس  معد تهم 

 .التااكمية

يجور للطلبة الااغبين فط التحويل من مسار الشامل . 1      

إلى مسار الاسالة فط البانامج نفسه، التقدم للقسم 

المعنط، على أل تزود كلية الدراساا العليا بوسماأ 

لذين ةققوا شاوب التحويل ةس  النموذد الطلبة ا

المعد لذلك، فط مدة أ ااها أسبوعال من بدأ الفال 

 .التالط
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عند تحويل الطال  من مسار إلى آخا فط البانامج نفسه . د

تحتس  له جميع المواد التط درسها  من الخطة الدراسية 

 .المقاة له وتدخل عالماا تلك المواد فط معدله التااكمط

 العال ات واال وحاناتالموا  و

 (. د)إلى ( أ)تسجل العالمة التط يحال عليها الطال  من - أ (:00)الما ة 

يخاص لعالمة المواد بالحاو  النقاب المبينة إراأ كل  -ب

 :منها

 النقاط العال ر

 4 أ

 3472 -أ

 342 +ب 

 3 ب

 5472 -ب

 542 +د  

 5 د

 
ة من مواد الباامج الحد األدنى لعالمة النجاح فط كل ماد -د

أما المواد ا ستدراكية، فيشتاب أل يجتارها الطال  +(. د)

 .بنجاح، وذلك ةس  مستوى المادة

 :تعطى النقاب فط المعدل التااكمط التقدياين اآلتيين - د

 
 

 

 

 

 

 الوقدير النقاط

 ممتار 4 – 3462

 جيد جداً  3464 – 3411
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المعدل التااكمط للمواد فط الحد األدنى للنجاح فط -  أ (:03)الما ة 

 .نقاب( 3.00)البانامج 

نقاب ( 3.00)يجور للطال  إذا  ل معدلـه التااكمط عن  - ب

ساعاا على األكاا من خطته الدراسية ( 3)إعادة دراسة 

بوال مدة دراسته للماجستيا، شاب أل تكول عالمته فط 

 (.ب)كل مادة ا ل من 

من هذه التعليماا، إذا أعاد الطال  ( 1)مع مااعاة المادة . أ (: 04)الما ة 

دراسة مادة ما بسب  رسوبه أو لافع معدله التااكمط، 

تحتس  له العالمة األعلى فط المعدل الفالط والتااكمط 

 .وتبقى األخاى فط سجله األكاديمط

إذا كان  المادة المااد إعادتها اختيارية، يجور للطال  . ب  

حتس  العالمة األعلى دراسة مادة اختيارية غياها، وت

منهما فط المعدل الفالط والتااكمط وتبقى األخاى فط 

 .سجله األكاديمط

 :يكول توريع عالمة كل مادة على النحو اآلتط -أ(:  05)الما ة 

، وتشمل امتحاناً تحاياياً واةداً (٪30)أعمال الفال  -2

٪ ، وأعما ً (30-10)على األ ل وياصد له عالمة 

 .٪ من العالمة(40-30)أخاى ياصد لها 

 (.٪40)ا متحال النهائط وياصد له   -1

المواد ذاا الطبيعة الخاصة ( أ)يستانى مما ورد فط الفقاة  -ب 

الندواا، والمشاوعاا، والمختبااا، والتااميم، : مال

والاسوم، وا ختباراا العملية، والتدري  العملط، 

م تورع والتدري  الساياي التط لها ساعاا معتمدة، بحي

عالماا هذه المواد وفق معاييا تحددها لجنة القسم أو 

 .الكلية

 اال وحان الشا ل

يكول ا متحال الشامل ذا ببيعة تكاملية يهد  إلى  ياس  درة (: 01)الما ة 

الطال  على الابط بين المفاهيم المختلفة األساسية والمتقدمة التط 

لمشكالا اكتسبها من مختلف المعار ، وتوظيفها فط ةل ا

 .العلمية والتطبيقية فط ميدال تخااه

 :تتولى لجنة القسم (:07)الما ة 

تنظيم شؤول ا متحال وتحديد المجا ا التط يشملها على أل   .أ

تت من مجا ا التخاص وأل   يقل عددها عن ثالثة و  
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يزيد على خمسة، وا تااح المااجع والقااأاا الالرمة لذلك، 

مااجع والقااأاا للطلبة  بل موعد وتعلن المجا ا وال

 .ا متحال بفال دراسط واةد على األ ل

التوصية إلى لجنة الكلية بتشكيل لجنة ا متحال، بحيم تتكول .ب

من ثالثة أع اأ إلى خمسة بمن فيهم رئيسها، ويختارول من 

أع اأ هيئة التدريس المختاين بمو وع ا متحال لو ع 

ادر القاار بتشكيل اللجنة من األسئلة وتاحيح اإلجاباا، وي

  .المجلس

تنسي  نتائج ا متحال الشامل للجنة الكلية لدراستها والتوصية . د

 .فط شونها إلى المجلس إل اارها

ساعاا، ( 4)يتكول ا متحال من ور ة واةدة، وتكول مدته  (:08)الما ة 

فط العام فط المواعيد المخااة ةس  التقويم  ماتينويعقد 

ويجور عقده ماة ثالاة خالل الفال الايفط، وذلك الجامعط، 

فط  وأ توافا اإلمكاناا وا ستعداداا الالرمة فط األ سام 

المختلفة، وعلى الطال  أل يتقدم بطل  لدخول هذا ا متحال، 

 .ةس  النموذد المعد لهذا الغاض

يتقدم الطال  لالمتحال بعد إنهائه جميع متطلباا الخطة . أ(: 01)الما ة 

( 3.00)دراسية بنجاح؛ شاب أل   يقل معدله التااكمط عن ال

 .نقاب

إذا رس  الطال  فط ا متحال للماة األولى يمكنه التقدم لهذا . ب

ا متحال ماة ثانية  من الحد األعلى لمدة الحاول على 

 .درجة الماجستيا

وإذا رس  الطال  فط  . (ب)تكول عالمة النجاح فط ا متحال . د

 :يةالماة الاان

 .يفال من البانامج. 2

 .يمنح شهادة دبلوم الدراساا العليا. 1

تسجل نتيجة الطال  فط ا متحال فط كشف عالماته بعبارة . د

 .فط كل ماة يتقدم فيها لالمتحال (راس )أو  (ناجح)

تطبق تعليماا منح درجة البكالوريوس على الحا ا التط لم  (:32)الما ة 

عليماا فيما يتعلق با متحاناا الت نص فط هذه ياد عليها 

 .والعالماا والمعد ا

 

 المواظبـــــر
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إذا تجاور غياب الطال  من دول عذر يقبله عميد الكلية   -أ(:  31)الما ة 

من مجموع الساعاا المقارة ألي مادة، يحام من ( 10٪)

. فط تلك المادة( د)التقدم لالمتحال النهائط وتكول عالمته 

وفط جميع األةوال . إذا كان  إجبارية تهاوعليه إعادة دراس

تدخل نتيجة ذلك الاسوب فط ةساب معدل عالماا الطال  

 .الفالط والتااكمط ألغااض اإلنذار والفال

من ( ٪10)إذا تجاور غياب الطال  بعذر يقبله عميد الكلية  -ب

مجموع الساعاا المقارة لمادة أو أكاا، فإنه يعد منسحباً من 

 .ادالمادة أو المو

يحتس  الغياب للطلبة الجدد الذين  بلوا بعد بدأ التدريس  -د

 .اعتباراً من تاريخ  بولهم

يعد الطال  غيا مسجل فط المادة إذا لم يدفع رسومها، ويجور  -د

بموافقة عميد شؤول الطلبة توجيل دفع الاسوم للطلبة غيا 

( 3)أسابيع فط الفال العادي و( 3)القادرين على دفعها، لمدة 
 .أسابيع فط الفال الايفط

كل من يتغي  عن ا متحال النهائط بعذر يقبله عميد الكلية  (:30)الما ة 

، ويبلغ القاار بقبول العذر (غيا مكتمل)تسجل له مالةظة 

لمدرس المادة إلجااأ امتحال معوض للطال  فط مدة أ ااها 

إ  إذا كال  ؛نهاية الفال التالط للفال الذي لم يتقدم فيه

فال التالط مؤجالً رسمياً أو كال الطال  منقطعاً عنه بعذر؛ ال

للفال   وفط تلك الحالة يعقد ا متحال فط الفال التالط

 .المؤجل

تساي تعليماا منح درجة البكالوريوس فط الجامعة على  (:33)الما ة 

 .إجااأاا تقديم العذر الما ط

 

 االنسحاب

ب من دراسة مادة أو أكاا خالل مدة يسمح للطال  با نسحا.2.  أ (:34)الما ة 

أسابيع من بدأ  (7)، وأسبوعاً من بدأ الفال (24)أ ااها 

 (.منسح )الفال الايفط، وتاب  فط سجله مالةظة 

ا نسحاب فط هذه الحالة الكتاونياً أو وفق نموذد   يجاي.11 

خار تعده وةدة القبول والتسجيل، يت من تنسي  مدرس 

                                                 
(
 02/6/5104تاريخ (  5104/ 0217)عدل هذا البند بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0
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مختص واعتماد مديا وةدة القبول المادة ورئيس القسم ال

 .والتسجيل

يعد الطال  الذي يتجاور مجموع غيابه بعــذر يقبلــه عميد . ب                

من الساعاا المقارة لمواد الفال منسحباً ( ٪10)الكلية 

من ذلك الفال، و  تحتس  هذه المدة من الحد األعلى لمدة 

لمدة التوجيل،  الحاول على الدرجة و  من الحد األعلى

 .وذلك لماة واةدة فقط

يجور لعميد الكلية الموافقة على انسحاب الطال  من جميع . د

المواد التط سجلها فط الفال، شاب أل يقدم بل  ا نسحاب 

 بل موعد ا متحاناا النهائية بوسبوعين على األ ل، وتاب  

، وتعد دراسته لذلك الفال (منسح )فط سجله مالةظة 

 .مؤجلة

يجور للعميد أل يوافق على انسحاب الطال  انسحاباً   .2   .د

نهائياً من البانامج الذي  بل فيه شاب أل يقدم بل  

ا نسحاب النهائط  بل موعد ا متحاناا النهائية 

  . بوسبوعين على األ ل

  يجور للطال  المنسح  من البانامج أل يقبل فط .  1      

ال معدله التااكمط و   البانامج نفسه ماة أخاى إذا ك

    .نقاب( 3.00)ا نسحاب أ ل من 
 الوأويـــــل

يشتاب فط الطال  الذي يتقدم بطل  توجيل أل يكول  د أم ى  (:35)الما ة 

فاالً دراسياً واةداً على األ ل فط البانامج الذي التحق به، 

ويجور فط ةا ا خاصة يقدرها المجلس أل يوافق للطال  على 

ته للفال الذي  بل فيه، وذلك خالل أسبوعين من توجيل دراس

وفط هذه الحالة   يحق للطال  توجيل ، بدأ التدريس فط الفال

  .دراسته فط الفال الذي يليه

يقدم بل  التوجيل وفق النموذد الاادر عن كلية الدراساا  (:31)الما ة 

العليا، وتادر الموافقة عن العميد إذا كال التوجيل لفال واةد 

 .ن المجلس إذا كال لفالين متتاليينوع

إذا انتهى الفال الدراسط، ولم يكن الطال  مسجالً أو مؤجـالً  (:37)الما ة 

لذلك الفال، يعد تسجيله فط الجامعة ملغى، إ  إذا تقدم بعذر 

 : هاي تقبله الجهة المختاة، وذلك وفقاً لما يوتط
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ن إذا لم يتجاور ا نقطاع ع  :المجلـــــــــس  .2

الدراسة فاالً دراسياً واةداً، 

ويعد هذا ا نقطاع توجيالً، 

ويحتس   من الحد األعلى 

 .المسموح به للتوجيل

إذا تجاور ا نقطاع عن الدراسة  : جلس العمداء. 1

أكاا من فال دراسط واةد 

ويعد هذا ا نقطـاع توجيالً، 

ويحتس   من الحد األعلى 

 .المسموح به للتوجيل

 

 صــلاإلنذار والق

 

 : ينذر الطال  فط الحا ا اآلتية(: 38)الما ة 

يحال فط نهاية أي فال على الحد األدنى للمعدل   إذا لم   .أ

 .التااكمط فط المواد التط درسها ةتى نهاية ذلك الفال

بناًأ على تقايا من المشا  وتوصية  ،إذا رأى مجلس الكلية .ب                

أل الطال   د أهمل فط إعداد من لجنتط القسم والكلية، 

 .رسالته

 : يعد الطال  مفاو ً من البانامج فط الحا ا اآلتية. أ(: 31)الما ة 

إذا لم يحال على الحد األدنى للمعدل التااكمط فط  .2

 .المواد فط نهاية الفالين التاليين ل نذار

 (.راس )إذا كان  نتيجته فط منا شة الاسالة  .1

خاد  من الحد األعلى للمدة إذا لم يحقق متطلباا الت .3

 .المسموح بها

يادر  ااراا اإلنذار األكاديمية والفال إلى الدراسة . ب 

أما  ااراا الفال . الخاصة مديا وةدة القبول والتسجيل

النهائط من الجامعة فيادرها مجلس العمداأ بناأ على 

 .تنسي  من مديا وةدة القبول والتسجيل

ار، والفال إلى الدراسة يعد إعالل  ااراا اإلنذ. د  

الخاصة، والفال النهائط من الجامعة، وأية أمور أكاديمية 
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أخاى تخص الطلبة، على لوةة اإلعالناا فط كلية 

 .له بالمعنى القانونط المعنط، تبليغاً  الطال 

 

الذي يفال بسب    للطال   ، يسمح(ب/13)مع مااعاة المادة  (:42)الما ة 

ساعة معتمدة  من تعليماا ( 21)معدله التااكمط بدراسـة 

معدله التااكمط للحد   الدراسة الخاصة ةداً أعلى بهد  رفع

عند رفع  األدنى المطلوب ويعاد تسجيله للبانامج الملتحق به 

 : نقاب وفق الشاوب اآلتية( 3.00)معدله إلى 

( 1.7)أل   يقل معدله التااكمط عند فاله عن  .2

 .نقطة

ها الطال   من الخطة أل تكول المواد التط يدرس .1

 .المعتمدة الدراسية

أل ينهط دراسة تلك المواد خالل الفالين التاليين  .3

لتاريخ فاله، ويحتس  هذال الفاالل  من الحد 

 .األعلى لمدة الحاول على الدرجة

 اإللراف

تعلن األ سام األكاديمية فط الكلياا بداية كل فال دراسط . أ(:41)الما ة 

مقتاةة من أع اأ الهيئة التدريسية المو وعاا البحاية ال

فط القسم ليتمكن بلبة الدراساا العليا من ا ستفادة منها فط 

تحديد مو وعاا رسائلهم، على أنه يحق للطال  التقدم بفكاة 

 .بحم من خارد المو وعاا المعلنة

يجور للطال  تقديم مشاوع خطة رسالته وتسجيلها فط الفال .ب

( 6)ج شاب أل يكول  د أنهى دراسة الاانط  لتحا ه بالبانام
ساعاا معتمدة على األ ل وأل   يقل معدله التااكمط عن 

و  يجور أل يتجاور تسجيله للاسالة الفال . نقاب( 3.00)

 .من التحا ه بالبانامج الرابع
تشكل لجنة القسم لجنة من المختاين بالقسم   تقل عن ثالثة . د                

س ممن تنطبق عليهم شاوب اإلشاا  أع اأ هيئة تدري

 .والتدريس فط البانامج لمنا شة مشاوع خطة رسالة الطال 



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 376 

يادر المجلس بناأ على توصية من لجنتط القسم والكلية  ااراً .د 

يت من تعيين المشا  وإ اار عنوال الاسالة ومشاوع 

 .خطتها، وذلك وفقاً للنموذد المعد من كلية الدراساا العليا

ل المدة الفاصلة بين إ اار الخطة وتحديد موعد المنا شة تكو. هـ 

 .أربعة أشها على األ ل

يتولى التدريس واإلشاا  فط الباامج أع اأ هيئة تدريس من . أ(: 40)الما ة 

رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك، شاب ا ستماار فط اإلنتاد 

 .العلمط
يجور لع و هيئة التدريس باتبة أستاذ مساعد التدريس .ب

 :واإلشاا   فط الباامج    شاب
اال بحاين  .2 ( أو  بل له للنشا بحاال)أل يكول  د نالشال

على األ ل فط مجالا علمية محكمة ومعتمدة فط 

 .آخا ثالث سنواا
أل يكول باةااً منفاداً أو رئيسياً فط أةدهما على  .1

 .األ ل بعد ةاوله على درجة الدكتوراة
لماجستيا أل   يكول بحاه مستالً من رسالته فط ا .3

 .أو أباوةته فط الدكتوراة
فط ةده  -يكول ع أ اإلشاا  على الاسائل الجامعية . د

ساعاا معتمدة لألستاذ واألستاذ المشارك ( 3)  -األعلى

ساعاا معتمدة لألستاذ المساعد؛ على أل   يزيد عدد ( 3)و

أو األباوةاا الجامعية لألستاذ واألستاذ /الاسائل و

ما األستاذ المساعد فيشتاب أل   يزيد أ(. 1)المشارك على 

 .، وذلك فط الفال الواةد(4)عدد الاسائل على 

من هذه المادة، يجور بتوصية من ( د)مع مااعاة الفقاة . د

لجنتط القسم والكلية وا تااح من المشا  وبقاار من المجلس 

تعيين مشا  مشارك من داخل الجامعة أو خارجها، شاب أل 

ؤهالً للتعيين باتبة أستاذ مساعد على األ ل يكول معيناً أو م

 .وتنطبق عليه شاوب اإلشاا 

يجور فط ةا ا خاصة تعيين مشا  من خارد القسم أو . هـ

الكلية أو الجامعة، تتوافا فيه شاوب اإلشاا ، وذلك 

 .بتوصية من لجنتط القسم والكلية، وبقاار من المجلس

تقدرها لجنتا القسم والكلية  يجور تغييا المشا  لظاو . أ (:43)الما ة 

 .ويوافق عليها المجلس
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أو خطتها إذا /أو مو وعها و/يجور تعديل عنوال الاسالة و.ب  

ا ت   ظاو  البحم ذلك، ويجاي التعديل بالطايقة نفسها 

 .التط جاا بها الموافقة عليها

 

يجور بقاار من المجلس بناأ على توصية من لجنتط القسم . أ(:  44)الما ة  

والكلية أل يشا  ع و هيئة التدريس المجار على رسالة 

الطال ، أو أل يستما فط اإلشاا  أو أل يشارك فيه  شاب 

 .أل يق ط إجارته داخل األردل

يجور فط ةا ا يقدرها المجلس وبتوصية من لجنتط القسم .ب   

والكلية الموافقة للمشا  الذي يق ط إجارته خارد األردل، 

 .ا  على الطال ا ستماار باإلشا

 

(45)الما ة 
1

رسالة أشا  عليها ساعة /يحتس  للمشا  عن كل أباوةة. أ: 

معتمدة فط الفال الدراسط الواةد، وذلك اعتباراً من بدأ 

 .الفال الذي عين فيه مشافاً وبما   يزيد على ثالثة فاول

فط ةالة وجود إشاا  مشتاك على الاسالة يورع ع أ . ب  

 .ة بالتساوياإلشاا  والمكافو

يصرف للمشرف مكافأة مالية تعادل ساعة معتمىدة واحىدة  .2ج
لمرة واحدة ولمدة فصل دراسي واحد ، لقاء بحث مشىترك 
واحد مع الطالىب ، مسىتل مىن رسىالته أو أطروحتىه سىواء 
تم نشىره أو قبىل للنشىر فىي مجلىة علميىة معتمىدة مىن لجنىة 

لىك علىى المجالت في الجامعة ، علىى أن ال يىؤثر ذاعتماد 
 .المشرف على األبحاث األخرى  اأي مكافآت يتقاضاه

يج  أل   تزيد مكافوة المشا  فط المشاركة مع الطال  فط   .د

نشا البحم أو  بوله على ساعتين معتمدتين فط مجموعهما 

للفال الواةد سواأ أكال النشا مع بال  ماجستيا أو 

 .دكتوراه 

ة الدراسىىات العليىىا يعتمىىد قىىرار صىىرف المكافىىأة مىىن كليىى. 3هىىـ
 .ي ـوعمادة البحث العلم

                                                 
 .06/00/5105تاريخ ( 0314/5105)بقاار مجلس العمداأ ر م ( د+د)ا يفا البندين ( 0)

 .58/0/5103تاريخ ( 80/5103)بقاار مجلس العمداأ ر م ( د)عدل البند ( 5)
(
 .58/0/5103تاريخ ( 80/5103)اأ ر م بقاار مجلس العمد( هـ )ا يف البند ( 3
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 لجنر المنااشر

 

 : تتكول لجنة المنا شة من(:  41)الما ة 

 .رئيساً / المشا  .أ 

 .(إل وجد)المشا  المشارك  .ب 

ع وي هيئة تدريس من الجامعة تنطبق عليهما شاوب  .د 

 .اإلشاا 

 .ع و من خارد الجامعة تنطبق عليه شاوب اإلشاا  .د 

لجنة المنا شة ويحدد موعدها بقاار من المجلس بناأ على  تعين. أ(: 47)الما ة 

 :توصية من لجنتط القسم والكلية،وفق التاتي  اآلتط 

يعد المشا  تقايااً بجاهزية الاسالة علمياً  .2

ولغوياً وا لتزام باألمانة العلمية للمنا شة، وذلك ةس  

الخطة المعتمدة للاسالة ، ووفق النموذد المعد لهذه 

 .الغاية

قتاح المشا   ائمة بوسماأ أربعة أع اأ ي .1

هيئة تدريس من داخل الجامعة وثالثة أع اأ من 

خارجها ممن تنطبق عليهم شاوب اإلشاا  والتدريس 

 .فط الباامج، وفق النموذد المعد لهذه الغاية

يسلم الطال  نسخاً من الاسالة بشكلها النهائط ألع اأ . ب 

شكيلها، و بل ثالثة اللجنة بعد صدور  اار من المجلس بت

ويافق الطال  . أسابيع على األ ل من موعد المنا شة

إ ااراً خطياً ينص على التزامه بالمعاييا األخال ية 

واألمانة العلمية فط إعداد رسالته أو أية إ ااراا أو نماذد 

 .أخاى تقاها الجامعة 

إذا تبين للجنة وجود سا ة علمية فط إعداد الاسالة فال تقدم  .د

 (11)لمنا شة، وتطبق عليها أةكام المادة ل
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  نااشر الرسالر

يتقدم الطال  بطل  لمنا شة رسالته الجامعية بعد اجتيار جميع (:  48)الما ة

الشاوب وا متحاناا المقارة فط الخطة الدراسية وإنهائه 

لجميع متطلباا الخطة الدراسية بنجاح، وبمعدل تااكمط   

 .نقاب( 3.00)يقل عن 

 : تجاي منا شة الاسالة على النحو اآلتط. أ(: 41)ما ةال

يعاض الطال  ملخااً لاسالته فط مدة رمنية   تتجاور  .2

 .د يقة تتبعها المنا شة( 10)
يقتاا ة ور المنا شة على بلبة الدراساا العليا وأع اأ . 1

هيئة التدريس فط القسم والمعنيين بمو وع الاسالة، ويجور 

قدرها لجنة القسم أل تجاي المنا شة فط فط ةا ا خاصة ت

 . جلسة مغلقة

وبعد انتهائها تتداول  .يتولى رئيس اللجنة إدارة المنا شة.3

 : اللجنة وتقار بوغلبية أع ائها إةدى النتائج اآلتية

ناجح، وفط هذه الحالة على الطال  تسليم رسالته  .أ 

 .خالل أسبوع من تاريخ المنا شة

وفط هذه الحالة على ناجح مع تعديالا بفيفة،  .ب 

الطال  إجااأ التعديالا المطلوبة وتسليم رسالته 

خالل أربعة أسابيع من تاريخ المنا شة، مع إرفاق 

 .تقايا من المشا  يفيد بإجااأ التعديالا المطلوبة

ناجح مع تعديل جوهاي، وفط هذه الحالة على  .د 

رسالته فط مدة   تقل عن شهاين و   الطال  تعديل

أربعة أشها من تاريخ المنا شة،  ويسجل تزيـد على 

ساعة فط الفال التالط إذا لم تنفذ ( صفا)الطال  

المدة القانونية له للدراسة، ويعد الطال  ناجحاً إذا 

 .وافق  اللجنة على الاسالة، وإ  فيعد راسباً 

 .راس  .د 

يمكن تمديد فتاة تسليم الاسالة باورتها النهائية والمحددة فط .ب   

 .من هذه المادة فط ةا ا ا طاارية يقبلها المجلس( 3)البند 
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يعتمد  اار لجنة المنا شة من المجلس بناأ على توصية من .أ(:  52)الما ة 

 .لجنتط القسم والكلية، ةس  النموذد المعد لهذه الغاية

ياب  عنوال الاسالة فط كشف عالماا الطال  باللغتين .ب

 .العابية واإلنجليزية

ل  فط منا شة الاسالة يُمنح شهادة دبلوم إذا رس  الطا.د

 الدراساا العليا

  نح الدروات

تمنح درجة الماجستيا أو شهادة دبلوم الدراساا العليا بقاار . أ (:51)الما ة 

 .من مجلس العمداأ، بناأ على تنسي  من المجلس

 .تمنح الشهاداا والدرجاا فط المواعيد المقارة. ب

 

 أ كام عا ر

 .ب  لجنة المنا شة فط ةا ا السا اا العلمية أو الشك فيهات (:50)الما ة 

يتخذ مجلس العمداأ  ااراً بسح  الدرجة العلمية إذا تبين فط أي  (:53)الما ة 

و   من األو اا أل هذه الدرجة  د تم الحاول عليها بطاق 

غيا  انونية، أو أل الاسالة المقدمة لنيل الدرجة العلمية   تتفق 

ومعاييا األمانة العلمية؛ على أل تبلغ الجهاا ذاا فط م مونها 

 .العال ة داخل الجامعة وخارجها بهذا القاار

يجور بتوصية من لجنتط القسم والكلية وبموافقة المجلس منح  (:54)الما ة 

شهادة دبلوم الدراساا العليا لطال  الماجستيا بعد إنهائه ما   

الدراسية فط  ساعة معتمدة بنجاح من خطته( 54)يقل عن 

نقاب فط أةدى الحا ا ( 3)الجامعة وبمعدل تااكمط   يقل عن 

 :اآلتية

إذا انق ى الحد األعلى على تسجيل الطال  فط - أ 

 .البانامج ولم يستطع إنجار رسالته

إذا  دم المشا  تقايااً بعدم  درة الطال  على  ب 

.البحم فط مستوى رسالته

 -

إلى القسم مبدياً رغبته فط إذا تقدم الطال  خطياً  - د 

 .الحاول على شهادة الدبلوم

يفوض الطال  الجامعة خطياً ةق تاويا الاسالة كلياً أو جزئياً  (:55)الما ة 

وبوشكال مختلفة، وذلك لغاياا البحم العلمط والنشا ا لكتاونط 

 .والتبادل مع المؤسساا التعليمية والبحاية والجامعاا
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ن هذه التعليمات برامج الماجستير المشتركة مع يستثنى م: 1(29)المادة 
 .جامعات أخرى ترتبط مع الجامعة األردنية باتفاقيات خاصة

