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 عــــزيزي الطالــــب
 

 

الدليل الذي بين يديك هو مرجعك الرريي  لممعمومر ا اأررجي جيردا   
وأبررل ااذرر ذ جي أرررار ياعمررك بدراعرراك  راجرر  هررذا الرردليل وا  ررل  مرر  
المعمومررا الارري اريررده  بعررد العررود  للرر  موأرر  الج معررا  و  اعامررد  مرر  

 . المعموم ا الاي اعمعه  من جه ا غير رعميا
 

 
 
 

 

 املاجـــستريعزيزي طالـــب 
 

 ميك دراعا المواد ا عرادراييا لن وجردا ذرال العرلا الدراعريا 
 .األول  من الا  أك ببرل مج الم جعاير
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

نَبينا محمد الحمُد هلل رِب العالمين، والصالةُ والسالُم على المبعوِث رحمةً للعالمين، 

 وبعد، . صلّى هللا عليِه وعلى من تَبعهُ بإحساٍن إلى يوِم الدينِ 

 

 أبنائي وبنا ي الطلبةن

 

أرحب بكم وجامعة آل البيت تستكمل عقدها الثالث وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق 

رؤيتها ورسالتها بالسعي الجاد والعمل المتواصل للنهوض بالمستوى العلمي والثقافي 

والتركيز على المواءمة بين معطيات األصالة وآفاق المعاصرة، ومواكبة ، والحضاري

وتنمية مهارات اإلبداع والتفكير ، وتحقيق التنوع المعرفي ، التطورات التقنية في مجال التعليم

في جو من الوسطية واالعتدال، وإعداد الموارد البشرية المؤهلة والمالئمة الحتياجات سوق 

بجهودكم وجهود كافة  ي تخدم تراث االمة وحاضرهاـالعلمية التبحاث وإنجاز األ العمل،

 .العاملين بها من اعضاء هيئة تدريس واداريين
 

 

أن أعرب لكم عن وافر  2022-2021ويسرني مع إطاللة العام الجامعي الجديد 

تميز عبارات التهنئة والترحيب سائالً هللا أن يكون عاماً موفقاً تواصلون به مسيرتكم في ال

ومتمنيا لكم التفوق  األكاديمي والتحصيل العلمي في تخصصاتكم وتحقيق التفوق والنجاح،

العلمي المتميز، ونحن نجتمع فيه على الخير والمودة، والعلم  الصرح في هذا والتميز والنجاح

: مذكرا بقوله تعالى أوصيكم بالتمسك بالمنهج الجاد الدؤوب في طلب العلوم والمعرفة، لذا
 ".ا العلم درجاتأوتو رفع هللا الذين آمنو منكم والذيني"

 

 

 .لبةاعزائي الط  
عل وبما يحقق بيئة جامعية متطورة، أنشأت ام معاصر وفللوصول إلى أسلوب تعلّ  و

م علّ لكترونية للتّ إرت منصة الجامعة مركزا للتعلم اإللكتروني مع بداية جائحة كورونا، ووفّ 

عضاء الهيئة أللتواصل والتفاعل المباشر بين الطلبة و ، ومنصةً (مودل)عليموالتّ 

 (.ميكروسوفت تيمز)ةالتدريسيّ 
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لكتروني الكامل عن بعد، والتعلم كما واعتمدت جامعة آل البيت أساليب التعلم اإل

ة، إلى ثقافة التعلم بأدواتها عليم بالطرق التقليديّ المدمج لتمكين الطلبة من االنتقال من ثقافة التّ 

 .عليم للحاق بركب الحداثةحداث نهضة شاملة في التّ ية، وإلالعصر
 

وقد   بعودة آمنة إلى مقاعد الدراسة، ل على عام دراسي جديد يحمل في طياته أمالً قبِ نُ 

من الساعات المعتمدة % 20لــ لكتروني الكامل عن بعد م اإلعلّ ت الجامعة تطبيق نظام التّ أقرّ 

 .من الساعات المعتمدة% 60على   التعلم المدمجوتطبيق نظام  لطلبة البكالوريوس،

 

 .لبةأبنائي الط  
  

فحافظوا عليها وأخلصوا بواجبكم  لجامعة آل البيت حق عليكم وأنتم ِعمادها وأساسها،

بالحكمة  لوا اآلخر، متحلي ينقاق، وتقبّ والخالفات والش   ةوالعصبيّ  العلمي تجاهها، وانبذوا العنف

روا أن المرحلة الجامعية من وتذكّ . ةوغلّبوا المصالح العامة على الخاصّ سامح، بر والتّ والصّ 

فهي مرحلة بناء الذات وتزويدها بعوامل النجاح ومهارات التغلب على  ؛مراحل العمر جملأ

 . التحديات
هُ وطنًا للخْيِر َوالعطاِء والحضارِة والبنَاء، في أخيًرا نسأل هللا العظيم أن يحفظ األردن ويديمَ 

حْضَرِة َصاحِب الجاللَِة الهَاشِميَِّة الملِك عْبِد هللاِ الثّانِي اْبِن الحسْيِن الُمَعظَّم، وولِي  عْهِدِه  ظل  

 . العالمين بّ وآخر دعوانا أنَّ الحمَد هلل ر. األِمْين

 

 والَسالَُم َعلَْيكْم َوَرْحمةُ هللا َوبَركاته،،،

 

 
 

 رئيس الجامعة          

 هاني الضمور األستاذ الدكتور           
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 طلبتنا االعزاء 
 

       حيه طيبه وبعدننننن

 

فأنتم روح الجامعة وقلبها النابض بكم ( طالباً وطالبات ) نرحب بكم طلبتنا االعزاء         
 .تزهو ساحاتها وقاعاتها 

 

حقكم علينا أن نضع  كل امكاناتنا وطاقاتنا في خدمتكم لتسيير اموركم واستمرار      
 .مسيرتكم العلمية في الجامعة وديمومة التواصل بعد تخرجكم 

أبواب عمادة شؤون الطلبة وقلوب العاملين فيها مفتوحة أمامكم للتواصل والتفاعل مسخرين 
خدمتكم فأنتم موضع اهتمامنا وأنتم الركيزة كل خدمات عمادة شؤون الطلبة وأنشطتها في 

 .األساسية في العملية التعليمية 

 

بتوجيهات من عطوفة االستاذ الدكتور رئيس الجامعة نحن نسخر كل الجهود ونصنع       
كل االمكانات والطاقات لتطوير وتحسين االداء واالهتمام بشؤونكم وقضاياكم علمياً وعملياً 

 ونفسياً وفكرياً فهي هدفنا األول واألسمى ، وكلنا ثقة وعلى يقين بأنكم واجتماعياً وثقافياً 
ستكونون أكثر حرصاً على تلقي العلم وأكثر اهتماماً في المحافظة على ( طلبتنا األعزاء )  

 .مرافق الجامعة، وإعطاء صورة مشرقة عنها 

 

جامعتنا ورفعة شأنها وتحقيق  وختاماً أسأل هللا العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لخدمة        
 .تقدمها، وأن يحفظ هللا األردن قيادًة وشعباً 

 

 ,,,,و فضلوا بقبول فائق االحترام 

 

 عميد شؤون الطلبة 

 

 صايل السرحان. د . أ 
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 مسيرة الجامعة
 

 .ميالدية 2661هجرية، الموافق للسابع عشر من آب سنة  2512في الثامن عشر من صفر سنة 

صدرت اإلرادة الملكية السامية بتأسيس جامعة آل البيت، لتكون منارة يهتدى بها، ولتمأل الفراغ فيي طبيعية 

ولتعمل على بناء الشخصية اإلسالمية المتكاملة المستوعبة  .التعليم الجامعي في العالمين العربي واإلسالمي

 .ان والعقيدة والقيم من جهة ثانيةلروح العصر وطبيعة العالقة بين العلم والعقل من جهة، واإليم

، الموافيق للسيادس عشير مين كيانون األول 2512وفي الحادي والعشرين من جمادى اآلخرة سنة 

، صييدرت اإلرادة الملكييية السييامية بتشييكيل اللجنيية الملكييية الخاصيية بجامعيية آل البيييت برئاسيية 2661سيينة 

ة سيبعة عشير عالمياً ومفكيراً مين األردن صاحب السمو الملكي األميير الحسين بين طيالل المعظيم، وعضيوي

 .والعالم العربي واإلسالمي لتعمل على تحقيق الرغبة الملكية السامية

وفيييي ضيييوء التوجيهيييات السيييامية عمليييت كيييوادر الجامعييية واللجيييان األكاديميييية واإلداريييية والفنيييية 

ألردنية األخرى المتخصصة والمدعومة بكفاءات وخبرات متخصصة من الجامعات األردنية والمؤسسات ا

في ورشيات عميل مكثفية عليى إعيداد الخطيا الدراسيية والتشيريعات والينظم اإلداريية وإعيداد البنيية التحتيية 

كلييات تضيم الجامعية تسيع و .وتهيئة الحرم الجيامعي ومبياني الجامعية تمهييداً للمباشيرة فيي عمليية التيدريس

 :معاهد هي وأربعة

 .شريعــة كلية ال -

 .كلية القانـــون -

 .اإلنسانية كلية اآلداب والعلوم -

 .كلية العلوم  -

 .االقتصاد والعلوم االداريةكلية  -

 .للتمريض  كلية األميرة سلمى بنت عبدا هلل -

 .لتكنولوجيا المعلومات  كلية األمير الحسين بن عبدا هلل -

 . كلية العلوم التربوية -

 .كلية الهندسة -

 .كلية علوم الطيران -

 .الحكمةمعهد بيت  -

 .معهد الفلك وعلوم الفضاء -

 .معهد علوم األرض والبيئة -

 .المعهد العالي للدراسات اإلسالمية  -

 :باإلضافة إلى مراكز متخصصة تقدم خدمات متنوعة هي

 .مركز اللغـات  -

 .مركز الحاسوب  -

 .الجودة والتطوير مركز   -

 .مركز االستشارات والخدمات الفنية وتنمية المجتمع -

 .مركز الدراسات االسالمية -

 .مركز بحوث البيئة والمياه والطاقة  -

 .مركز ادارة االزمات والكوارث الطبيعية  -
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 .مركز دراسات المرأة  -

 . مركز التعلم االلكتروني  -

 

تشيرفت  .م 2662الموافيق للسيادس مين شيباط عيام  هـ2522وفي السادس من رمضان الخير عام 

اليذي و "رحميه هللا" جاللية المليك الحسيين المعظيم  صياحب الجاللية الهاشيمية المغفيور ليه الجامعة باستقبال

ٍز ولتكون كما أرادتها القيادة الهاشمية نبعاً للعلم والمعرفة تخيرُج متمي علميٍ  صرحٍ كتفضل بافتتاحها رسمياً 

أجياالً لبناء مستقبل األردن الزاهر ، متسلحيَن بالعلم والمعرفة والوسطية على يد كادر أكاديمي يضيُم خييرةَ 

 , العلماء والباحثين في أجواء أكاديمية متميزة 

 
 

 ـاتــــالكليـ

يتولى إدارة كل منهيا عمييد الكليية ومجليس الكليية، وتتكيون كيل كليية مين كليات،  تضم الجامعة عشر

 :أقسام أكاديمية يتولى إدارة كل منها رئيس القسم ومجلس القسم، وهذه الكليات هي

 

 :شريعـةكلية ال

 :وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية

 :قسم أصول الدينن ويمنح -2

 درجة البكالوريوس في أصول الدين. 

  (تم ايقاف القبول في هذا التخصص ) . درجة البكالوريوس في اإلمامة والوعظ واإلرشاد. 

  القيرآن الكيريم وعلوميه، الحيديث النبيوي الشيريف )درجة الماجستير فيي أصيول اليدين

 .(اإلسالمية واألديان وعلومه، العقيدة
 

 :قسم الفقه وأصولهن ويمنح -0

 درجة البكالوريوس في الفقه وأصوله. 

  درجة الماجستير في الفقه وأصوله. 

 درجة الماجستير في القضاء  الشرعي. 

  درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله. 

 :قانونكلية ال

 :قسم الدراسات القانونيةن ويمنح -

 درجة البكالوريوس في القانون. 

 درجة الماجستير في القانون. 

 درجة الماجستير في الملكية الفكرية. 
 

 : كلية اآلداا والعلوم اإلنسانية

 : وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية 

 :قسم اللغة العربية وآدابهان ويمنح -2

 درجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها. 

 درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها. 
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 درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها. 

  الدبلوم العالي في اللغة العربية للناطقين بغيرها . 
 

 :قسم اللغة اإلنجليزية وآدابهان ويمنح -0

   درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها. 

  أدب ونقد / درجة الماجستير في اللغة االنجليزية. 

  اللغويات / درجة الماجستير في اللغة االنجليزية. 

 :الحديثةن ويمنحقسم اللغات  -3

 (.تم ايقاف القبول في هذا التخصص )  درجة البكالوريوس في اللغة الفرنسية وآدابها 

  تييم ايقيياف القبييول فييي هييذا ) ايطييالي وانجليييزي / درجيية البكييالوريوس فييي اللغيية واآلدب

 . (.التخصص 

  اسباني وانجليزي / درجة البكالوريوس في اللغة واآلدب. 

  انجليزي  –فرنسي / درجة البكالوريوس في اللغة واآلداب. 

 : قسم التاريخن ويمنح -8

 درجة البكالوريوس في التاريخ. 

 (2) درجة الماجستير في التاريخ. 

 : ن ويمنحالجغرافية التطبيقيةقسم  -5

 الجغرافية التطبيقية درجة البكالوريوس في. 

 :كلية العلوم

 : وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية          

 :قسم الفيزياءن ويمنح -2

 درجة البكالوريوس في الفيزياء. 

 درجة الماجستير في الفيزياء. 

 (0):قسم الكيمياءن ويمنح -0

 درجة البكالوريوس في الكيمياء. 

 درجة الماجستير في الكيمياء. 

 :قسم العلوم الحيا يةن ويمنح -3

  في العلوم الحياتيةدرجة البكالوريوس· 

  درجة الماجستير في العلوم الحياتية· 

 : قسم الرياضياتن ويمنح -8

 درجة البكالوريوس في الرياضيات· 

 درجة الماجستير في الرياضيات· 

 : قسم العلوم الطبية المخبريةن ويمنح  - 5

  درجة البكالوريوس في العلوم الطبية المخبرية . 
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 :االداريةاالقتصاد والعلوم كلية 

 :وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية 

 :قسم إدارة األعمالن ويمنح -2

 درجة البكالوريوس في إدارة األعمال. 

  درجة الماجستير في إدارة األعمال. 

  درجة البكالوريوس في التسويق الرقمي. 

  درجة الماجستير في ادارة االعمال التنفيذي . 
 

 :قسم المحاسبةن ويمنح -0

 درجة البكالوريوس في المحاسبة. 

  درجة الماجستير في المحاسبة. 

  درجة البكالوريوس في نظم المعلومات المحاسبية. 

  درجة البكالوريوس في المحاسبة وقانون األعمال. 
 

 :المصارفن ويمنحوتمويل القسم  -3

  المصارفوتمويل الدرجة البكالوريوس في. 

  المصارفوتمويل الدرجة الماجستير في. 

  درجة البكالوريوس في نظم المعلومات المالية والمصرفية. 

 :العامةن ويمنح اإلدارةقسم  -8

  العامة اإلدارةدرجة الماجستير في. 

 :المال واألعمالن ويمنح اقتصادياتقسم  -5

  المال واألعمال اقتصادياتدرجة البكالوريوس في . 

  المال واألعمالدرجة الماجستير في اقتصاديات . 

 : قسم االقتصاد والتعاون الدولين ويمنح  -0

  االقتصاد والتعاون الدوليدرجة البكالوريوس في. 

  درجة الماجستير في االقتصاد والتعاون الدولي. 

 :كلية العلوم التربوية

 :وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية

 :قسم المناهج والتدريسن ويمنح -2

 درجة البكالوريوس في معلم الصف. 

 شهادة الدبلوم في التربية. 

  شهادة الدبلوم في صعوبات التعلم. 

  اللغة العربية/ والتدريسدرجة الماجستير في المناهج. 

  اللغة االنجليزية/ درجة الماجستير في المناهج والتدريس. 

  الدراسات االجتماعية/ والتدريسدرجة الماجستير في المناهج. 

  الرياضيات/ والتدريسدرجة الماجستير في المناهج. 

  العلوم/ والتدريسدرجة الماجستير في المناهج. 

  المناهج العامة/ والتدريسدرجة الماجستير في المناهج. 
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  تعلم اللغة االنجليزية بالحاسوب / درجة الماجستير في المناهج والتدريس . 
   

 :ن ويمنحواألصولقسم اإلدارة التربوية  -0

  المدرسية اإلدارةشهادة الدبلوم في. 

  التربوية اإلدارةدرجة الماجستير في.  

  درجة الماجستير في السياسات التربوية. 
 

 

 : قسم العلوم النفسية والتربية الخاصة ن ويمنح  -3

 درجة البكالوريوس في التربية الخاصة. 

  درجة البكالوريوس في تربية الطفل.  

  شهادة الدبلوم في صعوبات التعلم.  

 

 :التربية البدنية ن ويمنح قسم  -8

  درجة البكالوريوس في التربية البدنية 
 

 :هللا  لتكنولوجيا المعلومات كلية األمير الحسين بن عبد

 :وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية        

 :قسم علم الحاسوان ويمنح -2 

 درجة البكالوريوس في علم الحاسوب. 

 درجة الماجستير في علم الحاسوب. 

  درجة البكالوريوس في علم البيانات والذكاء االصطناعي . 
 

 

 :قسم نظم المعلوماتن ويمنح -0 

 درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية. 

 درجة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية. 

 درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية. 

  درجة البكالوريوس في أمن االنظمة والمعلومات . 
 

 :هللا  للتمريض كلية األميرة سلمى بنت عبد

  تمنح درجة البكالوريوس في التمريض. 

  المسار الشامل / العناية الحثيثة / تمنح درجة الماجستير في صحة البالغين. 

  صحة المجتمع تمريض تمنح درجة الماجستير في. 

 

 

 

 

 



 
 

 17 

 

 :هندسـةكلية ال

 : ضم الكلية األقسام األكاديمية التالية وت        

 :ن ويمنحمارة عالقسم  -2 

  هندسة العمارةدرجة البكالوريوس في. 

  درجة الماجستير في هندسة العمارة. 

 :ن ويمنحالهندسة المدنيةقسم  -0 

  الهندسة المدنيةدرجة البكالوريوس في. 

 :ن ويمنحهندسة المساحةقسم  -3 

  هندسة المساحةدرجة البكالوريوس في. 

 :قسم هندسة الطاقة المتجددة ن ويمنح -8     

  في هندسة الطاقة المتجددة درجة البكالوريوس. 

 :علوم الطيرانكلية 

 : وتمنح درجة البكالوريوس في

  في علوم الطيراندرجة البكالوريوس. 

  درجة البكالوريوس في المراقبة والمالحة الجوية. 

 دـــــاهــــالمع
 :معاهد يتولى إدارة كل منها عميد المعهد ومجلسه وهذه المعاهد هي أربعةتضم جامعة آل البيت 

 معهد بيت الحكمةن ويمنح: 

 درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.  

 درجة الماجستير في العلوم السياسية.  
 

 

 معهد الفلك و علوم الفضاءن ويمنح: 

 درجة الماجستير في الفلك. 

 درجة الماجستير في علوم الفضاء. 