تلغط هذه التعليماا تعليماا منح درجة الماجستيا فط الجامعة  (:57)الما ة 

األردنية الاادرة عن مجلس العمداأ بقااره ر م 

 .27/1/1020تاريخ ( 133/1020)

مجلس العمداأ فط الحا ا التط لم ياد عليها نص فط هذه  يب (: 58)الما ة 

 .التعليماا

                                                 
(

1
 .، واعيد تا يم ما بعدها 57/4/5102تاريخ ( 348/5102)ا يف  بقاار مجلس العمداأ ر م (  



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 385 

 تعليمات  نح لها ة  بلوم الدراسات العليا ني الجا عر ا ر نير

 81/3/5113تاريخ ( 581/5113)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 

تعليماااا ماانح شااهادة دبلااوم الدراساااا ) تُساامى هااذه التعليماااا  -(: 0) الما ة 

، ويعماال بهااا اعتباااراً ماان تاااريخ (العليااا فااط الجامعااة األردنيااة

 .صدورها

يكول للكلماا والعبااراا التالياة المعاانط الاواردة إراأهاا ماا لام  -(: 5) الما ة 

- :تدل القاينة على خال  ذلك

 الجامعة األردنية   :الجامعــــــــة   

 مجلس كلية الدراساا العليا   :المجلـــــــس   

 عميد كلية الدراساا العليا   :عميــــــــــد ال  

 أي كلية من كلياا الجامعة   :الكليـــــــــــة   

 أي  سم فط الكلية   :القســـــــــــم   

لجنااااة الدراساااااا العليااااا فااااط  :لجنة الكليـــة 

 الكلية 

لجنااااة الدراساااااا العليااااا فااااط  :لجنة القســــم 

 القسم

بانااامج أكاااديمط عااال يكساا   :يابانامج دبلوم الدراساا العل

الطالااااا  معلومااااااا نظاياااااة 

ومهااااااراا تطبيقياااااة عملياااااة 

ومنهجية محددة فط تخااص 

 .معين

سااااعة معتمااادة ( 33-54)تكاااول متطلبااااا نيااال شاااهادة الااادبلوم  -(: 8) الما ة 

ةساا  الخطااة التااط يقاهااا مجلااس العمااداأ، علااى أل يكااول ماان 

 .تياساعاا من مستوى الماجس( 6) من هذه الساعاا 

يكاول الحاد األعلاى لماادة الحااول علاى شاهادة الاادبلوم - أ    -(: 1) الما ة 

أربعاااة فااااول دراسااااية  ابلاااة للتمديااااد لمااادة فااااالين 

 .دراسيين، وذلك بموافقة عميد كلية التخاص

  يجااااور أل تزيااااد ماااادة التوجياااال وا نسااااحاب بعااااذر - ب 

بمجموعها عن فالين دراسايين و  تحسا  هاذه المادة 

 .األعلى لمدة الحاول على الشهادةمن الحد 

مااع مااعاااة الحااد األعلااى لماادة الحاااول علااى الشااهادة - أ       -(: 2) الما ة 

يكول الحاد األدناى للعا أ الدراساط فاط الفاال الواةاد 
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ساااااعة ( 05)ساااااعاا معتماااادة، والحااااد األعلااااى ( 3)

 .معتمدة

يكااول الحااد األعلااى للعاا أ الدراسااط لطلبااة الاادبلوم فااط - ب 

 .ساعاا( 01)الايفط الفال 

 

- :القبــــــــــول

 
يحاادد مجلااس العمااداأ فااط مطلااع كاال عااام جااامعط عاادد الطلبااة      -(: 9) المااا ة 

الذين يقبلاول فاط بااامج الادبلوم، وذلاك بتوصاية مان المجلاس 

بعااد آخااذ رأي لجااال الدراساااا العليااا فااط األ سااام والكلياااا 

 .المختاة

 -:وللروط القبــــ     -(: 3) الما ة 
 :لروط عا ـــــر- أ    

أل يكااااااول المتقاااااادم ةاصااااااالً علااااااى درجااااااة - 0

أو ماا " جياد" البكالوريوس بتقديا   يقال عان 

يعادلااه ماان جامعااة تعتااا  بهااا الجامعااة، وأل 

%( 72)يابا  أناه واظا  علاى ماا   يقال عاان 

من ساعاا الدوام المطلوبة للحاول على هذه 

 .الدرجة

تقاااادمين لبانااااامج إذا تجاااااور عاااادد الطلبااااة الم- 5

الدبلوم العدد المقار  بوله، يجاي  بول الطلباة 

تنافساااااياً علاااااى أسااااااس المعااااادل فاااااط درجاااااة 

 .البكالوريوس

 :لروط خاصــر- ب    

للقسم ، أو اللجنة المنفذة و اع شااوب خاصاة - 0

لاللتحاااق بالبانااامج الااذي يطاةااه ذلااك القساام 

على أل   تتعاارض هاذه الشااوب ماع اإلباار 

 .امج الدراساا العلياالعام لبا

يجااا  أل تظهاااا هاااذه الشااااوب بو اااوح فاااط - 5

الخطاااة الدراساااية المقدماااة لالعتمااااد، وتعتباااا 

 .211جزأاً منها وتحمل مواد الدبلوم مستوى 
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تقاادم بلباااا ا لتحاااق بباااامج الاادبلوم علااى النمااوذد - أ      -(: 3) الما ة 

الاادر من وةادة القباول والتساجيل خاالل الفتااة التاط 

حااددها كليااة الدراساااا العليااا، وتافااق بتلااك الطلباااا ت

 .جميع األوراق الابوتية الالرمة

يادر المجلس  وائم بوسماأ المقبولين فط الباامج بنااًأ - ب 

 .على تنسي  من لجنتط القسم أو اللجنة المنفذة

  يجااور أل يُقباال الطالاا  فااط بانااامجين دراساايين أو - أ      -(: 6) الما ة 

 .آل واةد فط أي ماةلة من مااةل دراستهأكاا فط 

إذا فال الطال  من بانامج الدبلوم فاال يجاور أل يقبال - ب 

 .فط البانامج نفسه ماة أخاى

 

- :االنوقال والوحويــــل
 

يجااور انتقااال الطالاا  ماان بانااامج دبلااوم إلااى آخااا فااط - أ      -(:01)الما ة 

شااوب الجامعة بعد انتظامه فط الدراساة ةاال اساتيفائه 

 .القبول وتوافا مقعد شاغا له

يجور انتقال الطال  من بانامج فاط جامعاة أخااى إلاى - ب 

بانامج مماثل فط ةاال اساتيفائه شااوب القباول وتاوافا 

مقعاد شااغا لاه فاط الباناامج الاذي ياغا  فاط ا نتقاال 

نقااب (3ر11)إليه، على أل   يقل معدله التااكمط عان 

 .اأو ما يعادلهم" جيد جداً " أو 

تقدم بلبااا ا نتقاال إلاى وةادة القباول والتساجيل علاى - أ      -(:00)الما ة 

 .النموذد المقار لهذا الغاض

- :تتم الموافقة على ا نتقال بقاار من لجنة مكونة من - ب  

 .العميد- 0  

 .عميد كلية التخاص- 5  

 .رئيس  سم التخاص أو اللجنة المنفذة- 3  

يشتاب فط الماواد التاط درساها الطالا  فاط الجامعاة أو - أ      -(:05)الما ة 

- :فط جامعة أخاى وياغ  فط اةتسابها ما يلط 

أل تكاول منااظاة مان ةيام المساتوى والمحتاوى  -0

 .لمادة أو مواد فط الخطة الدراسية المقارة

جيااد )أل   يقاال تقااديا الطالاا  فااط كاال منهااا عاان  -5

 .أو ما يعادلهما( ب)أو ( جداً 
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 ااى علااى دراسااتها أكاااا ماان أل   يكااول  ااد م -3

 .خمس سنواا

- :تحس  للطال  عن انتقاله أو  بوله فط بانامج آخا- ب 

المواد التط يختارها من المواد التط درسها فاط - 0

البانامج السابق وتدخل فط معدله التااكمط إذا 

 .كال ا نتقال داخل الجامعة

المواد التط يختارها من المواد التط درسها فاط - 5

امج السابق و  تدخل فط معدلاه التااكماط البان

 .إذا كال ا نتقال من خارد الجامعة

  يجور اةتساب أي مواد مان خاارد الخطاة الدراساية - د 

التط التحق الطال  علاى أساساها إ  إذا تام الانص علاى 

 .ذلك

تااتم الموافقااة علااى اةتساااب المااواد بقاااار ماان المجلااس - د 

م والكلياة المختااتين بناًأ على توصية من لجنتاط القسا

 .أو اللجنة المنفذة

يجااور أل يحساا  للطالاا  المنتقاال ماان خااارد - 0        -هـ 

الجامعة أو المقبول فيها وسبق لاه دراساة ماواد 

سااعاا ( 6)فط جامعة أخاى ماا   يزياد عان 

 .معتمدة من هذه المواد

إذا  بل الطالا  فاط باناامج الادبلوم، وسابق لاه  -5

ة فاااط الجامعاااة أل درس ماااواد دارساااة خاصااا

األردنيااة يجااور أل يحساا  لااه مااا   يزيااد عاان 

اثنتاااط عشااااة سااااعة معتمااادة مااان هاااذه ( 05)

 .المواد

يحساام فااال دراسااط واةااد ماان الحااد األعلااى  -3

 .ساعاا معتمدة تم اةتسابها( 6)مقابل كل 

ماان هااذه التعليماااا للطالاا  الملتحااق  ( 06)مااع مااعاااة المااادة   -(:08)المااا ة 

العليا فط الجامعاة أل يادرس ماا   يزياد عان ببانامج الدراساا 

ساعاا معتمدة فط بانامج مماثل فط جامعة أخاى شايطة ( 6)

الحاول على موافقة مسبقة من كلية الدراساا العليا بنااًأ علاى 

توصية من لجنتط القسام والكلياة المختااتين أو اللجناة المنفاذة، 

 .خاىوشايطة أل   يكول  د ةس  للطال  مواد من جامعة أ
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 الموا  والعال ات واال وحانات

 

الحااد األدنااى للنجاااح فااط المعاادل التااكمااط للمااواد فااط - أ       -(:01)الما ة 

 .نقاب( 3ر11)بانامج الدبلوم 

( 3ر11)يجااور للطالاا  إذا  اال معدلااه التااكمااط عاان - ب 

نقاااب  إعااادة دراساااة مااادتين علااى األكااااا ماان خطتاااه 

الاادبلوم شااايطة أل تكااول الدراسااية بااوال ماادة دراسااته 

 .جيم رائد+( د )عالماته فط كل منهما 

الحااد األدنااى لعالمااة النجاااح فااط كاال مااادة ماان مااواد باااامج  -(:02)الما ة 

 .جيم رائد+( د)الدبلوم 

مااان هاااذه التعليمااااا تحسااا  ( 4)ماااع مااعااااة الماااادة - أ       -(:09)الما ة 

امعاة عالماا جميع المواد التط يدرسها الطال  فاط الج

وفاااق خطتاااه الدراساااية نجاةااااً أو رساااوباً فاااط معدلاااه 

 .التااكمط

ألاف (أ)تسجل العالماة التاط يحاال عليهاا الطالا  مان - ب 

 .       جيم كحد أدنى( د)إلى 

- :يكول توريع عالماا ا متحاناا على النحو التالط  -(:03)الما ة 

عالماااة ألعماااال الفاااال، وتشااامل هاااذه األعماااال امتحانااااً  -0

واةااداً ناااف فااالط علااى األ اال، وياصااد لااه  تحاياياااً 

وأعما ً أخاى %( 31)ناف عالمة أعمال الفال وهط 

%( 31) د تت من اختباًر ثانياً وتقاريا وبحوثاً ياصد له 

% 61ماان العالمااة، وبااذلك يكااول مجمااوع أعمااال الفااال 

 .من العالمة النهائية

 %(.41)عالمة لالمتحال النهائط ويخاص له  -5

ماااواد النااادواا، ( : 5و 0)فاااط البنااادين  يساااتانى مماااا ورد -3

والمشاااااريع، والمختبااااااا، والتااااااميم، والاسااااوماا، 

وا ختبااااااراا العملياااااة، والتااااادري  العملاااااط والتااااادري  

الساااياي التااط لهااا ساااعاا معتماادة، إذ تكااول لهااا عالمااة 

 .تحددها األ سام المعنية أو اللجال المنفذة
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أ     -(:03)الما ة 
1

د باالحاو  النقااب المبيناة إراأ كال يخاص لعالمة الموا- 

- :منها

 

     

 

 النقاط العال ر

 4 أ

 3.72- أ

 3ر2 +ب 

 3 ب

 5.72- ب

 5ر2 + ـج

 5 ـج

يخاص للعالماا بالنقااب للمعادل الفاالط والتااكماط - ب

التقديااا المبينة إراأ كل منها وتعطاى النقااب بالمعادل 

- :التااكمط التقاديا التالية

     

 الوقدير النقاط

 ممتار 4 – 3ر62

 – 3ر11

 3ر64

 جيد جداً 

تطبق تعليماا مانح درجاة البكاالوريوس علاى الحاا ا التاط لام  -(:06)الما ة 

ياااد عليهااا نااص فااط هااذه التعليماااا فيمااا يتعلااق با متحاناااا 

 .     والعالماا والمعد ا

 

 المواظبـــــــــر

 

لاا  دول عااذر يقبلااه عميااد كليااة إذا تجاااور غياااب الطا- أ      -(:51)الما ة 

مااان %( 51)التخااااص أو اللجناااة المنفاااذة أكااااا مااان 

مجموع السااعاا المقاارة ألي ماادة، يحاام مان التقادم 

( د)لالمتحااال النهااائط وتعتبااا عالمتااه فااط تلااك المااادة 

                                                 
 .07/01/5100تاريخ ( 677/5100)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)
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. وعليه إعادة دراسة تلك الماادة إل كانا  إجبارياة. جيم

ط وفااط جميااع األةااوال تاادخل نتيجااة ذلااك الاسااوب فاا

ةسااااب معااادل عالمااااا الطالااا  الفاااالط والتااكماااط 

 .ألغااض اإلنذار والفال

إذا تجاااااور غياااااب الطالاااا  بعااااذر يقبلااااه عميااااد كليااااة - ب 

مااان %( 51)التخااااص أو اللجناااة المنفاااذة أكااااا مااان 

مجمااوع الساااعاا المقااارة لمااادة أو أكاااا فإنااه يعتبااا 

 .منسحباً من المادة أو المواد

ا ماانح درجااة البكااالوريوس فااط الجامعااة علااى تساااي تعليمااا -(:50)الما ة 

 .إجااأاا تقديم العذر الما ط

كل من تغي  عن ا متحال النهائط المعلن عنه بعذر يقبله عمياد  -(:55)الما ة 

غياااا )كلياااة التخااااص أو اللجناااة المنفاااذة تساااجل لاااه مالةظاااة 

، ويبلاااغ القااااار بقباااول العاااذر لمااادرس الماااادة إلجاااااأ (مكتمااال

الاا  فااط ماادة أ ااااها نهايااة الفااال التااالط امتحااال معااوض للط

للفال الذي لم يتقدم فيه إ  إذا كال الفال التالط مؤجالً رسمياً 

أو كاااال الطالااا  منقطعااااً عناااه بعاااذر، وفاااط تلاااك الحالاااة يعقاااد 

 .ا متحال فط الفال التالط للفال المؤجل

 

 االنسحـــــاب

 

حاب ماان دراسااة مااادة أو يساامح للطالاا  با نساا- 0       -أ      -(:58)الما ة 

أكاا خالل مدة أ ااها عشااة أساابيع مان بادأ 

الفااااال، وخمسااااة أسااااابيع ماااان باااادأ الفااااال 

 (.منسح )الايفط، وتاب  فط سجله مالةظة 

يااتم ا نسااحاب فااط هااذه الحالااة ةساا  نمااوذد - 5

خار تعده وةدة القباول والتساجيل، ويت امن 

هاااذا النماااوذد تنساااي  مااادرس الماااادة ورئااايس 

 .ماد مديا وةدة القبول والتسجيلالقسم واعت

يعتبا الطالا  الاذي يتجااور مجماوع غياباه بعاذر يقبلاه - ب 

ماان %( 51)عميااد كليااة التخاااص أو اللجنااة المنفااذة 

السااااعاا المقاااارة لماااواد الفاااال منساااحباً مااان ذلاااك 

، وتعتباا (منساح ) الفال، وتاب  فط سجله مالةظة 
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األعلى دراسته لذلك الفال مؤجلة و  تحس  من الحد 

 .لمدة التوجيل

يجور لعميد كلياة التخااص أو اللجناة المنفاذة الموافقاة - د 

على انسحاب الطال  من جميع الماواد التاط ساجلها فاط 

الفال، شايطة أل يتم تقديم بل  ا نسحاب خالل مدة 

( 7)أساابوعاً ماان بادأ الفااال العااادي، و ( 04)أ اااها 

ه أساااابيع مااان بااادأ الفاااال الاااايفط وتابااا  فاااط ساااجل

، وتعتباااا دراساااته لاااذلك الفاااال (منساااح ) مالةظاااة 

 .مؤجلة

يجااور للعميااد أل يوافااق علااى انسااحاب الطالاا  - 0       -د 

بشكل نهائط من البانامج الذي  بل فيه شايطة 

أل يتم تقديم بل  ا نسحاب النهائط  بل موعد 

 .ا متحاناا النهائية بوسبوعين على األ ل

باناامج الادبلوم    يجور للطال  المنسح  مان- 5

أل يقبل فط البانامج نفسه مااة أخااى إذا كاال 

معدلاااه التااكماااط و ااا  ا نساااحاب أ ااال مااان 

 .نقاب( 3ر11)

 

 الوأويـــــــل

 

يشتاب فط الطال  الذي يتقدم بطل  توجيل أل يكاول  اد أم اى  -(:51)الما ة 

فااالً دراساياً واةاداً علااى األ ال فاط البانااامج الاذي التحاق بااه، 

ط ةااا ا خاصااة يقاادرها المجلااس أل يوافااق للطالاا  ويجااور فاا

على توجيل دراسته للفال الذي  بل فياه وذلاك خاالل أسابوعين 

 .من بدأ التدريس فط الفال

يقااادم بلااا  التوجيااال علاااى النماااوذد الااااادر عااان عماااادة كلياااة  -(:52)الما ة 

الدراسااا العلياا، وتاادر الموافقااة عان العمياد إل كاال التوجياال 

 .اد وعن المجلس إل كال لفالين متتاليينلفال واةد منف

إذا انتهى الفال الدراساط، ولام يكان الطالا  مساجالً أو ماؤجالً  -(:59)الما ة 

لذلك الفال، يعتبا تسجيله فط الجامعة ملغى، إ  إذا تقدم بعاذر 

- : هاي تقبله الجهة المختاة، وذلك وفقاً لما يلط 

الدراسااة  إذا لاام يتجاااور ا نقطاااع عاان :المجلس   -0 

فااااالً دراساااياً واةاااداً، ويعتباااا هاااذا 
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ا نقطاااع تااوجيالً ويحساا  ماان  اامن 

 .الحد األ اى المسموح به للتوجيل

إذا تجاااااور ا نقطاااااع فاااااالً دراسااااياً  : جلس العمداء  -5

واةااداً و بلاا  الجهااة المختاااة عااذره 

يعتبااا هااذا ا نقطاااع تااوجيالً، ويحساا  

من  من الحاد األ ااى المساموح باه 

 .يلللتوج

 

 

 

 اإلنذار والقصـــــل

 

ينذر الطال  إذا لم يحال فط نهاية أي فال على الحاد األدناى  -(:53)الما ة 

 .للمعدل التااكمط فط المواد التط درسها ةتى نهاية ذلك الفال

- :يعتبا الطال  مفاو ً فط الحا ا التالية- 0 -(:53)الما ة 

 إذا لاام يحااال علااى الحااد األدنااى فااط المعاادل- أ 

التااكمااط للمااواد فااط نهايااة الفااالين التاااليين 

 .ل نذار

إذا لااام يحقاااق متطلبااااا التخااااد  ااامن الحاااد - ب 

 .األعلى للمدة المسموح بها

يااااادر  ااااااراا اإلنااااذار األكاديميااااة  والفااااال إلااااى - 5

الدراسة الخاصاة ماديا القباول والتساجيل، أماا  اااراا 

أ الفاال النهاائط مان الجامعاة فياادرها مجلاس العمادا

 .بناًأ على تنسي  مديا القبول والتسجيل

يعاااد إعاااالل  اااااراا اإلناااذار والفاااال إلاااى الدراساااة - 3

الخاصاااة والفاااال النهاااائط مااان الجامعاااة وأي أماااور 

أكاديمية أخاى تخص الطلبة على لوةة اإلعالناا فاط 

 .كلية الطال  المعنط تبليغاً  بالمعنى القانونط

( 05)ل بسب  معدله التااكمط بدراساة يسمح للطال  الذي يفا -(:56)الما ة 

ساعة معتمدة  من تعليماا الدراسة الخاصة كحد أعلى بهاد  

رفاااع معدلاااه التااكماااط للحاااد األدناااى المطلاااوب ويعااااد تساااجيله 

نقاااب وفااق ( 3ر11)للبانااامج الملتحااق بااه عنااد رفااع معدلااه إلااى 

- :الشاوب التالية
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 .نقطة(5ر7)أل   يقل معدله التااكمط عند فاله عن  -0

أل تكااول المااواد التااط يدرسااها  اامن الخطااة الدراسااة  -5

 .المعتمدة

أل ينهااط دراسااة تلااك المااواد خااالل الفااالين التاااليين  -3

لتااااريخ فااااله، ويحسااا  هاااذال الفااااالل مااان المااادة 

 .القاوى المسموح بها

 

 

  نح الشهــــــا ات

 

علاى تمنح شهادة الدبلوم بقاار من مجلس العماداأ بنااًأ - أ      -(:31)المادة 

 .تنسي  من المجلس

 .تمنح الشهاداا فط المواعيد المقارة- ب   

 

 أ كام عا ـــــر

 

إذا  بااال الطالااا  الحاصااال علاااى الااادبلوم العاااالط فاااط باناااامج  -(:80)الما ة 

ساااعاا ماان ( 6)الماجسااتيا يجااور اةتساااب مااا   يزيااد عاان 

علاااى أل تكاااول منااااظاة مااان ةيااام المساااتوى ( 711)مساااتوى 

و ماواد فاط الخطاة الدراساية المقاارة، وأل   والمحتوى لماادة أ

أو مااا ( ب( )جيااد جااداً )يقاال تقااديا الطالاا  فااط كاال منهااا عاان 

 .يعادلها

يجور أل تمنح شهادة دبلاوم الدراسااا العلياا لطالا  الماجساتيا  -(:85)الما ة 

سااعة معتمادة  54أو بال  الدكتوراه بعد إنهائاه ماا   يقال عان 

الجامعة األردنية وبمعدل تااكمط بنجاح من خطته الدراسية فط 

- :نقاب فط أةدى المجا ا التالية 3  يقل عن 

إذا انق اااى الحاااد األعلاااى علاااى تساااجيل الطالااا  فاااط - أ 

البانامج ولم يستطع إنجار رسالته وذلك بموافقاة عمياد 

 .كلية التخاص

إذا وافق مجلس كلية الدراساا العليا بتنسي  من لجنتط - ب 

تقاياا المشاا  بعادم  ادرة الطالا   القسم والكلياة علاى

 .على البحم فط مستوى رسالته
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إذا رس  بال  الدكتوراه فط امتحاال الكفااأة المعافياة - د 

ماااتين، إذا لاام يحقااق بالاا  الماجسااتيا شاااوب التقاادم 

لالمتحال الشامل أو استنفذ فار التقدم له أو رس  فط 

 .ا متحال الشامل ماتين

إلاااى القسااام مبااادياً رغبتاااه فاااط  إذا تقااادم الطالااا  خطيااااً - د 

الحااااول علاااى شاااهادة الااادبلوم ووافاااق مجلاااس كلياااة 

الدراساا العليا على ذلك بناًأ على تنسي  لجنتط القسم 

 .والكلية

 .إذا رس  الطال  فط منا شة رسالته أو أباوةته- هـ   

يتولى العميد بناًأ على تنسي  مجلس القسم أو اللجنة المنفاذة أي  -(:88)الما ة 

الةياا تتعلق بشؤول الدراساا العليا غيا منااور عليهاا ص

 .فط هذه التعليماا

يب  مجلس العمداأ فط الحا ا التط لم ياد عليها نص فاط هاذه  -(:81)الما ة 

 .التعليماا

عمداأ الكلياا ومديا القبول والتسجيل مسؤولول عن تنفيذ هاذه  -(:82)الما ة 

 .التعليماا
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 ني الجا عر ا ر نير المهنيدبلوم ال ة تعليمات  نح لها

 03/05/0662تاريخ ( 821/62)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 

فاط  المهناطدبلوم الاتعليمااا مانح شاهادة ) تُسمى هذه التعليماا  -(: 0) الما ة 

بداياة العاام الدارساط ، ويعمل بها اعتباراً مان (الجامعة األردنية

66/0667. 