  درجة الماجستير في علوم المعلومات الجغرافية . 

 

 معهد علوم األرض والبيئةن ويمنح: 

 درجة البكالوريوس في علوم األرض والبيئة التطبيقية. 

  درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد. 

 والبيئة درجة الماجستير في موارد المياه. 

  وذليك باالشيترا   )درجة الماجستير في اقتصياديات الميوارد الطبيعيية والبيئيية

 .(2) (االقتصاد والعلوم االدارية كلية مع

                                                 
 .م7/5/2007تاريخ  216/2006/2007ار من مجلس العمداء رقم رتعليق القبول فيه بق جرى (1)
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  درجة الماجستير في الجيولوجيا التطبيقية. 

 

  المعهد العالي للدراسات اإلسالمية ويمنح: 

  اإلسالميةدرجة الماجستير في تخصص أساليب تدريس التربية. 

 درجة الماجستير في االقتصاد والمصارف اإلسالمية 

   

 داتـــز والوحــالمـراكـ
 مركـز الحاسـوا . 

 مركز اللغات . 

 مركز االستشارات والخدمات الفنية و نمية المجتمع. 

  مركز الجودة والتطوير . 

 مركز الدراسات االسالمية . 

  البيئة والمياه والطاقةمركز بحوث . 

  للبيئة وموارد المياه اإلسترا يجيةوحدة البحوث. 

 وحدة الدراسات الُعمانية. 

 متح  سمرقند. 

 اداتــــــالعم
 

 :  ضـم الجامعـة ثالث عمادات

 

 عمادة الدراسات العليا: 

علييى بييرامج الدراسييات العليييا فييي الجامعيية، وتشييار  بييالتخطيا لهييذه  اإلشييرافتتييولى مهميية  

عليى نظيام قبيول الطلبية، ومتابعية مسييرتهم العلميية مين  اإلشيرافوتتيولى العميادة  .المجاالت ومتابعتها

حيث تعيين المشرفين على الرسائل العملية وتشكيل لجان المناقشية والحكيم عليى الرسيائل واعتمياد مينح 

 .درجات الماجستير في الجامعة
 

  عمادة البحث العلمي: 

في الجامعة، وترسيخ قواعد البحث العلمي فيهيا، تهدف العمادة إلى رسم سياسات للبحث العلمي  

المعرفيية العلمييية ودعييم البحييوث  ولزيييادةوتوجيييه الجهييود البحثييية لخدميية المجتمييع المحلييي والييوطني، 

والتعياون ميع المؤسسيات البحثيية  · العلمية، والمساهمة في نشر  البحوث وترجمة بعض الكتب المتمييزة

 .وخارجه األردنداخل  األخرى

 

 شؤون الطلبة عمادة: 

 :وتتكون العمادة من الدوائر اإلدارية التالية  
 

 والرعاية الطالبية دائرة الخدمات: 
 

تعنى دائرة الخدمات والرعاية الطالبية بتقديم الخدمات المختلفة للطلبة من مختلف الجنسيات، من 
وذلك بدًء من استقبال الطلبة المستجدين وإصدار الهويات الجامعية لهم ،  شعبة الخدمات الطالبية،خالل 
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وتعنى كثيراً بدراسة أحوال الطلبة المالية ومساعدتهم في سد احتياجاتهم المالية وذلك من خالل برنامجي 
( لطلبةصندوق ا)المساعدات المالية وتشغيل الطلبة، فالمساعدات المالية تقدم للطلبة المحتاجين من خالل 

، بحيث ترصد قيمة المساعدة كجزء من الرسوم الجامعية المستحقة على الطالب ،أما بالنسبة لبرنامج 
والذي يسهم في تنمية روح العمل واالندماج في البيئة الجامعية وتعزيز ( البكالوريوس ) التشغيل

ودوائر الجامعة   توفير فرص عمل للطلبة في كليات ومعاهد ومراكز  اإلحساس بالمسؤولية، فيتم
حسن تنفيذ   دينار واحد عن كل ساعة عمل، هذا وتتابع الدائرة(  1) المختلفة، مقابل اجر مالي يقدر بـ 

اتفاقية التأمين الصحي للطلبة مع وزارة الصحة ، واتفاقية التامين على حياة الطلبة مع شركة التأمين ، 
وتهتم هذه الشعبة باإلشراف على إسكان  بة اإلسكان، وهناك شعومنح الطلبة كتاب حسن السيرة والسلوك 

الطالب والطالبات داخل الحرم الجامعي من مختلف الجنسيات ، وكذلك األمر يتم اإلشراف على السكن 
الخاص بطلبة الدراسات العليا والموظفين من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية ، كما تسعى هذه الشعبة 

وتعنى هذه الشعبة  وشعبة القضايا الطالبيةامعية تنسجم مع فلسفة الجامعة ، دائماً إلى توفير بيئة ج
والنظر في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل الحرم الجامعي ولكن خارج  برعاية قضايا الطلبة المختلفة

بة  والذي ، والتنسيق ومتابعة تنفيذ أعمال لجنة التحقيق ، وكذلك أعمال مجلس تأديب الطل مباني الكليات
درة بحق الطلبة هو أعلى سلطة تنظر في مخالفات الطلبة ، وطباعة قرارات العقوبات التأديبية الصا

  .  وتخزينها حاسوبياً على البوابة االلكترونية للطالب 

 

 
 

 دائرة النشاط الثقافي واالجتماعي والفني و قوم على: 

 

شييؤون مجلييس الطلبية واألندييية الطالبييية، إعيداد برنييامج فصيلي للنييدوات والمحاضييرات، متابعية  

إبييراز المواهييب الطالبييية بييالخا والرسييم والزخرفيية والموسيييقى والتمثيييل والمهييارات اليدوييية كتنسيييق 

الخ، إعداد وتدريب فرقة الجامعة الموسييقية وفرقية الكيورال لرفيد احتفياالت الجامعية، ...الزهور والحفر

 .إصدار صحيفة الشورى وهي نصف شهرية

 
 

 و قوم على  ائرة النشاط الرياضيد: 
 

اكتشاف المهارات الرياضية لدى الطلبة وصقلها وضمها للمنتخبات الرياضية الجامعية *
    .كالً حسب لعبته 

 
وتدريبها لتمثيل الجامعة في البطوالت الداخلية  االلعاب لكافة رياضية فرق تشكيل*

  .والخارجية 
 

لطلبة الجامعة والتي تعمل على صقل شخصية الطالب اقامة معسكرات داخلية وخارجية *
وتطوير قدراته المعرفية وغرس الوالء واالنتماء لدى الطلبة وتعزيز روح التعاون 

 .والتعارف بين الطلبة  
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 للتأهيل الوظيفي /  هللا  الثاني للتنمية صندوق الملك عبد : 
 

ومهارات البحث عن فرص العميل والتمكيين ويقدم المكتب التدريب في مجاالت التنمية البشرية 

الديمقراطي ودعم ورعاية االبداع لدى طلبية الجامعية ، وكيذلك مسياعدة الطلبية اليراغبين بااللتحياق 

ببييرامج العمييل التطييوعي ونشيياطات الخدميية العاميية وليكييون هييذا المكتييب حلقيية وصييل بييين المجتمييع 

 . المدني محلياً وإقليميا ودولياً  عالطالبي ومؤسسات القطاع العام والخاص وهيئات المجتم

 
 

  و قوم علىدائرة مكتب الطلبة الوافدين : 
 

لقد جاء إنشاء هذه الدائرة لتأخذ على عاتقها رعاية الطلبية الوافيدين ذهنييا وثقافييا مين خيالل 

الخطا والبرامج المدروسة ومتابعة الوضيع الدراسيي والسيلوكي لهيم كميا تحيتفظ بسيجل للطلبية 

لمتابعة شؤونهم كما تقوم الدائرة بإجراءات اإلقامة السنوية للطلبة الوافدين مين مختليف الوافدين 

 .الجنسيات 

 

 و قوم على دائرة مكتب الطلبة الخريجين : 

 دائرة مكتب الخريجين، دائرة إدارية تابعة لعمادة شؤون الطلبية، تيم إنشياؤها ميع نهايية

مساند في  ي، للعناية بالخريجين، حيث تقوم بدور، بناًء على قرار مجلس التعليم العال2009عام 

الالمنهجيية  الخريجين المتنوعة عبر حزمة مين الخيدمات والدراسيات واألنشيطة احتياجاتتلبية 

االجتماعييية  عالقيية التواصييل بييين الجامعيية وخريجيهييا علييى مختلييف األصييعدة اسييتمراربهييدف 

، وتتمييز رسيالتها  األردني والتعليمية بما يخدم العملية التعليمية والمجتمع واالقتصاديةوالثقافية 

من خيالل التواصيل ميع الخيريجين ومتيابعتهم وخيدمتهم مين خيالل تفعييل العالقية ميع مؤسسيات 

القطاع العام والخاص بهدف الحد من مشكلة البطالة، والمساهمة في جهود تحقيق المواءمة بيين 

 . ي ومتطلبات سوق العملمخرجات التعليم العال
 
 

 و قوم على  دائرة اإلرشاد التربوي واالجتماعي: 

ايماناً بدور اإلرشاد التربوي والتوجيه النفسي في حياة الطالب الجامعي تم إنشاء دائيرة اإلرشياد 

، وتهييدف إلييى تقييديم  1525/  1556التربييوي واالجتميياعي فييي الجامعيية فييي بداييية الفصييل األول 

وأكاديمية وتربوية ونفسية واجتماعية وتثقيفية والتي مين شيأنها تخطيي الصيعوبات خدمات إرشادية 

التعليمية ورفع مستوى التحصيل الجامعي ، وكذلك رعاية ذوي االحتياجات الخاصة كالمتفوقين من 

الطلبيية والطلبيية المتعثييرين دراسييياً وذوي اإلعاقييات الجسييدية  وكييذلك التعيياون مييع المجلييس األعلييى 

لمعييوقين ، بخصييوص تقييديم الميينح المقدميية للطلبيية ذوي االحتياجييات الخاصيية ضييمن لألشييخاص ا

 . شروط ومعايير خاصة بها 
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  -2المادة 

ويعمل ( 2661نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت لسنة )يسمى هذا النظام 

 .به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 -0المادة 

 -:تمنح جامعة آل البيت الدرجات العلمية والفخرية والشهادات التالية

 (.البكالوريوس)الدرجة الجامعية األولى   -أ

 .دبلوم الدراسات العلياشهادة   -ب

 (.الماجستير)الدرجة الجامعة الثانية   -ج

 (.الدكتوراة)الدرجة الجامعية الثالثة    -د

 .درجة الدكتوراة الفخرية  -هـ

 .أي درجة علمية أو فخرية أو شهادات أخرى يتم إحداثها بقرار من مجلس العمداء  -و

  -3المادة 

تطلبيييات والشيييروط الالزمييية لمييينح اليييدرجات العلميييية يصيييدر مجليييس العميييداء تعليميييات تحيييدد الم

 .والشهادات وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة أو شهادة

 

  -8المادة 

تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بنياًء عليى تنسييب مين مجليس الكليية أو 

 .مجلس المعهد المختص

 

 -5المادة 

 .العمداء تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط الالزمة لمنح الدرجات الفخريةيصدر مجلس  - أ

 

 .تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة  -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

  7991لسنة ( 17)البيت رقم  نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل
 7991 لسنة ( 71)من قانون جامعة آل البيت رقم ( 23)صادر بمقتضى المادة 
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 -2المادة 

ويعميل بيه مين ( 2661نظام صندوق أبنياء الشيهداء فيي جامعية آل البييت لسينة )يسمى هذا النظام 

 .تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  -0المادة 

ى تيدبير يهيدف إلي( صيندوق أبنياء الشيهداء فيي جامعية آل البييت)ينشأ فيي الجامعية صيندوق يسيمى 

 .موارد مالية من أجل المساهمة في تعليم أبناء الشهداء عن طريق توفير منح دراسية لهم

 -3المادة 

يشكل إلدارة الصندوق مجلس من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلية للتجدييد 

 -:يتولى المهام التالية

 .العمل على توفير موارد مالية للصندوق  -أ

 .تحديد مقدار المنح الدراسية وفق األسس التي يضعها مجلس الجامعة لهذه الغاية  -ب

 -8المادة 

 -:تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي

 .المنحة السنوية المقدمة من جامعة آل البيت  -أ

 .تبرعات أسرة الجامعة- ب

وميين الييبالد  أي هبييات أو تبرعييات نقدييية أو عينييية مقدميية ميين متبييرعين ميين األردن- ج

 .العربية وغيرها من الدول سواء من الحكومات أو المؤسسات أو األفراد

 .ريع استثمار أموال الصندوق  -د

 -5المادة 

ينتفييع ميين هييذا الصييندوق الطلبيية المسييجلون المنتظمييون فييي الجامعيية ميين أبنيياء الشييهداء األردنيييين 

 .والعرب

 -0المادة 

 -:ق ما يلييشترط فيمن يستفيد من منح هذا الصندو

 .أن يكون محتاجاً  -أ

 .أال يكون مبعوثاً من جهة رسمية أو غير رسمية -ب

 -2المادة 

 .يصدر مجلس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

 

 

 

 

 

 7991لسنة ( 12)نظام صندوق أبناء الشهداء في جامعة آل البيت رقم 
 (7991)لسنة ( 71)قانون جامعة آل البيت رقم من ( 23)بمقتضى المادة  صادر
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 ( 7)المادة 

ويعميل بيه مين تياريخ ( 2661نظام صندوق الطلبة في جامعية آل البييت لسينة ) يسمى هذا النظام 

 .نشره في الجريدة الرسمية

 ( 3)المادة 

يهيدف إليى تقيدير التفيوق ( فيي جامعية آل البييت صندوق الطلبية ) ينشأ في الجامعة صندوق يسمى 

العلمي لدى الطلبة وتنمية احتيرامهم للعميل الييدوي وسيد حاجياتهم وذليك عين طرييق تقيديم مينح أو 

 .قروض لهم أو تشغيلهم لساعات محددة داخل الجامعة

 ( 2)المادة 

 :تتألف موارد الصندوق مما يلي

 .المنحة السنوية من ميزانية الجامعة (أ 

 .والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة إلى الجامعة لغايات الصندوق الهبات (ب 

 .ريع استثمار أموال الصندوق (ج 

 .القروض المستردة (د 

 ( 4)المادة 

 :يتولى مجلس الجامعة الصالحيات التالية

 .رسم السياسة العامة السنوية للصندوق (أ 

 .إقرار األسس التي تصرف بموجبها أموال الصندوق (ب 

 .ندوق السنوية وإقرارهامناقشة ميزانية الص (ج 

 ( 5)المادة 

من نائب الرئيس للشؤون اإلدارية وعميد شؤون الطلبية ( لجنة صندوق الطلبة ) تشكل لجنة تسمى 

والمدير المالي وعضوين من العاملين في الجامعة يسميهما رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد 

 .و المعهد أو الدائرة المختصة، وللجنة أن تستأنس برأي أي مندوب من الكلية أ

 ( 6)المادة 

 :تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤوليات التالية

 .إعداد ميزانية الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها (أ 

 .تقديم تقرير في نهاية العام المالي لمجلس الجامعة (ب 

 .وضع قواعد اإلقراض وطريقة تسديد القروض (ج 

 .المنح والقروض وتشغيل الطلبة المستحقيناتخاذ القرارات بخصوص  (د 

 ( 1)المادة 

 .ال تستوفى أي فوائد على األموال التي يقرضها الصندوق - أ

يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئية يحيدد مقيداره فيي الميزانيية السينوية  - ب

 .للصندوق

 7991لسنة ( 15)نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت رقم 
 7991لسنة ( 71)البيت رقم من قانون جامعة آل ( 23)المادة  صادر بمقتضى

 76/9/7991 -( 4233: )الرسمية  اريخ الجريدة/ رقم 
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 ( 1)المادة 

النظيام الميالي وتحيتفظ اليدائرة الماليية فيي الجامعية يطبق على المعيامالت الماليية للصيندوق أحكيام 

 .بالسجالت والبطاقات والكمبياالت وجميع القيود المالية

 

 .يصدر مجلس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام  (9)المادة 
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 -2المادة 

ويعمل به مين تياريخ ( 2661نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت لسنة )يسمى هذا النظام 

 .نشره في الجريدة الرسمية

 

 -0المادة 

هيذا النظيام المعياني المخصصية لهيا أدنياه ميا ليم تيدل القرينية يكون للكلمات التالية حيثما وردت في 

 :على غير ذلك

 :الجامعيييييييييييييييييييييييييييييييييية

 : المجلييييييييييييييييييييييييييييييييييس

 :التبرعييييييييييييييييييييييييييييييات

 

 .جامعة آل البيت

 .مجلس العمداء في الجامعة

األمييوال التييي تقييدم إلييى الصييندوق تمييويالً لييه وتحقيقيياً 

عن طرييق الوقيف أو الوصيايا أو الهبيات أو  ألغراضه

 .المنح

 -3المادة 

ينشييأ فييي الجامعييية صييندوق للتبرعييات التيييي يقييدمها أشييخاص طبيعييييون أو معنويييون ل نفييياق أو 

 : اإلقراض منها أو من ريعها على غرض أو أكثر من األغراض التالية

 .تقديم المنح الدراسية للطلبة األردنيين في الجامعة  -أ

اهتمام خاص بدراسة تقديم منح دراسية للطلبة غير األردنيين في الجامعة، ممن لهم - ب

 .اللغة العربية والحضارة اإلسالمية

 .تقديم مختلف القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة  -ج

 .دعم إنشاء بعض الكراسي العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها  -د

 .تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة وإليها- هـ

 .ية أو البحوث العلمية التي تتبناها الجامعةدعم الدراسات التخصصية العال  -و

 .تمويل بعض اإلنشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة  -ز

 .أي غرض آخر يقره المجلس  -ح
 

 -8المادة 

يتولى إدارة الصندوق وتخطيا برامجه واستثمار أمواليه وسيائر األميور المتعلقية بيه مجليس   -أ 

وأربعة أعضياء يعيينهم المجليس مين العياملين فيي الجامعية بنياء إدارة برئاسة رئيس الجامعة 

 .على تنسيب رئيس المجلس وتكون مدة المجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه   -ب 

أحيدهم، ويتخيذ قراراتيه بأكثريية  قانونياً إذا حضره ثالثة من أعضائه على أن يكيون اليرئيس

 .الحاضرين، وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع

7991لسنة ( 14)نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت رقم 
(1)

 
 7991لسنة ( 71)من قانون جامعة آل البيت رقم ( 33)بمقتضى المادة  صادر
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 -5المادة 

إذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في إنفاق تبرعه علييه مين بيين األغيراض المنصيوص عليهيا 

ليذلك الغيرض، ويترتيب عليى في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالية تقيدير التكياليف الالزمية 

المتبرع دفعها وفقاً للطريقة والشروط التي يتفق عليها مع مجلس إدارة الصيندوق، وإذا تخليف عين 

ذلييك فللمجلييس بنيياء علييى تنسيييب مجلييس إدارة الصييندوق تصييفية حسيياب المتبييرع والتصييرف بييأي 

فيي كيل األحيوال ال أموال قدمت منه بالطريقة التي يراهيا مناسيبة فيي نطياق أغيراض هيذا النظيام و

 .يجوز استرداد التبرع المدفوع

 -0المادة 

يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبرع تنطبق عليه أحكام هذا النظام تقيد فيه المبالغ التي 

تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه، ويتولى مجلس إدارة الصندوق تنظيم الحساب وإدارتيه وفقياً 

قييررة وللمتبييرع بموافقيية الييرئيس اإلطييالع علييى حسييابه الخيياص وعلييى القيييود للتعليمييات المالييية الم

 .والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات أو كشوفات مستخرجة منه

 -2المادة 

 .للصندوق موازنة خاصة يقرها المجلس بناء على تنسيب من مجلس إدارة الصندوق -أ 

رف لموازنيية الصييندوق ونفقاتييه، ولييه أن يفييوض رئيييس مجلييس إدارة الصييندوق هييو آميير الصيي -ب 

صالحياته هذه أو بعضاً منها لواحد أو أكثر مين أعضياء المجليس وذليك فيي حيدود ميا تينص 

 .عليه التعليمات المالية الخاصة بالصندوق أو بحسابات المتبرعين

 -4المادة 

حسيابات المتبيرعين ليه  يتحمل الصندوق االلتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه أو عليى أي مين

وذلك في حدود المبالغ المخصصة أو المرصودة في موازنة الصندوق أو في حساب المتبرع للسنة 

المالية التي تتعلق بها تلك الموازنة أو ذلك الحساب، وال يجوز صيرف أي مبليغ يزييد عليى ذليك أو 

اب موازنية سينة الحقية أو االلتزام به بأي صورة من الصور بما في ذلك االلتزام المسبق عليى حسي

على حساب التبرعات المقرر دفعها في المستقبل وفي جمييع األحيوال تسيترد المبيالغ التيي تصيرف 

بصورة تخالف أحكام هذه المادة من الجهية التيي قيررت صيرفها أو مين الشيخص اليذي وافيق عليى 

 .ذلك
 

 -9المادة 

رية واإلجراءات والمراجعيات المتعلقية يعتبر رئيس المجلس ممثالً للصندوق في جميع األمور اإلدا

 .به والناشئة عن أعماله على أن ال تتحمل الجامعة أي مسؤولية مالية من جراء قيامه بذلك

 -22المادة 

 .يفصل المجلس في أي خالف يقع في تطبيق هذا النظام وفقاً ألحكامه

 -22المادة 

لصندوق ضيمن التقريير السينوي اليذي يقدم رئيس مجلس إدارة الصندوق تقريراً سنوياً عن أعمال ا

 .يقدمه رئيس الجامعة عن أعمالها

 -20المادة 

 .يصدر مجلس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام
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يحق ألي طالب من طلبة الجامعة التقدم بطلب المساعدة شريطة أن ال يكون قد صدر بحقه أية  -1

 .عقوبة تأديبية سارية المفعول من مستوى إنذار فأعلى

 .بطلب المساعدة المالية أن يكون الطالب مسجالً فعلياً في الفصل الدراسي الذي يتقدم فيه -2

أن تكون دراسة الطالب على نفقته الخاصة وأن ال يكون حاصالً على منحة من أي جهة داعمة  -3

 .أخرى

أن يكون قد درس فصالً دراسياً واحداً على األقل في الجامعة وأن ال يقل معدله التراكمي عند  -4

 (.٪60)التقديم عن 

 .سة رسمية أو غير رسميةأن ال يكون الطالب المتقدم موظفاً في مؤس -5

 .يمنح الطالب المستحق المساعدة المالية مرة واحدة في السنة -6

إذا تقدم أكثر من أخ في الجامعة للمساعدة المالية تمنح ألخ واحد فقا خالل الفصل الدراسي  -7

 .الواحد

 .أن ال يكون الطالب قد قبل ضمن برنامج تشغيل الطلبة للفصل الدراسي نفسه -8

 .العاملين في الجامعة التقدم بطلب المساعدةال يحق ألبناء  -9

يجوز للرئيس في حاالت خاصة صرف مساعدة مالية فورية للطلبة بناًء على تنسيب من عميد  -10

 .شؤون الطلبة

تطبق المعايير المعتمدة من وزارة التعليم العالي والتي تحدد نقاط التفاضل بين المتقدمين وفقاً لما  -11

 :يلي 

 ( ٪50 ×دخل الفرد الشهري  -60: )نقطه وفق المعادلة التالية  60: دخل الفرد الشهري . أ

 

 ( )نقطة وفق المعادلة التالية  30: المعدل التراكمي . ب

   

                                                                            

( 5)نقاط بحيث يخصص لكل أخ  10: والكليات الجامعة المتوسطة عدد األخوة في الجامعات. ج

 .نقاط( 10)نقاط وعلى أن ال تزيد في مجموعها عن 

 .يتم التقدم بطلب المساعدة وفق النموذج المعتمد في عمادة شؤون الطلبة  -12

 :يرفق الطالب مع الطلب الوثائق الثبوتية التالية -13

 .صورة عن الهوية الجامعية . أ

 (.أفراد األسرة بعد حذف المتزوجين)العائلة صورة عن دفتر  . ب

وفي حال عدم توفره يتم توقيع النموذج الخاص بذلك من الدوائر ( كشف الراتب)إثبات دخل األسرة . ج

 .الرسمية

 .إثبات عدد األخوة على مقاعد الدراسة في الجامعات والكليات. د

 (.فعولسارية الم)صورة عن بطاقة المعونة الوطنية للمنتفعين . هـ

   30  ×المعدل 

011 

 أسس المساعدات المالية لطلبة الجامعة

 م71/77/3331 اريخ ( 41/3331/33391)الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم 

 من نظام صندوق الطلبة المعمول به في الجامعة( 4)المادة  استناداً إلى
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 ( 7)المادة 

ويعميل بيه مين تياريخ (  1555نظام تأديب الطلبية فيي جامعية آل البييت لسينة ) يسمى هذا النظام  

 .نشره في الجريدة الرسمية

 ( 3)المادة 

تسري أحكام هيذا النظيام عليى جمييع طلبية الجامعية، ويخضيعون لألحكيام واإلجيراءات التأديبيية 

 .المنصوص عليها فيه

 ( 2)المادة 

األعمييال التالييية مخالفييات تأديبييية تعييرض الطالييب الييذي يرتكييب أييياً منهييا للعقوبييات التأديبييية تعتبيير 

 -:المنصوص عليها في هذا النظام

االمتنيياع المييدبّر عيين حضييور المحاضييرات أو الييدروس أو عيين الواجبييات األخييرى التييي  (أ 

 .تقضي األنظمة بالمواظبة عليها، وكل تحريض على هذا االمتناع

تبار أو االمتحان أو االشترا  أو الشيروع فييه، واإلخيالل بنظيام االختبيار أو الغش في االخ (ب 

 .االمتحان أو الهدوء الواجب توافره فيه

أي فعل ماٍس بالشرف أو الكرامة أو األخالق أو مخل بحسن السيرة والسيلو  أو مين شيأنه  (ج 

القبييل يرتكبيه  اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو العياملين فيهيا ، بميا فيي ذليك أي فعيل مين هيذا

 .الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشتر  فيها الجامعة أو نشاط تقوم به

المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير تيرخيص مسيبق مين الجهيات المختصية فيي  (د 

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

 .التحريض عليه

 . عمال مباني الجامعة لغير األغراض التي أعدت لها أو استعمالها دون إذن مسبقاست (ه 

توزيع النشرات أو إصيدار جرائيد حيائا بالكلييات أو جميع التواقييع أو التبرعيات التيي مين  (و 

 .شأنها اإلخالل باألمن والنظام الجامعي أو اإلساءة إلى الوحدة الوطنية

تقتضيه المحاضرات أو النيدوات أو األنشيطة التيي تقيام اإلخالل بالنظام أو االنضباط الذي  (ز 

 .داخل الجامعة

أي إهانة أو إساءة يرتكبها الطالب بحق عضو هيئة التدريس أو أي مين العياملين أو الطلبية  (ح 

 .في الجامعة

 .إتالف ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة (ط 

 .ة في أي أغراض جامعيةالتزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال األوراق المزور (ي 

 .إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة (  

 .سرقة أي من ممتلكات الجامعة (ل 

التحيييريض أو االتفييياق ميييع الطلبييية أو أشيييخاص آخيييرين عليييى ارتكييياب أعميييال عنيييف أو  (م 

 .مشاجرات ضد طلبة أو أشخاص آخرين داخل الجامعة

 .متها أو تعليماتها أو قراراتها النافذةمخالفة قانون الجامعة أو أنظ (ن 

 3333لسنة ( 13)نظام  أديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 
 7911لسنة ( 39)من قانون الجامعات األردنية رقم ( 31)بمقتضى المادة  صادر

 7991لسنة ( 71)من قانون جامعات آل البيت رقم  (32) وبمقتضى المادة

 23/77/3333 –( 4461: )الرسمية  اريخ الجريدة/ رقم 
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 ( 4)المادة 

مين هيذا النظيام عليى النحيو ( 1)تحدد العقوبات على المخالفات التأديبية للطالب الواردة فيي الميادة 

 -:التالي

 .التنبيه الخطي (أ 

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

أو كييل محاضييرات المييواد التييي يخييل الطالييب بالنظييام أثنيياء  الحرمييان ميين حضييور بعييض  (ج 

 .تدريسها

الحرمان لمدة محيددة مين االسيتفادة مين الخيدمات التيي يقيدمها مرفيق أو أكثير مين المرافيق  (د 

 .الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها

الحرمييان لمييدة محييددة ميين ممارسيية نشيياط أو أكثيير ميين األنشييطة الطالبييية التييي ارتكبييت  (ه 

 .خالفة فيهاالم

 .األول والمزدوج والنهائي: اإلنذار بدرجاته الثالث (و 

 .الغرامة بما ال يقل عن قيمة مثلي الشيء أو األشياء التي أتلفها الطالب (ز 

 .إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة (ح 

 .اعتباره راسبا في مادة أو أكثر (ط 

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

 .الفصل النهائي من الجامعة (  

إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين ان هنالك عمليية تزويير أو احتييال فيي متطلبيات الحصيول  (ل 

 .عليها

 

 ( 5)المادة 

المييواد متلبسيياً بييالغش أو تثبييت  إحييدىإذا ضييبا الطالييب فييي أثنيياء تأدييية االمتحييان أو االختبييار فييي  

 -:ول الغش أو اشتر  أو شرع فيه توقع عليه العقوبات التالية مجتمعةنتيجة التحقيق انه حا

 .اعتباره راسباً في تلك المادة (أ 

 .إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل (ب 

 .فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبا فيه (ج 

 ( 6)المادة 

آخير أو شييخص آخيير علييى الييدخول لتأدييية امتحييان أو  توقيع علييى الطالييب الييذي اتفييق مييع طالييب -أ 

 -:اختبار بدالً منه العقوبات التالية مجتمعة

 .اعتباره راسبا في ذلك االمتحان أو االختبار -2

 .إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل -1

فصيل فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على األقل اعتبارا من الفصل الذي يليي ال -1

 .الذي ضبا فيه

كما توقع على الطالب اليذي دخيل االمتحيان أو االختبيار بيدال مين طاليب آخير العقوبيات التاليية  -ب

 -:مجتمعة

 .إلغاء تسجيله في المواد المسجلة له في ذلك الفصل -2
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فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على األقل اعتبارا من الفصل الذي يليي الفصيل  -1

 .الذي ضبا فيه

وإذا كان الشخص الذي دخل قاعة االمتحان من غير طلبة الجامعة فيحال إلى الجهات القضائية  -ج

 .المختصة

 
 

 ( 1)المادة 

يجييوز الجمييع بييين عقييوبتين تييأديبيتين أو أكثيير ميين العقوبييات المنصييوص عليهييا فييي هييذا  (أ 

 .النظام

ل ويمنيع في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هويية الطاليب المفصيو (ا 

 .من الدخول إلى الحرم الجامعي خالل مدة الفصل إال بأذن مسبق من عميد شؤون الطلبة

 ( 1)المادة 

تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في مليف الطاليب ليدى عميادة شيؤون الطلبية، وتبليغ الجهية  - أ

مسجل العام والى المختصة بفرض العقوبة قرارها إلى عميد الكلية أو مدير المعهد المعني، والى ال

ولي أمر الطالب وللجهة الموفدة، ان وجدت، ولعمييد الكليية أو ميدير المعهيد المعنيي وضيع القيرار 

 .في لوحة اإلعالنات

على عميد الكلية أو مدير المعهد تبليغ جميع قرارات فرض العقوبات على أي من الطلبة في الكلية  - ب

 .أو المعهد إلى عميد شؤون الطلبة

 ( 9)المادة 

ال يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصالً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي اليذي يسيبق  - أ

 .الفصل الذي فصل فيه

 .ال تحتسب للطالب المفصول فصالً مؤقتاً أي مواد يدرسها خالل مدة فصله في أي جامعة أخرى - ب

 ( 73)المادة 

 .الدراسة قبل انتهاء التحقيق معهال يحق للطالب المحال إلى التحقيق ان ينسحب من -أ

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

 ( 77)المادة 

يؤلييف مجلييس الكلييية أو المعهييد فييي الشييهر األول ميين كييل عييام جييامعي لجنيية ميين ثالثيية أعضيياء -2-أ

فيي الكليية أو المعهيد، وذليك  باإلضافة إلى عضو رابع احتيياطي مين أعضياء الهيئية التدريسيية

 .للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية أو المعهد

 .تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد -1 

يتولى عميد الكلية أو مدير المعهيد إحالية المخالفيات إليى اللجنية للتحقييق فيهيا وتنسييب العقوبية  -1 

 .المناسبة بشأنها

يؤلييف عميييد شييؤون الطلبيية فييي مطلييع العييام الجييامعي لجنيية ميين ثالثيية أعضيياء باإلضييافة إلييى -2 -ب 

عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسيية فيي الجامعية، وذليك للتحقييق فيي المخالفيات 

التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكلييات والمعاهيد، ويجيوز للعمييد فيي حالية 

 .ل أكثر من لجنة للتحقيقالضرورة تشكي

 .تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد -1 
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يتيولى عمييد شييؤون الطلبية إحالية المخالفييات إليى هييذه اللجنية للتحقييق فيهييا وتنسييب العقوبيية  -1 

 .المناسبة بشأنها

 ( 73)المادة 

ون الطلبة رئيسا، يؤلف مجلس الجامعة في مطلع العام الجامعي مجلساً تأديباً يتكون من عميد شؤ (أ 

وعميد الكلية أو المعهد التي يتبعها الطالب وثالثة أعضاء من الهيئة التدريسيية فيي الجامعية وييتم 

تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة التدريسيية فيي الجامعية، وذليك للنظير فيي مخالفيات الطلبية 

المعاهيد حسيب مقتضيى  المحالة إليه من عميد شؤون الطلبة أو من عمداء الكليات أو مين ميديري

 .الحال

 .تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد (ب 

 .لمجلس الجامعة في حاالت خاصة ان يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيساً آخر لمدة محددة (ج 

 

 ( 72)المادة 

أربعة عشر  زعلى لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة إليها خالل مدة ال تتجاو

يوماً من تاريخ إحالتها من الجهات المختصة، ولرئيس الجامعة تمدييدها ان اقتضيت الظيروف ذليك 

وعلييى الطالييب المخييالف المثييول أمييام لجييان التحقيييق أو مجلييس التأديييب خييالل هييذه المييدة وللجييان 

ف بعد تبليغه عن التحقيق ومجلس التأديب الحق في إصدار العقوبة غيابياً إذا لم يمثل الطالب المخال

 .طريق اإلعالن في الكلية للمرة الثانية

 ( 74)المادة 

إذا انتهيييت الميييدة المحيييددة ألي لجنييية مييين لجيييان التحقييييق ومجليييس التأدييييب تسيييتمر فيييي ممارسييية 

 .صالحياتها إلى ان تشكل لجان جديدة ومجلس جديد يحل محلها

 ( 75)المادة 

 -:الطلبة على النحو التاليتحدد صالحيات إيقاع العقوبات التأديبية على 

 لعضييو هيئيية التييدريس أو ميين يييدرس المييادة، حييق إيقيياع العقوبييات المنصييوص عليهييا فييي الفقييرات (أ 

 .من هذا النظام خطياً على الطالب( 5)من المادة ( ج ) و ( ب ) و( أ)  

الميادة من ( ط)إلى ( أ)للعميد أو مدير المعهد حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من  (ب 

 .من هذا النظام( 5)

مين هيذا النظيام وفقياً لقناعتيه ( 5)لمجلس التأديب حق إيقاع العقوبات المنصوص عليهيا فيي الميادة  (ج 

 .بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه

 ( 76)المادة 

(  )و( ي)تكون جميع القرارات التأديبية نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها فيي الفقيرات 

من هذا النظام، إذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس الجامعة أي قرار منهيا ( 5)من المادة ( ل)و

خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو إعالنه في الكلية، ولمجلس الجامعة ان يصادق 

ر العقوبيية علييى القييرارات المتخييذة بشييأن العقوبيية أو يعييدلها أو يلغيهييا، وإذا لييم يسييتأنف الطالييب قييرا

 .يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً 

 ( 71)المادة 

يتولى موظفو األمن الجامعي المحافظة على األمن والنظام داخل الحرم الجامعي، وتكون للتبليغات 

 .والتقارير التي يقدمونها حجيتها ما لم يثبت عكس ذلك

 

 ( 71)المادة 
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التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام  لرئيس الجامعة أن يتولى اختصاصات مجلس

في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات أو شغب أو اعتداء على ممتلكيات الجامعية أو اضيطراب أو 

 .إخالل بالنظام فيها، ويبلغ رئيس الجامعة قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى مجلس العمداء

 

 ( 79)المادة 

اتها التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى ليو كانيت المخالفية للجامعة االستمرار في إجراء

 .منظورة لدى جهات أخرى

 

 ( 33)المادة 

 .يصدر رئيس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام
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 (:2)المادة 

تعليمات المنح والقروض وتشغيل الطلبة من صندوق الطلبة في جامعية "تسمى هذه التعليمات  

 .2666 /15/1تاريخ ويعمل بها اعتبارا من  "آل البيت

 (:0)المادة 

 أدنياهيكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصية لهيا  

 :ما لم تدل القرينة على خالف ذلك

 جامعة آل البيت : الجامعة 

 الجامعة رئيس : الرئيس 

 عمادة شؤون الطلبة في الجامعة :  العمادة 

 صندوق الطلبة في الجامعة :الصندوق 

لسيينة ( 12)ميين نظييام رقييم ( 2)لجنيية صييندوق الطلبيية المشييكلة بموجييب المييادة   :اللجنـــة

 .م2661

 المنح: أوال

 (3)المادة 

للطلبة المتفوقين لمستوى كل سنة دراسيية فيي كيل  األقلتخصص منحة واحدة على  .أ 

التييي تميينح   األكاديمييية األقسييامقسييم ميين  أومجموعيية ميين مجموعييات التخصييص 

 .المختلفة األكاديميةالوحدات البحثية / المعاهد/في الكليات  األولىالدرجة الجامعية 

 .يعتمد المعدل التراكمي للطالب في كل فصل دراسي معيارا الستحقاق هذه المنحة  .ب 

 (8)المادة 

  :يشترط في الطالب الذي تخصص له منحة

 .يةأن ال يكون مبعوثا من أي جهة داخلية أو خارج .أ 

أن ال يكييون قييد حصييل فييي ذلييك العييام علييى منحيية أو مسيياعدة مالييية ميين أييية جهيية  .ب 