يكول للكلماا والعبااراا التالياة المعاانط الاواردة إراأهاا ماا لام  -(: 5) الما ة 

- :تدل القاينة على خال  ذلك

 الجامعة األردنية   :الجامعــــــــة   

الكلياااة المعنياااة بمااانح شاااهادة  :الكليـــــــــــة 

 .الدبلوم المهنط 

الكلياااة المخاااتص بمااانح عمياااد  :العميــــــــــد 

 .شهادة الدبلوم المهنط 

ح شااهادة نالقساام المخااتص بماا :لقســـــــــــم ا

 .الدبلوم المهنط 

، ويهااد  إلااى  المهنااطالادبلوم  : وم ــــــــالدبل

صاااياغة باناااامج تاااوهيلط فاااط 

مجااااال معااااين ماااان المعافااااة 

كساااااب مهاااااراا أو إبهااااد  

معلومااااااا تطبيقياااااة محاااااددة 

وتاااااغ ماااواده بشاااكل يباااار 

الناةية العملية والتطبيقياة فاط 

ن درجااااة إبااااار منفااااال عاااا

البكاااالوريوس وغياااا مااااتبط 

  .ببانامج الدراساا العليا 

ساااعة معتماادة ةساا  ( 54)تكااول متطلباااا نياال شااهادة الاادبلوم  -(: 8) الما ة 

أما فط كلياة العلاوم التابوياة ، الخطة التط يقاها مجلس العمداأ 

ارسين مساعة معتمدة للم( 54)فتكول متطلباا نيل هذه الشهادة 

 .ساعة معتمدة لغيا الممارسين ( 57)و  لمهنة التعليم ،

األدناى للعا أ الدراساط فاط الفاال الواةاد يكول الحاد - أ    -(: 1) الما ة 

( 05)ساااعاا معتماادة ، أمااا الحااد األعلااى فيكااول ( 6)

ساعة معتمدة ويجور أل يقال هاذه العا أ عان ذلاك فاط 
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الفال الذي يتو ف تخاد الطال  فيه على دراساة أ ال 

 .معتمدة ساعاا ( 6)من 

( 6)يكول الع أ الدراسط للطال  فط الفاال الاايفط - ب 

( 6)ساعاا معتمدة  ، ويجور بموافقة العميد أل يدرس 

 .معتمدة اذا كال ذلك يؤدي إلى تخاجه 

 

 القبول
أ    -(: 2) الما ة 

1
يشتاب فاط  باول الطالا  فاط باناامج الادبلوم أل يكاول - 

معااااة ةاصااااالً علااااى درجااااة البكااااالوريوس ماااان الجا

 .أو ما يعادلها ة ـــاألردني

للقسم أل ي ع شاوباً خاصة لاللتحاق بالبانامج الذي - ب 

 .يطاةه ، وتقا مع إ اار الخطة الدراسية 

يحدد مجلس العمداأ أعداد المقبولين فاط بااامج الادبلوم - أ    -(: 9) الما ة 

بناأ على توصية من مجلس القسم وتنساي  مان مجلاس 

 .الكلية  

ا تجاور عدد الطل  المتقادمين لباناامج الادبلوم للعادد إذ- ب 

المقااار  بااول يجاااي  بااول الطلبااة تنافسااياً علااى أساااس 

 . المعدل فط درجة البكالوريوس 

تقاادم بلباااا ا لتحاااق ببانااامج الاادبلوم علااى النمااوذد - جـ

الاادر عن مدياية القبول والتسجيل خالل الفتاة التاط 

فااق بتلااك الطلباااا جميااع تحااددها الكليااة المعنيااة ، وتا

 .األوراق الابوتية الالرمة 

 

 االنوقال
 

  يجاور للطالا  أل ينتقال مان باناامج دبلاوم إلاى آخااا - أ    -(: 3) الما ة 

 .فط الجامعة بعد انتظامه فط الدراسة   

ماان هااذه التعليماااا  ( 2)مااع مااعاااة مااا ورد فااط المااادة - ب 

فااط جامعااة يجااور للطالاا  أل ينتقاال ماان بانااامج دبلااوم 

أخااااى إلاااى باناااامج دبلاااوم فاااط تخااااص مماثااال فاااط 

                                                 
 .2/6/5116تاريخ ( 072/5116)عدل بقاار مجلس العمداأ ر م  (0)
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موافقاااة عمياااد الجامعاااة بتنساااي  مااان مجلاااس القسااام و

 .  ةـــالكلي

يشتاب فط المواد التط درسها الطال  فط جامعة أخاى - جـ

  -:وياغ  باةتسابها ما يلط 

ال تكاول معادلاة فاط المحتويااا ومسااوية فااط  .0

فاااط عااادد السااااعاا المعتمااادة لماااادة أو ماااواد 

الخطة الدراساية المقاارة ، وأل يكاول الطالا  

ناجحاً فيهاا فاط جامعتاه األصالية ، و  تحسا  

 .فط المعدل التااكمط 

تتم الموافقة علاى اةتسااب الماواد بتنساي  مان  .5

 .القسم وموافقة عميد الكلية 

ساااعاا ( 6)يجااور اةتساااب مااا   يزيااد علااى  .3

 .معتمدة للطال  المنتقل 

ي ماااادة يدرساااها الطالااا  خاااارد   يجاااور اةتسااااب أ  -د

الخطااة الدراسااية للبانااامج الااذي التحااق الطالاا  علااى 

 .أساسه 

  دة الدراسر 
 

يكول الحد األ اى للمدة المساموح بهاا للحااول علاى - أ    -(: 3) الما ة 

أربعااة فاااول دراسااية ا  اذا كااال ( 4)شااهادة الاادبلوم 

ساااعاا معتمااادة ، ففااط هاااذه ( 6)منااتقالً واةتساا  لاااه 

حالاة تكاول الماادة ثالثاة فااول دراسااية ، وفاط جميااع ال

األةوال   يحس  الفال الايفط  من مدة الحاول 

 .على شهادة الدبلوم   

يجور أل تزاد مدة الدراسة فاالً دراساياً واةاداً للطلباة - ب

الذين تستدعط ةالتهم ريادة هاذه المادة ، وذلاك بتنساي  

 .من مجلس القسم ، و اار من عميد الكلية 

 

 العال ات واال وحانات
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( 6) الما ة 
1
وم ـتكول عالماة النجااح فاط كال ماادة مان ماواد باناامج الدبلا -أ  -:

    ( .جـ)

يخصص لعالمة المواد بالحروف النقاط المبينة إزاء كل  -ب
- :منها 

 النقاط العالمة            

 1 أ

 8732- أ

 872 +ب

 8 ب

 5732- ب

 572 +جـ

 5 جـ

 0732- جـ

 072 +د

 0 د

 

 ( .نقطة 5.2)الحد األدنى للنجاح فط المعدل التااكمط - أ  -(: 01) الما ة 

 –ألغاااااض رفاااع معدلاااه التااكماااط  –يجاااور للطالااا      -ب

ته تين علااى األكاااا بااوال ماادة دراسااعااادة دراسااة مااادإ

 .للدبلوم  من مواد خطته الدراسية 

( 00) الما ة 
2
التاط يدرساها الطالا  فاط  تحس  عالماا جميع الماواد- أ  -:

الجامعاااة وفاااق خطتاااه الدراساااية نجاةااااً أو رساااوباً فاااط 

 .معدله التااكمط بما فط ذلك ةا ا اإلعادة 

يكول الحد األدنى للعالمة المسجلة للطالا  فاط باناامج - ب

 +( .د)الدبلوم 

تطبق تعليماا منح درجة البكالوريوس علاى الحاا ا التاط لام   -(: 05) الما ة 

يهاااا ناااص فاااط هاااذه التعليمااااا فيماااا يتعلاااق باااإجااأ يااااد عل

 .ا متحاناا وةاس  العالماا والمعد ا  

أ  -(: 08) الما ة 
3

إذا تجاااور غياااب الطالاا  دول عااذر يقبلااه عميااد الكليااة - 

مااان مجماااوع ( %02)التاااط تااادرس الماااادة أكااااا مااان 

                                                 
 .07/01/5100تاريخ ( 678/5100)لس العمداأ ر م عدل  بقاار مج( 0)

 .52/2/5116تاريخ ( 506/5116)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)

 .08/5/0666تاريخ ( 38/0666)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 5)
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تقادم ل متحاال عاا المقارة ألي ماادة يحاام مان الالسا

متااه فااط تلااك المااادة صاافااً جامعياااً النهااائط وتعتبااا عال

، وعليااااه إعااااادة دراسااااة تلااااك المااااادة اذا كاناااا  ( هااااـ)

ة ، وفاااط جمياااع األةاااوال تااادخل نتيجاااة ذلاااك ـاااـإجباري

الاسااوب فااط ةساااب معاادل عالماااا الطالاا  الفااالط 

 .والتااكمط ألغااض اإلنذار والفال  

إذا تجااور غيااب الطالا  بعااذر يقبلاه عمياد الكلياة التااط - ب

مان مجماوع السااعاا %( 02)الماادة أكااا مان تدرس 

المقاااارة لماااادة أو أكااااا فإناااه يعتباااا منساااحباً مااان تلاااك 

 .(منسح  ) ادة ، وتاب  فط سجله مالةظة ــالم

المعلان عناه بعاذر يقبلاه كال مان يتغيا  عان ا متحاال النهاائط   -(: 01) الما ة 

غيااا ) عميااد الكليااة التااط تاادرس المااادة تسااجل لااه مالةظااة 

، ويبلاغ القااار بقباول العاذر لمادرس الماادة إلجاااأ ( مكتمل 

امتحال معوض للطال  فط مادة أ اااها نهاياة الفاال التاالط 

لالمتحااال ، إ  اذا أجاال دراسااته للفااال الااذي لاام يتقاادم فيااه 

للفال التالط وفط تلك الحالة يعقد ا متحال فط الفاال الاذي 

 .يلط فال التوجيل 

اا ماانح درجااة البكااالوريوس فااط الجامعااة علااى تساااي تعليماا  -(: 02) المااا ة 

 .إجااأاا تقديم العذر الما ط 

يساامح للطالاا  با نسااحاب ماان دراسااة مااادة أو أكاااا . 0   (أ  -(: 09) المااا ة 

) أسبوع من بدأ الفاــــــل ( 05)خالل مدة ا ااها 

وأسبوعال من بادأ الفااـل الاايفط ( األول والاانط 

 (  .منسح  ) ، وتاب  فط سجله مالةظة 

يااتم ا نسااحاب فااط هااذه الحالااة ةساا  نمااوذد خااار  .0

تعااااده مديايااااة القبااااول والتسااااجيل ، ويت اااامن هااااذا 

النمااااوذد تنسااااي  ماااادرس المااااادة ومااااديا القبااااول 

 .والتسجيل ، وموافقة العميد 

  يجور نتيجة لالنسحاب أل يقل عدد الساعاا التاط  .5

يسااجل الطالاا  لدراسااتها عاان الحااد األدنااى للعاا أ 

 .المسوح به وفق هذه التعليماا  الدراسط

%( 02)ا الطال  الذي يتجاور مجموع غياباه بعاذر تبيع (ب

من السعاا المقارة لمواد الفال منسحباً ةكمااً مان ذلاك 
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، وتعتباا ( منسح  ) الفال ، وياب  فط سجله مالةظة 

 .دراسته لذلك الفال مؤجلة 

اال يجور للعميد الموافقاة علاى انساحاب الطالا  مان الف( جـ

شااااايطة أل يااااتم تقااااديم بلاااا  ا نسااااحاب  باااال موعااااد 

ا متحاناااا النهائيااة بوساابوعين علااى األ اال ، وفااط هااذه 

 .الحالة تعتبا دراسة الطال  فط ذلك الفال مؤجلة 

 

 الوأويل
يجااور للطالاا  أل يؤجاال دراسااته لماادة   تزيااد عاان فااالين   -(: 03) المااا ة 

- :دراسيين ، شايطة ما يلط 

علااى التحا ااة فااط الجامعااة فااال أل يكااول  ااد م ااى  ( أ

 .دراسط واةد على األ ل 

أل يتقاادم بطلاا  التوجياال  باال باادأ الدراسااة اذا تااوافاا  ( ب

لدياه أساباب تقتنااع بهاا الجهاة المختاااة بالموافقاة علااى 

 -:التاجيل ، وهط 

بناااأ علاى تنسااي  رئاايس القساام  :عمياد الكلياار  -0

 .إذا كال التوجيل لمدة فال دراسط واةد 

اذا كااال التوجياال لماادة فااالين  : جلااس الكلياار  -5

 .دراسيين متالين 

  يجاور ( 07، 06)وفط جمياع األةاوال الاواردة فاط الماادتين   -(: 03) الما ة 

ن ـأل يتجاااااور التوجياااال أو ا نسااااحاب مجتمعااااين ماااادة فالياااا

 .دراسيين 

 

 االنقطاع
- :يعتبا الطال  منقطعاً فط الحا ا التالية  :أوالا   -(: 06) الما ة 

 .ابتدأ التدريس ولم يكن مسجالً لذلك الفال  إذا ( أ

اذا ألغااااط تسااااجيله بسااااب  عاااادم دفااااع الاسااااوم  ( ب

 .الجامعية 

إذا تجاور انقطاع الطال  فاالين دراسايين متاالين أو  -: ثانياا 

ا مفااااو ً مااان الجامعاااة إ  إذا كاااال يعتباااقطعاااين نم

انقطاعااه ألداأ خدمااة العلاام ، وفااط هااذه الحالااة عليااه أل 
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ساابقاً ، وأل ياباا  عنااد عودتااه  سااتئنا  يعلاام العميااد م

 .الدراسة أنه  د أدى الخدمة كاملة 

ا منقطعااً ألي ساب  مان األساباب يعتبا إذا اعتبا الطالا  : ثالثاا 

تسااجيله فااط الجامعااة ملغااى ، إ  إذا تقاادم بعااذر  هاااي 

- :تقبله الجهة المختاة بقبول العذر ، وهط 

باادأ  اذا  اادم العااذر خااالل أساابوعين ماان :العميااد  -0

 .الدراسة 

اذا  اادم العااذر خااالل فتاااة تزيااد  : جلااس الكلياار  -5

على أسبوعين من بدأ الدراسة ولكنها لم تتجاور 

 .نهاية الفال الدراسط 

إذا  دم العذر بعد نهاياة الفاال  : جلس العمداء  -3

 .الدراسط 

( 51) المااااا ة 
1
ينااااذر الطالاااا  الااااذي يقاااال معاااادل التااكمااااط عاااان ( أ :أوالا   -:

فاااط نهاياااة أي فاااال مااان الفااااول  (نقطاااة 5.2)

 .الدراسية باستاناأ الفال الايفط 

ل يلغاط أعند ةاول الطال  على إنذار فاإل علياه ( ب

مفعولاه بافااع معدلااه التااكماط إلااى الحااد المطلااوب 

فاااوق ، وذلاااك فاااط مااادة أ اااااها نقطاااة فماااا ( 5.2)

 .فاالل دراسيال من تاريخ اإلنذار 

خفاق فاط أذا إامج يعتبا الطال  مفااو ً مان البانا( جـ

ذا إالغاأ اإلنذار بعد مااور الفاالين الدراسايين إ  

علااى األ اال ( نقطااة  5.42) مااطكااال معدلااه التااك

 .وفط هذه الحالة يستما مفعول اإلنذار و  يفال 

يجاااور أل يااادرس  ااامن الدراساااة الخاصاااة بالااا   -:ثانيااااا 

المفاول من الدراساة المنتظماة بساب  تادنط  الدبلوم

اكماااط عااان الحاااد األدناااى المقباااول وفاااق معدلاااه التا

- :الشاوب التالية 

أل تكاااول الماااواد التاااط يدرساااها  ااامن الخطاااة  -0

 .الدراسية بانامج الدبلوم الذي التحق به 

عطاااى الطالااا  مهلاااة فاااالين دراسااايين  ااامن ي -5

الدراسة الخاصة التاليين لتاريخ فاله ، ويحس  

                                                 
 08/5/0666تاريخ ( 38/66) عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)
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هذال الفاالل من  من المدة القاوى المسوح 

 .بها 

امج الطال  الذي يحال على أ ل من نال من البافي -:اا ثالث

فااط أي فااال ماان فااط المعاادل التااكمااط ( نقطااة  0) 

فااااول السااانة بعاااد الفاااال األول باساااتاناأ الفاااال 

 .الايفط 

  يجور للطال  أل يادرس ماادة ماا  بال أل يادرس متطلبهاا ( أ   -(: 50) الما ة 

متاه فاط ل تساجيله وعالإالسابق وفط ةالاة ةادوث ذلاك فا

 .تلك المادة يعتباال ملغيين 

يجور للطال  أل يدرس مادة ومتطلبها السابق فط الفال  (ب

ذا كال  د درس المتطل  السابق ولم ينجح فيه ، أو إنفسه 

 .إذا كال تخاجه يتو ف على ذلك 

 

 أ كام عا ر

 
 .تمنح شهاداا التخاد عند استحقا ها فط نهاية كل فال    -(: 55) الما ة 

يب  مجلس العمداأ فط الحاا ا التاط لام يااد عليهاا ناص فاط    -(: 58) ما ة ال

 .هذه التعليماا  

( 51) الما ة 
1
تطبق تعليماا منح درجة البكالوريوس فط الجامعة األردنية    -:

 .على الحا ا التط لم ياد عليها نص فط هذه التعليماا 

 (  .اا السابقة وتعديالتها التعليم) تلغط هذه التعليماا    -(: 52) الما ة 

عماداأ الكليااا وماديا القباول والتساجيل مساؤولول عان تنفياذ    -(: 59) الما ة 

 .هذه التعليماا  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .، وأعادة تا يم المواد بعدها  0/01/5105تاريخ ( 0076/5105)ا يف  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)
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 (االخوصاص القرعي ني الطب)تعليمات  نح لها ة الز الر ني 

 

تعليمااااا مااانح شاااهادة الزمالاااة فاااط " تُسااامى هاااذه التعليمااااا  -(: 0) الما ة 

، ويعمل "فط الجامعة األردنية( ختاار الفاعط فط الط ا )

 .5111/5110بها اعتباراً من بداية العام الجامعط 

يكول للكلماا والعبااراا التالياة المعاانط الاواردة إراأهاا ماا لام - (: 5) الما ة 

 .تدل القاينة على خال  ذلك

 الجامعة األردنية :الجامعة     

 اساا العليامجلس كلية الدر : المجلس    

 عميد كلية الدراساا العليا  :العميد    

 كلية الط   :الكلية     

شااهادة الزمالااة فااط ا ختاااار الفاعااط فااط  :الشهادة 

 .الط 

 .القسم المختص فط الكلية  :القسم    

 مستشفى الجامعة :المستشفى    

 لجنة الدراساا العليا فط الكلية : لجنة الكلية    

 لجنة الدراساا العليا فط  سم التخاص :لجنة القسم    

 

  وطلبات نيل الشهـــــــا ة

 

تكول متطلباا نيل شهادة الزمالة فاط ا ختااار الفاعاط فاط  -(: 8) الما ة 

- :الط  ما يلط 

تدريبيااة بنجاااح ةساا  / ساانواا تدريسااية( 4-5)إتمااام - أ 

ببيعااة ا ختاااار ووفااق الخطااة الدراسااية المعتماادة 

 .للبانامج
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التدري  / لتفاغ الكامل للتدرب بوال سنواا التدريسا- ب 

 .المقارة للبانامج

النجااااح فاااط امتحاااال سااانوي يعقاااد فاااط نهاياااة كااال سااانة - د 

 . تدريبية، ويكول امتحال السنة النهائية شامالً / تدريسية

 

 

 

 

 

 ال طر الدراسيــــــــــر

 

ح الشااهادة إلااى تقتاااح لجنااة القساام الخطااة الدراسااية لبانااامج ماان -(: 1) الما ة 

لجنااة الكليااة ويقاهااا مجلااس العمااداأ بتوصااية ماان لجنااة الخطااة 

 .الدراسية فط الجامعة بناًأ على تنسي  من المجلس

 

 القبـــــــــول

 

يقار مجلس العماداأ فاط مطلاع كال عاام جاامعط أعاداد - أ      -(: 2) الما ة 

الطلبااة الااذين يقبلااول فااط كاال بانااامج ماان باااامج هااذه 

لااك بتوصااية ماان المجلااس بناااًأ علااى تنسااي  الشااهادة وذ

 .لجنتط القسم والكلية

يحدد لخايجط شهادة ا ختاار العالط فط الط  مان - ب 

ماان المقاعااد علااى األ اال، وتااتم تعبئااة %( 21)الجامعااة 

بقيااة المقاعااد بموجاا  أسااس يااادرها المجلااس ويقاهااا 

 .مجلس العمداأ

 

 لروط القبــــــــول

 

قباااول فاااط باناااامج شاااهادة الزمالاااة فاااط ا ختااااار يشاااتاب لل -(: 9) الما ة 

- :الفاعط ما يلط 

أل يكاااول المتقااادم ةاصاااال ً علاااى شاااهادة ا ختااااار - أ 

العالط فط الط  من الجامعاة أو شاهادة المجلاس الطباط 

 .األردنط فط التخاص العام أو ما يعادلها
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أل   يقل معدله التااكمط فط درجاة البكاالوريوس عان - ب 

، أو أل يكاول %68أو ( نقااب 4أصال  نقطة مان 5ر2)

 .على األ ل( جيد)تقدياه فيها 

أل يجتااار المتقاادم امتحاناااً كتابياااً للقبااول تعااده وتشااا  - د 

 .عليه لجنة خاصة تشكلها لجنة الكلية

 .أل يجتار الفحص الطبط المقار- د     

 

 

 

 

 ا وساب العال ات  رراض القبـــــــــول

 

ار الطلباااة المتقااادمين بشاااكل تنافساااط وياااتم اةتسااااب ياااتم اختيااا -(: 3) الما ة 

- :العالماا على الشكل التالط 

لعالمااة ا متحااال الكتااابط المشااار إليااه % 71يخاااص  -0

 .من هذه التعليماا( 6)من المادة ( د)فط الفقاة 

لمعاادل شااهادة ا ختاااار العااالط فااط % 02يخاااص  -5

 .الط  من الجامعة

لمعاااااادل البكااااااالوريوس لخايجااااااط % 02يخاااااااص  -3

لجامعاااااا األردنيااااة أو لعالمااااة ا متحااااال اإلجمااااالط ا

 .لخايجط الجامعاا غيا األردنية

 أعاله الطلبة غيا األردنيين( 7)يستانى من أةكام المادة  -(: 3) الما ة 

 

 تقديم طلبات االلوحاق بالبرنا ــــــج

 

تقاادم بلباااا  بااول الطلبااة علااى النمااوذد الاااادر عاان - أ      -(: 6) الما ة 

القبول والتساجيل فاط الجامعاة خاالل الفتااة التاط وةدة 

تحااددها كليااة الدراساااا العليااا، ويافااق بتلااك الطلباااا 

 .جميع الوثائق الابوتية المطلوبة

يادر القاار بقبول الطلبة فط كل بانامج عن المجلاس - ب 

 .بناأ على تنسي  من لجنتط القسم والكلية

 

 الودريس والودريـــــــب
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التدريبية فط اليوم األول من شها / تبدأ السنة التدريسية- أ      -(:01)الما ة 

تمور مان كال عاام وتنتهاط فاط الياوم األخياا مان شاها 

 .ةزياال الذي يليه

التادري  باألنظماة / يلتزم الطالا  خاالل فتااة التادريس- ب 

 .والتعليماا النافذة فط الجامعة والمستشفى

 

 

 

 

 

 المواظبر والــــــــــدوام

 

  يجور أل تزيد مدة غياب الطال  فاط إجاارة أو لعاذر - أ      -(:00)ة الما 

ماان الساانة % 01ما ااط أو  هاااي يقبلااه العميااد علااى 

التدريبية وفط ةال تجاور هذه النسبة يعتباا / التدريسية

 .الطال  راسباً ويفال من البانامج

  يجور للطال  ا نسحاب أو التوجيل أو ا نقطاع عان - ب 

التدري  بوال مدة التحا ه بالبانامج إ  لعاذر  /الدراسة

 هااااي يقبلاااه العمياااد شاااايطة أل   تزياااد مااادة التوجيااال 

وا نساااحاب وا نقطااااع عااان سااانة واةااادة بيلاااة مااادة 

دراساااته، و  تحسااا  هاااذه المااادة مااان المااادة المقاااارة 

 .للبانامج فط الخطة الدراسية

تساااي تعليماااا ماانح شااهادة ا ختاااار العااالط فااط - د 

وشااهادة ا ختاااار العااالط فااط باا  األساانال  الطاا 

على إجااأاا التوجيل وا نسحاب وا نقطاع ةياماا لام 

 .ياد نص على ذلك فط هذه التعليماا

تسااي تعليمااا ماانح درجاة البكااالوريوس فاط الجامعااة - د 

على إجااأاا تقديم العذر ةياما لم ياد نص علاى ذلاك 

 .فط هذه التعليماا

 

 ــــاتالعال ات واال وحانــ
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/ تتكاااول عالماااة الطالااا  النهائياااة فاااط نهاياااة السااانة التدريساااية -(:05)الما ة 

- :التدريبية من 

 %.31التدري  ويخاص له / التقييم خالل التدريس -0

 -:ويتولف من % 71ا متحال النهائط ويخاص له  -5

 %.41جزأ كتابط ويخاص له - أ 

 %.51جزأ ساياي ويخاص له - ب 

 %.01 جزأ شفوي ويخاص له- د 

كحاد ( د)إلاى ( أ)تو ع العالمة التط يحال عليها الطالا  مان  -(:08)الما ة 

 .أدنى

/ الحاااااااد األدناااااااى للنجااااااااح فاااااااط السااااااانة التدريساااااااية- أ      -(:01)الما ة 

 .نقطة( 5ر2)التدريبية

/ الحاااد األدناااى للمعااادل التااكماااط للسااانواا التدريساااية - ب 

وإذا  اال  نقاااب،( 3)التدريبيااة التااط تلااط الساانة األولااى 

نقاب فط نهاية أي سنة ( 3)معدل الطال  التااكمط عن 

 .يفال من البانامج

نقاب فط نهاياة ( 3)إذا  ل المعدل التااكمط للطال  عن - د 

التدريبية األخياة يسمح له بإعادة تلاك / السنة التدريسية

 .السنة ولماة واةدة فقط

يبيااة بااالحاو  النقاااب التدر/ يخاااص لعالمااة الساانة التدريسااية -(:02)الما ة 

- :المبينة إراأ كل منها

 

 النقاط العال ــــر

 4 أ

 3ر2 +ب 

 3 ب

 5ر2 +د 

 5 د

 0ر2 +د  

 0 د

 

يخاص للنقاب المحتسبة فط المعادل التااكماط التقااديا المبيناة  -(:09)الما ة 

- :إراأ كل منها
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 الوقدير العال ــــر

 ممتار 4-3ر71

 جيد جداً  3ر66-3ر11

 

 الغياب عن اال وحان النهائي

 

إذا تغيااااا  الطالااااا  عااااان ا متحاااااال النهاااااائط للسااااانة - أ      -(:03)الما ة 

التدريبياااة بعاااذر يقبلاااه عمياااد الكلياااة يتقااادم / التدريساااية

 متحاااال تكميلاااط خاااالل أسااابوعين مااان روال أساااباب 

 .العذر

إذا تغيااااا  الطالااااا  عااااان ا متحاااااال النهاااااائط للسااااانة - ب 

يبية دول عذر مقباول يعتباا راساباً فاط التدر/ التدريسية

 .ذلك ا متحال

 

 القصــــــل

 

- :يفال الطال  فط الحا ا التالية -(:03)الما ة 

/ إذا  اال معدلااه التااكمااط فااط نهايااة أي ساانة تدريسااية  -0

 .نقاب( 3)عن ( ما عدا السنة األولى)تدريبية 

إذا لاام يسااتطع رفااع معدلااه التااكمااط فااط نهايااة الساانة  -5

التدريبيااة األخياااة المعااادة وفقاااً لاانص الفقاااة /ةالتدريساي

نقااب ( 3)مان هاذه التعليمااا إلاى ( 04)من المادة ( د)

 .على األ ل

فاط % 01التدري  نسبة / إذا تجاور غيابه عن الدراسة -3

 .تدريبية من دول عذر مقبول/ أي سنة تدريسية

 .إذا ألغط تسجيله بسب  عدم دفع الاسوم -4

فاااااله ماااان البانااااامج إذا ارتكاااا  مخالفااااة تسااااتوج   -2

 .بمقت ى األنظمة والتعليماا المعمول بها فط الجامعة

 .إذا ارتك  مخالفة تستوج  فاله من المستشفى -6

 

 االنوقــــــــــــال
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  يجور للطال  ا نتقال مان باناامج رمالاة إلاى باناامج رمالاة  -(:06)الما ة 

 .آخا فط الجامعة

 

  نح الشهــــــــا ة

 

تمنح الشهادة للطال  بعد استيفاأ جميع متطلباتها وذلاك - أ      -(:51)الما ة 

بقاار من مجلس العمداأ بناًأ على توصية من المجلاس 

 .بتنسي  من لجنة القسم فلجنة الكلية

تمنح الشهاداا فط المواعيد المقارة لمنح الشهاداا فط - ب 

 .الجامعاا

 

 

 أ كام عا ــــــــر

 

داأ فط الحا ا التط لم ياد عليها نص فاط هاذه يب  مجلس العم -(:50)الما ة 

 .التعليماا

العميد ومديا وةادة القباول والتساجيل مساؤو ل عان تنفياذ هاذه  -(:55)الما ة 

 .التعليماا
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تعليمات  نح لها ة االخوصاص العالي ني الطب ولها ة االخوصاص العالي 

 ني طب ا سنان 

 05/05/0666تاريخ  (530/66)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

نظام  نح الدروات العلمير والدروات )  ن ( 8)باالسونا  إلى نص الما ة 

(  الق رير والشها ات ني الجا عر ا ر نير
0
 

 

تعليماا منح شاهادة ا ختااار العاالط ) تُسمى هذه التعليماا  -(: 0) الما ة 

فااط الطاا  وشااهادة ا ختاااار العااالط فااط باا  األساانال فااط 

، ويعماال بهااا ابتااداأ ً ماان باادأ العااام الجااامعط (ألردنيااةالجامعااة ا

5111/5110. 