 .أخرى

 .ن ال يكون قد صدر بحقه أية عقوبات تأديبية، باستثناء عقوبة التنبيهأ .ج 

المنصييوص عليييه فييي  األدنييىأن ال يكييون مسييجال لعييبء دراسييي يقييل عيين الحييد  .د 

 .تعليمات منح درجة البكالوريوس

أعلى معدل تراكمي فيي ذليك الفصيل مين بيين اليذين تنطبيق أن يكون قد حاز على  .ه 

عليييهم الشييروط السييابقة، وفييي حييال تسيياوي أكثيير ميين طالييب فييي هييذا المعييدل 

التراكمي، توزع هذه المنحية علييهم، ويجيوز فيي حياالت تقيدرها اللجنية مينح هيذه 

 البيت عليمات المنح والقروض و شغيل الطلبة من صندوق الطلبة في جامعة آل 

 من نظــام صندوق الطلبة ( 9)صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة 

 2994لسنة  (25)رقم في جامعة آل البيت 
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المنحيية لكييل ميين الطالييب األول والثيياني والثالييث ميين حيييث الترتيييب وفقييا للمعييدل 

 .اكميالتر

 (5)المادة 

تقرر اللجنة مقدار المنحة في ضيوء المخصصيات الماليية فيي بدايية كيل فصيل دراسيي 

بحيث ال يتجاوز مقيدار المنحية رسيوم السياعات المعتميدة المسيجل عليهيا الطاليب ليذلك 

 .الفصل

 

 القروض: ثانيا

 (0)المادة 

تحيددها العميادة إذا للطالب أن يتقدم بطلب الحصيول عليى قيرض خيالل الفتيرة التيي · أ

 :توافرت فيه الشروط التالية

 .أن يكون الطالب قد أمضى فصالً دراسياً على األقل -2

 .التعليمات امن هذ( 21)المادة  ألحكام وفقاً  أن يكون محتاجاً  -1

 .أن ال يكون مبعوثا من أي جهة داخلية أو خارجية -1

 .أن ال يكون قد أنذر أكاديميا في الفصل السابق لطلب القرض -5

 .أن ال يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية، باستثناء عقوبة التنبيه -2

 .أن ال يتقاضى أجرا لقاء أي عمل يقوم به في الجامعة في ذلك الفصل -1

 .أن ال يكون موظفا في مؤسسة رسمية أو غير رسمية -1

يقدم الطاليب المقتيرض كفالية ماليية موقعية حسيب األصيول المعتميدة فيي الجامعية، · ب

 . ي أمر الطالب بواقع الكفالة، وقيمة المبلغ المقترض خطياً ويبلغ ول

 (2)المادة 

 :القروض نوعان -أ

كثيير ميين تيياريخ تقييديم طلييب ألاضييطراري ويبييت فيييه خييالل أسييبوع علييى ا .2

الحصول عليه بحيث ال تزيد قيمته عن مجميوع رسيوم السياعات المعتميدة 

 .في ذلك الفصل الواحد، الذي يدرسه

أن ال يتجيياوز رسييوم السيياعات المعتمييدة  قييداره علييىمعييادي تحييدد اللجنيية  .1

 .لذلك الفصل

 .ال يمنح الطالب قرضا أكثر من أربع مرات خالل دراسته الجامعية -ب

 (4)المادة 

 :تسدد القروض على النحو التالي

يسد القرض االضطراري دفعة واحدة، وفي مدة ال تتجاوز نهايية الفصيل التيالي للفصيل   .أ 

تيأخر عين ذليك، فانيه ال يعطيى أي قيرض  وإذاالذي حصل فييه الطاليب عليى القيرض، 

آخر، كما ال يزود بأية وثيقية أكاديميية يطلبهيا إليى أن ييتم تسيديد القيرض حسيب النظيام 

 .المالي المعمول به في الجامعة
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أ المقترض بتسديد القروض العادية بعد سنة من تاريخ تخرجه، أو ابتيداء مين تياريخ يبد .ب 

 .مباشرته العمل، أيهما أسبق

 .يجوز للجنة بناء على استدعاء المقترض، تأجيل البدء بالسداد لمدة ستة أشهر .ج 

 .يتم تسديد القرض العادي على أقساط شهرية في مدة ال تزيد على ثالث سنوات .د 

يجوز للجنة تأجيل تسديد القيروض للطلبية الملتحقيين بخدمية العليم إليى ميا بعيد إنهيائهم  . هـ

الخدمة على أن يبرزوا إثباتا بيذلك مين الجهيات المختصية، وأن يبيدأ التسيديد بعيد إنهياء 

 .المقترض خدمة العلم بسنة واحدة، أو مباشرته العمل، أيهما أسبق

 (9)المادة 

الجامعيية، أو انقطييع عيين الدراسيية ألسييباب غييير الوفيياة أو إذا فصييل الطالييب المقتييرض ميين  .أ 

العجييز الكامييل، يطلييب ميين كفيلييه تسييديد قيميية القييرض أو القييروض المسييتحقة علييى أقسيياط 

شييهرية أو دفعيية واحييدة، وفقييا لمييا تقييرره اللجنيية، كمييا تحييتفظ الجامعيية بحقهييا فييي متابعيية 

مقترضية وذليك بالشيكل اليذي عين سيداد المبيالغ ال امتنياعهمالمقترضين وكفالئهم فيي حالية 

جميع األحوال يجوز للجامعة أن تطلب تحصييل المبيالغ المقترضية  مناسبا وفيتراه اللجنة 

 .وفقاً لقوانين وأنظمة وتعليمات تحصيل األموال األميرية

يعفى الكفيل من تسديد القرض أو ما تبقى منه في حالة وفاة المقترض سواء أثناء الدراسة   .ب 

عفى المقترض وكفيله في حالة إصابة المقترض بعجز كلي دائيم يمنعيه عين أو بعدها، كما ي

أييية  الجامعيية أوالعمييل أو الكسييب ويثبييت العجييز بتقرييير ميين اللجنيية الطبييية المعتمييدة لييدى 

 .جهات أخرى تعتمدها الجامعة

 تشغيلال: الثثا

 (22)المادة 

إليى العميادة، وتبيت اللجنية فيي يتم تشغيل الطالب في الجامعة بناء على طلب يتقدم بيه الطاليب 

 :الطلب مراعية الشروط التالية

المنصييوص عليييه فييي  األدنييىأن يكييون الطالييب مسييجال عبئييا دراسيييا ال يقييل عيين الحييد  .أ 

 .تعليمات منح درجة البكالوريوس

 .أن ال يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية، باستثناء عقوبة التنبيه .ب 

 .فصل السابق لطلب التشغيلأن ال يكون قد أنذر أكاديميا في ال .ج 

أن ال يكييون مبعوثييا ميين أي جهيية داخلييية أو خارجييية، وأن ال يكييون موظفييا لييدى جهيية  .د 

 .رسمية أو خاصة

  (:22)المادة 

المقررة لكل ساعة في بدايية كيل عيام  واألجرةتحدد اللجنة مجاالت العمل في الجامعة، 

ومراكزهيييا ودوائرهيييا فيييي االنتبيياه حاجيييات كلييييات الجامعيية ومعاهيييدها  آخيييذةجييامعي 
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المختلفة التشغيل وتراعي اللجنة أسس اختيار الطلبية للتشيغيل حسيب المعيدل التراكميي 

 .والحاجة للعمل

 (20)المادة 

 : ال يجوز أن تزيد ساعات العمل لكل طالب على

 .ساعة بالنسبة لطلبة البكالوريوس( 21) -

  .ساعة بالنسبة لطلبة الماجستير( 22) -

 (23)المادة 

بتزوييد التي يشتغل فيهيا الطاليب  اإلداريةالكلية أو المعهد أو المركز أو الدائرة  تقوم . أ

 بالنموذج الخاص بالتشغيل، فيي نهايية كيل شيهر للنظير فيي اعتمادهيا، مبينيا العمادة

 :التالية األمورفيه 

 .مكان عمل الطالب -2 

 .غلها الطالبالبرنامج األسبوعي مع بيان الساعات األسبوعية التي اشت -1 

 .طبيعة العمل -1 

 .تقييم عمل الطالب -5 

الكلية أو المعهد أو المركز أو الدائرة اإلدارية العمادة عن أي طاليب اسيتنكف  تبلغ . ب

 .أو انقطع عن العمل فيها، مع بيان تاريخ االستنكاف أو االنقطاع

 (28)المادة 

من هيذه ( 25)الواردة في المادة يوقف الطالب عن العمل إذا خالف أي من الشروط · أ .أ 

التعليمات، وعلى الكليية أو المعهيد أو المركيز أو اليدائرة التيي يعميل بهيا الطاليب إبيالغ 

 ·العمادة بذلك

قصر في القيام بالواجبات المكلف بها، وتبلغ العمادة بيذلك  إذايوقف الطالب عن العمل   .ب 

 .األصولحسب 

 أحكام عامة: رابعاً 

 (25)المادة 

 .تقدم طلبات القروض والتشغيل إلى العمادة في المواعيد التي تحددها 

 (20)المادة 

يجوز للجنية أن تسيتعين باليدوائر المختلفية، أو ممين تيرى داخيل الجامعية أو خارجهيا 

عند دراسة طلبات القروض والتشغيل، بقصد الحصول عليى معلوميات وافيية ودقيقية 

 .تفيدها في تحديد المستفيدين

 (22)المادة 

تكيييون المييينح والقيييروض متاحييية للطلبييية األردنييييين ويكيييون التشيييغيل متاحييياً لطلبييية  

 .البكالوريوس كافة بغض النظر عن جنسياتهم
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 (24)المادة 

 .تتولى العمادة متابعة تنفيذ قرارات اللجنة

 

 (29)المادة 

تتييولى الييدائرة المالييية فييي الجامعيية صييرف الميينح والقييروض وأجييور التشييغيل وفقييا 

 .للتشريعات المعمول بها في الجامعة

 

 (02)المادة 

تتييولى الييدائرة المالييية تحصيييل القييروض فييي المواعيييد المقييررة للتسييديد وفقيياً لقواعييد 

 .وأنظمة وتعليمات األموال األميرية

 

 (37)المادة 

 .والعمداء والمديرون مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات الرئيس 
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 الفصـل األول

 التعريفـــات

 (2)المادة 

يمثل طلبتها ومقره الحرم  {مجلس طلبة جامعة آل البيت}يشكل في الجامعة مجلس للطلبة يسمى 

 .الجامعي

 (0)المادة 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لهيا إزاءهيا ميا 

 :لم تدل القرينة على غير ذلك

 جامعة آل البيت:  الجامعة 

 مجلس جامعة آل البيت: مجلس الجامعة 

 رئيس جامعة آل البيت:  الرئيس 

 عة آل البيتعمادة شؤون الطلبة في جام:  العمادة 

 عميد شؤون الطلبة في جامعة آل البيت:  العميد 

 مجلس طلبة جامعة آل البيت:  المجلس 

 معاهيد الجامعية لنييل /جمييع طلبية الجامعية المنتظميين المسيجلين فيي كلييات:     الهيئة العامة     

 .درجة علمية أو شهادة

مين ( 25)ون المجليس والمشيكلة وفيق الميادة الهيئة التنفيذية التي تدير شيؤ:    الهيئة اإلدارية    

 .هذه التعليمات

 الفصــل الثانـــي

 األهـــداف

 (3)المادة 

 :يهدف المجلس إلى تحقيق الغايات اآلتية   . أ

 .ترسيخ مفهوم االنتماء للجامعة والوطن واألمة -2

 .تعزيز روح التعاون بين الطلبة، وتجسيد قيم العمل الجماعي البناء -1

تفعيل دور النشياطات الطالبيية فيي المجياالت العلميية والثقافيية واالجتماعيية المساهمة في  -1

 .والرياضية ودعمها مادياً ومعنوياً 

التشاور والتعاون مع إدارة الجامعة لحل مشكالت الطلبة وتنمية مساهماتهم والحفياظ عليى  -5

 .حقوقهم القانونية في مختلف شؤونهم بالجامعة

أي اآلخيير والعمييل علييى وحييدة الصييف الطالبييي، وتوثيييق تنمييية روح الحييوار واحتييرام اليير -2

 .عرى الوحدة الوطنية والعربية واإلسالمية

تهيئيية فييرص التعيياون اإليجييابي مييا بييين طلبيية الجامعيية علييى مسييتوى األقسييام والكليييات  -1

 .والمعاهد وإدارة الجامعة

بيرامج التفاعل مع قضايا المجتميع األردنيي بعامية والمجتميع المحليي بخاصية مين خيالل ال -1

 .التي تضعها الجامعة تحقيقاً لرسالتها ومساهمة في التنمية داخل المملكة وخارجها

  عليمات مجلس طلبة جامعة آل البيت
من قانون جامعة آل  (ع)فقرة ( 75)صادرة عن مجلس جامعة آل البيت بموجب المادة 

 7991البيت لسنة 
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 .يتم تنفيذ األهداف المذكورة أعاله بالتعاون بين العمادة والمجلس . ب

 

 الفصـل الثالـث

 عضويـة المجلـس و كوينـه

 (8)المادة 

 :يشترط في الطالب المرشح لعضوية المجلس ما يلي

منتظماً في الدراسة طيلة مدة عضويته، ويعد الطالب المسجل للحد األدنى من العيبء أن يكون  -2

 .الدراسي الفصلي منتظماً في دراسته

 .أن يكون قد مضى على التحاق الطالب بالجامعة فصل دراسي واحد على األقل -1

للترشييح الذي تقدم فيه الحد األدنى من الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي  مسجالً أن يكون  -1

وفييق تعليمييات ميينح  وأن يكييون معدلييه التراكمييي فييي الفصييل السييابق ال يقييل عيين معييدل النجيياح

 .الدرجات والشهادات العلمية في جامعة آل البيت

أن يبقييى علييى تخييرج طالييب البكييالوريوس فصييالن دراسيييان علييى األقييل، وأن ال يكييون طالييب  -5

 .المطلوبة في خطتهالدراسات العليا والدبلوم قد أنهى دراسة المواد 

أن يكون مسجالً للحد األدنى من العبء الدراسي أثناء فترة عضيويته، باسيتثناء فصيل التخيرج  -2

 .والفصل الصيفي

 .أن ال يكون حين اإلعالن عن فتح باب الترشيح قد أوقعت بحقه عقوبة تأديبيه تتجاوز التنبيه -1

 .اب جنحة أو جنايةأن ال يكون حين اإلعالن عن فتح باب الترشيح مداناً بارتك -1

 (5)المادة 

 .يتكون المجلس من أربعين عضواً  .أ 

 :يشكل المجلس من مجموعة الطلبة المنتخبين حسب التمثيل اآلتي .ب 

 .عدد من األعضاء يتناسب مع عدد طلبة البكالوريوس المسجلين في كل كلية -2

والدبلوم في عدد من األعضاء يتناسب مع عدد الطلبة المسجلين في برامج الدراسات العليا  -1

 .الجامعة

 .عدد من األعضاء يتناسب مع عدد الطلبة الوافدين المسجلين في الجامعة -1

يحييدد مجلييس الجامعيية نسييبة التمثيييل فييي كييل عييام فييي ضييوء العييدد الرسييمي المعليين للطلبيية  -5

 .المسجلين في الجامعة خالل الفصل الدراسي الثاني من كل عام جديد

 (0)المادة 

 ·حق لكل عضو في الهيئة العامة وال يجوز له التوكيل في االنتخاب التصويت في االنتخابات .أ 

 .لكل طالب عضو في الهيئة العامة صوت واحد .ب 

 .يصدر رئيس الجامعة األسس الداخلية الخاصة بإجراء االنتخابات .ج 

 :تنظم عملية انتخاب المجلس على النحو التالي .د 

 .يحدد مجلس الجامعة عدد الدوائر االنتخابية في كل كلية -2

 .يفرد طلبة الدراسات العليا والدبلوم في الجامعة بدائرة انتخابية مستقلة -1

 .يفرد الطلبة الوافدون في الجامعة بدائرة انتخابية مستقلة -1

 .ينتخب طلبة كل دائرة ممثليهم في المجلس باالقتراع السري العام والمباشر -5

 .تجرى االنتخابات خالل الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي -2
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تجرى االنتخابات في المراكيز التيي يحيددها العمييد وذليك فيي ييوم دراسيي واحيد عليى أن تبيدأ  -1

عملية االقتراع في الساعة التاسيعة صيباحاً وتنتهيي فيي السياعة الخامسية مسياًء، وتكيون نتيائج 

  .االنتخابات قانونية مهما بلغ عدد المقترعين

 

وفيي حيال تعيذر إجيراء انتخابيه فيي الموعيد المحيدد  .ينتخب المجليس لميدة سينة ميالديية واحيدة . ه

بسييبب ظييروف اسييتثنائية يقييدرها مجلييس الجامعيية بنيياًء علييى توصييية ميين الييرئيس وتنسيييب ميين 

العميييد، يتخييذ مجلييس الجامعيية اإلجييراءات المناسييبة لتحديييد موعييد االنتخابييات القادميية وتسيييير 

 .شؤون المجلس خالل هذه الفترة

ليس ونشيراته وبياناتيه بمختليف أشيكالها إليى موافقية مسيبقة مين يخضع إصدار مطبوعيات المج . و

 .العميد، ويوقف مثل هذا اإلصدار، بقرار من العميد، قبل موعد إجراء االنتخابات بأسبوع

 

 الفصـل الرابـع

 اجتماعـات المجلـس وصالحيا ـه

 (2)المادة 

رئييس المجليس ونائبيه وأميين يعقد المجلس اجتماعه األول، برئاسة العميد أو من يفوضه، النتخاب  .أ 

السر وأمين الصندوق وأعضاء اللجان من بين أعضائه، وذلك خالل أسبوع من تاريخ إعالن نتائج 

 .االنتخابات، على أن يحدد بعد ذلك أوقات اجتماعاته ومواعيدها

يعقد المجلس ثالثة اجتماعات عادية في كل فصل دراسي لمناقشة المواضييع المدرجية عليى جيدول  .ب 

 .لهأعما

 :يجوز دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي في الحاالت اآلتية .ج 

بطلب خطي مقدم من ثلثي أعضاء المجليس عليى األقيل، ويجيب توضييح األسيباب الداعيية  -2

 .إلى عقد االجتماع وجدول أعماله

 .بدعوة من الرئيس بناًء على تنسيب من العميد -1

 .يكون أي اجتماع من اجتماعات المجلس ولجانه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه - 2 .د 

تتخذ القرارات والتوصيات في المجلس ولجانه بأكثريية أصيوات الحاضيرين المصيوتين، وفيي  -1

 .حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة

جامعة، وحسيب األصيول، بحضيور منيدوب مين تكون اجتماعات المجلس علنية وداخل حرم ال -1

 .عليها ل طالعالعمادة، وترفع جميع محاضر الجلسات تباعاً إلى العميد 

 (4)المادة 

 :يتولى المجلس الصالحيات اآلتية

 .مناقشة خطة عمل المجلس ورفعها إلى العميد -2

 .مناقشة التقريرين المالي واإلداري السنويين ورفعهما إلى العميد -1

روع موازنة المجلس ورفعها إلى الرئيس، الذي يحيلهيا بيدوره إليى مجليس مناقشة مش -1

 .الجامعة لمناقشتها وإقرارها

 .مناقشة ما يراه مالئماً لتحقيق أهدافه ورفع توصياته إلى العميد -5

 



 
 