يكول للكلماا والعباراا التالية المعانط الاواردة إراأهاا، ماا لام  -(: 5) الما ة 

- :تدل القاينة على خال  ذلك

 .الجامعة األردنية :الجامعــــــة  

 .مجلس كلية الدراساا العليا :المجلـــــس  

 .عميد كلية الدراساا العليا :دالعميــــــــ  

 وفق  )كلية الط  أو كلية ب  األسنال :الكليــــــــة  

 (التخاص    

شهادة ا ختاار العاالط، فاط الطا  أو با   :الشهــــــادة

 .األسنال

 .القسم المختص فط الكلية :القســـــــــم  

 .مستشفى الجامعة :المستشفــى  

 .العليا فط كلية التخاص لجنة الدراساا :لجنة الكلية  

  .لجنة الدراساا العليا فط  سم التخاص :لجنة القسم  

 

  وطلبات نيل الشها ة

- :تكول متطلباا نيل شهادة ا ختاار العالط كما يلط  -(:  8) الما ة 

تدريبياة بنجااح ةسا  / سنواا تدريسية( 6 – 4)إتمام - أ 

ا ختااااار وذلاااك وفاااق الخطاااة الدراساااية المعتمااادة 

 .لبانامجل

التدري  / التفاغ الكامل للتدرب بوال سنواا التدريس- ب 

 .المقارة للبانامج

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .05/05/0666تاريخ  580/66صادرة عن مجلس العمداأ بقااره ر م - 0

النجاااح فااط امتحااال ساانوي يعقااد فااط نهايااة كاال ساانة - د 

متحاااال السااانة النهائياااة تدريبياااة ، ويكاااول ا/ تدريساااية

 .شامالً 

د
1
إجراء بحىث أثنىاء برنىامج اإلقامىة بحيىث يىتم نشىره أو   -

قبوله للنشر قبل التخىرج فىي مىؤتمر أو مجلىة تعتمىدها 
 .الجامعة  

 

 ال طر الدراسيـــــــــر

 

تقتاح لجنة القسم الخطة الدراسية لبانامج منح الشهادة - أ      -(: 1) الما ة 

ة ويقاهااا مجلااس العمااداأ بتوصااية ماان إلااى لجنااة الكلياا

لجنة الخطة الدراسية فط الجامعة بناأ على تنساي  مان 

 .المجلس

التاادري  لكاال / يحتسا  الحااد األعلااى لسانواا التاادريس- ب 

/ باناااامج مااان بااااامج الشاااهادة بإ اااافة سااانة تدريساااية

تدريبياااة واةااادة لعااادد السااانواا المحااادد للباناااامج فاااط 

 .الخطة الدراسية

 

 ـــولالقبــــــ

 

يقار مجلس العماداأ فاط مطلاع كال عاام جاامعط أعاداد - أ      -(: 2) الما ة 

الطلبااة الااذين يقبلااول فااط كاال بانااامج ماان باااامج هااذه 

الشااهادة وذلااك بتوصااية ماان المجلااس بناااأ علااى تنسااي  

 .لجنتط القسم والكلية

%( 21)يحاادد لخايجااط بكااالوريوس الجامعااة األردنيااة - ب 

، وتتم تعبئة بقية المقاعد بموج  من المقاعد على األ ل

 .تعليماا يادرها المجلس ويقاها مجلس العمداأ

 

 

 

                                                 
 .54/6/5103تاريخ ( 662/5103)ا يف بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)
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 لروط القبــــــــول

 لــــــــروط عا ـــــــــــــــر ( أ 
 -(: 9) الما ة 

1
- :يشتاب للقبول فط باامج هذه الشهادة ما يلط  

 

أل يكول المتقدم لبانامج شهادة ا ختاار العاالط فاط - أ 

   ةاصال ً على درجة البكالوريوس فط الطـــــــ الط

ولبانامج شاهادة ا ختااار العاالط فاط با  األسانال 

ةاصااال ً علااى درجااة البكااالوريوس فااط باا  األساانال 

 . وذلك من الجامعة أو ما يعادلها من جامعة معتا  بها

 

أل   يقل معدله التااكمط فط درجاة البكاالوريوس عان - ب 

أو أل يكااول % 68نقاااب أو  4نقطااة ماان أصاال ( 5ر2)

 .على األ ل( جيد)تقدياه فيها 

أل يكول  د أتام سانة تدريبياة فاط المستشافياا بماا فيهاا - د 

 .فتاة ا متيار واجتيار ا متحال اإلجمالط المقار

 

 لروط خاصـــــر(  ب 

 

فاط ( بشاكل دائام أو لغايااا التادري ) أل يكول مسجالً - أ    -(: 3) الما ة 

بباااأ أو أبباااأ األساانال وماخااااً ماان ورارة نقابااة األ

 .الاحة لممارسة مهنة الط  أو مهنة ب  األسنال

أل يجتااار المتقاادم امتحاناااً كتابياااً للقبااول تعااده وتشااا  - ب 

 .عليه لجنة خاصة تشكلها لجنة الكلية

أل تنس  لجنتاا القسام والكلياة بقبولاه بعاد إجاااأ مقابلاة - د 

 .شخاية له

ع شاوباً خاصة لاللتحاق بالبانامج الذي للقسم أل ي - د 

يطاةاااه، علاااى أل تظهاااا هاااذه الشااااوب فاااط الخطاااة 

 .الدراسية

 .أل يجتار الفحص الطبط المقار- هـ    

                                                 
 .57/8/5117تاريخ  581/5117معدلة بفاار مجلس العمداأ ر م ( 0)
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  ساب العال ات  رراض القبول

 

-(: 3) الما ة 
1
ياااتم اختياااار الطلباااة المتقااادمين بشاااكل تنافساااط وياااتم اةتسااااب  

- :العالماا على الشكل التالط

 -:الطب البشري-  أ   

0
2

لعالمىىة االمتحىىان الكتىىابي %( 61)يخصىىص - 
مىىىن ( ج)و ( ب)المشىىىار إليىىىه فىىىي الفقىىىرتين 

للمقابلىىىىىىىىة %( 2)ويخصىىىىىىىىص ( 7)المىىىىىىىىادة 
 .الشخصية 

لمعدل البكاالوريوس لخايجاط % 51يخاص - 5

الجامعااااااا األردنياااااة أو لعالماااااة ا متحاااااال 

 .اإلجمالط لخايجط الجامعاا غيا األردنية

لسنة ا متيار إل كاال المتقادم %  02يخاص - 3

 ااد أتمهااا بنجاااح فااط مستشاافى الجامعااة، وذلااك 

بناأً  علاى تقااريا مكتوباة، وياتم اةتسااب هاذه 

- :العالمة على النحو التالط

 (.ممتار)عالمة لمن كال تقدياه ( 02)- أ 

جيااد )عالمااة لماان كااال تقاادياه ( 05)- ب 

 (.جداً 

 (.جيد) عالماا لمن كال تقدياه( 6)- د      

 :طب ا سنان- ب    

لعالمااااة ا متحااااال الكتااااابط % 62يخاااااص - 0

( 7)مااان الماااادة ( ب)المشاااار إلياااه فاااط الفقااااة 

 .أعاله

لمعدل البكاالوريوس لخايجاط % 51يخاص - 5

الجامعااااااا األردنياااااة أو لعالماااااة ا متحاااااال 

اإلجمااااالط لخايجااااط الجامعاااااا األردنيااااة أو 
                                                 

 .57/8/5117تاريخ  581/5117معدله بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)
 

 .54/6/5103تاريخ ( 662/5103)عمداأ ر م عدل بقاار مجلس ال( 5)
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امعااا لعالمة ا متحال اإلجمالط لخايجاط الج

     .غيا األردنية

لماان اجتااار امتحاناااا محليااة %  02يخاااص - 3

 .أو عالمية تعتا  بها الجامعة األردنية

-(: 6) الما ة 
1
 .على الطلبة األردنيين وغيا األردنيين( 8)تطبق أةكام المادة  

 

 تقديم طلبات االلوحاق بالبرنا ج

 

النمااوذد الاااادر عاان  تقاادم بلباااا  بااول الطلبااة علااى- أ      -(:01)الما ة 

وةادة القباول والتساجيل فاط الجامعاة خاالل الفتااة التاط 

تحددها كلية الدراساا العليا ويافق بتلك الطلباا جميع 

 .الوثائق الابوتية المطلوبة

 

ب
2
يتقدم الطالب بطلب واحد لالختصاص العىالي يتضىمن   -

 . خيارات متسلسلة حسب األولويـة( 4)

 

لطلباة فاط كال  سام عان المجلااس ياادر القااار بقباول ا- د

 .بناأ على تنسي  من لجنتط القسم والكلية

 

 الودريس والودريب

 

التدريبية فط اليوم األول من شاها / تبدأ السنة التدريسية- أ      -(:00)الما ة 

تماور ماان كاال عااام وتنتهااط فاط اليااوم األخيااا ماان شااها 

 .ةزياال الذي يليه

بااوال ماادة التحا ااه يااتم تاادري  الطالاا  فااط المستشاافى - ب 

بالبانامج الذي  بل فيه، علاى أناه يجاور للطالا    ااأ 

فتاة من تدريبه فط مؤسساا تعليمية أو تدريبياة خاارد 

شاهور فاط السانة ( 3)الجامعة وذلك لمادة   تزياد علاى 

الواةدة و  تزيد بمجموعها عن سنة واةادة باوال مادة 

                                                 

 .57/8/5117تاريخ  581/5117معدله بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)
 

 .54/6/5103تاريخ ( 662/5103)ا يف  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 5)
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مجلاس التدري  لنيل الشاهادة وذلاك بموافقاة ال/ التدريس

 .بناأ على تنسي  من لجنتط القسم والكلية

التادري  باألنظمااة / يلتازم الطالا  خاالل فتاااة التادريس- د 

 .والتعليماا النافذة فط الجامعة والمستشفى

 

 المواظبر والـــــدوام

 

  يجور أل تزيد مدة غياب الطالا  فاط إجاارة أو لعاذر - أ      -(:05)الما ة 

ماان الساانة % 01يااد علااى ما ااط أو  هاااي يقبلااه العم

التدريبية وفط ةال تجاور هذه النسبة يعتباا / التدريسية 

 .الطال  منسحباً من تلك السنة

مااااان مااااادة السااااانة % 01إذا تجااااااور غيااااااب الطالااااا  - ب 

التدريبيااة باادول عااذر يقبلااه المجلااس يعتبااا / التدريسااية

راسااباً فااط تلااك الساانة ويفااال ماان البانااامج بناااأ علااى 

 .القسم والكليةتنسي  من لجنتط 

تااتم الموافقااة علااى ا نسااحاب والتوجياال ماان العميااد بناااأ - د 

 .على تنسي  من لجنتط القسم والكلية

 

 

 

 االنسحاب والوأويل واإلنقطاع

 

  يجااور أل تزيااد ماادة ا نسااحاب والتوجياال وا نقطاااع - أ     -(:08)الما ة 

تدريبيااة واةاادة / بعااذر بمجموعهااا عاان ساانة تدريسااية

الدراسااة و  تحساا  هااذه الماادة ماان الحااد  بااوال ماادة

 .األعلى لنيل الشهادة

  تشاااااكل الموافقاااااة علاااااى ا نساااااحاب أو التوجيااااال أو - ب 

ا نقطاااع بعااذر أو العااودة للبانااامج إلزاماااً للمستشاافى 

بدفع رات  شاهاي للمتادرب وإنماا يخ اع ذلاك لتاوافا 

 .الشواغا والمخاااا فط موارنة المستشفى

لااى ا نسااحاب والتوجياال ماان  باال العميااد تااتم الموافقااة ع- د 

 .بناًأ على تنسي  من لجنتط القسم والكلية
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 االنسحـــــــــاب

 

التدريبياة / يجور للطال  ا نسحاب من السنة التدريساية- أ      -(:01)الما ة 

 .خالل مدة أ ااها أربعة أسابيع من بدايتها

نسحاب يجور للطال  الذي أنهى السنة األولى بنجاح ا - ب 

التدريبياة بعاد المادة الماذكورة فاط / من السانة التدريساية

من هذه المادة وذلك بموافقة العمياد بنااأ علاى ( أ)الفقاة 

 .تنسي  من لجنتط القسم والكلية

يجااور للعميااد أل يوافااق علااى انسااحاب الطالاا  بشااكل - د 

نهائط من الباناامج الاذي  بال فياه شاايطة أل ياتم تقاديم 

ل موعااااد ا متحاناااااا النهائيااااة بلاااا  ا نسااااحاب  باااا

و  يجور للطال  المنسح  الذي . بوسبوعين على األ ل

نقااب أل ( 3)يقل معدله التااكماط و ا  ا نساحاب عان 

 .يقبل فط البانامج نفسه ماة أخاى

يتم تقديم بل  ا نساحاب علاى نماوذد خاار مان كلياة - د 

 .الدراساا العليا

 

 الوأويـــــــل

 

يشااتاب فاايمن يؤجاال دراسااته أل يكااول  ااد أنهااى الساانة - أ  -(:02)الما ة 

 .التدريبية األولى بنجاح/ التدريسية    

يااتم تقااديم بلاا  التوجياال علااى نمااوذد خااار ماان كليااة - ب 

الدراساااا العليااا ويااادر القاااار ماان العميااد بناااًأ علااى 

 .تنسي  من لجنتط القسم والكلية

- :تاليةتعتبا دراسة الطال  مؤجلة فط الحا ا ال- د    

 .الموافقة على بل  التوجيل- 0    

الموافقاااة علاااى بلااا  ا نساااحاب مااان السااانة - 5

 .التدريبية

  

 االنقطـــــــاع

 

يعتبااااا الطالاااا  منقطعاااااً عاااان الدراسااااة فااااط الحااااالتين - أ      -(:09)الما ة 

- :التاليتين
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التدريبية ولم يكان مساجالً / إذا ابتدأا السنة التدريسية

 .لتلك السنة

 .ألغط تسجيله بسب  عدم دفع الاسوم الجامعيةإذا 

إذا اعتبااا الطالاا  منقطعاااً يفااال ماان البانااامج إ  إذا - ب 

تقادم بعااذر  هاااي تقبلااه الجهاة المختاااة بقبااول العااذر، 

- :ويكول  بول العذر على النحو اآلتط

إذا  ادم العاذر خاالل أساابوعين  :العميــــــــد      -0

 .من تاريخ فاله

إذا  ااادم العاااذر خاااالل أربعاااة  :الكلية مجلس     -5

 .أسابيع من تاريخ فاله

إذا  ااادم العاااذر خاااالل ثمانياااة  : مجلس العمداأ     -3

أسابيع مان تااريخ فااله وفاط 

ةالة  بول العذر يعتبا الطال  

/ منسحباً من السانة التدريساية 

 .التدريبية

يجااور للطالاا  الااذي انقطااع بعااذر مقبااول عاان البانااامج - د 

مفااااو  ً مناااه التقااادم مااان جدياااد لاللتحااااق ولااام يكااان 

- :بالبانامج شايطة ما يلط 

 .أل   تزيد مدة ا نقطاع عن سنة-  0 

 .أل   يكول منذراً و   انقطاعه- 5 

نقطااة (3ر2)أل   يقاال معدلااه التااكمااط عاان - 3

 .و   انقطاعه عن الدراسة

 

أيهما )أو سنتين % 21أل يكول  د أنهى بنجاح - 4

 .موع السنواا المقارة للبانامجمن مج( أ ل

 

ويادر القااار بالموافقاة أو عادم الموافقاة مان المجلاس 

 .بناأ على توصية من لجنتط القسم والكلية

 

 اال وحانات والعال ات

 

/ تتكاااول عالماااة الطالااا  النهائياااة فاااط نهاياااة السااانة التدريساااية -(:03)الما ة 

- :التدريبية من 



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 406 

 %.31ري  ويخاص له التد/ التقييم خالل سنة التدريس

 

 -:ويتولف من % 71ا متحال النهائط ويخاص له 

 %.41جزأ كتابط ويخاص له - أ 

 %.51جزأ ساياي ويخاص له - ب  

 %.01جزأ شفوي ويخاص له - د 

 

كحاد ( د)إلاى ( أ)تو ع العالمة التط يحال عليها الطالا  مان  -(:03)الما ة 

 .أدنى

التدريبياااة / لنجااااح فاااط السااانة التدريسااايةالحاااد األدناااى ل- أ     -(:06)الما ة 

 .نقطة( 5ر2)

/ الحاااد األدناااى للمعااادل التااكماااط للسااانواا التدريساااية- ب 

 .نقاب ولكل سنة الورل نفسه( 3)التدريبية 

نقاب فط نهاياة ( 3)إذا  ل المعدل التااكمط للطال  عن - د 

التدريبيااة األخياااة يساامح لااه بإعااادة / الساانة التدريسااية

 .واةدة فقطالسنة ولماة 

 (51)الما ة 
1
التدريبيااة بااالحاو  النقاااب / يخاااص لعالمااة الساانة التدريسااية -:

- :المبينة إراأ كل منها 

 النقاط العالمة

 1 أ

 8.32- أ

 8.2 +ب

 8 ب

 5.32- ب

 5.2 +جـ

 5 جـ

 
(50)الما ة 

2
يخاص للعالماا بالنقاب للمعدل التااكمط التقاديا المبينة إراأ  -:

- :كل منها

                                                 
 .06/6/5100تاريخ ( 600/5100)  عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)

 .57/8/5113تاريخ  068/5113معدله بقاار مجلس العمداأ ر م ( 5)
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 الوقدير النقاط

 ممتار 4ر11 – 3ر62

 جيد جداً  3ر64 – 3ر11

      

 الغياب عن اال وحان النهائي

 

/ إذا تغي  الطال  عن ا متحال النهائط للسنة التدريسية- أ     -(:55)الما ة 

التدريبية بعذر يقبله عميد الكلياة يتقادم  متحاال تكميلاط 

 .خالل أسبوعين من روال اسباب العذر

 

/ إذا تغي  الطال  عن ا متحال النهائط للسنة التدريسية- ب 

التدريبياااة دول عااااذر مقباااول يعتبااااا راساااباً فااااط ذلااااك 

 .ا متحال
 

 اإلنذار والقصــــــل

- :ينذر الطال  فط الحالتين التاليتين -(:58)الما ة 

/ إذا  اال معدلااه التااكمااط فااط نهايااة أي ساانة تدريسااية- أ 

 .نقاب( 3)تدريبية عن 

 .إذا ارتك  مخالفة تستوج  اإلنذار- ب   

 

- :يفال الطال  فط الحا ا التالية- أ  -(:51)الما ة 

تدريبياة / إذا  ل معدله فاط نهاياة أي سانة تدريساية -0

 .نقطة( 5ر2)عن 

نقااب ( 3)إذا لم يستطع رفاع معدلاه التااكماط إلاى  -5

على األ ل فط السنة التالية للسانة التاط ةاال فيهاا 

 .نذارعلى اإل

إذا لم يستطع رفع معدله التااكمط فط نهاياة السانة  -3

التدريبيااة األخياااة المعااادة وفقاااً لاانص / التدريسااية

من هذه التعليمااا إلاى ( 06)من المادة ( د)الفقاة 

 .نقاب على األ ل( 3)

التااادري  نسااابة / إذا تجااااور غياباااه عااان الدراساااة -4

 .من مدة السنة% 01

 .عدم دفع الاسومإذا ألغط تسجيله بسب   -2
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إذا ارتكاا  مخالفااة تسااتوج  فاااله ماان البانااامج  -6

بمقت اااى األنظماااة والتعليمااااا المعماااول بهاااا فاااط 

 .الجامعة

 .إذا ارتك  مخالفة تستوج  فاله من المستشفى -7

-ب
1
يااااادر  ااااااراا اإلنااااذار األكاديميااااة مااااديا القبااااول  

والتسااجيل، أمااا  ااااراا الفااال النهااائط ماان الجامعااة 

مجلس العمداأ بناأ على تنسي  ماديا القباول فيادرها 

 .والتسجيل

د
2

يعاااد إعاااالل  اااااراا اإلناااذار والفاااال النهاااائط مااان - 

الجامعة وأي أمور أكاديمية أخااى تخاص الطلباة علاى 

لوةة ا عالناا فط كلية الطال  المعنط تبليغااً باالمعنى 

 .القانونط

 االنوقال والوحويـــــــل

 

يجااور للطالاا  ا نتقااال ماان بانااامج اختاااار عااال   - أ      -(:52)الما ة 

 .إلى بانامج اختاار عال آخا فط الجامعة

 

يجااور انتقااال الطالاا  ماان بانااامج اختاااار عااال ماان - ب 

جامعة غيا الجامعة األردنياة إلاى باناامج ا ختااار 

المماثاال فااط الجامعااة فااط ةااال اسااتيفائه شاااوب القبااول 

نامج المنتقال مناه وتوافا الشاغا ويشتاب أل يكول البا

مساوياً فط المدة ومماثالً فط المحتوى للباناامج المنتقال 

إلياااه و  تااادخل عالمااااا السااانة المحساااوبة فاااط معااادل 

 .الطال  التااكمط

تدريبية واةادة كحاد أ ااى / يجور ةساب سنة تدريسية- د 

للطال  المنتقل من جامعة أخاى بغض النظا عن عادد 

 .امج المنتقل منهالسنواا التط أنهاها فط البان

يتم  بول ا نتقاال بقااار مان المجلاس بنااأ علاى تنساي  - د 

 .من لجنتط القسم والكلية

 
                                                 

(
 .02/5/5117تاريخ  46/5117معدله بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0+5
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  نح الشهـــــــا ة

 

تمنح الشهادة للطال  بعد استيفاأ جميع متطلباتهاا وذلاك - أ      -(:59)الما ة 

بقاار من مجلس العمداأ بناأ على توصية مان المجلاس 

 .القسم فلجنة الكلية بتنسي  من لجنة

تمنح الشهاداا فط المواعيد المقارة لمنح الشهاداا فط - ب 

 .الجامعة

تلغط هذه التعليماا تعليماا منح شهادة ا ختاار العالط فاط  -(:53)الما ة 

تااااريخ  61/63الطااا  الااااادرة بقااااار مجلاااس العماااداأ ر ااام 

وجمياااع األةكاااام المتعار اااة ماااع هاااذه التعليمااااا  4/4/0663

 .اردة فط أي تعليماا أو  ااراا سابقةالو
 

 

 

 أ كام عا ـــــــــــر

 

 

 

يب  مجلس العمداأ فط الحا ا التط لم ياد عليها نص فاط هاذه  -(:53)الما ة 

 .التعليماا

العمياااد وماااديا القباااول والتساااجيل مساااؤو ل عااان تنفياااذ هاااذه - (:56)الما ة 

 .التعليماا
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لمشوركر ني الكلير الوا دة  تعليمات برا ج الدراسات العليا ا 
0
 

 

تعليماااااا باااااامج الدراساااااا العليااااا ) تساااامى هااااذه التعليماااااا  -(: 0) الما ة 

ويعمال بهاا اعتبااراً مان بادأ العاام ( المشتاكة فط الكلياة الواةادة

 .5117/5118الجامعط 

يكول للكلماا والعباراا التالية المعاانط الاواردة إراأهاا، ماا لام  -(: 5) الما ة 

 .لقاينة على خال  ذلكتدل ا

 .مجلس كلية الدراساا العليا :المجلــــــــــــــــس 

أي كلية مان كليااا الجامعاة التاط يتباع  :كلية التخاـــــص

 .لها البانامج المشتاك

هو البانامج الاذي يشاتاك فاط تادريس  :البانامج المشتاك

مااواده أكاااا ماان  ساام واةااد فااط كليااة 

 .التخاص

لجنااااااة الدراساااااااا العليااااااا للبانااااااامج  :ــةاللجنــــــــــــــ

 .المشتاك

تشااكل اللجنااة بقاااار ماان عميااد كليااة التخاااص وتكااول بائاسااة  -(: 8) الما ة 

نائ  العميد وع وية رؤساأ األ سام التط تدرس مواد البانامج 

 .المشتاك فط الكلية

 .يابط البانامج المشتاك بلجنة الدراساا العليا فط الكلية -(: 1) الما ة 

- :تشمل صالةياا اللجنة ما يلط  -(: 2) الما ة 

اإلشااااا  علاااى أماااور الدراسااااا العلياااا فاااط الباناااامج -  0

 .المشتاك

 .اإلرشاد األكاديمط لطلبة البانامج المشتاك- 5   

- :التنسي  إلى لجنة الدراساا العليا فط الكلية بما يلط- 3   

تشااااكيل لجاااااال ا متحاااااال الشاااااامل للباناااااامج - 

 .ةس  عدد التااكيز التط يتولف منهاالمشتاك 

تحدياااااد مجاااااا ا ا متحاااااال الشاااااامل ةسااااا  - 

التااكيز واإلعالل عنها  بال فاال واةاد علاى 

 .األ ل من موعد ا متحال

 .أعداد الطلبة المطلوب  بولهم سنوياً     - 

تشاااكيل لجاااال منا شاااة الاساااائل فاااط الباناااامج - 

 .المشتاك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .50/2/5117تاريخ  046/5117صادرة بقاار مجلس العمداأ ر م     -0

 

تعيااين المشااافين والمشااافين المشاااركين علااى - 

 .رسائل الطلبة فط البانامج المشتاك

 .إ اار نتائج امتحاناا المواد الدراسية    - 

تنظاااايم شااااؤول ا متحااااال الشااااامل للبانااااامج - 

 .المشتاك وتااكيزه

بالطلباة الماشاحين للمانح الدراساية  إعداد  وائم- 

 .فط البانامج المشتاك

 .أي أمور أخاى تتعلق بالبانامج المشتاك    - 

تبنااط الخطااة الدراسااية للبانااامج المشااتاك ماان مااواد إجباريااة  -(: 9) الما ة 

 .مشتاكة ومواد اختيارية وفق التاكيز األكاديمط

تاكيز األكاديمط بالتسجيل فاط   يسمح للطال  الذي يخفق فط ال -(: 3) الما ة 

 .أي من التااكيز األكاديمية األخاى

يخ اع جمياع بلباة المساار الشاامل فاط الباناامج المشاتاك إلاى  -(: 3) الما ة 

بغاااض النظاااا عااان  –امتحاااال موةاااد فاااط المجاااا ا األساساااية 

والمجااا ا األخاااى ةساا  تاكيااز الطالاا ، بحياام  –التاكيااز 

ماان العالمااة لمجااا ا المااواد % 21: تااورع العالماااا كالتااالط 

لمجااا ا المااواد ا ختياريااة وفااق التاكيااز % 21اإلجباريااة و 

 .األكاديمط للطال 

ت ع اللجناة مقياسااً تادريجياً موةاداً لعالمااا ا متحاال الشاامل  -(: 6) الما ة 

فااط البانااامج المشااتاك بغااض النظااا عاان التاكيااز األكاااديمط 

 .للطال 

 –ةساا  تاكياازه األكاااديمط  –فااط مسااار الاسااالة  يقاادم الطالاا  -(:01)الما ة 

مشاوع رسالته مباشااة للجناة التاط تنظاا فياه ةسا  التعليمااا 

المعماول بهاا، وذلاك للتنساي  باه إلاى لجناة الدراسااا العلياا فااط 

 .الكلية لياار إلى إ اار الاسالة ةس  األصول 

ناص فاط هاذه  يب  مجلس العمداأ فط الحا ا التط لم ياد عليها -(:00)الما ة 

 .التعليماا
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ا سس المعومدة لوقدم طلبر الدراسات العليا ني الجا عر ا ر نير ال وحان 

 الوونل

 52/5/5113تاريخ ( 21/5113)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 

 

يلزم بال  الدكتوراة المقبول فط بانامج الدكتوراة فط التخاااا  -0

 .ال التوفل أو ما يعادله كشاب للقبولالعلمية والقانول باجتيار إمتح

يلزم بال  الدكتوراة المقبول فط بانامج الدكتوراة فط التخاااا  -5

 .اإلنسانية باجتيار إمتحال التوفل أو ما يعادله كشاب للتخاد

الماجساااتيا ) يلااازم الطالااا  المقباااول فاااط باناااامج الدراسااااا العلياااا  -3

ه ماكااز اللغاااا فااط بالتقاادم  متحااال التوفاال الااذي يعقااد( والاادكتوراة

الجامعة األردنية فط السنة األولى  لتحا ه بالجامعة علاى أل تعطاى 

 .له فاصة التقدم لهذا ا متحال لماتين كحد أعلى فط السنة نفسها

يلزم الطلبة المقبولاول فاط باناامج الماجساتيا فقاط الاذين لام يحققاوا  -4

دراساااا عالمااة التوفاال المطلوبااة بدراسااة مااادة اللغااة ا نجليزيااة لل

أو المستوى الااانط وذلاك بنااًأ علاى أعلاى / العليا المستوى األول و 

 -:عالمة ةققها الطال  فط إمتحال التوفل وعلى النحو التالط

 

 العال ر المساق المطلوب

 فما دول 366 اللغة اإلنجليزية للدراساا العليا المستوى األول

 466 - 411 نطاللغة اإلنجليزية للدراساا العليا المستوى الاا

 

  يجاااور لطالااا  الماجساااتيا المقباااول علاااى مساااار الشاااامل التقااادم  -2

 .إلمتحال الشامل إ  بعد استيفاأ متطل  اجتيار إمتحال التوفل

  يجااور لطالاا  الماجسااتيا المقبااول علااى مسااار الاسااالة منا شااة  -6

 .رسالته إ  بعد استيفاأ  متطل  اجتيار إمتحال التوفل

وراة منا شة اباوةته الجامعية إ  بعد استيفاأ   يجور لطال  الدكت -7

 .جميع متطلباا التخاد بما فيها اجتيار إمتحال التوفل المطلوب

  تاصااد نتيجاااة إمتحاااال التوفااال فااط كشاااف عالمااااا الطالااا  و   -8

 .تحس  فط المعدل التااكمط بل يتم ا ةتفاظ بها كوثيقة تخاد

المساااتوى األول  يطااااح مسااااق اللغاااة اإلنجليزياااة للدراسااااا العلياااا -6

سااااعاا معتمااادة و  تحسااا  هاااذه ( 3)والمساااتوى الااااانط بوا اااع 

 .الساعاا من الع أ الدراسط للطال 
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يسااتوفى ماان الطالاا  رساام مااادة اللغااة اإلنجليزيااة لطلبااة الدراساااا  -01

العليا ةس  رسم السااعاا المقاارة لكال مان الباناامجين الادولط أو 

 .العادي

ا األخااااى ا لتحااااق بهاااذه يجاااور لطالااا  الماجساااتيا فاااط الجامعاااا -00

 .المستوياا فط الجامعة األردنية ةس  تعليماا الدراسة الخاصة
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 تعليمات عقد  ورات الكقاءة اللغوير لطلبر الدراسات العليا

 05/9/5119تاريخ ( 035/5119)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 

لكفاأة  اللغوية فاط تعليماا عقد دوراا ا) تُسمى هذه التعليماا  -(: 0) الما ة 

، ويعمال بهاا (اللغتين العابية واإلنجليزية فاط الجامعاة األردنياة

 .اعتباراً من تاريخ صدورها

الهااد  ماان عقااد هااذه الاادوراا للااااغبين ماان بلبااة الاادكتوراة  -(: 5) الما ة 

- :والماجستيا

تحساااين أداأ ورفاااع ساااوية الطلباااة فاااط إجاااادة اللغتاااين - أ 

 .العابية واإلنجليزية

توهيل الطلبة الااغبين فط اإللتحاق بهذه الدوراا للتقدم -  ب

، الاااذي أصااابح متطلبااااً ( TOEFL) متحاااال التوفااال 

 (.للدكتوراة والماجستيا)لجميع باامج الدراساا العليا 

يقوم ماكز اللغاا باإلشاا  على عقد هاذه الادوراا وتنظيمهاا  -(: 8) الما ة 

- :من ةيم

دوراا ومواعيد انعقادها وتقديم اإلعالل عن عقد هذه ال- أ 

 .بلباا ا لتحاق

عقد امتحال تانيفط يتقار على  اوئه تحدياد مساتوى - ب 

 .الطال ، ومن ثم التحا ه بالدورة المناسبة

 .عقد امتحال فط نهاية الدورة للطلبة الملتحقين بها- د   

فط فاط يتقدم الطلبة الااغبول فاط تحساين أدائهام  متحاال تااني -(: 1) الما ة 

اللغاااة اإلنجليزياااة لتحدياااد المساااتوى، وبنااااأ علاااى نتاااائج هاااذا 

- :ا متحال يورع الطلبة على فئتين هما

يتلقى بلبة هاذه الفئاة تادريباً علاى أداأ  -:القئر ا ولى- أ 

ساعاا أسبوعياً ( 3)بوا ع ( TOEFL)امتحال التوفل 

 .لمدة فال دراسط واةد

الفئة دروساً مكافة فاط يتلقى بلبة هذه  -:القئر الثانير- ب 

ساعاا أسبوعياً لمادة فاال ( 6)اللغة اإلنجليزية بوا ع 

دراسط واةد، ومن ثم يتلقول تادريباً علاى أداأ امتحاال 

سااااعاا أسااابوعياً فاااط ( 3)بوا اااع ( TOEFL)التوفااال 

 .الفال الدراسط التالط
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راسااا يجور للطلبة الااغبين مستقبالً فط ا لتحااق بباناامج الد -(: 2) الما ة 

العليا من مستوى البكالوريوس فط اللغاة العابياة ا لتحااق بهاذه 

 .الدوراا، كما يجور لغيا بلبة الجامعة ا لتحاق بها 

للطالاا  الااذي لاام ياانجح فااط امتحااال اللغااة العابيااة أل يشااتاك  -(: 9) المادة 

بالادورة المكافاة فااط اللغاة العابيااة التاط تعقاد فااط الفاال التااالط 

متحاال ، ويمكان للطالا  الااسا  فاط الادورة أل لتاريخ عقاد ا 

 .يستما فط تقديم ا متحال ةتى يحقق النجاح

دنااانيا ماان الطالاا  الااغاا  فااط ( 01)يسااتوفى مبلااغ  - أ      -(: 3) الما ة 

 ،تقديم امتحال تحديد المستوى

ديناراً من الطال  رسوم الادورة ( 541)يستوفى  مبلغ  - ب 

 .الواةدة
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امتحان الكفاية في اللغة العربية للطلبة المقبولين في برامج الدراسات  أسس
 العليا
 3/01/5105تاريخ ( 0510/5105)صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم 

 
امتحىان الكفايىة فىي اللغىة العربيىة  أساس)  األساستسمى هىذه  -( :0)المادة 

، ( امعىىىة األردنيىىىة لطلبىىىة الدراسىىىات العليىىىا المقبىىىولين فىىىي الج
 .5105/5103ويعمل بها اعتباراً من بدء العام الجامعي 

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها ، ما لىم  -( :2)المادة 

- :تدل القرينة على غير ذلك  
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 متونما  متم  تتمدمى  إلشمر ف  تمى   متحمل  : 1لجنة المتحاان
: ه دتتأمف م  دإ    ه دإور ئه دإ ال  نتلئو

 مو  جتوا  م ر سلي  معتول  د م  وندب  نه ) 
رئوسلً درئوس قس   متغا  معر وا دآ   هل  جتوما 
 آل  ب  د ممم  ونممدب  نممه دمنمم دب ممم  جتومما 
 ممتك     هللا  ململن  متجندمدوومل  ممعتدمملي ن 
د ضدوا  لنو  م    ضملء  وئما تم روس مم  

 ب  د قسممم   متغممما  معر وممما دآ   همممل  جتوممما  آل 
مرجمممة  متغممملي متخاامممو   لمتغممما  معر وممما 
تنا ق  توهمل شردا  مت روس د إلشر ف هم  

 .(  م ر سلي  معتول 
امتحان الكفاية في اللغة العربيىة لطلبىة الدراسىات  :ان ـــالمتح

 .العليا 
 .كلية الدراسات العليا  :ة ــــالكلي

 .مركز اللغات في الجامعة األردنية  :المركـــز 
 :تتضمن محاور االمتحان  -( :8)ة الماد

 ده ـكفاية القدرة على فهم المقروء واستيعابه وتحليله ونق :أولً 
سالمة التعبير وفق معايير الصىـواب اللغىـوي ومراعىاة  :ثانياً 

 .إخراج الخطاب المكتوب إخراجاً متسقاً 
 .أداء النص المكتوب أداء صحيحاً معبراً  :ثالثاً 

في العام الجامعي الواحد يعلن عنها  ثالث مرات قد االمتحانيع- :2( 1)المادة 
فىىي بدايىىة كىىل عىىام مىىع التقىىويم الجىىامعي ، وتكىىون فىىي نهايىىة 
األسىىىبوع السىىىادس مىىىن الفصىىىلين األول والثىىىاني وفىىىي نهايىىىة 
األسبوع الثالث من الفصىل الصىيفي ، ويجىوز للجنىة االمتحىان 

ذا اقتضىت عقده أكثر من مرة خىالل الفصىل الدراسىي الواحىد إ
 . الحاجة لذلك

يقسم الطلبة إلى ثىالث فئىات ،تكىون عالمىة النجىاح فىي هىذا  -أ- ( :2)المادة 
- :االمتحان لكل فئة على النحو التالي 

الطلبىىة الىىذين يدرسىىون باللغىىة العربيىىة ولغىىتهم األم هىىي -0
وهىىو  شىىرط لتسىىجيل الرسىىالة % 71: اللغىىة العربيىىة 

                                                 
 .00/3/5103تاريخ ( 551/5103) عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)

 .56/4/5103تاريخ ( 361/5103)عدلوا  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0+5+3)
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يىىىازه خىىىالل وان كىىىان فىىىي مسىىىار الشىىىامل فيجىىىب اجت
 .الفصل الثالث اللتحاقه بالبرنامج

5
الطلبة الذين يدرساول باللغاة العابياة ولغاتهم األم غياا  -1

ويجاااا  أل يتقاااادموا لالمتحااااال خااااالل % 61العابيااااة 

 .الفال األول لهم فط الجامعة 

وهىىىو % 61: الطلبىىىة الىىىذين يدرسىىىون بلغىىىات أخىىىرى  -3
 .شرط للتخرج 

بمىىا فىىيهم األصىىول ) بيىىة يعفىىى الطلبىىة غيىىر النىىاطقين بالعر -ب
 ويدرسون بلغات أخرى ( العربية 

تتولى الكلية اإلعالن عن التسجيل لالمتحىان ووضىع التراتيىب  -( :1)المادة 

 .اإلدارية المقتضاة 
إذا نجح الطالب فىي هىذا االمتحىان فىي أي برنىامج ماجسىتير ،  -( :3)المادة 

 .يعفي من التقدم لالمتحان في أي برنامج آخـر 
إذا أخفق الطالب في االمتحىان لىه أن يعيىده حتىى يىنجح فيىه أو  -: 2(3)ادة الم

عىىدها قسىىم اللغىىة العربيىىة وآدابهىىا يأن يجتىىاز مىىادة متخصصىىة 
 .كلية اآلداب بالتنسيق مع المركز ب

يتم استيفاء رسوم االمتحان من الطلبة الذين لم يجتازوه فصىلياً،  -: 3(6)المادة 
متحان فيعد راسباً ، فىإذا رغىب وفي حال تغيب الطالب عن اال

فىىي إعىىادة االمتحىىان فىىي الفصىىل نفسىىه فعليىىه دفىىع الرسىىوم مىىرة 
 .أخرى 

تحدد رسوم االمتحان والىدورة وفىق األصىول الماليىة المعمىول  -( :01)المادة 
 .بها في الجامعة األردنية 

 تعليمىات امتحىان الكفايىة فىي اللغىة العربيىة) تلغي هذه األسس - ( :00)المادة 
( لطلبىىىة الدراسىىىات العليىىىا المقبىىىولين فىىىي الجامعىىىة األردنيىىىة 

( 101/0212)عىىىن مجلىىىس العمىىىداء بقىىىراره رقىىىم الصىىىادرة 
 .ي تعليمات أخرى تتعارض معها أو 1/22/1020تاريخ 

الحىاالت التىي لىم يىرد عليهىا نىص فىي يبت مجلس العمىداء فىي  -( :05)المادة 
 .هذه األسس 

 
 

                                                 
  

 

 .56/4/5103تاريخ ( 361/5103)ا يف  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)
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 *سس اووياز ا وحان الكقاءة اللغوير لطلبر الدكووراة أ

 

-:أوالا 
0
علااى الطالاا  الملتحااق ببانااامج الاادكتوراة أل يجتااار امتحااانين - أ   

لغاااويين اةااادهما فاااط اللغاااة ا نجليزياااة أو لغاااة أجنبياااة أخااااى، 

والاااانط فااط اللغااة العابيااة وذلااك بحاااوله فااط كاال منهمااا علااى 

 .تسجيل رسالته  بل اجتيارهماعلى األ ل، و  يسمح له ب% 21
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يعقد ماكز اللغااا ا متحاانين بالتنسايق ماع األ ساام المختااة، - ب 

 .وذلك بإشاا  كلية الدراساا العليا

يعفاى مان امتحاال اللغاة ا نجليزياة الطالا  النااجح فااط - 0      -د 

( 211)أو :  ELTSفااط ( 2ر2)امتحااال معااادل، مااال 

علاى ا متحاال  علاى أل   يكاول  اد ماا TOEFLفط 

أكاا من سنتين، أو الحاصل على درجة الماجستيا فاط 

 .هذه اللغة

ويعفى من امتحال اللغة العابية الطالا  الحاصال علاى - 5

 .درجة الماجستيا فط هذه اللغة

ويعفى من امتحال اللغة ا جنبية الطالا  غياا األردناط - 3

الذي تكول لغته األم ذاا صلة أكاديمياة وثيقاة بباناامج 

 .الدكتوراة الذي  بل فيه

يتقدم الطال  الذي تكول لغته األم غيا العابية  متحال - 4

، (مستوى اللغة العابية للطلبة األجان )الكفاأة اللغوية 

إذا لاام تكاان اللغااة العابيااة لغااة التاادريس والبحاام فااط 

 .بانامج الدكتوراة الذي  بل فيه

فاط العاام الجاامعط الواةاد يعلان يعقد امتحال اللغة ثالث ماااا - أ     -:ثانياا 

 .عنها فط بداية كل عام مع التقويم الجامعط

علااى الطالاا  أل يتقاادم لالمتحااال ألول ماااة فااط الموعااد التااالط - ب 

 .مباشاة لادور  اار  بوله

تقدم بلباا دخول ا متحال وتدفع رسومه المقارة بالطايقة نفسها التاط  -:ثالثاا 

ستوى فط اللغتين العابية وا نجليزية، وذلك يتم بها التقدم  متحاناا الم

 .لدى دائاة التسجيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2/2/0666تاريخ  03/66مجلس العمداأ فط جلسته ر م  صادرة عن*      

 .06/4/0668تاريخ ( 75/68)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م      -0

لم ينجح الطال  فط امتحال اللغة ا نجليزية عليه أل إذا - 0      -أ      -:رابعاا 

يشااتاك فااط الاادورة المكافااة التاليااة لالمتحااال مباشاااة، 

 .التط تعقد لهذا الغاض، وةتى يحقق النجاح

  يكااول للاادورة أي أعمااال فااالية أو عالماااا للنشاااب - 5

 .الافط
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جليزياة إذا لم ينجح الطال  فط امتحال اللغة العابية أو اللغة ا ن- ب 

عليه أل يعاود التقدم لالمتحال ةتاى ( غيا ا نجليزية) األخاى 

 .يحقق النجاح

سا  ( 6)  يجور لطال  الدكتوراة الملتحق بالدورة أل يسجل أكاا مان  -:خا ساا 

 .ساعاا معتمدة

 .66/0667تطبق هذه األسس اعتباراً من بدأ العام الجامعط  -:سا ساا 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س  نح وائزة  نضل رسالر  كووراه عن القدسأس

  53/1/5102تاريخ ( 811/5102)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

 

 .بلبة الدكتوراه : الفئة المستهدفة  -0
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 .جميع الجامعاا التط تعتا  بها الجامعة األردنية : النطاق  -5

 . العابية أو اإلنجليزية وأي لغة أخاى توافق عليها اللجنة: اللغة  -3

كلمة كحد أ اى بما فط ذلك الهوامس ( 0211111: )ةجم الاسالة  -4

 .والمالةق 

 -:تتكول لجنة الجائزة من   -2

  ع واً / عميد الدراساا العليا. 

  ع واً / عميد البحم العلمط. 

   ع واً / رئيس  سم ةقل الجائزة. 

  ًيعين أ دم األع اأ فط الاتبة األكاديمية   مقارا. 

 ة التدريس من ذوي ا ختاار ، ع وين من أع اأ هيئ

 .يختارهم رئيس الجامعة 

  أربع سنواا ويجور تجديدها لماة واةدة : مدة اللجنة. 

 .تمنح الجائزة كل  سنتين ماة إذا تحقق  الشاوب  -6

تعلن لجنة الجائزة مواعيد التاشح للجائزة ، وةقل الجائزة فط كل عام  -7

 .جائزة  بل فالين دراسيين من تاريخ إعالل الفائز بال

تقدم التاشيحاا من خالل الباةاين أو الجامعاا الاادرة منها تلك  -8

 .الاسائل ، وفط كال الحالتين يافق بالطل  الوثائق الاسمية  

عشاة آ   دينار أردنط مع منح الفائز ( 01.111: )مقدار الجائزة  -6

 .شهادة تقديا تاب  فوره بالجائزة 

أردنط عن كل رسالة بما   يزيد دينار ( 011: )مكافوة تحكيم الجائزة  -01

 .دينار لكل مقيم ( 211)عن 

 : مهام لجنة التحكيم  -00

  تقوم اللجنة  لجنة الجائزة  با بالع على الاسائل المقدمة لها

لتحديد الاسائل التط تنطبق عليها شاوب الجائزة من ةيم 

 .الشكل والم مول وإرسالها إلى لجنة التحكيم 

 ثة أع اأ من ذوي ا ختاار فط تتكول لجنة التحكيم من ثال

مجال الاسالة على أل يكول التحكيم ساياً ووفقاً لنموذد معد 

 .من  بل لجنة الجائزة 

  يقوم أع اأ لجنة التحكيم بإرسال تقارياهم إلى لجنة الجائزة

على العنوال المحدد من  بل اللجنة فط موعد أ ااه شها من 

 .تاريخ استالم الاسالة أو الاسائل 
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 م لجنة الجائزة بدراسة التقاريا ومنا شتها وتقديم التوصية تقو

الالرمة بمنح الجائزة لشخص أو أكاا أو ةج  الجائزة إذا لم 

 .تكن الاسالة أو الاسائل بالمستوى المطلوب  

 

 -:معاييا الجائزة  -05

  اعتماد المنهجية العلمية فط كتابة الاسائل : المنهجية. 

  زام بالمنهجية العلمية بشكل سليم اعتماد بايقة ا لت: التوثيق

 .لتوثيق الاسائل 

  أصالة الماادر وةداثة المااجع وشموليتها. 

  اللغة وسالمتها. 

  درة الباةم على التحليل وسجله األكاديمط: شخاية الباةم . 

  المو وعية. 