 41 

 الفصـل الخامـس

 رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق

 (9)المادة 

 :المجلس ونائبه ما يلييشترط في كل من رئيس ( أ 

 .أن يكون أردني الجنسية -2

أن يكون مسجالً للحد األدنى على األقل من العبء الدراسي في كيل فصيل طيلية شيغله  -1

لمنصييبه، وذلييك باسييتثناء فصييل التخييرج والفصييل الصيييفي، وأن ال يقييل تقييديره فييي 

 .المعدل التراكمي عن جيد

 .لمجلس منصبه لمرة واحدة فقايشغل كل من رئيس المجلس ونائب رئيس ا( ب

 :يتولى رئيس المجلس االختصاصات التالية( جـ

 .الدعوة إلى عقد اجتماعات المجلس -2

 .رئاسة اجتماعات المجلس -1

 .تمثيل المجلس لدى العمادة -1

 .يتولى نائب رئيس المجلس اختصاصات رئيس المجلس في حالة غيابه( د

 :االختصاصات اآلتيةيتولى أمين سر المجلس ( هـ

 .إعداد جدول األعمال بالموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس -2

 .إعداد محاضر الجلسات -1

 .أمانة سر المجلس -1

 .تسلم مراسالت المجلس وحفظ مستنداته وأوراقه وأختامه -5

 .تزويد عمادة شؤون الطلبة بمحاضر جلسات المجلس -2

 .لفه بها رئيس المجلسالقيام بأية مهمات أخرى يك -1

 :يتولى أمين صندوق المجلس االختصاصات اآلتية( و

 .تسلم المقبوضات وإيداعها في حساب المجلس بوساطة العميد أصوالً  -2

تقديم كشف شهري بصيرف النفقيات وفقياً لقيرارات الهيئية اإلداريية وتصيديقه بوسياطة  -1

 .رئيس المجلس من العميد

ات والمييدفوعات إلييى العميييد بوسيياطة رئيييس المجلييس تقييديم كشييف شييهري بالمقبوضيي -1

 .العتمادها أصوالً 

مسك الدفاتر والسجالت المالية على أن ييدققها جهياز الرقابية الداخليية والتيدقيق الميالي  -5

 .في الجامعة أصوالً 

 .إعداد التقرير المالي السنوي ورفعه إلى المجلس -2
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 الفصـل السـادس

 واختصاصا هالجان المجلس 

 (22)المادة 

نائبيه، وأميين السير، وأميين : تدير شؤون المجلس هيئة إداريية برئاسية رئييس المجليس، وعضيوية 

 .الصندوق، ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس

 (22)المادة 

 :اللجان الدائمة اآلتية -في سبيل ممارسته الختصاصاته  -المجلس  يشكل( أ 

 .لجنة النشاطات الطالبية -2

 .لجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع -1

 .لجنة اإلعالم والعالقات العامة -1

 .لجنة قضايا الطلبة -5

 .تنتخب هذه اللجان الدائمة رؤساء ومقررين لها في أول اجتماع تعقده بعد تشكيلها( ب 

 (20)المادة 

 :تنهض الهيئة اإلدارية بالمهام اآلتية

 .الطلبة المختلفةوضع مشروع خطة لبرامج نشاطات  -2

 .إعداد مشروع موازنة المجلس -1

 .إعداد التقريرين السنويين المالي واإلداري ورفعهما إلى المجلس -1

 .تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة توصياته -5

 ( 23)المادة 

يشكل األعضاء المنتخبون في المجلس في كل كلية أو معهد تسمى لجنية الكليية أو المعهيد، ويفيرد ( أ 

لجنيية الدراسييات "بيية الدراسييات العليييا والييدبلوم علييى مسييتوى الجامعيية، بلجنيية خاصيية تسييمى طل

، ويفرد الطلبة الوافدين على مستوى الجامعة، بلجنة تسمى لجنة الوافدين، وتناط بكل لجنة "العليا

 :من هذه اللجان المهام اآلتية

الدراسييات العليييا إعييداد التقرييير السيينوي علييى مسييتوى الكلييية أو المعهييد أو دائييرة  -2

 .والدبلوم

 .متابعة النشاطات على مستوى الكلية أو المعهد والدراسات العليا والدبلوم -1

متابعيية توصيييات الهيئيية اإلدارييية المتعلقيية بالنشيياطات الطالبييية فييي الكلييية أو المعهييد  -1

 .والدراسات العليا والدبلوم

 .بعد تشكيلها اجتماع تعقدهتنتخب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها في أول ( ب

 .يصدر الرئيس األسس الناظمة لعمل اللجان ومهامها بناًء على تنسيب من العميد( ج 

 

 الفصـل السـابع

 سـقوط العضويـة

 (28)المادة 

تسقا عضوية أي عضو في المجلس وفي الهيئات واللجان التابعة له بقرار من الرئيس، بنياًء عليى 

 :تنسيب من العميد في األحوال التالية

مييين هيييذه ( 5)فقييدان شيييرط ميين شيييروط الترشيييح لعضيييوية المجليييس الييواردة فيييي المييادة  -2

 .التعليمات
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 .ارتكاب أي عمل محظور يخالف أهداف الجامعة ويسيء إلى سمعتها -1

 .اإلدانة بارتكاب أي جنحة أو جناية -1

 .عدم حضوره الجلسات أربع مرات متتالية أو سبع مرات متقطعة دون عذر مقبول -5

 .االستقالة -2

 .الوفاة -1

 .االنتقال من كلية أو معهد إلى كلية أو معهد آخر أثناء فترة العضوية -1

 الفصـل الثامـن

 الموازنـة

 (25)المادة 

 :للمجلس موازنة خاصة تتضمن موارده ونفقاته، وتتكون موارده مما يلي( أ 

المخصصات المالية التي يحددها مجلس الجامعة في بدايية كيل سينة ماليية فيي ضيوء  -2

 .اجات الضرورية للمجلسالح

 .الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الجامعة -1

ريييع نشيياطات المجلييس ولجانييه بمييا فييي ذلييك المعييارض العلمييية المشييروطة إقامتهييا  -1

 .بموافقة عميد شؤون الطلبة الخطية

 .أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة -5

خاص في المصرف اليذي يحيدده اليرئيس وتسيحب بتيوقيعي رئييس تودع أموال المجلس بحساب ( ب

 .المجلس وأمين الصندوق، ويلزم توقيع العميد إذا تجاوز المبلغ ثالثين ديناراً 

تصرف األموال بقرار من الهيئة اإلدارية ممهور بتوقيعي رئيس المجلس وأمين الصندوق، عليى ( ج

 .أن يقترن قرار الصرف بتوقيع العميد

لمجلييس إنفيياق مييا ال يزيييد علييى ثالثييين دينيياراً شييهرياً يحييتفظ بهييا أمييين الصييندوق سييلفة لييرئيس ا( د

 .للمصروفات النثرية تسدد أصوالً بعد توقيع العميد

يجب أن ال تتجياوز نفقيات المجليس المخصصيات الماليية السينوية التيي يحيددها مجليس الجامعية، ( هـ

 .عن هذه المخصصات والجامعة غير مسؤولة عن تسديد المبالغ التي تزيد

 وأوجهيتولى جهاز الرقابة الداخلية والتدقيق المالي في الجامعة تدقيق الفواتير والمستندات المالية ( و

 .الصرف الخاصة بالمجلس

ال يجوز صرف أي مبلغ من موازنة الدورة الجديدة قبل تسوية موازنة الدورة السابقة ميع اليدائرة ( ز

 .صولالمالية في الجامعة، حسب األ

 .في جميع األمور المالية يطبق قانون الجامعات األردنية وقانون جامعة آل البيت المعمول بهما(  ح

 الفصـل التاســع

 أحكـام عامـة

 (20)المادة 

 .يحضر مندوب العمادة جميع اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة بصفته مراقباً 

 (22)المادة 

يحيل محليه مين يليي آخير األعضياء فيي عيدد األصيوات إذا شغر مكان عضو من أعضياء المجليس 

 .تسلسالً في دائرته، فإن لم يتوافر ذلك جاز للعميد أن يمأل المقاعد الشاغرة من طلبة تلك الدائرة

 (24)المادة 
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لمجلس الجامعة، بتوصية من الرئيس، بناًء على تنسيب من العمييد، حيل مجليس الطلبية، وفيي هيذه 

 .جميعاً إلى خزانة جامعة آل البيت الحالة تؤول أموال المجلس

 (29)المادة 

يمييارس المجلييس صييالحياته بمييا ال يتعييارض مييع صييالحيات المجييالس واإلدارات المختلفيية فييي 

 .الجامعة طبقاً لقانونها وأنظمتها وتعليماتها النافذة

 (02)المادة 

رئييس المجليس أو أميين إذا استقال رئيس المجلس يعين رئيس الجامعة بدالً منه، وإذا استقال نائيب 

 .السر أو أمين الصندوق من منصبه، أو سقطت عضوية أي منهم ينتخب المجلس بديالً له

 (02)المادة 

يبت مجلس الجامعة بتوصية من الرئيس وتنسيب من العميد، في كيل ميا ليم ييرد فييه نيص فيي هيذه 

 .التعليمات وفي تفسيرها وتعديلها وإلغائها

 (33)المادة 

 .والعمداء والمديرون مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليماتالرئيس 
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 صـــل األولالف

 التسمية

 (2)المادة 

األسييس الداخلييية الخاصيية بانتخابييات مجلييس طلبيية جامعيية آل البيييت لسيينة )تسييمى هييذه األسييس   

 .ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها( م1551

 الفصــل الثــاني

 لجنة االنتخاا وصالحيا ها

 (0)المادة 

االنتخابات التيي تجيري بموجيب هيذه األسيس إلشيراف ورقابية لجنية انتخابيات مركزيية  تخضع -أ 

 :تتألف من

 رئيساً      عميد شؤون الطلبة .2

 أعضاء    اثنين من أعضاء هيئة التدريس .1

 عضواً   أحد العاملين اإلداريين في عمادة شؤون الطلبة .1

 عضواً   طالب من غير المرشحين لعضوية المجلس .5

 .تعيينهمأعضاء لجنة االنتخابات مهام عملهم حالما يتم  يتسلم -ب

 (3)المادة 

 :تتولى لجنة االنتخابات المركزية المهام والصالحيات التالية

 .اإلعالن للطلبة عن بدء قبول طلبات الترشيح -2

 .استقبال طلبات الترشيح لعضوية المجلس والتأكد من توافر شروط الترشيح لدى المرشح -1

خالل ثالثة أيام على األكثير مين تياريخ تقديميه لطليب الترشييح عين قبيول تبليغ كل مرشح  -1

طلبييه أو رفضييه وتعلييق اللجنيية أسييماء الطلبيية الييذين قبلييت طلبيياتهم بعييد انتهيياء مهليية قبييول 

 .الطلبات في كل كلية أو معهد ودائرة انتخابية

 .تحديد أماكن االقتراع -5

 .والفرزإعداد النماذج الخاصة بعمليات الترشيح واالقتراع  -2

 .اإلشراف على الحمالت االنتخابية للمرشحين لعضوية المجلس ومراقبتها -1

القيام بنفسها أو من تكلفيه باإلشيراف عليى مراكيز االقتيراع فيي الييوم المحيدد لالنتخابيات،  -1

وإدارتها ومراجعتها، وذلك وفقاً ألحكام هذه األسس، واتخاذ الترتيبات التيي تراهيا مناسيبة 

 .لناخبين بسرعة ودقةلضمان فرز أصوات ا

منع أي أعمال قد تؤثر سلبياً عليى سيير العمليية االنتخابيية ولهيا أن تحجيب التصيديق عليى  -1

نتائج أي انتخابات يتضح بالدليل الملموس وقوع عمل ما أثر على أي من المرشحين سواء 

 .بطريقة سلبية أو بطريقة إيجابية

أي ميين األميور التييي تيدخل ضييمن تقيديم االستشيارة بنيياء عليى طلييب مين المرشييحين حيول  -6

 .صالحيتها، ويكون الرأي االستشاري الذي تقدمه اللجنة ملزماً لها طيلة عملها

 في جامعة آل البيت  األسس الداخلية الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الطلبة

 م0222لعام 

 من  عليمات مجلس طلبة جامعة آل البيت (0)من المادة ( ج)صادرة استناداً إلى أحكام الفقرة 
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 .استدعاء أي طالب لتقديم أي وثائق ناقصة وفقاً ألحكام هذه األسس -25

حجز بعض المرافق الجامعية للمرشيحين بالتنسييق ميع الجهيات المعنيية بغيية التحيدث إليى  -22

امجهم االنتخابيية، ومينح جمييع المرشيحين فرصياً متكافئية لالسيتفادة مين الطلبة، وتقديم بير

 .هذه المرافق

إزاليية أي إعالنييات تييرى اللجنيية أنهييا مخالفيية ألسييس االنتخابييات وللقييرارات الصييادرة عيين  -21

 .اللجنة أو لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها

لتييوفير فييرص متسيياوية للدعاييية اتخيياذ اإلجييراءات المناسييبة حييول المسييائل الضييرورية  -21

 .االنتخابية لكل مرشح

 .اإلعالن عن نتائج االنتخابات بعد االنتهاء من فرز أصوات الناخبين -25

سيياعة ميين جدوليية النتييائج  15رفييع نتييائج االنتخابييات خطييياً إلييى رئيييس الجامعيية خييالل  -22

 .النهائية، أو تسوية أي خالفات حول نتائج االنتخابات للمصادقة عليها

تقرير وتنفيذ اإلجراءات والعقوبات المناسبة في حال وجيود مخالفيات ألحكيام هيذه األسيس  -21

 .أو للقرارات الصادرة عن اللجنة

 الفصــل الثالــث

 حقوق المرشحين وواجبا هم  

 (8)المادة 

 :على المرشح لعضوية المجلس -أ 

 .تعبئة نموذج الترشيح المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه -2

تفييويض يسييمح بموجبييه للجنيية االنتخابييات المركزييية بييالتحقق ميين تييوافر شييروط توقيييع  -1

 .الترشيح لدى المرشح

 .التأكد من أن المعلومات واألوراق التي يتضمنها نموذج الترشيح كاملة وصحيحة -1

 .تقبل طلبات الترشيح خالل مدة ثالثة أيام من بداية اإلعالن عن ذلك -ب

 .االنتخابية خالل األسبوع السابق لليوم المحدد لبدء االنتخابات للمرشح أن يقوم بالدعاية يحق -ج

يحييق لكييل مرشييح عنييد ترشيييح نفسييه الحصييول علييى نسييخة ميين األسييس الخاصيية بييإجراءات  -د

 .االنتخابات

بأحكام هذه األسس والقرارات الصادرة عن لجنة  إطالععلى جميع المرشحين أن يكونوا على  -هـ

 .تأكدوا من فحواها للتقيد بها والعمل بموجبهااالنتخابات المركزية وأن ي

 الفصـــل الرابـــع

 الحملة االنتخابية

 (5)المادة 

يكون الحيد األقصيى ل عالنيات المسيموح بهيا لكيل مرشيح عشيرة إعالنيات، نصيفها بحجيم ال  (أ 

 (.سم15-سم15)، ونصفها اآلخر بحجم ال يزيد على (سم55-سم25)يزيد على 

 .وختمها من لجنة االنتخابات المركزيةيتم إقرار اإلعالنات  (ب 

بييأي شييكل ميين األشييكال كوسيييلة دعائييية لالنتخابييات أو ( سييتكرز)يمنييع اسييتخدام الملصييقات  (ج 

 .غيرها

يتم وضع اإلعالنات في األماكن التي تحددها لجنة االنتخابات المركزيية بالتنسييق ميع عميداء  (د 

ها في األماكن التي تحددها مشيرفة الكليات ومديري المعاهد، أما في سكن الطالبات فيتم وضع

 .المنزل
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يجوز للجنة االنتخابية المركزية أو من تنتدبهم نيزع أي إعيالن ليم يتقييد بيالبنود الميذكورة فيي  (ه 

 .من هذه المادة دون الرجوع إلى المرشح( د-أ)الفقرات 

 (0)المادة 

 :وضع اإلعالنات في األماكن التالية يمنع -أ

 .الحرم الجامعيالمناطق الطبيعية داخل  -2

 .غرف الصفوف والمختبرات واألبواب والشبابيك -1

 .المكتبة -1

 .مبنى رئاسة الجامعة -5

 .قاعات الطعام -2

 .يتم توزيع اإلعالنات اليدوية عن طريق تداولها باليد من شخص آلخر -ب

 (2)المادة  

تجمعيات مهميا ال يجوز ألي مادة انتخابية أن تحمل اسم أكثر من مرشح واحيد، أو اسيم تكيتالت أو 

 .كان نوعها

 

 (4)المادة 

يعتبر قيام أي شخص بتمزيق إعالنات تعود ألحد المرشحين، أو تشويهها، أو نقلها من مكانها  (أ 

 .أو إزالتها مخالفة مباشرة ألحكام أسس االنتخابات

علييى كييل مرشييح أن يتأكييد ميين إزاليية اإلعالنييات التييي تعييود لحملتييه االنتخابييية بعييد انتهيياء  (ب 

 .بيومين على األكثر وحتى لو لم يضعها بنفسه االنتخابات

ال يسمح ألي مرشح في اليوم المخصص لالقتراع الترويج سواء شفهياً أو عين طرييق إحيدى  (ج 

المواد االنتخابية، على بعد يقيل عين عشيرين متيراَ مين مكيان االقتيراع، ويجيب عليى أعضياء 

ت توجد على بعد يقل عن عشيرين لجنة االنتخابات المركزية أو من ينتدبونهم إزالة أي إعالنا

 .متراً من مكان االقتراع وذلك في اليوم المخصص لالقتراع

 (9)المادة 

ال يسمح ألي طالب بالبدء في الترويج لحملته االنتخابية بيأي طريقية مين الطيرق قبيل موافقية لجنية 

ملتييه االنتخابييات المركزييية علييى ترشيييحه، كمييا ال يسييمح ألي مرشييح أن يييذكر عيين طريييق مييواد ح

 .االنتخابية أو بأي وسيلة أخرى أي امتيازات أو ألقاب أو مؤهالت تتوافر لديه

 (22)المادة 

يمكيين للجنيية االنتخابييات المركزييية أن تصييدر قييراراً فورييياً بإيقيياف الحمليية اإلعالنييية ألي ميين  (أ 

المرشييحين إذا تبييين لهييا أن أي مييادة ميين مييواد حملتييه االنتخابييية تتضييمن بشييكل كلييي أو جزئييي 

معلومات كاذبة أو مضللة تتنافى وأحكام هذه األسس أو غيرها من القرارات الصيادرة عين لجنية 

مين هييذه ( 1)و( 2)االنتخابيات المركزيية أو غيير مطابقية للمواصيفات التيي وردت فيي الميادتين 

 .األسس

قة ال يسمح ألي مرشح أن يدعي عن طريق مواد حملته االنتخابية أو شفهياً بأنه قيد تميت المصياد (ب 

 .على ترشيحه من شخص معين أو من جهة معينة أو أنه مدعوم منها

 كل مرشح مسؤول عن متابعة جميع مراحل حملته االنتخابية وعليه تحمل نتائج مخالفة أي  (ج 

 .مادة من مواد هذه األسس أو القرارات الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية (د 

 الفصــل الخـــامس
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 اإلجراءات والتصويت

 (22) المادة

تجييري االنتخابييات لعضييوية المجلييس فييي يييوم واحييد، وتكييون االنتخابييات قانونييية مهمييا بلييغ عييدد 