  إ افة األباوةة للمعافة فط ةقل الدراسة ومقدار ما ت يف

 .الاسالة للمعافة 

 لجداول والخاائط والاسوماا البيانية ومدى توظيفها األشكال وا

 .فط الاسالة 

  أل تكول الاسالة  د نو ش  فط مدة   تتجاور العامين من تاريخ

 .بدأ تقديم الطلباا للجائزة 

يجور للجامعة نشا الاسالة الفائزة ، وتكول هط صاةبة ةقوق النشا لهذه   -03
 .الاسالة 
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متفرقـــــــــا

 ت
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 تعليمات ال د ات العا ر ني  كوبر الجا عر ا ر نير

 05/9/5118تاريخ  08/5118صا رة عن  جلس الجا عر بقراره رام 

 ن اانون الجا عات ا ر نير الرسمير المسات        ( 53)اسونا اا إلى الما ة 

 5110لسنر 

 

تعليماااا الخاادماا العامااة فااط مكتبااة ) تُساامى هااذه التعليماااا  -(: 0) الما ة 

، ويعماال بهااا اعتبااراً ماان تاااريخ (5113الجامعاة األردنيااة لعاام 

 .إصدارها

تتاااولى مكتباااة الجامعاااة شاااااأ الماااواد المكتبياااة وتوفياهاااا وفقااااً  -(: 5) الما ة 

 .ألةكام نظام اللوارم واألشغال المعمول به فط الجامعة

( 8) الما ة 
1
لمكتبيىىىة بإسىىىتثناء الىىىدوريات والمسلسىىىالت يىىىتم شىىىراء المىىىواد ا -:

تعىىدها المكتبىىة، وبتنسىىيب مىىن لجنىىة  قىىوائم إلكترونيىىةبموجىىب 
 .بموافقة العميدو،  المكتبة في الكلية

تقوم المكتبة بتوفيا نسخة واةدة من كال كتااب ، ويجاور شاااأ  -(: 1) الما ة 

ثالث نسخ فط ةا ا ا طاارية يقارها رئيس القسم المختص 

أما إذا راد عدد النساخ المطلوباة علاى ثاالث فتشاتاب . يةفط الكل

على أ  يزيد عدد النسخ المشتااة فط جمياع . موافقة عميد الكلية

 .األةوال على عشا نسخ

خماس عشااة نساخة ( 02: )لمديا المكتبة شااأ ما   يزيد عن  -(: 2) الما ة 

من أي مؤلف أو كتااب للعااملين فاط الجامعاة، وعشاا نساخ مان 

ت  التط يادرها مؤلفول أردنيول من غيا الجامعة، وخمس الك

نسااخ ماان الكتاا  التااط يااادرها غيااا األردنيااين، وفااط جميااع 

الحا ا   يجور أل يزياد ثمان الكتا  أو المطبوعااا المشاتااة 

 .عن خمسمائة دينار فط الماة الواةدة

الرمااة يااتم ا شااتااك فااط الاادورياا وتااوفيا األعااداد ال- أ      -(: 9) الما ة 

منها بناأ على بل  يوافق علياه عمياد الكلياة المخاتص 

أماا األعاداد الساابقة مان . بالتنسيق مع لجنة المكتبة فيها

الدورياا فيمكن شااؤها بناأ على توصاية مان مجلاس 

 .الكلية المختص

لماااديا المكتباااة ا شاااتااك فاااط الااادورياا التاااط يااهاااا - ب 

 . اورية

                                                 
 .06/6/5103تاريخ ( 0416/5103)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)
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ا ا علمية مان دوريااا تقوم المكتبة بطل  تاويا مق- د 

غيا متوافاة فط المكتبة بموج  نموذد خاار وأساس 

 .يتم اعتمادها ةس  األصول

( 3) الما ة 
1
تتم إعارة الكت  للعااملين فاط الجامعاة بموجا  البطا اة - أ      -:

 .التط تادرها الجامعة

يساااتفيد مااان الخااادماا التاااط تقااادمها المكتباااة أع ااااأ - ب    

اإلدارياااة الاااذين انتهااا  خااادماتهم الهيئتاااين التدريساااية و

بالجامعة بسب  بلوغهم السان القانونياة، أو مان أم اى 

ماانهم فااط خدمااة الجامعااة خمسااة عشااا عاماااً واسااتقال 

خمساااول ( 21)مساااتاد مقاااداره منهاااا، مقابااال تاااومين 

، علااى أل   يزيااد عاادد الكتاا  التااط يجااور لهاام ديناااراً 

 .عثالثة أسابي( 3)استعارتها على خمسة كت ، ولمدة 

يستفيد أع اأ مجلس األمناأ فط الجامعة من الخادماا   -د   

وا متياراا التط تقدمها المكتبة باساتعارة خمساة كتا  

 أسابيع( 3)ولمدة 

تتم إعارة الكت  لطلبة الجامعة بموج  الهوية الموةادة -  د 

التط تادرها عمادة شؤول الطلبة، و  يجور اساتعمال 

 .اهذه الهوية إ  من  بل صاةبه

( 3) الما ة 
2
يحق لع و هيئة التدريس والمحا ا المتفاغ استعارة - أ     -:

عشاين كتاباً كحد أعلى، لمدة   تتجاور فااالً دراساياً 

واةااداً ، ولمااديا المكتبااة الحااق فااط ةااا ا خاصااة أل 

يزيااد عاادد الكتاا  المعااارة بمااا يااااه مناسااباً علااى أل   

 .اةداً تتجاور مدة اإلعارة فاال ً دراسياً و

يجااور للمحا ااا غيااا المتفاااغ اسااتعارة عشاااة كتاا ، - ب 

علااى أل   تتجاااور ماادة اإلعااارة فااط جميااع األةااوال 

 .فاال ً دراسياً واةداً 

لطال  الدراساا العليا استعارة سبعة كت  كحاد أعلاى، - د 

وللموظف اساتعارة خمساة كتا ، علاى أ  تتجااور مادة 

 .يعاإلعارة فط جميع األةوال ثالثة أساب

                                                 

(
1
 .31/05/5103تاريخ ( 0730/5103)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م  ( 

 

 .02/5/5116تاريخ ( 7/5116)معدله بقاار مجلس الجامعة ر م ( 5)
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يجااور لطالاا  البكااالوريوس اسااتعارة أربعااة كتاا  كحااد - د 

 .أعلى لمدة   تتجاور أسبوعين

أربعااة ( 4)تعيااا المكتبااة المؤسساااا العامااة والاادوائا الاساامية  -(: 6) الما ة 

كت  كحد أعلى ولمدة أسبوعين، بموج  بطا ة خاصة تااا  

وب بوسمها بناأ على بل  هذه المؤسساا والدوائا، وتسلم لمند

مائااة دينااار، ( 011)معتمااد منهااا مقاباال تااومين مسااتاد مقـااـداره 

 .خمسة وعشاول ديناراً ( 52)واشتااك سنوي مقداره 

أ      -(:01)الما ة 
1

ثالثاة ( 3)تعيا المكتبة أفااداً من خارد أسااة الجامعاة - 

كتاااا  كحااااد أعلااااى ولماااادة أساااابوعين، بموجاااا   يمااااة 

( 0) -د –بنااد  (55)ا شاتااك المشاار إليهاا فاط الماادة 

من هذه التعليماا ، على أل يدفع تاومين مساتاد مقاداره 

 .خمسة وسبعول ديناراً ( 72)

ب
2
تعيا المكتبة بلبة الجامعة ممان لام يساجلوا فاط الفاال -  

أربعااة كتاا  كحااد أعلااى لماادة أساابوعين، ( 4)الااايفط 

 .خمسة دنانيا ( 2)مقابل رسم مقداره 

تااوخا فااط إعاادة الكتاا  المعااارة خااالل الماادة فاط ةالااة ال- أ      -(:00)الما ة 

المحددة أو عدم تجديد إعارتهاا ةسا  األصاول، يحاام 

المستعيا من ا ستفادة من خدماا اإلعارة  اعف مادة 

التوخيا، وإذا تكار التوخيا فللمكتبة الحق فط م ااعفة 

 .مدة الحامال

فط ةالة رغبة المستعيا تجديد اساتعارة الكتا  المعاارة - ب 

  علياه إة اار تلاك الكتا  إلاى شاعبة اإلعاارة له، يجا

لعماال الااالرم بشااول إعارتهااا وتابياا  التجديااداا عليهااا 

 .بحيم يكول التجديد لماة واةدة فقط

أ  -(:05)الما ة 
3

يحااام ماان اإلعااارة كاال مسااتفيد بحورتااه كتاا  متااوخاة - 

ولحاااين روال الساااب  ، ويطباااق علياااه ناااص المــــاااـادة 

 ..من هذه التعليماا ( ب/ 07)

فط ةالة انتهاأ خدمة أي مان العااملين فاط الجامعاة مان - ب 

أع اااأ الهيئتااين التدريسااية واإلداريااة ، وفااط ةورتااه 

                                                 
 .06/6/5103يخ تار( 0416/5103)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0+3)
(
 .02/5/5116تاريخ ( 7/5116)معدله بقاار مجلس الجامعة ر م ( 5 
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كت  مستعارة، فال يجور له تحويل تلاك الكتا  إلاى أي 

 .أسم آخا مهما كان  األسباب

للمكتبااة أل تسااتاد أي كتاااب معااار  باال انتهاااأ ماادة اإلعااارة إذا  -(:08)الما ة 

 .ورة إلى ذلكدع  ال ا

تو ع الكت  على ر  الحجاز بنااأ علاى بلا  ع او - أ      -(:01)الما ة 

هيئاااة التااادريس  بااال بداياااة الفاااال الدراساااط بموجااا  

 .نموذد خار تعده المكتبة لهذه الغاية

 

ب
1
تعار الكتا  المو اوعة علاى ر  الحجاز لليلاة واةادة -  

  .فقط

جموعااا الخاصاة والاساائل   يجور إعارة المواجع وكت  الم -(:02)الما ة 

الجامعيااة والاادورياا واألفااالم والشاااائح واأل اااار الممغنظااة 

ومقتنياا المكتبة اإليداعية لوثائق األمم المتحدة، إ  فط ةاا ا 

 .خاصة يقارها مديا المكتبة

لمااديا المكتبااة الحااق فااط ا متناااع عاان إعااارة أي كتاااب أو منااع  -(:09)الما ة 

ل المكتبة، إذا رأى أل الماالحة العاماة استعماله بشكل عام داخ

 .تقت ط ذلك

أ -(:03)المااا ة 
2
علااى ماان تسااب  بفقاادال أي مااادة مكتبيااة أو إتالفهااا أو جاازأ  -

منهــا  تومين نسخة أصالية بديلاة عنهاا وإذا تعاذر ذلاك ، تقبال 

خمسة دنانيا بادل خادماا ( 2)ببعة جديدة منها ، ودفع مبلغ 

 .هاتجليد أو دفع خمسة أماال ثمن

يتم مخاببة وةدة الشؤول المالية ووةادة القباول والتساجيل  -ب

والمكتباة العامااة إليقااا  تقااديم الخادماا للمسااتعيا خااالل ماادة 

 .شها من تاريخ انتهاأ مدة اإلعارة 

علاااى الجهااااا المعنياااة فاااط الجامعاااة عااادم إباااااأ ذماااة أي مااان  -(:03)الما ة 

الماوظفين أو العاملين فط الجامعة مان أع ااأ هيئاة التادريس و

الطلبة والمحا اين غيا المتفاغين  بال الحااول علاى باااأة 

 .ذمة من المكتبة

                                                 
(0)

 .02/5/5116تاريخ ( 7/5116)معدله بقاار مجلس الجامعة ر م  
 

 . 06/6/5103تاريخ ( 0416/5103)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 5)
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تااتم اإلعااارة بااين مكتبااة الجامعااة ومكتباااا الجامعاااا األردنيااة  -(:06)الما ة 

الاساامية األخاااى ومؤسساااا البحاام العلمااط الاساامية بموجاا  

 .اتفا ياا خاصة

 

 

مان مكتباة الجامعاة وفقااً ألةكاام نظاام يتم إهداأ الكتا  - أ      -(:51)الما ة 

 .اللوارم واألشغال المعمول به فط الجامعة

ب
1
فط ةال  بول الجامعة إهداأاا لمواد مكتبياة مان أفاااد   -

أو مؤسساا يو اع الطافاال نماوذد خاصاة باذلك يمانح 

 .المكتبة ةق التاا  بهذه اإلهداأاا 

هيئاااا يااتم التبااادل بااين مكتبااة الجامعااة والمؤسساااا وال-  د

 .الاقافية من المجموعة المخااة لهذه الغاية

على رواد المكتبة عاض ماا بحاورتهم مان كتا  وماواد مكتبياة  -(:50)الما ة 

علاااى ماا ااا  المااادخل عناااد خااااوجهم مااان المكتباااة ماااع إبااااار 

 .هوياتهم المعتمدة

(55)الما ة 
2
تقدم المكتبة خادماا التااويا وخادماا المعلومااا واإلنتانا   -:

- :سس اآلتيةوفق األ

 :خد ات الوصوير- :أوالا   

الاذي تقااه  –يتم التااويا لقااأ الاامن - أ       -0

 -الجهاااااا المختاااااة فااااط الجامعااااة 

بموافقة ماديا المكتباة أو مان يفو اه، 

ويتااااك لاااه اساااتبدال ثمااان التااااويا 

بمخطوباا غيا متوافاة فط الجامعاة 

أو بااوي مااادة مكتبيااة نااادرة تقباال بهااا 

 .المكتبة

ويا الاسااااالة الجامعيااااة الواةاااادة تااااا- ب 

خمسين  ( 21)لجهاا خارد األردل بـ 

 .دو راً أجور البايد والشحن

                                                 
 .، واعيد تا يم ما بعدها  06/6/5103تاريخ ( 0416/5103)ا يف  بقاار مجلس العمداأ  ر م ( 0)

 .08/05/5113تاريخ  53/5113معدله بقاار مجلس الجامعة ر م ( 5)
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تاااااويا الاسااااالة الجامعيااااة الواةاااادة - د 

عشااين ( 51)لجهاا داخل األردل بـ 

 .ديناراً شامالً أجور البايد والشحن

نسااخ الاسااالة الجامعيااة الواةاادة علااى - د 

خمساااة ( 2)باااـ ( CD) اااار مااادمج 

 .نانياد

تاويا الاافحة الواةادة مان الاساالة - هـ 

الجامعية ألي مان الطلباة والبااةاين باـ 

فلساً فط ةالة التاويا الجزئط،  ( 41)

 .أو الكلط للاسالة

يتم تاويا المقالة الواةادة كاملاة باوي - و 

فلساً ( 21)لغة لجهاا داخل األردل بـ 

 .للافحة الواةدة

كاملاة باوي يتم تاويا المقالة الواةادة - ر 

( 01)لغاااة لجهااااا خاااارد األردل باااـ 

دو راا، علااااى أل تكااااول مسااااحوبة 

 .على بنك أردنط

-ح 
1
تاويا الافحة الواةادة مان ساجالا  

المحاكم الشاعية عليها ختم المكتبة ب 

 .فلس( 211)

يااااتم التاااااويا للعماااال الاساااامط فااااط - أ      -5

بناااااأ علااااى بلاااا  ( مجاناااااً )الجامعااااة 

 .افقة الائيسالجهاا ذاا العال ة بمو

لمااااديا المكتبااااة فااااط ةااااا ا خاصااااة - ب 

يقاادرها الموافقااة علااى تاااويا مااا   

صاااااورة لجهااااااا ( 52)يزياااااد علاااااى 

وإذا راد العاادد علااى ( مجاناااً )خارجيااة 

 .ذلك فيتم التاويا بموافقة الائيس 

إذا أة ا أةد األشخار مادة مكتبياة - 3  

ناااااادرة للمكتباااااة، فتساااااتطيع المكتباااااة 

                                                 

 .2/2/5112تاريخ ( 05/5112)معدله بقاار مجلس الجامعة ر م ( 0)
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مقابااال إعطائاااه تااااويا نساااخة عنهاااا 

 .صورة عن تلك المادة مجاناً 

إذا بل  أةد تاويا مخطوب متاوافا - 4

فط المكتبة فيتم التاويا مقابل الاامن، 

باإل ااافة إلااى تقااديم صاااة  العال ااة 

مادة مكتبياة تقبال بهاا المكتباة، وإل لام 

ياتمكن مان ذلاك، فياتم التااويا مقابال 

 .الامن م اعفاً 

 

 :ت واإلنورنتخد ات المعلو ا- :ثانياا  

تقاادم المكتبااة خاادماا تااومين المقااا ا العلميااة - أ 

الااااواردة فااااط الاااادورياا والمطبوعاااااا غيااااا 

- :المتوافاة فيها على النحو التالط

المقاا ا التاط يااتم تومينهاا عان بايااق - 

مكتباااا الجامعاااا األردنيااة الاساامية 

ألع ااأ الهيئاة ( مجانااً )األخاى تقدم 

لبااااة فااااط التدريسااااية والباااااةاين والط

الجامعااة، أمااا المسااتفيدول ماان خااارد 

الجامعااة فتقاادم لهاام الخدمااة المااذكورة 

لقاااأ الااامن المعمااول بااه فااط المكتبااة، 

والمعتماااااااد رسااااااامياً مااااااان الجهااااااااا 

 .المختاة

المقاااا ا التاااط ياااتم تومينهاااا بوساااابة - 

مكتبااة الجامعااة ماان المكتباااا العالميااة  

المعنيااة كالمكتبااة البايطانيااة وغياهااا 

ياااع المساااتفيدين مااان داخااال تقااادم لجم

الجامعة وخارجها لقاأ الامن المعماول 

بااه فااط المكتبااة، والمعتمااد رساامياً ماان 

 .الجهاا المختاة

-ب 
1
تقدم خدماا المعلومااا والبحام الببلياوغاافط  

بواساااطة الحاساااوب مااان خاااالل  اعااادة بيانااااا 

                                                 
(
 .2/2/5112تاريخ  05/5112معدله بقاار مجلس الجامعة ر م ( 0
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المكتبة و واعد البيانااا ا لكتاونياة المنشاورة 

المياة ا نتانا  علاى على شبكة المعلومااا الع

- :النحو التالط

بباعااة الااافحة الواةاادة ماان القواعااد - 0

( 21)ا لكتاونياااااة ألسااااااة الجامعاااااة 

خمساااين فلسااااً ومااان خاااارد الجامعاااة 

 .فلس( 011)

( Floppy)النساااخ ا لكتاوناااط علاااى - 5

cd  ألساااة الجامعااة الااافحة الواةاادة

خمسااة وعشاااين فلساااً ي ااا  ( 52)

ومان خاارد  فاارغ cdإليها دينار ثمن 

فلساً ي ا  إليها ديناار ( 21)الجامعة 

 .فارغ cdثمن 

د 
1
تقدم الخادماا المكتبياة واإللكتاونياة ل باالع - 0 -

والمطالعااة لألفااااد ماان خااارد أساااة الجامعااة 

بموجااا  هوياااة خاصاااة تااااا  لهااام مقابااال 

  -: اشتااك سنوي ، على النحو التالط 

 

 .خمسة وعشرين ديناراً ( 52: ) لألردنيين -0
مئىىىة وخمسىىىين ( 021: ) لغيااار األردنياااين -5

 .دوالراً أو ما  يعادلهـا 
 

5
تقىىدم المكتبىىة خىىدماتها اإللكترونيىىة لالطىىالع  -2

فقىىط للمؤسسىىات والمنتىىديات ذات النفىىع العىىام 
مىىىن مكتبىىىات وطنيىىىة ومؤسسىىىات ذات صىىىفة 
بحثيىىىة وثقافيىىىة مىىىن خىىىارج األردن باشىىىتراك 

 عشىرة آالف دينىىار( 01.111)سىنوي مقىداره 
 .أردني 

 

- :خدمات أخرى -: 3ثانياً 

                                                 
 .06/6/5103تاريخ ( 0417/5103)عدل  بقاار مجلس العمداأ ر م ( 0)

 .31/05/5103تاريخ ( 0730/5103)ا يف هذا البند بقاار مجلس العمداأ ر م ( 5)

 .04/4/5103تاريخ ( 5/5103)ا يف  بقاار مجلس الجامعة فط جلسته ر م ( 5)
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تقىىىىدم المكتبىىىىة إفىىىىادة إطىىىىالع علىىىىى مصىىىىادرها 
المختلفىىة لمىىن يطلبهىىا لقىىاء مبلىىد مقطىىوع مقىىداره 

 .عشرة دنانير ( 01)
 

تعتبا أسس العمل فط القاعاا الفاعياة الااادرة بموجا   ااار  -(:58)الما ة 

 56/8/0668تاااااريخ  01/0/0/04765رئاااايس الجامعااااة ر اااام 

 (. يتجزأ من هذه التعليماا وتقاأ معهاجزأاً  )

 .مديا المكتبة مسؤول عن تنفيذ أةكام هذه التعليماا -(:51) الما ة 

تلغط هذه التعليماا جمياع األةكاام المتعار اة معهاا، والاواردة  -(:52)الما ة 

 .فط أي تعليماا أو  ااراا سابقة
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 برتعليمات اسو دام إ كانات  حطر العلوم البحرير ني العق

اسونا اا  50/5/5112تاريخ  16/5112صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

اانون الجا عات ا ر نير )  ن ( 00/ب/03)الى نص الما ة 

 .وتعديالته (  5116لسنر ( 51)رام 

 

تعليمااا اساتخدام إمكانااا محطاة العلاوم )تُسمى هذه التعليماا  -(: 0) الما ة 

 .من تاريخ صدورها ويعمل بها( البحاية فط العقبة

 

يكول للكلماا والعباراا التالية ةياما وردا فط هذه التعليمااا  -(: 5) الما ة 

المعااانط المخااااة لهااا أدناااه، إ  إذا دلاا  القاينااة علااى غيااا 

 .ذلك

 .محطة العلوم البحاية فط العقبة  :المحطـــــــــــة  

 .مجلس إدارة المحطة  :المجلــــــــــس  

 .مديا المحطة  :ــــــــــاالمديــــ 

 .الجامعة األردنية وجامعة الياموك :الجامعتـــــــــال  

ع ااو هيئااة التاادريس أو ع ااو هيئااة  :الباةم المتفاغ 

البااااااااةاين المنتااااااادب مااااااان أي مااااااان 

الجااااامعتين للعماااال فااااط المحطااااة، أو 

الشاااخص المعاااين فاااط المحطاااة لهاااذا 

 .الغاض

ذي يوافاااق الباةااام غياااا المتفااااغ الااا :الباةم الزائا 

رئاايس المجلااس لااه باسااتخدام إمكاناااا 

المحطاااااة ألغاااااااض علمياااااة تحقاااااق 

 .أهدافها

 

تسعى المحطاة إلاى تحقياق أهادافها وأهادا  الجاامعتين       -(: 8) الما ة 

تقااديم ماان خااالل فااط تقااديم الخدمااة المتخااااة وذلااك 

ا ستشاراا والخادماا الفنياة والدراسااا، واإلشااا  

وإدارتهاا ومتابعتهاا وتنفياذها على تنظيم هاذه الخادماا 

- :، وذلك  من الشاوب التالية  مقابل أجا

 

تقدم المحطاة خادماتها واستشااراتها العلمياة والفنياة فاط -  أ

مجااال علااوم البيئااة البحايااة للمؤسساااا فااط القطاااعين 
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العام والخار، داخل المملكة وخارجها وفقااً إلتفا يااا 

أل يوافااق  دبعااتعقاادها المحطااة مااع الجهاااا المسااتفيدة 

 .عليها مجلس المحطة

تتقا ى المحطة أجورا مقابل الخادماا وا ستشااراا  -  ب

 .واألعمال التط تقوم بها

 

يتولى تقاديم ا ستشااراا والخادماا الفنياة والدراسااا -  د

وعملياااااا المسااااح البيئااااط أع اااااأ هيئااااة التاااادريس 

والباةاول العاملول فاط المحطاة أو مان تام تكلايفهم مان 

 لةحطااة و بالتنساايق مااع الجهاااا المسااؤوالم  باال مااديا

عنهم ، وذلك بموافقة رئيس الجامعاة بنااًأ علاى تنساي  

 . من مديا المحطة

 

 :تونر المحطر سكناا ني  ر ها يوكون  ن - :أوالا  -(: 1) الما ة 

، تحتاوي كال واةادة منهاا (شقق صغياة)أربع - أ 

 .على غافة نوم وةمام ومطبخ وصالة جلوس

منفاااالتين تتساااع كااال منهماااا لاالثاااة   شاااقتين - ب

أشخار، تحتوي كل منهما علاى ثاالث غاا  

 .نوم وةمام مشتاك ومطبخ وصالة جلوس

 

 :يسمح باسو دام السكن  اخل المحطر لكل  ن - :ثانياا    

 .من الجامعتين  الباةاين الزائاين- أ   

( غيااا المتاازوجين) والفنيااين مساااعدي البحاام- ب 

 .هم ا  امة فط المحطةالذين تتطل  ببيعة عمل

 .بالب الدراساا العليا من الجامعتين- د   

 .بالب الاةالا العلمية من الجامعتين - د   

لهااا عال ااة بعماال المحطااة بعااد جهاااا أخاااى  . هـ

 .بموافقة المجلس 

 

- :تكول تعافة استخدام السكن داخل المحطة كما يلط  -(: 2) الما ة 

 .عن كل ليلة ديناراً  خمسة عشا: الشقة الاغياة - أ  

 .ليلةعن كل  عشاة دنانيا: غافة داخل شقة مشتاكة - ب 

 .من أجور إ امته % 21يخام لطال  الدراساا العليا -  د
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علااى التعافااة لماان يساامح لهاام باسااتخدام % 61ي ااا    - د

الجامعااااا الاسااامية األخااااى والبااااةاين الساااكن مااان 

مان بحم مشتاك مع باةاين  مشاوعوالزائاين  من 

 .المحطة 

علااااى التعافااااة لماااان يساااامح لهاااام %( 011)ي ااااا  -  ر

باسااتخدام السااكن ماان الباااةاين الزائاااين أو المتفاااغين 

ماان خااارد األردل  اامن مشاااوع بحاام مشااتاك مااع 

 .باةاين من المحطة 

علااااى التعافااااة لماااان يساااامح لهاااام %( 511)ي ااااا  -  و

باسااتخدام السااكن ماان الباااةاين الزائاااين أو المتفاااغين 

مشاوع بحم مشتاك ماع وليس لهم األردل  من خارد

 .باةاين من المحطة 

 

تاااوفا المحطاااة أمااااكن فاااط مختبااتهاااا للبااااةاين الزائااااين بعاااد  -(: 9) الما ة 

علاى اساتقبالهم، وذلاك وفاق األساس مان ماديا المحطاة الموافقة 

- :التالية

عاان كاال  يناااراً د ماان الجااامعتين خمسااين ينياادفع الباااةا- أ 

 .دامه للمختبااا ساعة عمل بدل استخ

تااوفا المحطااة للباااةاين الزجاجياااا األساسااية البساايطة - ب 

واألجهاااازة وتسااااتاد ماااانهم عنااااد انتهاااااأ عملهاااام وفقاااااً 

  .لألصـول ، ويلتزم كل باةم بدفع  يمة ما أتلفه منها 

 الماااواد  يلتااازم الباةااام بااادفع تكااااليف ماااا يساااتهلكه مااان- د 

 .المتوافاة فط المختبااا

 

تكااول أجااور ا تاااا ا الهاتفيااة علااى نفقااة ماان يجاااي هااذه  -(: 3) الما ة 

ا تاا ا باساتاناأ الاسامية منهاا التاط يعتمادها الماديا أو مان 

 .ينيبه

تكااول تعافااة اسااتخدام وسااائل المواصااالا العائاادة ملكيتهااا الااى  -(: 3) الما ة 

( 05)محطة العلوم البحاية لخدمة أهدا  البحام العلماط وهاط 

اياًعن كال موظاف علاى كاادر المحطاة أو اثنط عشا ديناار شاه

عن كل مكلف على المشاريع المدعومة لاالح المحطاة أو عان 

 .كل بال  دراساا عليا
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النحاو  تكول تعافاة اساتخدام القاوارب للبااةاين الزائااين علاى -أ -(: 6) الما ة 

- :التالط

 .ديناراً عن كل ساعة 41أمتار  6 المسبار - 

 .اراً عن كل ساعةدين 32أمتار  7 الباةم - 

 .ديناراً عن كل ساعة 52أمتار  2 الكشا  - 

 .دنانيا عن كل ساعة 51متا  5ر2 البااق   -
 

- : الطا مأجاة  -ب

يدفع المستفيد عشاة دنانيا للمحطة عن كل ساعة عمل      

عدته خاالل أو ااا يؤديها أةد أفااد با م القاارب لمساا

عاان كاال  اً خمسااة عشااا دينااار (02)الاادوام الاساامط ، و

ساعة عمل إ افط لكل شخص من با م القارب يعمال 

 .ط ـمعه خارد أو اا الدوام الاسم

 