 .المقترعين، وتبدأ عملية االقتراع من الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في الساعة الخامسة مساءً 

 

 

 (20)المادة 

تزود وحدة القبول والتسجيل في الجامعة لجنة االنتخابات المركزيية بقائمية تتضيمن أسيماء الطلبية  

معهيد الجامعية وقائمية بأسيماء طلبية الدراسيات العلييا  كلييات أومعهد مين  كلية أوالمسجلين في كل 

ه القيوائم والدبلوم وقائمة بأسماء الطلبة الوافدين، ويحق لكيل طاليب فيي الجامعية ورد اسيمه فيي هيذ

 .اإلدالء بصوته لصالح مرشح واحد فقا من دائرته االنتخابية أو كليته أو معهده

 (23)المادة 

تكون مراكز االقتراع مفتوحة من الساعة التاسعة ولغاية الساعة الخامسة مسياًء، وييتم تحدييد وقيت  (أ 

ييتم ضيبا سياعاتهم بدء هذه االنتخابات وانتهائها حسب توقيت ساعات أعضاء لجنة االقتراع الذين 

 .في الوقت نفسه في اليوم المخصص لالنتخابات

يمنع المشرفون على عملية االقتراع من الترويج لمرشح ميا أو إبيداء اليرأي حيول أي مرشيح طيلية  (ب 

 .سير عملية االقتراع

 .تهمل كل ورقة اقتراع تحمل أكثر من اسم أو التي تحمل االسم األخير للمرشح (ج 

منيدوباً واحيداً لمراقبية عمليية االقتيراع وفيرز األصيوات وال يجيوز لهيذا يجوز لكل مرشح أن يعين  (د 

 .المندوب أن يتدخل أثناء عملية االقتراع أو الفرز، أو أن يتجول بين مراكز االقتراع

 (28)المادة   

يفييوز المرشييحون لعضييوية المجلييس بأغلبييية األصييوات وفييي حييال تعييادل طييالبين أو أكثيير للفييوز  

بالمقعيد األخييير لكليية  أو معهييد أو دائييرة انتخابيية مييا تجييري القرعية لتحديييد الفييائز مين بييين هييؤالء 

 .الطلبة بحضورهم جميعاً 

 (25)المادة 

 .ة أو أي وثيقة إثبات رسمية أخرىال يسمح ألي طالب باالقتراع دون إبراز الهوية الجامعي (أ 

 .يجوز للمنتخب أن يقترع لمرشح واحد من كليته أو معهده أو دائرته االنتخابية (ب 

على كل طالب يرغب في التصويت أن يبرز هويته الجامعية أو وثيقة إثبيات شخصيية رسيمية أميام  (ج 

عالمية بجانيب  أحد المسؤولين عن االقتراع في المركز المخصص له ويقيوم هيذا المسيؤول بوضيع

 .اسم الطالب في قائمة التسجيل الرئيسية لهذا االقتراع ومن ثم يسلمه ورقة االقتراع

 (20)المادة 

تكون لجنة االنتخابات المركزية مسؤولة عن توزيع صناديق االقتراع واألقفال وغيرها من الميواد 

وال  اللجنية،ة التيي تحيددها المطلوبة في جميع أماكن االقتراع حيث يتم توزييع هيذه الميواد بالطريقي

يجوز فتح الصناديق أثناء االقتراع ويحتفظ عميد شؤون الطلبة بالمفاتيح لحيين االنتهياء مين عمليية 

 .االقتراع

 (22)المادة 

يوضع كل مركز من مراكز االقتراع تحت إشراف لجان اقتراع وفرز فرعية يشكلها عمييد شيؤون 

 .عاهد المعنيون حسب األصولمد راء الم الكليات أوالطلبة أو عمداء 
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 (24)المادة 

تجييري عملييية فييرز األصييوات فييي مراكييز االقتييراع فييي يييوم االقتييراع تحييت إشييراف لجنيية  (أ 

االنتخابييات المركزييية وفقيياً ألحكييام هييذه األسييس بحضييور المرشييحين أو منييدوبيهم وال يجييوز 

 .للمرشحين أو مندوبيهم المشاركة في عملية الفرز

يتم فتح الصندوق من قبل رئيس اللجنة الفرعية وتوضيع جمييع أوراق  عند إجراء عملية الفرز (ب 

 .االقتراع على طاولة واحدة ويقوم أعضاء اللجنة الفرعية بعدها ومطابقتها بأعداد المقترعين

في حيال حيدوث زييادة أو نقصيان فيي عيدد أوراق االقتيراع يحيال األمير إليى اللجنية المركزيية  (ج 

 .للبت فيه ويكون قرارها قطعياً 

 .ال يسمح في أي حال من األحوال بوجود األشخاص غير المعنيين في قاعة االقتراع والفرز (د 

 .المكتوب على ورقة االقتراع ما لم يحدث لبساً وفي هذه الحالة تلغى الورقة االسميعتمد  (ه 

يييدون محضيير بنتييائج االقتييراع والفييرز ويوقييع عليييه أعضيياء اللجنيية الفرعييية ويرفييع للجنيية  - و

 .المركزية

 (29)المادة 

إذا تقييدم أي مرشييح بطعيين فييي نتيجيية االنتخابييات فييإن عليييه التقييدم بالتميياس إلييى لجنيية االنتخابييات 

 .المركزية خالل يومين من تاريخ إعالن النتائج وللجنة البت في ذلك ويكون قرارها قطعياً 

 

 

 (02)المادة 

النتيائج النهائيية التيي ترفع لجنة االنتخاب المركزية تقريراً إلى رئيس الجامعة يتضمن  (أ 

 .أسفرت عنها االنتخابات

يقييوم رئيييس الجامعيية بالتصييديق علييى هييذه النتييائج خييالل ثالثيية أيييام ميين تيياريخ تسييلمه  (ب 

 .القرار

يييؤدي األشييخاص الييذين فييازوا باالنتخابييات اليمييين فييي أول اجتميياع لهييم مييع رئيييس  (ج 

 .الجامعة لهذه الغاية

 : ة اليمين بالصيغة التاليةيتولى أعضاء المجلس مسؤولياتهم بعد تأدي (د 

أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصاً هلل والووطن والملوك وأن أقووم بالواجبوات الموكولوة )

 .(إلي على أكمل وجه وأن أحافظ على األنظمة والتعليمات الصادرة عن الجامعة

 (02)المادة   

مين عمييد شيؤون تنسييب يتم إجراء أي تعديل على هذه األسس بقرار من رئيس الجامعة بناء عليى 

 .الطلبة

 

 (00)المادة 

تبيت لجنية االنتخياب المركزيية فييي اإلشيكاالت التيي تنيتج عين تطبيييق هيذه األسيس ويكيون قرارهييا 

 .قطعياً 
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 (2)المادة 

 .ويعمل بها من تاريخه "الطالبية في جامعة آل البيت تعليمات األندية"تسمى هذه التعليمات 

 (0)المادة 

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة 

 .على عكس ذلك

 .جامعة آل البيت : الجامعة 

 .رئيس الجامعة : الرئيس 

 .عميد شؤون الطلبة : العميد 

 .األندية الطالبية التي تؤسس وفق أحكام هذه التعليمات : األندية 

 (3)المادة 

على تأسيس أندية علميية وثقافيية واجتماعيية وأدبيية وفنيية  الموافقةللرئيس بناء على تنسيب العميد 

وتطوعييية وذلييك لييدعم هوايييات الطلبيية ونشيياطاتهم داخييل الحييرم الجييامعي وخارجييه وتتييولى عمييادة 

 .على هذه األندية اإلشرافشؤون الطلبة 

 (8)المادة 

 : تهدف األندية لتحقيق األهداف التالية

تشييجيع الميييول التطوعييية والخدميية العاميية للعمييل الجميياعي بييين طلبيية الجامعيية ميين مختلييف  .2

 .الجنسيات

 .تعميق الصلة بين النشاطات األكاديمية وغير األكاديمية للطلبة .1

 .تنمية المواهب والهوايات وتشجيعها .1

االهتمييام بييالتراث الحضيياري فييي األردن والييوطن العربييي والعييالم اإلسييالمي والعناييية تنمييية  .5

 .بالثقافة المحلية والعالمية

تشيييجيع العميييل األدبيييي والثقيييافي والفنيييي واالجتمييياعي والتطيييوعي لميييا فييييه خدمييية الجامعييية  .2

 .والمجتمع المحلي

 .ية في إطار الوحدةتفعيل الثقافات المختلفة وإيجاد التجانس الذي يحافظ على التعدد .1

التعرف على عادات وقيم وتقاليد الشعوب اإلسالمية وتنمية الحس بوجود األخر فكراً وثقافية  .1

 .وتراثاً 

 .تحقيق التفاهم بين الطلبة وخلق الجو االجتماعي وإنشاء الصداقات الحقيقية .1

 (5)المادة 

 .يةال يجوز لألندية التدخل باألمور السياسية أو الطائفية أو اإلقليم

 

 

 

 

 

  عليمات األندية الطالبية في جامعة آل البيت 

 صادر عن مجلس الجامعة 
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 هيئات األندية واختصاصا ها

 (0)المادة 

 :تمارس األندية اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهدافها من خالل ما يلي  

 .مستشار النادي· 2

 .الهيئة العامة· 1

 .الهيئة اإلدارية· 1

 

 (2)المادة 

نسيب مين العمييد ـيتم اختيار مستشار للنادي سنوياً من بين أعضاء الهيئة التدريسية فيي الجامعية بتي

 .المختص وموافقة الرئيس

 (4)المادة 

 .تتكون الهيئة العامة من جميع األعضاء على أن ال يقل عددهم عن عشرين طالباً  .2

عند تأسييس النيادي ألول ميرة تتيولّى عميادة شيؤون الطلبية جمييع إجيراءات تسيجيل جمييع أعضياء  .1

 .أعمال إلى أن يتم تشغيلهاالهيئة العامة واتخاذ ما يتطلب الهيئة اإلدارية من 

 :التاليةتمارس الهيئة العامة االختصاصات  .1

 .الهيئة اإلدارية من بين أعضائها انتخاب 2

 .التقرير السنوي المالي واإلداري الذي تقدمه الهيئة اإلدارية وإقراره مناقشة 1

 .خطة العمل السنوي إقرار 1

 .الفعالة في نشاطات النادي من خالل اللجان المختصة المشاركة 5

 (9)المادة 

وسبعة أعضاء تنتخيبهم الهيئية  1تتكون الهيئة اإلدارية في كل ناد من المستشار المعين وفق المادة 

العامة بطريقة االقتراع السري في النصف الثاني من شهر تشرين األول من كل عام وفق ترتيبات 

% 52)لطلبة، ويشيترط لقانونيية هيذه االنتخابيات أن يميارس عمليية االقتيراع تعدها عمادة شؤون ا

، على األقل من مجموع الهيئة العامية إذ ليم يكتميل النصياب القيانوني تؤجيل االنتخابيات للييوم (2+

 .التالي وتصبح بعدها قانونية مهما بلغ النصاب

 

 (22)المادة 

 : ة اإلدارية ألي ناد يشترط في الطالب الذي يرشح نفسه لعضوية الهيئ 

 .%15أن ال يقل معدله التراكمي عن  .2

 .أن يكون قد أمضى في الجامعة فصلين على األقل .1

 .أن يبقى على تخرجه في الجامعة فصالن دراسيان .1

 .أن ال تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية من درجة إنذار أول فما فوق .5

  (:22)المادة 

أعضييائها فييي أول اجتميياع لييرئيس النييادي وأمييين للسيير وأمييين تنتخييب الهيئيية اإلدارييية ميين بييين 

 .للصندوق، وتوزع االختصاصات اإلدارية األخرى على أعضائها بطريقة االقتراع

 (:20)المادة 

تتولّى الهيئية اإلداريية لكيل نياد شيؤونه اإلداريية والماليية والتنظيميية وييدخل ضيمن اختصاصياتها  

 :التاليةتعريف األمور 
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 .القرارات الالزمة لتحقيق أهداف النادياتخاذ  .2

 إعداد الميزانية الخاصة بالنادي .1

 .تشكيل اللجان الطالبية للنشاطات المختلفة من أعضاء الهيئة العامة واإلشراف على أعمالها .1

تقديم خطة سنوية إليى الهيئية العامية تتضيمن النشياطات التيي تنيوي القييام بهيا والمسيتلزمات  .5

 .المالية لتنفيذها

 .تقديم التقرير المالي واإلداري السنوي إلى الهيئة اإلدارية .2

 .تنفيذ قرارات الهيئة العامة .1

النظر في طلبات االنضمام إلى النادي، والبت فيها، وفيي حالية رفيض أي مين الطلبيات يحيق  .1

 .استئناف قرار الهيئة اإلدارية إلى العميد خالل مدة أسبوع من تاريخ تبليغ القرار للطالب

 .ستقالة أعضاء الهيئة اإلدارية والهيئة العامةقبول ا .1

  .اإلشراف على اجتماعات الهيئة العامة .6

 (23)المادة 

يتولى أعضاء الهيئية اإلداريية القييام بالمهيام التيي تخيول إلييهم كيل حسيب اختصاصيه، كميا يتيولى  

ات يجريهيا رئيس النادي تمثيل ناديه أميام المراجيع الجامعيية المختصية واإلشيراف عليى أي انتخابي

 .النادي والتنسيق بين الكلية المعنية وعمادة شؤون الطلبة

 

  نظيم أعمال النادي

 (28)المادة 

مدة عضوية الهيئة اإلدارية وما يتفرع عنها من اللجان سنة واحدة من تاريخ أخر انتخابات تجيري 

 .بعدها انتخابات جديدة

 (25)المادة 

 :التاليتينتزول العضوية في الحالتين 

 .الخطية الستقالةا .2

 فقدان أحد شروط العضوية  .1

 (20)المادة 

تعتبر اجتماعات الهيئة اإلدارية قانونية إذا حضرها رئييس النيادي وكيان عيدد األعضياء يزييد عين 

، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالية تسياوي األصيوات ييرجح 2+ النصف 

 .الجانب الذي صوت معه الرئيس

 (22)المادة 

 .يجوز لنائب الرئيس ترؤس جلسة الهيئة اإلدارية في حالة غياب رئيس النادي 

 (24)المادة 

 .لرئيس النادي وأمين السر حق دعوة الهيئة اإلدارية لالجتماع ويرسل مع الدعوة جدول األعمال

 (29)المادة 

مرات متتالية تسقا العضوية من الهيئة اإلدارية إذا تخلف العضو عن حضور جلسات الهيئة ثالث 

 .أو خمس مرات متقطعة دون عذر تقبله الهيئة

 

 (02)المادة 
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إذا خال منصب عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية ألي سبب كان يحيل محليه الطاليب اليذي يلييه فيي 

الترتيب في عدد األصوات في آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة وفي حالة تعذر ذليك تقيوم الهيئية 

 .عضو للمنصب الجديد بموافقة عمادة شؤون الطلبة اإلدارية باختيار

 (02)المادة 

إذا خال منصب الرئيس ألي سبب كان يعين رئيس الجامعية رئيسياً للنيادي بنياء عليى تنسييب عمييد 

 .شؤون الطلبة

 (00)المادة 

 .لسةتبلغ الهيئة العامة والهيئة اإلدارية قراراتها للعميد في موعد أقصاه ثالثة أيام من تاريخ الج

 (03)المادة 

تجتمع الهيئة العامة مرة كل عام ويجوز دعوتها الجتماعات غير عادية بقرار من رئيس النادي أو 

 .بناء على طلب ما يزيد على نصف عدد أعضاء الهيئة العامة

 (08)المادة 

 يكييون اجتميياع الهيئيية العاميية قانونييياً إذا حضييره نصييف عييدد أعضيياء الهيئيية العاميية وإذا لييم يكتمييل

 .النصاب يؤجل االجتماع لمدة أسبوع ويعتبر بعد ذلك قانونياً مهما بلغ عدد الحضور
 

 ةـــمالية األندي

 (05)المادة 

تبدأ السنة المالية لألندية ببدء العام الجامعي وتنتهي بنهايته وفق ميزانية معتميدة مين عميادة شيؤون 

 .الطلبة

 (00)المادة 

بنيك فيي الحيرم الجيامعي وتسيحب بتوقييع رئييس النيادي وأميين تودع أموال األندية باسمها فيي أي 

 .الصندوق مجتمعين معاً 

 (02)المادة 

 .يجري صرف أموال النادي بقرار من الهيئة اإلدارية في اجتماع قانوني 

 (04)المادة 

تساهم العمادة في تغطية بعض نفقات األندية وفقاً لموازنة عمادة شؤون الطلبة السينوية شيريطة أن 

 .تكون موثقة في ميزانية النادي

 (09)المادة 

  :منتتكون إيرادات األندية  

 .اشتراكات األعضاء· 2

 .مساهمة العمادة في دعم نشاطات النادي· 1

 .ريع النشاطات التي يقوم بها النادي وتوافق عليه عمادة شؤون الطلبة· 1

 .أية إيرادات أخرى يوافق عليها العميد· 5

 (:32)المادة 

تدقيق األمور المالية الخاصة باألندية من قبل محاسيب تنتدبيه اليدائرة الماليية فيي الجامعية لهيذا  يتم 

 .الغرض بناء على طلب عميد شؤون الطلبة
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 ةــام عامــأحك

 (32)المادة 

 .للعميد أن يفوض صالحياته المبينة في هذه التعليمات كال أو بعضاً منها إلى أحد نوابه أو مساعديه

 

 (30) المادة

ال يحل النادي إال بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد وفي هذه الحالة تؤول أموال النادي 

  .وموجوداته إلى العمادة

 (33)المادة 

 .لرئيس الجامعة البت في الحاالت التي لم يرد عليها نص بهذه التعليمات

 

 (24)المادة 
 .واإلجرائية التي يراها ضرورية ألحكام هذه المادةلرئيس الجامعة أن يصدر القرارات التنفيذية 
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تسمى هذه التعليمات تعليمات السكن الداخلي للطلبة في جامعة آل البيت ويعمل بها اعتبارا من (: 7)المادة 

 .م1/9/1994

يكون للعبارات واأللفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم  (:3)المادة

 .تدل القرنية على غير ذلك

 المملكة

 الجامعة

 رئيسال

 مجلس الجامعة

 السكن

 الطالب

 المشرف

 ولي أمر الطالب

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 .المملكة األردنية الهاشمية

 .جامعة آل البيت

 .رئيس جامعة آل البيت

 مجلس جامعة آل البيت

 .المنازل التي تخصصها الجامعة لسكن الطلبة

 .الطالب أو الطالبة، ولفظة الطلبة تعني الطالب والطالبات

 .على سكن الطالب أو المشرفة على سكن الطالباتالمشرف 

الشخص الذي يسميه الطالب وتعتمده الجامعة أو الجهة الممولة 

 .أو سفارة الدولة التي ينتمي إليها الطالب بجنسيته

 

 :يتم قبول الطلبة في السكن الداخلي لجامعة آل البيت وفق الشروط واإلجراءات التالية (:2)المادة 

 .لب مقبوال في الجامعة ومنتظما بالدراسة فيهاأن يكون الطا (أ 

 .أن يكون حسن السيرة والسلو  (ب 

 .أن تتوافر األماكن الشاغرة في السكن وفق األولويات التي تحددها عمادة شؤون الطلبة (ج 

أن يكون الطالب الئقا صحيا وخاليا من األمراض السارية بموجب شهادة من طبيب  (د 

 .ضالجامعة حسب نموذج يوضع لهذا الغر

أن يمأل الطالب نموذج طلب االلتحاق بالسكن في الوقت الذي تحدده عمادة شؤون  (ه 

 .الطلبة

أن يسدد الطالب رسوم السكن الفصلية التي تقررها الجامعة بما في ذلك رسم التأمين  (و 

الخاص بالسكن وذلك في بداية الفصل، أو يدفع تأمينات مقداره أجرة شهر واحد ريثما 

 .خالل الشهر األول يتمكن من دفع الرسوم

 .أن يوقع الطالب تعهدا بالتقيد باألنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة (ز 

 :يتم تجديد إقامة الطالب في السكن وفق الشروط واإلجراءات التالية (:4)المادة 

تعبئة نموذج تجديد السكن لدى عمادة شؤون الطلبة وتقديمه إلى المشرف خالل األسبوع  . أ

 .األخير من كل فصل دراسي

 .موافقة عميد شؤون الطلبة على التجديد . ب

دفع رسوم السكن في موعد أقصاه شهر من بداية الفصل الدراسي و إال اعتبر فاقدا لحقه  .ج

 .في السكن

 :يتقيد الطالب المقيم في السكن بما يلي(: 5)المادة 

 . الهدوء في السكن .أ 

  عليمات السكن الداخلي للطلبة في الجامعة
 من نظام منازل الطلبة المعمول به في جامعة آل البيت( 74)صادر بمقتضى المادة 

 7/9/7994 اريخ  71/1/5631صادرة عن رئيس الجامعة بموجب قرار رقم 
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 .التنظيف اليومي لغرفته وحسن ترتيبها .ب 

 .المحافظة على أثاث السكن ونظافته .ج 

 .المحافظة على أدوات زمالئه وعدم استعمالها دون إذن مسبق .د 

 .المبيت في المكان المخصص له وال يسمح بتغييره إال بإذن من المشرف .ه 

عدم السماح لألصدقاء واألقارب أو أي كان من خارج السكن بالمبيت في السكن أو البقاء  .و 

 .لزيارةفيه بعد الموعد المحدد ل

 .حظر التجول خارج أقسام المنامة بمالبس النوم .ز 

تجهيز الوجبات الخفيفة والقهوة والشاي في المكان المخصص لها ويمنع ذلك في غرف  .ح 

 .النوم

 .حظر إدخال المشروبات الروحية .ط 

 .حظر تداول الكتب والنشرات والمجالت المنوعة .ي 

 .ركة في المظاهراتحظر إعداد المنشورات المخلة باآلداب واألمن أو المشا .  

عدم استعمال السخانات ومكاوي المالبس داخل غرف النوم، ويتم ذلك في األماكن  .ل 

 .المخصصة لهذا الغرض

المحافظة على الحاجيات الثمينة أو إيداعها في صندوق األمانات لدى مشرف السكن وال  .م 

 .اناتتكون إدارة السكن مسؤولة عن فقدان الحاجيات التي ال تودع في صندوق األم

 .استعمال الهاتف للضرورة فقا ويكون الطالب مسؤوال عن المكالمات التي يطلبها .ن 

يكون استقبال الزائرين في قاعات االستقبال فقا ضمن المواعيد التي تحددها عمادة شؤون  .س 

 .الطلبة

 

 

تتولى عمادة شؤون الطلبة تنظيم محاضرات تثقيفية صحية خاصة فيما يتعلق باإلسعافات  -أ (:6)المادة 

 .األولية

على المشرفة اتخاذ اإلجراءات المناسبة في الحاالت المرضية والطارئة وإبالغ المعنيين  -ب

 .بذلك

 .على المشرفة اتخاذ الالزم من أجل المحافظة على السكن -ج

 :الب بالمبيت خارج السكن وفق الشروط واإلجراءات التاليةيسمح للط (:1)المادة 

ملء النموذج الخاص بالمبيت خارج السكن في عطلة نهاية األسبوع وأيام العطل الرسمية  .أ 

ويسمح بالمبيت فقا عند األقارب الوارد أسماؤهم في اإلقرار الذي وافق عليه ولي أمر 

 .الطالب

يام األسبوع وفي الحاالت االضطرارية يأخذ عدم السماح بالمبيت خارج السكن خالل أ .ب 

 .الطالب موافقة خطية من مشرف السكن

 .العودة إلى السكن في الموعد الذي يحدده المشرف .ج 

الحصول على إذن خطي من المشرف عند االشترا  في الرحالت التي تنظمها الجامعة  .د 

 .على أن يتم ذلك قبل بدء الرحلة بأربع وعشرين ساعة على األقل

 .السماح بالسفر خارج المملكة دون إذن مسبق من ولي أمر الطالبعدم  .ه 

يحدد رئيس الجامعة باالستناد إلى التقويم الجامعي، وبتنسيب من عمادة شؤون الطلبة بداية  -أ (:1)المادة 

 .كل فصل دراسي ونهايته ألغراض مواعيد إشغال السكن وإخالئه
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السكن لفصل دراسي واحد البقاء فيه لمدة أربعة يسمح للطلبة الراغبين في اإلقامة في ( 1) -ب

 .شهور وتستوفى منهم الرسوم على هذا األساس

يسمح للطلبة الراغبين في اإلقامة في السكن للفصلين األول والثاني البقاء فيه لمدة ( 3)

 .ثمانية شهور وتستوفى منهم الرسوم على هذا األساس

لسكن للفصلين األول والثاني والصيفي البقاء يسمح للطلبة الراغبين في اإلقامة في ا( 3)

 .فيه لمدة عشرة شهور وتستوفى منهم الرسوم على هذا األساس

إذا قبل الطالب في السكن خالل األسابيع األربعة األولى من بداية الفصل كما حدد في البند  -ج

تستوفى منه من هذه المادة تستوفى منه الرسوم عن الفصل كامال أما إذا قبل بعد ذلك ( أ)

 .رسوم تتناسب مع المدة المتبقية من ذلك الفصل

إن مخالفة الطالب المقيم في السكن لتعليمات السكن الداخلي تعرضه لواحدة أو أكثر من  -أ (:9)المادة 

 :العقوبات التالية

 .التنبيه الخطي والشفوي -1

 .اإلنذار بدرجاته األول والثاني والنهائي -2

 .السكن لفترة محددةالحرمان من ممارسة نشاطات  -3

 .التغريم بما ال يقل عن مثلي الثمن للشيء المتلف -4

 .الفصل من السكن لمدة فصل دراسي واحد -5

 .الفصل من السكن نهائيا -6

 .يوقع المشرف أو مدير المنزل عقوبة التنبيه. 1 -ب

 .من هذه المادة( أ)من البند ( 2، 1)يوقع عميد شؤون الطلبة العقوبتين . 2

من هذه المادة بناء ( أ)الواردة في البند ( 4، 3، 2)الجامعة العقوبات يوقع رئيس . 3

 .عميد شؤون الطلبة بعلى تنسي

من هذه المادة بناء على ( أ)الواردة في البند ( 6، 5)يوقع رئيس الجامعة العقوبات . 4

تنسيب لجنة التحقيق التي يتم تشكيلها لهذه الغاية بعد إعالمه بالمخالفة عن طريق 

 .د شؤون الطلبةعمي

 .تحدد الجهة المخصصة رسوم وأجور السكن الداخلي -أ (:73)المادة 

ويتم إعادته للطالب خالل شهر من ( دينارا 25)تكون قيمة رسم التأمين الخاص بالسكن  -ا

 .تخرجه أو تركه للسكن بعد الحصول على براءة ذمة من عمادة شؤون الطلبة

من الرسوم وال % 25األول من الفصل الدراسي ترد له إذا انسحب الطالب خالل الشهر  -ج

 .تعاد الرسوم لمن يتر  السكن بعد ذلك

من كل طالب يرغب في المبيت عن كل ليله من أيام ( 1.67)تستوفي الجامعة مبلغ  -د

 (.8)العطل بين الفصول الدراسية التي لم يرد ذكرها في المادة 

 .لطلبة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليماترئيس الجامعة وعميد شؤون ا (:77)المادة 
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ويعمييل بهييا ميين ( تعليمييات الييرحالت الطالبييية فييي جامعيية آل البيييت)تسييمى هييذه التعليمييات  (:7)المادة 

 .تاريخه

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إال إذا دلت القرينة على خيالف  (:3)المادة 

 :ذلك

 البيتجامعة آل : الجامعة

 رئيس جامعة آل البيت: الرئيس

 مجلس جامعة آل البيت: المجلس

 عميد الكلية المعني/ عميد شؤون الطلبة: العميد

 الرحلة التي تقوم بها أو تشرف عليها الجامعة: الرحلة

 رحالت حج وعمرة( جرحالت عامة، ( رحالت علمية، ب( أ: ثالث أنواعالرحالت  (:2)مادة 

وهي رحلة ذات هدف تعليميي خياص، يشيتر  فيهيا مجموعية مين الطلبية  :الرحلة العلمية.  أ

 .على مستوى الكلية أو الجامعة، داخل األردن أو خارجه، بشروط ُمعينة

وهي رحلية للترفييه، أو الزييارة، أو السيياحة، يشيتر  فيهيا مجموعية مين : الرحلة العامة. ب

 .ارجه، بشروط معينةالطلبة على مستوى الكلية أو الجامعة، داخل األردن أو خ

 : رحلة الحج والعمرة. ج

الرحلة العلمية التي تنظمها الجامعية لمجموعية مين طلبية ميادة فقيه العبيادات والسييرة . 1

 . النبوية في كلية الشريعة

 .رحلة العمرة الطوعية التي تنظمها الكليات األخرى لطلبة الجامعة. 2

ردن بطلب من رئيس القسم األكياديمي وبتنسييب مين عمييد تتم الرحلة العلمية داخل األ .أ (: 4)المادة 

 .الكلية المعني وموافقة الرئيس

تتم الرحلة العامة داخل األردن بطلب من أحد األندية الطالبية أو غيرهيا بتوصيية مين  .ب

 .عميد شؤون الطلبة وموافقة الرئيس

 .المختصة وموافقة الرئيستتم الرحلة العلمية إلى خارج األردن بطلب من عميد الكلية  .ج

 .تتم الرحلة العامة إلى خارج األردن بطلب من عميد شؤون الطلبة وموافقة الرئيس .د

تتم رحلة الحج أو العمرة بطلب من عميد كلية الشريعة أو عميد الكلية المعني، بموجب  .ه

 .كتاب رسمي يتضمن كشفاً بأسماء المشتركين فيها وموافقة الرئيس على الرحلة

تزويد دائرة الخيدمات  –يتولى عميد الكلية أو عميد شؤون الطلبة حسب مقتضى الحال . أ (:5)لمادة ا

 .بخطة الرحلة العلمية أو العامة قبل موعدها بأسبوع على األقل

تتولى دائرة الخدمات توفير وسيلة النقيل المطلوبية فيي الزميان والمكيان المحيددين فيي  .ب

 .الطلب

يلة النقييل المطلوبيية ألي سييبب يتييولى مييدير الخييدمات إبييالغ العميييد إذا تعييذر تييوفير وسيي .ج

 .المعني بذلك قبل موعد الرحلة بأربعة أيام على األقل

 

 

  عليمات الرحالت الطالبية في جامعة آل البيت
 م7/0/2102 اريخ ( 8/2102/2102)الصادرة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 
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 :يقدم طلب الرحلة على نموذج خاص ويتضمن هذا النموذج على (:6)المادة 

 .نوع الرحلة .أ

 .مدة الرحلة .ب

 .جهة الرحلة وبرنامجها المقترح .ج

 .للمشتركين فيهاالحد األقصى  .د

 .التكاليف التقديرية للرحلة ومقدار مساهمة الطالب .هـ

 .اسم المشرف على الرحلة .و

 يكون لكل رحلة مشرف واحد على األقل يتولى مسؤولية     .أ (:1)المادة 

 .اإلشراف على الرحلة يعينه العميد المختص                 

 .  مية أحد أساتذة المساقيشرف على الرحالت العل.  ب             

أحييد أسييتاذة كلييية )يشييرف علييى رحليية الحييج أو العمييرة، رئيسييا للبعثيية بصييفته مرشييداً دينييياً، .  ج             

وتراعى األولوية في تسميته، ويشار  في اإلشراف على رحلية الحيج أو العميرة ( الشريعة

دد أحد موظفي كلية الشريعة أو الكلية المعنية أو من يختاره الرئيس؛ على أن ال يتجياوز عي

 .المشرفين على الرحلة بموجب هذه الفقرة عن اثنين

 :يتولى المشرف األمور التالية (:1)المادة 

 .اإلعداد المسبق للرحلة .أ

 .إصدار التعليمات الخاصة للرحلة .ب

 .وضع البرنامج العام للرحلة واإلشراف على تنفيذه .ج

 .مراقبة الشؤون اإلدارية والمالية للرحلة .د

 .التقارير الالزمة للعميد المختص حسب طبيعة الرحلةتقديم  .هـ

 

 

من هذه التعليمات يحدد عدد المشرفين اإلداريين حسيب ميا ( 7)مع مراعاة ما ورد في المادة  (:9)المادة 

 :يلي

اليييرحالت العامييية داخيييل األردن مشيييرف إداري واحيييد أو أكثييير حسيييب عيييدد الطلبييية  .أ

 .المشتركين في الرحلة

 .مشتركاً  20األردن مشرف إداري لكل  للرحالت خارج .ب

تساهم الجامعة في نفقات الرحالت حسب نوع الرحلة، ويكون الحيد األقصيى لهيذه المسياهمة  (:73)المادة 

 :حسب الجدول التالي

رحليية علمييية ليييوم واحييد ال تسييتدعي المبيييت نفقييات التيينقالت أو تقييديم وسيييلة النقييل ميين . 1

 .الجامعة

 .ن يومرحلة علمية ألكثر م. 2

 .رحلة عامة ليوم واحد أو أكثر. 3

نفقات التينقالت أو تقيديم وسييلة النقيل مين الجامعية ونصيف نفقيات : رحلة الحج أو العمرة. 4

 .المبيت أو اإلقامة

عليى المشيتركين فييي الرحلية التقييد التييام بالتعليميات الخطيية والشييفوية التيي يصيدرها العميييد  (:77)المادة 

وكيل مين يخالفهيا يعيرض نفسيه إليى العقوبيات التأديبيية اليواردة فيي والمشرف على الرحلة، 

 .نظام تأديب الطلبة
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علييى الطالبييات المشييتركات فييي رحييالت تسييتدعي المبيييت أن يقييدمَن للعميييد المعنييي أو عميييد  (:73)المادة 

شؤون الطلبة إذناً خطياً من أوليياء أميورهن بالسيماح لهين باالشيترا  فيي الرحلية وال يجيوز 

 .بةاإلنا

الييرحالت امتييداد لحييياة الطلبيية، وكييل مييا هييو ممنييوع ومحظييور داخييل الحييرم الجييامعي يكييون  (:72)المادة 

 .ممنوعاً أو محظوراً خالل النشاطات المنظمة في الرحلة

يجيوز لليرئيس بتنسيييب مين عمييد شييؤون الطلبية السيماح لطلبيية الجامعية المتفيوقين وأعضيياء  (:74)المادة 

والفنية في الجامعة المشاركة في الندوات والمؤتمرات والمعسكرات المحلية الفرق الرياضية 

 .والدولية وتنظيم رحالت رسمية داخل األردن وخارجه وفق شروط خاصة يقرها الرئيس

 

يتم وضع أسس تقر من مجلس الجامعة الختيار المشرف اإلداري لرحلة الحج أو العميرة فيي  (:75)المادة 

تضييمن هييذه األسييس األولوييية والشييروط الواجييب توفرهييا فييي المرافييق كلييية الشييريعة بحيييث ت

 .اإلداري لرحلة الحج أو العمرة

 

في حال عدم توفر من تنطبق عليه أسس  اختيار المشرف اإلداري لرحلة الحج أو العمرة في  (:76)المادة 

 .عةكلية الشريعة فيتم مخاطبة رئيس الجامعة ليختار من يراه مناسبا من موظفي الجام

 

 .الرئيس والعمداء مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات (:71)المادة 
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تسمى هذه التعليمات تعليمات الحوافز التشيجيعية للطلبية المتمييزين فيي األنشيطة الالمنهجيية  (:7)المادة 

 .ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها

 

الرياضييية تقييدم الجامعيية الحييوافز التشييجيعية والييدعم المييالي للطلبيية المتميييزين فييي األنشييطة  (:3)المادة 

المعتمدة من قبل االتحاد الرياضي للجامعيات ( وتشمل األلعاب الرياضية الجماعية والفردية)

األردنية والهيئات الرياضية الرسمية في األردن وكذلك األنشطة الثقافية واالجتماعية والفنية 

 .واإلنتاج األدبي( الغناء، الموسيقى، الرسم والفنون التشكيلية)وتشمل 

 

تشكل لجان متخصصة لكل لعبة أو نشاط من قبل عميد شؤون الطلبة الختييار فيرق الجامعية  (:2)المادة 

الرياضية والفنية والثقافية واالجتماعية من طلبة الجامعة بميا فييهم قيائمتي التفيوق الرياضيي 

الفنييي ويكييون عييدد الفييرق الرياضييية المعتمييدة متوافقييا وتعليمييات اللجنيية األولمبييية األردنييية 

 .تحادات الرياضية المعنيةواال

 

يجوز منح الطاليب المتمييز أو الطلبية المتمييزين المشياركين فيي فيرق الجامعية الرياضيية أو  (:4)المادة 

الفنييية أو الثقافييية أو االجتماعييية مكافييأة مالييية لكييل واحييد فييي العييام الدراسييي الييذي حقييق فيييه 

 :آلتياإلنجاز أو التفوق ولمرة واحدة في العام الدراسي وفق ا

دينييار فييي حييال حصييوله أو حصييول فريقييه أو فرقتييه علييى المركييز األول فييي ( 300) - أ

 .البطولة أو النشاط على مستوى الجامعات األردنية أو العربية

دينييار فييي حييال حصييوله أو حصييول فريقييه أو فرقتييه علييى المركييز الثيياني فييي ( 200)  - ب

 .البطولة أو النشاط على مستوى الجامعات األردنية أو العربية

دينيار فييي حيال حصييوله أو حصييول فريقيه أو فرقتييه علييى المركيز الثالييث فييي ( 100)  - ت

 .البطولة أو النشاط على مستوى الجامعات األردنية أو العربية

وترصد هذه المكافآت في حساب الطاليب ليدى اليدائرة الماليية لغاييات الرسيوم الجامعيية، وال 

الطالبة مستفيداً من منحية أو بعثية مين جهية أخيرى ومسيددا / تصرف نقداً إال إذا كان الطالب

 .للرسوم

 

 :يشترط في الطالب المستفيد من هذه الحوافز ما يلي (:5)المادة 

ومشيياركات فييرق الجامعيية الداخلييية والخارجييية، وتعليمييات  التييزام الطالييب بتييدريبات - أ

 .مشرف النشاط وفق البرامج المعدة لذلك

  عليمات الحوافز التشجيعية للطلبة المتميزين في األنشطة الالمنهجية بالجامعة

 م22/4/2002 اريخ ( 222/2002/2002)صادرة عن مجلس العمداء بقرار رقم 

 من النظام المالي( أ( )29) استناداً إلى المادة
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وقت حصوله على الحافز، ويسيتثنى مين ذليك %( 60)أن ال يقل معدله التراكمي عن   - ب

الطالب المستجد الذي لم يكمل بعد فصله الدراسي األول من العام الجامعي الذي سيجل 

فيه
(1)

. 