تتقا اااى المحطاااة رساااوماً لااادخول معااااض األةيااااأ - أ     -(:01)الما ة 

- : البحاية

دناانيا  خمساةرسم دخول الزائا غيا األردناط - 

 .للشخص الواةد

رسم دخول الزائا األردنط بعماا ثمانياة عشاا - 

 .اماً فما فوق خمسمائة فلس للشخص الواةدع

رسم دخاول الزائاا األردناط دول ثمانياة عشاا - 

 .عاماً مائتين وخمسين فلساً للشخص الواةد

رسااام دخاااول الااااةالا المدرساااية مائاااة فلاااس - 

 .للشخص الواةد

يعفى األبفال دول عما سا  سانواا مان دفاع - 

 .رسم دخول المعاض
 

السااياةة فااط األردل التااط  تماانح فنااادق العقبااة ومكاتاا - ب 

مان خاالل ) تاسل أفواجاً ساياةية منظماة إلاى المحطاة 

يحاادد فاط ةاين عقااد خااماً ( إتفا يااا تعقاد لهااذه الغاياة

 .ا تفا ية
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توقاضااى المحطاار أوااوراا لبيانااات المااد والجاازر  سااب ا سااس - (:00)الما ة 

- :الوالير

- :البياناا التط يقل عماها عن عام واةد  

 .دنانيا 02 ياناا لمدة يوم واةدب- 0  

 .ديناراً  72 وعــــبياناا لمدة أسب- 5  

 .دينار 311 بياناا لمدة شها واةد- 3  

 .دينار 5521 بياناا لمدة عام واةد- 4  

يعد أي جزأ من اليوم لهذا الغاض يوماً كامالً ويعامال  

أي جزأ من األسبوع ةس  عدد األيام كما أل أي جزأ 

ةس  عدد األسابيع وأي جزأ مان العاام  من الشها يعد

 .يعد ةس  عدد األشها

الاذي  من خارد المحطاة توفا المحطة األدواا الالرمة للباةم -(:05)الما ة 

- :يقت ط عمله الغور ةس  األسس التالية

يلتاازم الباةاام باسااتخدام اسااطواناا الهااواأ الم ااغوب - أ 

 .الخاصة بالمحطة

- :يطل  من الباةم ما يلط - ب  

 .إباار شهادة معتا  بها تاب  أهليته للغور- 0  

إباار شهادة ببية ماد ة تاب  ليا ته الااحية - 5

 .للقيام بالغور

التو يااع علااى تعهااد بااالغور علااى مسااؤوليته - 3

 .الشخاية

 .القيام بالغور بافقة شخص مؤهل- 4  

يُستوفى ممن ياغ  فط الغاور مان البااةاين الاساوم - د 

- :التالية

ة دناااانيا يوميااااً بااادل اساااتخدام اساااطوانة خمسااا- 0

 .الهواأ ودينارال لكل تعبئة هواأ

باااادل اسااااتخدام أدواا عشاااااة دنااااانيا يومياااااً - 5

 .الغور األخاى

يتعهد من ياغ  فاط الغاور مان البااةاين خطيااً بادفع - د 

 يمة ما يفقاده أو يتلفاه مان األدواا المساتخدمة % 021

 .وفقاً لألسعار السارية
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توفا المحطة العيناا البحاية ألغااض البحام العلماط والتعلايم   -:(08)الما ة 

التط يوافق عليهاا مجلاس المحطاة وللبحاوث التاط تادعم مان أي 

ديناراً لكال سااعة ( 02)من الجامعتين مقابل أجور عمل بمعدل 

 .دنانيا لكل ساعة عمل مخباي( 01)عمل ميدانط و 

 

 ليل والدراساا والمسوةاا البيئيةكيفية توريع ايااداا التحا -( :01)الما ة 

زة ـاااـدام امكانااااا المحطاااة مااان أجهـفاااط ةالاااة استخااا - أ

وغياها ، يتم تقديا  يمة األجاور وخاامها مان نفقااا 

التحاليل والدراساا وعملياا المسح البيئط  بل تورياع 

مان % 31ا يااداا علاى أل   تقال هاذه األجاور عان 

شاااراا تلااك ا يااااداا وتااودع فااط ةساااباا ايااااد است

 .ودراساا ذاتية 

يااعااى فااط توريااع بااا ط دخاال المحطااة ماان الدراساااا  - ب

وعملياا المسح البيئط التط يتم تنفيذها بناًأ على عقاود 

 -:مع الجهاا المستفيدة ما يلط 

 

) ط ا يااداا ـــمن با % 31تاا   -0

( مااان ا جماااالط % 50أي ماااا تماااال 

مكافاااا للعاااملين فااط المشاااوع بناااأ 

لمااديا ،وفااط ةالااة علااى تكليااف ماان ا

التحاليااال تاااورع هاااذه النسااابة بحيااام 

% 01للمشاااااافين و% 51يخااااااص 

 . للفنيين

مان باا ط % 71يودع لاالح المحطاة  -5

مااان % 46أي ماااا تماااال ) ا ياااااداا 

كاماناااا عوائااد مشاااريع (  ا جمااالط 

 .مستحقة 

ستشااراا مع مااعاة أعااله مان هاذه الماادة ، تاورع اياااداا ا  -د                         

التااط   تتطلاا  اسااتخدام امكاناااا المحطااة أو ماافقهااا ويااتم 

لماان يقااوم % ( 71)العمال بهااا خاارد أو اااا الاادوام الاسامط 

 . للمحطة % ( 31)بها و 
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يستانى مما ورد أعاله المشااريع البحاياة التاط تت امن اتفا يتهاا  –د                             

للتعليماااا المعمااول بهااا ماان  اليااة توريااع المكافاااا وفقاااً علااى 

 .الجهة الداعمة 

يلتزم الباةاول بالحفاظ على بيئة المحمية البحاياة وذلاك بالتقياد  -(:02)الما ة 

- :بما يلط

، (منطقاااة الماااد والجااازر)عااادم السااايا علاااى الشاااابىأ - أ 

 .وخاصة فط أثناأ الجزر إ  لغاض الدراسة

 .الغور ألغااض علمية فقط- ب  

عيناا البحاياة مان المحمياة إ  فاط ةاا ا عدم جمع ال- د 

اسااااتانائية يقاااادرها المااااديا وتوافااااق عليهااااا الجهاااااا 

 .المختاة

يتعهاااد الباةاااام باسااااتخدام العيناااااا التااااط يااااتم جمعهااااا        -د

ألغااض البحم العلمط المتفق عليه بينه وبين المحطاة 

 .فقط 

ااأاا القاابض يطبااق النظااام المااالط للجامعااة األردنيااة علااى إجاا -(:09)الما ة 

 .والاا  واألمور المالية األخاى فط المحطة

رئااايس مجلاااس المحطاااة ومااادياها مساااؤو ل عااان تنفياااذ هاااذه  -(:03)الما ة 

 .التعليماا

يب  مجلس المحطة فط الحا ا التط لم ياد عليها نص فط هذه  -(:03)الما ة 

  .التعليماا

  .تلغط هذه التعليماا أي تعليماا سابقة -(:06)الما ة 
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 تعليمات الموحف ني الجا عر ا ر نير

 8/01/5111تاريخ ( 06/5111)صا رة عن  جلس الجا عر بقراره رام 

 5110لسنر ( 15) ن اانون الجا عات ا ر نير رام ( 53)اسونا اا إلى الما ة 

 

( تعليماا المتحاف فاط الجامعاة األردنياة) تُسمى هذه التعليماا  -(: 0) الما ة 

 .تاريخ صدورها ويعمل بها من

 (.متحف اآلثار والحياة الشعبية) تعنط كلمة متحف  -(: 5) الما ة 

ياااااتبط المتحااااف وإدارتااااه بعمااااادة كليااااة العلااااوم ا جتماعيااااة  -(: 8) الما ة 

 .واإلنسانية فط الجامعة األردنية من النواةط اإلدارية والفنية

تكاول مهمتاه  يشا  على المتحاف أةاد أع ااأ هيئاة التادريس -(: 1) الما ة 

اإلشااااا  علاااى الشاااؤول العاماااة للمتحاااف مااان ةيااام التنظااايم 

والتطااويا وإنتظااام عماال المااوظفين بمااا فااط ذلااك عماال أمااين 

ويكاااول  المشاااا  هاااو صااالة الوصااال باااين المتحاااف . المتحاااف

وعمااادة الكليااة و ساام اآلثااار، وبلبااة اآلثااار مماان يحتاااجول إلااى 

 .خدماا المتحف

- :لهيكلط للمتحف من يتكول التنظيم ا -(: 2) الما ة 

 .فاع الحفاياا والتسجيل -0

 .فاع التاويا -5

 .فاع الايانة والتاميم -3

 .فاع الحياة الشعبية -4

تعتبااا موجااوداا المتحااف األثايااة والنماااذد الخاصااة بهااا ماان  -(: 9) الما ة 

ممتلكاا الجامعاة األردنياة، وياتم تساجيلها فاط ساجالا رسامية 

م فاط الجامعاة، وتكاول تعد لهذا الغاض، وتعتمدها دائاة اللاوار

 .خا عة للتد يق والماا بة من الجهاا المعنية فط الجامعة

يعين للمتحف أمين بتنساي  مان عمياد الكلياة و ااار مان رئايس  -(: 3) الما ة 

الجامعة، يتولى مهماة التساجيل الاواردة فاط الماادة السادساة مان 

هااذه التعليماااا، كمااا يتااولى تسااجيل محتوياااا المتحااف األثايااة 

قطااع المحفوظااة فيااه بشااكل متسلساال، وفقاااً لشاااوب التسااجيل وال

المعتمدة لدى دائاة اآلثار العامة فاط المملكاة األردنياة الهاشامية 

والمتاااةف  التابعااة لهااا ، مااع الحااار علااى ا هتمااام بااإباار 

- :المعلوماا التالية فط السجالا الاسمية

 .ر م التسجيل لكل  طعة أثاية فط المتحف- أ   

 .م التسجيل فط دائاة اآلثار العامةر - ب   
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 .مكال ورمال ا كتشا - د   

 .وصف مختاا ووا ح للقطعة األثاية- د   

 .بايقة الحاول على هذه القطعة- هـ   

 .الدراساا والمنشوراا المتعلقة فط هذا الشول- و   

 .صورة وا حة للقطعة األثاية- ر   

 .مالةظاا عامة- ح   

ك المحافظاااة علاااى موجاااوداا الفااااع وتكاااول مااان مهماتاااه كاااذل

 .الخار بالحياة الشعبية

يتم تسجيل القطع األثاية على بطا اا خاصة، تعد لهذا الغاض  -(: 3) الما ة 

وتاتاا  هااذه البطا اااا وفقاااً لطبيعااة المااواد، وةساا  التسلساال 

 .التاريخط أو المو ع الذي اكتشف  فيه

فاط ساجالا وبطا ااا ( ساكوكااالم)يتم تسجيل النقاود القديماة  -(: 6) الما ة 

- :خاصة، تعد لهذا الغاض بحيم تت من المعلوماا التالية

 .ر م القطعة- أ   

 .معدل القطعة- ب   

 .ورل القطعة و ياساتها- د   

 (.الوجه والظها)وصف القطعة - د   

 .مكال اكتشا  القطعة ورمانه- هـ   

 .كيفية الحاول عليها- و   

 .ة وظهاهاصورة لوجه القطع- ر   

 .مالةظاا عامة- ح   

يكول أمين المتحف مسؤو ً عما ورد فط المواد السادسة وةتى  -(:01)الما ة 

وتحقيقاااً لهااذه الغايااة، يتعااين عليااه . التاسااعة ماان هااذه التعليماااا

تو يع كفالاة مالياة لادى الجهاة المختااة فاط الجامعاة األردنياة، 

 .وفقاً لألصول التط توافق عليها هذه الجهة

يجاي تسليم القطع األثاية التط يتم اكتشافها نتيجة ةفاياا  سم  -(:00)الما ة 

اآلثااار فااط كليااة العلااوم ا جتماعيااة واإلنسااانية ، إلااى كاال ماان 

مشا  المتحف وأمينه، وذلك بعد انتهاأ الحفا بمدة ستة شهور 

على األكاا، وتكول هذه القطع األثاية مسجلة فط  وائم تت من 

مذكورة فط المادة السادساة مان هاذه التعليمااا كماا المعلوماا ال

يااتم تسااليم مسااوداا األفااالم ونسااخة ماان التقاااريا أو األبحاااث 

 .الاادرة أو المزمع نشاها فط المستقبل
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بتوجيه من مشا  المتحف، يتولى كل فاع من الفاوع المشاار  -(:05)الما ة 

إليهاااا فاااط الماااادة الخامساااة مااان هاااذه التعليمااااا، كااال ةسااا  

ااصه المحافظة على القطاع األثاياة مان ةيام تساجيلها أو اخت

تااااوياها أو صااايانتها أو تاميمهاااا، وتعتباااا الوثاااائق العلمياااة 

وجميع المعلوماا الخاصة بها من الوثائق الاسمية التط تحاتفس 

بهااا الجامعااة األردنيااة، و  يجااور إعالنهااا أو نشاااها إ  بااإذل 

يااة وا نسااانية خطااط مساابق ماان عمااادة كليااة العلااوم ا جتماع

 .بالجامع األردنية

أيااة معلوماااا أو أمااور نظايااة أو عمليااة لاام تتطاااق إليهااا هااذه  -(:08)الما ة 

التعليماا، تعاض على رئيس الجامعة إلتخااذ القااار المناسا  

 ،بشونها

رئيس الجامعة والجهاا المعنية فيها مسؤولول عن تنفيذ أةكاام  -(:01)الما ة 

 .هذه التعليماا
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 ت االتحا  الرياضي للجا عات ا ر نيرتعليما

بمووب  53/5/0668تاريخ ( 8/68)صا رة عن  جلس الجا عر بقراره رام 

 0633لسنر ( 56) ن اانون الجا عات ا ر نير رام ( 6)الما ة 
 
 

 

تعليماااا ا تحاااد الايا ااط للجامعاااا )تُساامى هااذه التعليماااا - (: 0) الما ة 

 .من تاريخ إ اارها  ، ويعمل بها اعتباراً (األردنية 

يكول للكلمااا التالياة ةياماا وردا فاط هاذه التعليمااا المعاانط  -(: 5) الما ة 

 :المخااة لها أدناه إ  إذا دل  القاينة على غيا ذلك

 .أي جامعة أردنية أنشئ  أو تنشو فط المملكة :الجامعة   

 .ا تحاد الايا ط للجامعاا األردنية :ا تحاد   

 .رئيس ا تحاد الايا ط للجامعاا األردنية :الائيس   

الهيئة اإلدارية لالتحاد المشاكلة بموجا  أةكاام  :الهيئة اإلدارية

 .هذه التعليماا

تعتبااا كاال ماان الجامعااة األردنيااة، وجامعااة اليامااوك، وجامعااة  -(: 8) الما ة 

 .مؤتة، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، أع اأ مؤسسين لالتحاد

- :هد  هذا ا تحاد إلى ي -(: 1) الما ة 

رعاية الحاكة الايا اية الجامعياة ودعمهاا وتطوياهاا - أ 

 .ورفع مستواها بكافة الوسائل الممكنة

تماياال الجامعاااا األردنيااة فااط الاادوراا والمااؤتمااا - ب 

 .الايا ية العابية والدولية

تنسااايق الموا اااف واآلراأ فاااط الماااؤتمااا الايا اااية - د 

 .وليةالجامعية العابية والد

يعماال ا تحاااد علااى تحقيااق أهدافااه بالتعاااول مااع كافااة الهيئاااا  -(: 2) الما ة 

 .الايا ية فط األردل وخارجه

 .عمال –يكول مقا ا تحاد الجامعة األردنية  -(: 9) الما ة 

- :يختص ا تحاد فط األمور التالية -(: 3) الما ة 

العماااال علااااى رفااااع مسااااتوى النشاااااب الايا ااااط فااااط - أ 

 .اا األردنية وإعداد الباامج الالرمة لذلكالجامع

تنظاايم اللقاااأاا والاادوراا الجامعيااة المحليااة والعابيااة - ب 

 .والدولية

تشاااكيل فااااق المنتخبااااا الايا اااية الجامعياااة لتمايااال - د 

 .الجامعاا األردنية فط اللقاأاا العابية والدولية
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التعااااول ماااع ا تحااااداا الايا اااية الوبنياااة والعابياااة - د 

دوليااااة فااااط عقااااد الاااادوراا فااااط مجااااا ا التحكاااايم وال

 .والتدري  واإلدارة والتنظيم

إصااادار التعليمااااا الخاصاااة باااالبطو ا التاااط يشاااا  - هـ 

 .عليها ا تحاد

تشكيل اللجال الفاعياة الالرماة لتحقياق أهادا  ا تحااد - و 

 .وتحديد واجباتها 

 . بول األع اأ الجدد من الجامعاا الاسمية والخاصة- ر 

تتاااولى إدارة ا تحااااد هيئاااة تتاااولف مااان عماااداأ شاااؤول الطلباااة  -(: 3) ما ة ال

وعمداأ كلياا التابية الايا ية ومدياي النشااب الايا اط فاط 

الهيئاااة " الجامعااااا األردنياااة األع ااااأ فاااط ا تحااااد وتسااامى 

 ".اإلدارية لالتحاد الايا ط للجامعاا األردنية

ئاااة اإلدارياااة لالتحااااد عمياااد شاااؤول يتاااولى رئاساااة الهي- أ      -(: 6) الما ة 

الطلباااة فاااط إةااادى الجامعااااا المؤسساااة لمااادة عاااامين 

 .بالتناوب ةس  تاريخ التوسيس

يختار نائا  الاائيس مان الجامعاة التاط ساتتولى رئاساة - ب 

 .ا تحاد فط الدورة التالية 

تختااار الهيئااة اإلداريااة ماان بااين أع ااائها أميناااً للسااا - د 

 .واميناً للاندوق

تجتمع هيئة إدارة ا تحاد اجتماعاً عاديااً مااة كال شاها ويجاور  -(:01) الما ة

 .دعوتها  جتماع غيا عادي كلما دع  الحاجة لذلك

 .مدة هيئة إدارة ا تحاد سنتال تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها  -(:00)الما ة 

- :يتولى الائيس ا ختااصاا التالية -(:05)الما ة 

 .حاد العادية وغيا العاديةرئاسة جلساا ا ت- أ   

تمايل ا تحاد أمام الجهاا الاسامية والهيئااا التاط لهاا - ب 

عال ة بشؤول ا تحاد ونشاباته، ويجور لاه أل يفاوض 

 .خطياً غياه من أع اأ ا تحاد فط هذا الخاور

 .تو يع العقود وا تفا اا نيابة عن ا تحاد- د   

يااااه مناسااباً بحاام المو ااوعاا العاجلااة وإصاادار مااا - د 

بشونها من  ااراا فط ةادود تعليمااا ا تحااد علاى أل 

 .تعاض على ا تحاد فط أول اجتماع له

التو ياااع ماااع أماااين الااااندوق علاااى أذونااااا الااااا  - هـ 

 .والاكوك المالية الخاصة با تحاد
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دعوة هيئة إدارة ا تحاد لالنعقاد كلما دع  الحاجة إلى - و 

 .ذلك

لسااانوي عااان أعماااال ا تحااااد وماليتاااه إعاااداد التقاياااا ا- ر 

 .ورفعه إلى رؤساأ الجامعاا األردنية األع اأ

يتولى نائ  الائيس القيام بوعمال الائيس فط ةالة غيابه وكذلك  -(:08)الما ة 

 .فيما يعهد به إليه من  بل الائيس

- :يتولى أمين السا ا ختااصاا التالية -(:01)الما ة 

واتخااااذ التاتيبااااا الالرماااة  توجياااه الااادعوة لالجتمااااع- أ 

 جتماعاااااا هيئااااة إدارة اإلتحاااااد وتحايااااا محا ااااا 

ا جتماعاااا وتاادوينها فااط سااجالا تعااد لااذلك والتو يااع 

 .عليها مع رئيس ا تحاد

اإلشاااااا  علااااى جميااااع األعمااااال اإلداريااااة والكتابيااااة - ب 

 .لالتحاد

 .إعداد وتقديم التقاريا إلى هيئة إدارة ا تحاد- د   

 اااااراا ا تحااااد والتنسااايق باااين أعماااال اللجاااال  تنفياااذ- د 

 .المختلفة

 .ة ور اجتماعاا اللجال الدائمة أو المؤ تة- هـ   

 .إعداد مااسالا ا تحاد ومتابعتها- و   

- :يتولى أمين الاندوق ا ختااصاا التالية -(:02)الما ة 

 .إعداد مشاوع الموارنة- أ   

 .تحايل إيااداا ا تحاد- ب   

 .متابعة تنفيذ القااراا المالية لالتحاد- د   

التو يااع مااع الااائيس علااى أذوناااا الاااا  والاااكوك - د 

 .المالية المقاة من  يل الهيئة اإلدارية

تقديم تقايا ناف سنوي عان الموا اف المالياة لالتحااد - هـ 

 .بعد تد يقه من الجامعة التط يكول منها الائيس

- :ية لالتحاد مما يلط تتكول الموارد المال -(:09)الما ة 

ا شااتااكاا الساانوية التااط تاادفعها الجامعاااا األع اااأ - أ 

خمسة آ   دينار عن كال ( 2ر111)فط ا تحاد بوا ع 

 .جامعة

التباعااااا والهبااااا التاااط تقااادمها الهيئااااا الحكومياااة - ب 

 .واألهلية واألفااد التط توافق عليها الهيئة اإلدارية

 .يقيمها ا تحادعوائد النشاباا التط - د   
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أية موارد أخاى يوافق عليها ا تحاد و  تتعارض ماع - د 

 . وانين وأنظمة الجامعاا األردنية

تبدأ السنة المالية فط أول شها كانول ثانط وتنتهاط بنهاياة شاها  -(:03)الما ة 

 .كانول أول من كل عام

ة اإلدارياة تودع أموال ا تحاد فاط المااا  الاذي تعتماده الهيئا -(:03)الما ة 

 .فور تحايلها

يجااااي ساااح  األماااوال المودعاااة بشااايكاا مو عاااه مااان رئااايس  -(:06)الما ة 

 .ا تحاد وأمين الاندوق

كلماا ا ت ا  ( دائمة ومؤ تة)يجور لالتحاد تشكيل لجال فاعية  -(:51)الما ة 

 .المالحة ذلك وتحديد أعمالها واختااصاتها ومدتها

خاذ اإلجااأاا المناسبة فط كل ما لم ياد ذكاه للهيئة اإلدارية ات -(:50)الما ة 

فاااط هاااذه التعليمااااا إذا ا ت ااا  الماااالحة، وذلاااك شاااايطة أل 

تعااض هاذه اإلجاااأاا علااى رؤسااأ الجامعااا األع ااأ فااط 

 .ا تحاد

- :تنتهط ع وية ع و الهيئة اإلدارية فط الحا ا التالية -(:55)الما ة 

 .ا ستقالة- أ   

 .الوفاة- ب   

تهاأ خدمة الع و فاط الجامعاة المماال لهاا ألي ساب  ان- د 

 .من األسباب

تغي  الع و عن جلسااا ا تحااد ثاالث ماااا متتالياة - د 

 .بدول عذر تقبله الهيئة اإلدارية

 .بقاار من رئيس الجامعة المعنية- هـ   

ت ع الهيئة اإلدارية لالتحااد األساس الالرماة لتنفياذ أةكاام هاذه  -(:58)الما ة 

 .يمااالتعل

عمداأ شؤول الطلبة فط الجامعاا األردنية مسؤولول عن تنفياذ  -(:51)الما ة 

 .أةكام هذه التعليماا
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 الجا عر ا ر نير/ تعليمات المدرسر النموذوير

 

المدرسااة " تنشااو فااط الجامعااة األردنيااة مدرسااة تُساامى - أ       -(: 0) الما ة 

م الااانوي، لماةلتط التعليم األساسط والتعلي" النموذجية

وتعتبااا وةاادة ماان وةااداا الجامعااة اإلداريااة، تاااتبط 

 .بكلية العلوم التابوية، وياأس العميد مجلسها

يكااول للكلماااا التاليااة ةيامااا وردا فااط هااذه التعليماااا - ب 

المعااانط المخااااة لهااا أدناااه مااا لاام تاادل القاينااة علااى 

- :غيا ذلك

 الجامعة األردنية   :الجامعة    

 رئيس الجامعة   :الائيس    

/ المدرسااة النموذجيااة  :المدرسة

 الجامعة األردنية

 مجلس المدرسة   :المجلس    

عميااااد كليااااة العلااااوم   :العميد 

 التابوية

ورارة التابياااااااااااااااااااة   : الورارة

 والتعليم 

 مديا المدرسة    :المديا    

مااااااان يعمااااااال فاااااااط   :المعلم 

المدرساااة فاااط مجاااال 

 .التدريس

هو الشاخص المؤهال  :الماشد النفسط والتابوي

والمااااااادرب تااااااادريباً 

خاصاااً لتقااديم الخدمااة 

اإلرشاااااادية النفساااااية 

 .والتابوية للطلبة

كااال مااان يعمااال فاااط   :الموظف اإلداري 

مجال اإلشااا  علاى 

الوسائل والمختباااا 

والمكتباااااة واللاااااوارم 

والطباعااة والتاااويا 
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وأي أعمااااال أخاااااى 

 .مساعدة

تحادد السانة الدراسااية   :السنة الدراسية 

التقاااويم الاااذي  ةسااا 

 .تادره الورارة

- :تنهض المدرسة بالمهام التالية -(: 5) الما ة 

تدريس المناهج المقارة من الورارة بوةادث النظايااا - أ 

واألساااالي  فاااط مجاااالط الاااتعلم والتعلااايم، وتااادريس أي 

منااااهج أخااااى بماااا   يتعاااارض ماااع  اااوانين الاااورارة 

 .وأنظمتها وتعليماتها

ا أسالي  التدريس والمناهج المدرسية اإلسهام فط تطوي- ب 

بالتعاول مع كلية العلوم التابوية بوجاه خاار وكليااا 

الجامعااة والااورارة والمؤسساااا األخاااى ذاا العال ااة 

 .بوجه عام

اإلسااهام فااط تااوفيا المناااا  المناساا  لتطااويا اإلياااداع - د 

والمشاااركة الفعالااة وتنميااة القاايم وا تجاهاااا اإليجابيااة 

 .عند الطلبة

إتاةااة الفااار المناساابة ألع اااأ هيئااة التاادريس فااط -  د

الجامعااة إلجااااأ البحااوث التطبيقيااة فااط مجااالط الااتعلم 

 .والتعليم

تنظاااايم باااااامج تعليميااااة وتدريبيااااة للمجتمااااع المحلااااط - هـ 

والمدرسط بهد  توسيع  نواا ا تاال  بين المدرساة 

والمجتمااع وتقااديم الخدمااة المطلوبااة لمجتمااع المدرسااة 

 .تطويا العملية التعليمية والتابويةلتحسين و

تمنح المدرسة لطلبتها شهادة تااف مساتوى تحاايلهم - أ      -(: 8) الما ة 

بحيااام   تتعاااارض هاااذه الشاااهادة ماااع  اااوانين أنظماااة 

 .وتعليماا الجامعة والورارة

يجور أل تمنح المدرسة وثائق لألفااد الذين يح ااول - ب 

ارض هاذه الوثاائق الدوراا التاط تنظمهاا بحيام   تتعا

 .مع  وانين وأنظمة وتعليماا الجامعة والورارة

ع ااواً علااى النحااو ( 00)للمدرسااة مجلااس يتااولف ماان - أ      -(: 1) الما ة 

- :التالط

 .عميد كلية العلوم التابوية رئيساً  -
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 .رئيس اللجنة الفنية ع واً  -

 .مديا المدرسة أميناً للسا -

معااة أع اااأ آخاااين يختااارهم رئاايس الجا( 8) -

من باين العااملين فاط الجامعاة أو غيااهم ممان 

تكاااااول تخااااااااتهم واهتمامااااااتهم العلمياااااة 

 .والعملية ذاا صلة بوهدا  المدرسة

 .تكول مدة الع وية فط المجلس سنتين  ابلة للتجديد- ب 

- :يتولى المجلس المهام التالية  -(: 2) الما ة 

لمعلمين التنسي  إلى الجهاا المختاة بتعيين المديا وا- أ 

 .والعاملين فط المدرسة وإنهاأ خدماتهم

إ اااار المناااهج والكتاا  والشااهاداا المدرسااية وباااق - ب 

 .التدريس وكل ما من شونه النهوض بالمدرسة

و ع أساس القباول فاط المدرساة وتحدياد أعاداد الطلباة - د 

 .فط الاف الواةد

 .ا تااح الاسوم السنوية إلى رئاسة الجامعة إل اارها - د    

إعااداد مشاااوع موارنااة المدرسااة ورفعهااا إلااى رئاسااة - هـ 

 .الجامعة

تحدياااد سااااعاا الااادوام الياااومط للطلباااة والعااااملين فاااط - و 

 .المدرسة

 .منا شة نتائج ا متحاناا وإ اارها- ر    

تنظيم إجااراا المعلماين والعااملين فاط المدرساة بماا   - ح 

 .يتعارض مع نظام الموظفين فط الجامعة

داأ الاأي فط أي مو وعاا أخاى لها صلة بوهدا  إب- ب 

 .المدرسة يعا ها عليه رئيس المجلس

تحدياااد صاااالةياا اللجناااة الفنياااة للمدرساااة والبااا  فاااط - ي 

 .تنسيباتها 

للمدرسة لجنة فنية من المختاين فط شاؤول التادريس  - أ      -(: 9) الما ة 

 من كلياا الجامعة يعينهم الائيس بناأ على تنساي  مان

- :العميد، وتتولى هذه اللجنة المهام التالية 

 .تطويا المناهج الدراسية -0

 .تطويا أسالي  التدريس فط المدرسة -5

 .تطويا أسالي  تقييم الطلبة -3
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إبداأ الاأي فط تقييم أداأ المعلمين بالتعاول مع  -4

 .المديا

 .أي مهام أخاى يحددها المجلس -2

 .تافع اللجنة تنسيباتها إلى المجلس- ب 

- :العاملول فط المدرسة هم  -(: 3)  الما ة

 .المديا- أ    

 .مساعد المديا- ب    

 .المعلمول ومن هم فط ماتبتهم- د    

 .العاملول اآلخاول- د    

 

للمدرسة مديا يعين بقاار من الائيس بناًأ على تنسي  - أ     -(: 3) الما ة 

 .من المجلس

درجاااة يشاااتاب فاااط الماااديا أل يكاااول ةاصاااالً علاااى ال- ب 

 .الجامعية الاانية كحد أدنى

- :يتولى المديا المهام والاالةياا التالية -(: 6) الما ة 

 .التوكد من ةسن سيا التدريس فط المدرسة- أ    

 .توريع الع أ على المعلمين وإعداد البانامج المدرسط- ب 

العماال علااى إثااااأ المناااهج وتطااويا باااق التاادريس - د 

 .والخطط الدراسية

 .تحديد مواعيد ا متحاناا- د    

 .العمل على تقوية صلة المدرسة بالمجتمع المحلط- هـ    

 .تمايل المدرسة أمام الهيئاا الاسمية والمحلية- و    

 .تشجيع النشاباا المنهجية والحاة- ر    

 .متابعة تنفيذ  ااراا المجلس- ح    

 .المدرسةتقييم أداأ المعلمين والماشدين والعاملين فط - ب    

 .أي مهام أخاى لها عال ة بالمدرسة بكلفة بها المجلس- ي    

تسااي علاى الماديا والمعلمااين والعااملين فاط المدرسااة - أ      -(:01)الما ة 

 .أةكام نظام موظفط الجامعة

  يجور نقل المديا والمعلمين والماشدين من المدرسة - ب 

 .إلى وةداا الجامعة األخاى

عة أل يمنح العاملين فاط المدرساة مكافا ا لائيس الجام- د 

 .إ افية بناًأ على تنسي  من المجلس
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يعامل معلمو المدرسة مان ةيام اإلجاارة السانوية وفقااً - د 

لمااا هااو معمااول بااه فااط الااورارة وتطبااق علاايهم أةكااام 

اإلجاراا المناور عليها فط نظاام ماوظفط الجامعاة 

 .فط الحا ا األخاى

ري خار يقاه مجلس المدرسة بناًأ علاى تنساي  مان للمدرسة  -(:00)الما ة 

 .إدارة المدرسة بحيم يناس  كالً من الذكور واإلناث

يقدم مديا المدرسة فط نهاية كل فال تقايااً عن سايا - أ      -(:05)الما ة 

 .العمل فط المدرسة إلى المجلس

يقدم رئيس المجلس تقاياااً سانوياً عان سايا العمال فاط - ب 

 .رئيس الجامعة المدرسة إلى

تتبع المدرسة  انول الورارة وأنظمتها فيماا يتعلاق بوساس تافياع - (:08)الما ة 

الطلبااااة ورسااااوبهم ونقلهاااام وامتحاناااااتهم ومجااااا ا  اااابطهم 

 .ونشابهم الخارجط

 .رئيس المجلس مسؤول عن تنفيذ هذه التعليماا -(:01)الما ة 
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 ا ر نيرالوعليمات المالير للمدرسر النموذوير ني الجا عر 

 ن اانون الجا عات ا ر نير رام ( 05) ن الما ة ( 5)صا رة بمووب البند 

   0633لسنر ( 56)
0

 

 

 

، "التعليمااا المالياة للمدرساة النموذجياة" تُسمى هذه التعليماا  -(: 0) الما ة 

 .ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها

-(: 5) الما ة 
5
سااية الساانوية علااى  سااطين ياادفع بالاا  المدرسااة الاسااوم المدر 

 .متساويين بحيم يدفع رسوم الفال الذي يسجل فيه

  تعاااد الاسااوم المدرسااية للطالاا  أو لااولط أماااه مهمااا كاناا   -(: 8) الما ة 

- :األسباب إ  فط الحا ا التالية

 .عدم  بول تسجيل الطال    - 

 .وفاة الطال   بل بدأ الدراسة   - 

ل  وذلك بموج  تقاريا ببياة عدم الليا ة الاحية للطا- 

صااادرة عاان اللجااال الطبيااة المختاااة والمعتماادة فااط 

 .الجامعة تاب  عدم  درة الطال  على الدراسة

يعفااى الطالاا  ماان دفااع رسااوم التااومين الطبااط إذا كااال ماان أبناااأ  -(: 1) الما ة 

 .العاملين فط الجامعة ومشمو ً فط بطا ة تومين والده

ا المدرسة بالتنسيق مع مديا وةدة الشؤول المالياة فاط يقوم مدي -(: 2) الما ة 

الجامعة األردنية بعمل اإلجااأاا الكفيلة بمتابعة تسديد الطال  

للاسوم السنوية المستحقة عليه، وذلك بوخاذ تفاويض خطاط مان 

أولياأ أمور الطلبة العاملين فط الجامعة   تطاع ما يستحق عان 

لطلباة اآلخااول فياتم اساتيفاأ أبنائهم من رواتبهم الشهاية، أماا ا

الاساوم مان أبناائهم نقاداً أو بشاايكاا مؤجلاة لاالثاة أشاها، وفااط 

ةالة التخلف عن الدفع يتم تسليم الطال  أشاعار خطاط يفياد بوناه 

ساايتم فاااله ماان المدرسااة خااالل أساابوع إل لاام تسااوى أمااوره 

 .المالية

النشاااباا  يحاادد مجلااس المدرسااة بتنسااي  ماان ماادياها، بااد ا -(: 9) الما ة 

الالمنهجيااة التااط تقاادمها المدرسااة إلااى بلبتهااا فااط أيااام العطاال 

 .الاسمية وخارد أو اا الدوام الاسمط

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31/5/0686تاريخ  00/3/7/55250صادرة بموج   اار رئيس الجامعة ر م  -0
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 .53/5/0665تاريخ  00/3/7/4856عدل  بقاار رئيس الجامعة ر م  -5

تقوم الجامعة بعقد اتفا ياا مع متعهدين مختاين لتاومين تورياد  -(: 3) الما ة 

 .الكت  األجنبية وذلك فط  وأ ةاجة المدرسة سنوياً 

تقوم الجامعة بعمل اتفا ياا مع متعهدين مختاين لتومين توريد  -(: 3) الما ة 

 .المالبس المدرسية المعتمدة سنوياً 

م المقاصاف المعماول باه فاط ورارة التابياة والتعلايم يؤخذ بنظاا -(: 6) الما ة 

بالنسبة لمقاف المدرسة من ةيم مشاركة الطلبة فاط رأساماله 

والعمل به واللجال المشافة على إدارته، أما فيما يتعلاق بتورياع 

- :أرباةه فيكول كما يلط 

 .لألع اأ المساهمين% 21  - 

 .مكاف ا لجال المشتاياا% 01 - 

 .لجنة المقافمكاف ا % 01 - 

 .تاصد لنشاباا المدرسة المختلفة% 31 - 

تحال إلى رئيس الجامعاة الحاا ا التاط لام يااد عليهاا ناص فاط  -(:01)الما ة 

 .هذه التعليماا للب  فيها 

رئيس مجلس المدرسة النموذجية مسؤول عن تطبيق أةكام هذه  -(:00)الما ة 

 .التعليماا
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  نيرتعليمات  ضانر وروضر الجا عر ا ر

تاريخ ( 02/5115)صا رة عن  جلس الجا عر ا ر نير بقراره رام 

( 15) ن اانون الجا عات ا ر نير رام ( 53)بمووب الما ة  06/3/5115

 0669لسنر ( 3) ن اانون العمل رام ( 35)والما ة  5110لسنر 

 

 

تعليمااااا ة اااانة ورو اااة الجامعاااة ) تُسااامى هاااذه التعليمااااا  -(: 0) الما ة 

 .، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها( يةاألردن

يكول للكلمااا التالياة ةياماا وردا فاط هاذه التعليمااا المعاانط  -(: 5) الما ة 

 :المخااة لها أدناه ما لم تدل القاينة على غيا ذلك

 .الجامعة األردنية :الجامعــة   

 .رئيس الجامعة :الائيــس   

 .ة انة الجامعة :الح انة   

 .رو ة الجامعة : ة الاو  

 .مجلس إدارة ة انة ورو ة الجامعة :المجلـس   

 .مدياة الح انة والاو ة :المديــــا   

 .تاتبط الح انة والاو ة بالائيس أو من يفو ه -(: 8) الما ة 

يشااا  علااى إدارة شااؤول الح ااانة والاو ااة مجلااس - أ      -(: 1) الما ة 

امعااااة مجلااااس إدارة ة ااااانة ورو ااااة الج" يساااامى 

يتولف من سبعة أشخار من أصحاب الخياة " األردنية

وا ختااااار، ويعاااين الاااائيس رئيسااااً للمجلاااس، أماااا 

األع اااأ اآلخاااول فيعينااول بقاااار ماان الااائيس بناااأ 

 .على تنسي   رئيس المجلس

 .يتولى المديا أمانة سا المجلس- ب   

 .يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه- د   

يحدد المجلس بتنساي  مان الماديا عادد األبفاال الاذين سايقبلول  -(: 2) الما ة 

فاااط الح اااانة والاو اااة  بااال بداياااة كااال عاااام دراساااط بماااا   

يتعااارض مااع تعليماااا ورارتااط التنميااة ا جتماعيااة والتابيااة 

 .والتعليم

يخ ااع العاااملول فااط الح ااانة والاو ااة ماان ةياام ةقااو هم  -(: 9) الما ة 

 .وتعليماتهاوواجباتهم ألنظمة الجامعة 

إذا ةال  إةدى العامالا فط الح انة والاو ة علاى إجاارة  -(: 3) الما ة 

 .أمومة يتم تعيين بديلة لها إلى أل تعود
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تتكااول إيااااداا الح ااانة والاو ااة ماان الاسااوم التااط ياادفعها  -(: 3) الما ة 

أولياااأ أمااور األبفااال وماان دخاال نشاااباا الاو ااة والح ااانة 

فااق عليهااا مجلااس األمناااأ أو مجلااس وأي هباااا وتباعاااا يوا

 .التعليم العالط كل ةس  صالةياته

تحدد الاسوم بقاار من مجلس أمناأ الجامعاة بنااأ علاى تنساي   -(: 6) الما ة 

من مجلس الجامعة اساتناداً لتوصاية مان مجلاس العماداأ، ويعااد 

 .النظا فط هذه الاسوم  بل بداية كل عام

(01)الما ة 
1
تسجيل فط الح انة والاو ة ألبناأ الموظفاا واليتم الحجز  -أ -:

يااتم  ادـالعااامالا فااط الجامعااة مقاباال مبلااغ مااالط غيااا مستاا

ن ـتحدياااده بقااااار مااان مجلاااس األمنااااأ بنااااًأ علاااى تنساااي  مااا

ة المجلس ، بموج  تعميم يادر ةسا  األصاول فاط الجامعا

فا لها مقاعاد ماع اويتويحدد فيه الفئاا العماية واألعداد التط 

 .عام  بداية كل

إذا كال عدد الااغبين فط التساجيل الح اانة والاو اة يزياد  -ب

العدد المطلوب فط التعميم فيتم القبول مان خاالل بايقاة  لىع

 .يتفق عليها من  بل المجلس 

يساامح للمابياااا فااط الح ااانة والاو ااة بتسااجيل أبنااائهن  -جااـ

الا ع بعاد ا نتهااأ مان إجاارة األموماة مباشااة مقابال عادم 

علاااى ساااعة الا ااااعة كااونهن يعملااان فااط نفاااس  ةاااولهن

 .المكال 

(00)الما ة 
2
دناانيا ( 01)يحدد شها كانول الاانط من كل عام  ستيفاأ مبلغ  -:

باادل إتااال  ماان راتاا  الموظفااة عاان كاال بفاال لهااا مسااجل فااط 

 .الح انة والاو ة 

تقوم الشؤول المالية فط الجامعة بمسك ةساباا خاصة لح انة  -(:05)الما ة 

 .و ة الجامعةور

يقوم المديا بالتنسيق مع مديا وةدة الشؤول المالية فط الجامعة  -(:08)الما ة 

بعماال اإلجااااأاا الكفيلااة بمتابعااة تسااديد الاسااوم، وذلااك بوخااذ 

تفويض خطط من أولياأ أمور األبفال   تطاع ما يستحق على 

 (.ةس  النموذد المعتمد لذلك) أبفالهم

                                                 
 .50/8/5100تاريخ ( 35/5100)عدلتا بقاار مجلس الجامعة ر م ( 0+5)
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م و ف إ تطاعاا الاسوم بطل  من ولاط أماا الطفال يت- أ      -(:01)الما ة 

 بل فتاة   تزيد عن أسبوع واةد من بداية الشها وفاق 

 .نموذد خار مو ع من المديا

 .  تعاد الاسوم الشهاية المدفوعة مهما كان  األسباب- ب 

  يقتطع القسط الشاهاي مان رواتا  العااملين الاذين   - د 

 اااة خااااالل العطلااااة  لاوياغبول فط إبقاأ أبنائهم فط ا

 .الايفية

 .يعتبا جزأ الشها شهااً كامالً ألغااض الاسوم- د   

(02)الما ة 
1
يحااال أي مو ااوع يتعلااق بالح ااانة والاو ااة ولاام ياااد عليااه  -:

 .نص صايح فط هذه التعليماا إلى المجلس للب  فيه

رئااايس الجامعاااة ورئااايس المجلاااس مساااؤو ل عااان تنفياااذ هاااذه  -(:09)الما ة 

 .مااالتعلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .المواد بعدها من التعليماا وأعيد تا يم ( 02)ةذف  المادة  (0)
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 "الوعليمات الناظمه لمهام  سسولي الجو ة ني الجا عر ا ر نير" 

تاريخ   ( 5108/ 0206) صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام  

53/01/5108  

( 51)اانون الجا عات ا ر نير رام )  ن ( 00/ب/03)اسونا اا إلى نص الما ة 

 وتعديالته( 5116لسنر 

*************************************** 

 

الناظماااه لمهاااام  ساااسولي  الوعليماااات) تُسااامى هاااذه التعليمااااا  -(: 0) الما ة 

، ويعمال بهااا اعتبااراً مان تاااريخ (الجاو ة ناي الجا عاار ا ر نيار

 .صدورها

 

تهد  هذه التعليماا إلى تحديد المهام والمسؤولياا والواجباا  -(: 5) الما ة 

 .ق مسؤولط الجودة فط الجامعة األردنية الملقاة على عات

 

يكول للكلماا والعباراا التالية المعانط المخااة لها أدناه ما  -(: 8) الما ة 

- :لم تدل القاينة على غيا ذلك 

 .الجامعة األردنية  :ر ـــــــــالجا ع

 .أي كلية فط الجامعة  :ر ــــــــــــالكلي

ة أو ماكااز أو مكتاا  أو دائاااة أي وةاادة إدارياا : الو ـــــــــااـدة

 .فط الجامعة األردنية 

مسااااعد العمياااد لشاااؤول الجاااودة أو  اااابط  :  ساااسول الجاااو ة

الجاااودة فاااط الوةااادة أو الشاااخص أو المكلاااف 

رسااااامياً بمو اااااوع الجاااااودة فاااااط الكلياااااة أو 

 .دة  ــــالوة

 

- :تشمل مهام مسؤول الجودة ما يلط  -(: 1) الما ة 

 



 1/7/5102يضم التشريعات وتعديالتها حتى 

 

 470 

ة ب اامال و اابط الجااودة فااط متابعااة اإلجااااأاا المتعلقاا .0

 .الكلية أو الوةدة وفق اإلجااأاا النافذة فط الجامعة 

تجميع وتوثيق وتوفيا البياناا الخاصة بالكلية أو الوةدة  .5

وتحدياها بشكل إلكتاونياً  والعاملين فيها وةفظها ور ياً و

 .دوري 

المشاااااركة فااااط تطااااويا الخطااااط الدراسااااية والباااااامج  .3

 .األكاديمية 

فيذ الخطط اإلستااتيجية وا كتوارية واإلجاائية متابعة تن .4

 .ومتطلباا ا عتماد فط الكلية أو الوةدة 

المتابعااة واإلشاااا  علااى المو ااع اإللكتاونااط للكليااة أو  .2

الوةااادة والعمااال علاااى تحديااااه بشاااكل دوري ومساااتما 

وتحميلااااه بكافااااة البياناااااا  والمعلوماااااا واألخبااااار ذاا 

التنسااايق ماااع ماكاااز الاااالة بالكلياااة أو الوةااادة وذلاااك ب

إل )الحاسوب وبمساعدة  ابط ا رتباب الخار بالمو ع 

 (.وجد

أي مهااام أخاااى يكلفااه بهااـا العميااد أو مااديا الوةاادة فيمااا  .6

 .يتعلق بشؤول الجـودة  

يح ا مسؤول الجاودة اجتماعااا مجلاس الكلياة و يشاارك فاط    -(: 2) الما ة 

أل يكاول نقاش الموا يع المطاوةة على جدول األعماال دول 

لااه ةااق التاااوي  فيهااا إ  إذا كااال لااه ةااق التاااوي  بااافة 

 .أخاى   

لمسااؤول الجااودة مخاببااة األ سااام فااط الكليااة أو الوةاادة مباشاااة  -(: 9) المااا ة 

 .ومخاببة الجهاا األخاى من خالل العميد أو مديا الوةدة

ث يخفاض العا أ التدريساط لمسااعد العمياد لشاؤول الجاودة  ثااال -(: 3) الماا ة 

 .ساعاا معتمدة 

يب  مجلس العمداأ فط الحا ا التط لم ياد عليها ناص فاط هاذه   -(: 3) الما ة 

 .التعليماا

نائ  الائيس لشؤول الجودة وعماداأ الكليااا ومادراأ الوةاداا   -(: 6) الما ة 

 .ومسؤولط الجودة  مسؤولول عن تنفيذ هذه التعليماا 
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 طلبر العليمات  كوب  با رات ت

 8/00/5108تاريخ ( 0286/5108)صا رة عن  جلس العمداء بقراره رام 

لسنر ( 51)اانون الجا عات ا ر نير رام )  ن ( 00/ب/03)بمووب الما ة 

 ،وتعديالته(  5116

 
سمى هذه التعليمااا تعليمااا مكتا  مباادراا الطلباة، ويعمال بهاا تُ  (:0) الما ة 

 .صدورهامن تاريخ 

عليماااا ةيامااا وردا فااط هااذه الت اآلتيااةول للكلماااا والعباااراا يكاا (:5) المااا ة 

 : ما لم تدل القاينة على خال  ذلك هالمعانط المخااة لها أدنا

تنمياة ؛ وهو الجهة المساؤولة عان  مكت  مبادراا الطلبة - :المكوب

 .استقطاب وإدارة وتوجيه مبادراا الطلبةورعاية و

لمشاكل بمقت اى أةكاام الطلباة ا مجلاس مكتا  مباادراا -:المجلاس

 .هذه التعليماا

 كاال فكاااة تحماال صاافة إبداعيااة أو تجديديااة أو تفعاايالً  -:المبااا رة 

وتنمية ألفكار باورة جديدة، تعمل على استامار الجهود 

الفاديااة للطلبااة بنسااجها فااط منظومااة واةاادة،  ائمااة علااى 

 .مبدأ المشاركة والتعاول والتفاعل من جميع المنتسبين

الاائيس لمادة عاام  يكلفاهيتاولى إدارة المكتا  ع او هيئاة تادريس  (:8) الماا ة 

 .جامعط، ويقوم بمتابعة تنفيذ المبادراا عملياً 

المجلس هو صاة  ا ختاار فط تحديد ما يمكن اعتباره مبادرة  (:1) الما ة 

 .من عدمه

- :تشكيل المجلس  (:2) الما ة 
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 أةااد نوابااهسااة مجلااس المبااادراا بائارئاايس الجامعااة ل شااكّ يُ (  أ)  

   -:وع وية كل من

 للرئيساا ـــنائب/  ةـــــادراا الطلبــــــا مكت  مبـــــــمدي -0

 عضواا /  أو من ينوب عنهة  ـــؤول الطلبــــــــد شــــعمي -5

 عضواا / ع و هيئة تدريس مماالً عن الكلياا اإلنسانية    -3

 عضواا /    ةـــع و هيئة تدريس مماالً عن الكلياا العلمي -4

 عضواا / ع و هيئة تدريس مماالً عن الكلياا الاحية   -2

 عضواا / ة   ـــــــــــــــــــــــــع و ممال عن اتحاد الطلب -6

 

 

 

 .تكول مدة المجلس سنة واةدة( ب )

ينعقد المجلس بناًأ على دعوة من مديا المكت  ولاه دعاوة مان ( د) 

  .يااه مناسباً لح ور اجتماعاا المجلس

يتم التااوي  علاى  اااراا المجلاس بوغلبياة األع ااأ، ويعاد ( د) 

ماجحاااااً فااااط ةااااال تساااااوي عاااادد  رئاااايس المجلااااسصااااوا 

 .األصواا

 

- :إلى ما يوتط  المكت   يهد  (:9) الما ة 

 .تنمية شخاياا  الطلبة و دراتهم فط المجا ا المختلفة( أ)  

 .عملية تاجمة المعار  المكتسبة لدى الطلبة إلى مهاراا( ب)

 .تحفيز التفاعل بين الطلبة وأع اأ الهيئة التدريسية( د) 

 .إذكاأ روح العمل الجماعط وتقبل اآلخا فط المجتمع الطالبط( د) 

 . المساهمة فط خدمة المجتمع المحلط( هـ) 

 

- : اآلتيةيتولى المكت  المهام والاالةياا (:3) الما ة 

 .الجامعةرسم إستااتيجية سيا المبادراا فط  -(أ) 

و ع اآللياا التاط تانظم سايا المباادراا مان نقطاة انطال هاا  -(ب)

 .كفكاة ةتى تمام تنفيذها

اسااتقطاب المبااادراا التااط تسااتاما وتنمااط القاادراا المتنوعااة  -(د)

 .لدى الطلبة

الااااابط بااااين المبااااادراا ذاا األهاااادا  المشااااتاكة إذا كاناااا   -(د)

 .ببيعتها تسمح بذلك 
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 .المالط للمبادراا وفق األصول القانونيةاستقطاب الدعم  -(هـ)

 

- :اآلتط تتم إجااأاا  بول المبادرة على النحو  -(:3) الما ة 

 

يقادم بلا  المباادرة وفاق نماوذد يخااص لهاذه الغاياة ينظماه ( أ ) 

 .                              المكت 

 . تافق كافة الوثائق المطلوبة( ب)

 .للمجلس للب  بها  يافع مديا المكت  الطلباا( د)

 

 

 

 