أن ال يكييون قييد صييدر بحقييه أي عقوبيية تأديبييية وفييق نظييام تأديييب الطلبيية فييي الجامعيية   - ت

 .باستثناء عقوبة التنبيه

أن ال يكون قد تعرض لعقوبة ومنها الطرد أو الحرمان من المشياركة فيي النشياط مين   - ث

 .الجهات المنظمة

معنيي يلتزم مشرف النشياط برفيع اسيم كيل طاليب تنطبيق علييه الشيروط إليى الميدير ال  - ج

 .والذي يرفع تنسيبه إلى عميد شؤون الطلبة

 .رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات (:6)المادة 

 

 .يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات (:1)المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .2/3/2012تاريخ ( 228/2011/2012)تم تعديل البند بقرار مجلس العمداء رقم  (1)
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وزارة الصييحة ويمثلهييا وزييير الصييحة ويشييار إليهييا فييي هييذه االتفاقييية بييالفريق :  الفريووق األول

 . األول 

جامعة آل البيت ممثلة بيرئيس الجامعية ويشيار إليهيا فيي هيذه االتفاقيية بيالفريق :  الفريق الثاني

 . الثاني 

 : المقدمة 

حيث أن الفريق الثاني يرغب بتشغيل المركيز الصيحي داخيل الحيرم الجيامعي مين قبيل 

الفريق األول واالسيتفادة مين الخيدمات الطبيية والصيحية التيي يقيدمها الفرييق األول مين خيالل 

شفيات والمراكز الصحية التابعة ليه للمشيتركين والمنتفعيين والطيالب ليدى الفرييق الثياني المست

 : فقد اتفق الفريقان على ما يلي 
 

 (  7) المادة 
 

تعتبر مقدمة هذه االتفاقية وأي مالحق مرفقة بها جزءاً ال يتجزأ منها وتقرأ معها كوحدة واحيدة 

 . 
 

 (  3) المادة 
 

ات التالية حيثما وردت في هذه االتفاقية المعياني المخصصية لهيا يكون للكلمات والعبار

 . أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك 
 

الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائيية  :المعالجة 

واالختصاصيييية والعملييييات الجراحيييية واليييوالدة واألدويييية واإلقامييية فيييي المستشيييفيات 

 . غيرها من احتياجات المعالجة و

البطاقة التي يصدرها الفريق الثاني للمشتركين والمنتفعين التابعين له عليى  :البطاقة التـأمينية 

 . أن تكون سارية المفعول 

 

 (  2) المادة 
 

تشغيل المركز الصحي المتواجد في حرم الفريق الثاني مين قبيل الفرييق األول بموجيب 

 . ر جزء ال يتجزأ من هذه االتفاقيةاية وموقع من الفريقين ويعتبملحق يصدر لهذه الغ
 

 (  4) المادة 
 

 ا فاقية التأمين الصحي للطلبة 
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حيييث ال يتحمييل (  1) يسييتثنى ميين أحكييام هييذه االتفاقييية الحيياالت الييواردة بييالملحق رقييم 

الفريق الثاني أي نفقات معالجة لها والتي لن تقدم من قبل الفريق األول لمرضى الفرييق الثياني 

 .أجور المعالجة مسبقاً إال مقابل دفع 

 
 

 (  5) المادة 
 

يقييدم الفريييق األول المعالجيية للمشييتركين والمنتفعييين فييي المستشييفيات والمراكييز الصييحية  –أ 

التابعة له عند إبراز البطاقة التأمينيية وللطيالب عنيد إبيراز الهويية الجامعيية ميع الهويية 

 . الشخصية أو نموذج التحويل 
 

يقوم الفريق األول بتقديم المعالجة المتوفرة في المستشفيات والمراكز الصيحية التابعية ليه  –ب 

وحسب الدرجة المسجلة على البطاقة التأمينيية أو حسيب الدرجية المتيوفرة ليدى الفرييق 

األول للمشتركين والمنتفعين والطالب التابعين للفريق الثاني وحسب اآللية اليواردة فيي 

 ( . 2) الملحق رقم 
 

 (  6) المادة 
 

 تعتمد الئحية األجيور الموحيدة الصيادرة عين رئاسية اليوزراء والمبينية فيي الملحيق رقيم 

عند تسعير المعالجات التي أجريت لمرضى الفرييق الثياني مين قبيل المحاسيب المخيتص (  3) 

للفرييق األول بعييد االنتهياء ميين المراجعية ويييتم تيدوين كافيية اإلجيراءات الطبييية وختمهيا وتيينظم 

كشوفات مفصلة للمعالجات التي قدمت للمشتركين والمنتفعين والطالب التابعين للفرييق الثياني 

 . فريق األول ليقوم بدوره برفعه للفريق الثاني ليتم دفعها مباشرة وترفع لل

 

 ( 1) المادة 
 

يلتزم الفريق الثاني بدفع قيمة المطالبة الماليية المرفوعية ليه والتيي يسيتلمها بيأي وسييلة 

يوم من تاريخ اسيتالمها ، وفيي حيال ليم يقيم الفرييق الثياني (  60) متاحة من الفريق األول بعد 

 طالبييية الماليييية بعيييد انقضييياء هيييذه الميييدة ييييتم احتسييياب غرامييية ماليييية علييييه بقيمييية بيييدفع الم

من قيمة المطالبة اإلجماليية عين كيل شيهر تيأخير أو جيزء مين الشيهر لحيين السيداد % (  10) 

 . الكامل 
 

 (  1) المادة 
 

يتم دفع المطالبات بموجب شيكات صادرة عن الفرييق الثياني ألمير ميدير إدارة التيامين 

حي باإلضافة لوظيفته تبين قيمتها ورقم المطالبة المالية وتاريخ استحقاقها وبيان الفروقات الص

 . بكتاب رسمي معززاً مع الشيك وبيان الفروقات الناتجة عن عمليات التدقيق للفريق الثاني 
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 ( 9) المادة 
 

تلقييي  يلتييزم الفريييق األول بالتأكييد ميين هوييية الطالييب الجامعييية والشخصييية وأحقيتييه فييي

المعالجيية علييى حسيياب الفريييق الثيياني وذلييك بالتنسيييق مييع الفريييق الثيياني ووفييق اإلجييراءات 

والتعليمات والتشريعات المعمول بها لدى الفريق األول والتي يتم تزويد الفرييق الثياني بهيا مين 

 . قبل الفريق األول 
 

 (  73) المادة 
 

أي اتصييال بييين الفييريقين أن كييان لغايييات طلييب معلومييات ، تقرييير ، موافقيية ، إنييذار ، 

 . خطاب ، أعذار أو تبليغ يكون عن طريق المخاطبات الرسمية أو الفاكس أو الهاتف 
 

 (  77) المادة 
 

/ تكون دفاتر الفريق األول وقيود مطالباته أساساً لمطالبة الفريق الثاني إلثبيات أي أمير 

راسالت بين الفريقين متعلقة بهذه االتفاقية وتعتبر هذه الدفاتر والقيود بينة وقاطعة ونهائيية أو م

 . بعد سداد هذة المطالبات 

 

 

 (  73) المادة 
 

 : يتم االتصال بين الفريقين على العناوين التالية 
 

 جامعة آل البيت  الفريق الثاني  وزارة الصحة  الفريق االول 

 محافظة المفرق / جامعة آل البيت  العنوان  تالع العلي / التأمين الصحي  العنوان 

 6297000/02 ها    (  86)  ا . ص 

 2906 فرعي  06/ 5540934 الها   االرضي 

 02/ 6297055 رقم الفاكس 5516483/06 رقم الفاكس 
 

 (  72) المادة 
 

صييالحاً التصييال الفريييق اآلخيير بييه إذا غييير احييد الفييريقين عنوانييه فيبقييى العنييوان القييديم 

 .لحين إشعاره بالعنوان الجديد الذي يجب أن يكون واضحاً 
 

 (  74) المادة 
 

مدة هذه االتفاقية سنة كاملة تبدأ من تاريخ توقيعها وتجيدد تلقائيياً فيي حيال طليب إلغائهيا 

من احد الفريقين وقبل شهرين على األقل من انتهائها ، وللفريقين إصدار مالحق لهذه االتفاقيية 

 . موقعة من الفريقين وتعتبر جزءاً ال يتجزأ من أحكام هذه االتفاقية 
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 (  75) المادة 
 

حيييق ألي مييين الفيييريقين فسيييخ هيييذه االتفاقيييية فيييي حيييال إخيييالل الفرييييق األخييير بتنفييييذ ي

المترتبة عليه بموجب هذه االتفاقية في حال عدم التوصيل إليى حيل مين خيالل لجنية  تااللتزاما

يشكلها وزير الصحة لهذه الغاية من بيين أعضيائها منيدوب أو أكثير مين الفرييق الثياني دون أن 

 . ستيفاء أي منهما ألي حق من حقوقه الواردة فيها يؤثر ذلك سلباً على ا
 

 

 

 

 

 

 

 (  76) المادة 

في حال نشوء خالف أثناء تنفيذ هذه االتفاقية يتم حله ودياً من خالل اللجنية المنصيوص 

من هذه االتفاقية، وفي حال تعذر حله من خالل هذه اللجنية ييتم اللجيوء (  15) عليها في المادة 

 . ة في المملكة األردنية الهاشميةإلى المحاكم المختص
 

 ( 71) المادة 
  

في حال تعذر تنفيذ أي مادة من مواد االتفاقية أو أي جزء منها بسيبب خيارج عين إرادة 

الفريقين وال يكون له تأثير على جوهر االتفاقية يعتبر كأنه ليم يكين وال ييؤثر عليى صيحة بياقي 

 . المواد 
 

 (  71) المادة 
 

 . وأي مالحقة صادرة بموجبها الغيه  2008/  6/  18تعتبر االتفاقية الموقعة بتاريخ 
 

 ( 79) المادة 
  

تتكون هذه االتفاقية من تسعة عشر مادة بما فيهيا هيذة الميادة وتقيع عليى ثالثية صيفحات 

  2016/  1/  7بيد كل فريق نسخة ووقعت بتاريخ : وثالثة مالحق ومن نسختين أصليتين 
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 ( 7) الملحق رقم 

 االستثناءات
مراعوواة االسووتثناءات التاليووة فيمووا يتعلووق بمعالجووة المشووتركين والمنتفعووين والطلبووة موون 

 : التأمين الصحي في جامعة آل البيت لدى مستشفيات ومراكز وزارة الصحة 

 
 

المعالجيية التجميلييية بكافيية أنواعهييا ومستحضييراتها باسييتثناء مييا ينييتج عيين األمييراض  -1

 . والحوادث والحروق بموافقة الجامعة 

 . العالج الطبيعي والتأهيلي خارج المستشفيات بناء على موافقة الجامعة  -2

مييين قبيييل وزارة الصيييحة أو  المطييياعيم بأنواعهيييا أال ميييا ييييتم إقرارهيييا كسياسييية وقائيييية -3

 . جةالمعال

 ( .العنه ) معالجة العقم وموانع الحمل واإلخصاب والعجز الجنسي  -4

األطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حيادث والمفاصيل الصيناعية وكيذلك  -5

 . أجهزة خلع الوالدة وأية أجهزة طبية أخرى 

 . أجهزة السمع والنظر والعدسات الخارجية بأنواعها أال بموافقة الجامعة  -6

 . دث القضائية أذا كان المتسبب مجهول مع موافقة الجامعة الحوا -7

 .multi focalتصحيح البصر بالليزر والليز  بجميع الوسائل وعدسة  -8

معالجيية األسيينان مييا عييدا الخلييع والحشييوات الفضييية والحشييوات التجميلييية البيضيياء  -9

ومعالجييية القنيييوات السييينية بأنواعهيييا ومعالجييية أميييراض اللثييية والعملييييات الجراحيييية 

 . ألضراس العقل المطمورة وكسور الفكين باستثناء العمليات التجميلية للفكين 

 .عالج حب الشباب والكلف بأنواعه  -10

 .والدراسات الوراثية الفحوصات  -11

 .التشوهات الخلقية  -12

 .حاالت الوالدة للطالبات التابعات للجامعة  -13

الشامبو والصابون ومستحضرات الجلد التجميليية غيير الطبيية ومعجيون األسينان وأي  -14

 .مواد ال تندرج تحت مسمى األدوية 

 .اإلصابات والحوادث واألمراض الناتجة عن تناول الكحول والمخدرات  -15

 ( .اإليدز ) مة العوز المناعي المكتسب متالز -16

 . األجهزة الطبية المساعدة أال بموافقة الجامعة -17

 . أي حاالت ترى الجامعة إضافتها  -18
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 ( 3) الملحق رقم 
 

 آلية التعامل
 

 : التأكد من األهلية للحصول على الخدمات الصحية
 

قبل توفير أي تسهيالت أو خدمات يجيب عليى مقيدم الخدمية أن يتأكيد أن حاميل البطاقية 

التأمينييية هييو مؤهييل للحصييول علييى الخييدمات الصييحية ويطلييب ميين الطالييب إبييراز إثبييات 

 . الشخصية مع الهوية الجامعية 
 

 : يتقدم مقدم الخدمة بما يلي 

ة آل البيت بموجب الئحة األجيور إتباع إجراءات إعداد الفواتير المتفق عليها مع جامع -1

 . الطبية الموحدة الصادرة عن رئاسة الوزراء 

التأكد من صيالحية البطاقية التأمينيية الصيادرة مين جامعية آل البييت والتأكيد مين هويية  -2

 . الطالب الجامعية مع هوية األحوال الشخصية أو نموذج التحويل

 . تعبئة جميع خانات نموذج المعالجة من قبل الطبيب -3
 

 : حضير المطالبات 
 

 : يقوم مقدم الخدمة عند  حضير المطالبات مراعاة ما يلي 
 

 .تعبئة الرقم الوطني على كافة النماذج  – 1

 .تعبئة الرقم الجامعي للطالب  -2

تعبئيية كافيية المعلومييات بخصييوص األعييراض المرضييية والتشييخيص والرمييز التشخيصييي  -3

ICD  والخطة العالجية وغيرها . 

 .تأكد من ختم وتوقيع النموذج من قبل الطبيب المعالج ال -4

تفريغ المطالبات على كشف وإرساله إلى جامعة آل البيت عبر القنوات المتبعة في اليوزارة  -5

 . 

 .تعبئة الكشوفات بالقيم اإلجمالية للمطالبات  -6

 . تسليم المطالبات بعد التدقيق من قبل وزارة الصحة إلى مكاتب الجامعة  -7

تقييوم جامعيية آل البيييت بتسييديد المطالبييات خييالل فتييرة السييداد المتفييق عليهييا فييي االتفاقييية  -8

 .المبرمة

فيي حييال وجيود فروقييات بالتحصييل علييى جامعيية آل البييت أن تييذكر رقيم المطالبيية وقيمتهييا  -9

 . وسبب الفروقات 
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اإلجراءات المتعلقة بقبول الطلبة، استكمال إجراءات تسجيل  تقوم دائرة القبول والتسجيل على تنفيذ

الطلبة وانتقيالهم مين تخصيص إليى آخير وعمليية االنسيحاب واإلضيافة، إصيدار الوثيائق وإعيداد الشيهادات، 

إعييداد واسييتخراج الجييداول الدراسييية، رصييد نتييائج الطلبيية، اسييتخراج قييوائم بالطلبيية المنييذرين والمفصييولين 

 .ئحة الشرفوالموضوعين على ال

   2022/2022لعام  لدرجة البكالوريوس   رسوم الساعات المعتمدة 

  التخصص  اسم الكلية

 سعر الساعة المعتمدة الواحدة
  مجموع المبلغ المطلوب

 األردني بالدينار

غير 
  األردني
 بالدوالر

 عدد الساعات دوالر موازي عادي

 موازي عادي

 هكلية الشريع

 60 30 20 وأصولهالفقه 
375 565 1127.5 12 

 12 1127.5 565 375 60 30 20 أصول الدين

 150 50 30 اإلمامة والوعظ واإلرشاد
495 805 2207.5 12 

 100 40 25 القانون كلية القانون
435 685 1607.5 12 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 100 40 20 اللغة العربية وآدابها
375 685 1607.5 12 

 100 40 20 اللغة الفرنسية وآدابها
375 685 1607.5 12 

 100 40 20 التاريخ
375 685 1607.5 12 

 12 1607.5 685 375 100 40 20 اإلنجليزية وآدابها  اللغة

 

 12 1607.5 685 375 100 40 20 إنجليزي/إيطالي 

 12 1607.5 685 375 100 40 20 إنجليزي/إسباني 

 
 12 1607.5 685 495 100 40 30 انجليزي /فرنسي 

 
 12 1607.5 745 495 100 45 30 جغرافيا تطبيقية 

 كلية العلوم

 100 40 24 الرياضيات
423 685 1607.5 12 

 100 40 24 الفيزياء
423 685 1607.5 12 

 100 40 24 الكيمياء
423 685 1607.5 12 

 100 40 24 العلوم الحياتية
423 685 1607.5 12 

 100 45 30 التحاليل الطبية
495 745 1607.5 12 

 كلية إدارة المال واألعمال

 100 40 20 إدارة األعمال
375 685 1607.5 12 

 100 40 20 التمويل والمصارف
375 685 1607.5 12 

 100 40 20 المحاسبة
375 685 1607.5 12 

 100 40 20 اقتصاد المال واألعمال
375 685 1607.5 12 

 120 45 25 نظم المعلومات المحاسبية
435 745 1847.5 12 

 120 45 20 المحاسبة وقانون األعمال
375 745 1847.5 12 

 120 50 25 نظم المعلومات المالية والمصرفية
435 805 1847.5 12 

 200 55 40 التسويق الرقمي  
225 865 1607.5 22 

 100 40 20 السياسيةالعلوم  معهد بيت الحكمة
375 685 1607.5 12 

 كلية الهندسة

 125 50 30 هندسة العمارة
525 855 2035.5 13 

 125 50 30 الهندسة المدنية
495 805 1907.5 12 

 125 50 30 هندسة المساحة
495 805 1907.5 12 

 200 60 40 هندسة الطاقة المتجددة
615 925 2807.5 12 

 100 40 20 علوم األرض والبيئة التطبيقية والبيئةمعهد علوم األرض 
525 725 1707.5 13 

 :دائرة القبول والتسجيل
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 ديل ر  725رعوم القبول لبرل مج البي لوريو   م  البرل مج الع دي 

 
 ديل ر  335رعوم القبول لبرل مج البي لوريو   م  البرل مج الموازي 

 
 

 

 150 50 25 نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد  

460 855 2357.5 13 

كلية األمير الحسين بن عبدهللا 
 لتكنولوجيا المعلومات

 100 50 30 علم الحاسوب
525 855 1707.5 13 

 130 60 40 االصطناعيعلم البيانات والذكاء 
655 985 2097.5 13 

 100 50 30 نظم المعلومات الحاسوبية
525 855 1707.5 13 

 100 50 30 نظم المعلومات اإلدارية
525 855 1707.5 13 

 250 25 50 أمن االنظمة والمعلومات  
225 1180 2357.5 25 

كلية األميرة سلمى بنت عبدهللا 
 100 50 30 التمريض للتمريض

555 905 1707.5 14 

 كلية العلوم التربوية

 120 40 25 التربية البدنية
495 775 2102.5 14 

 100 40 25 التربية الخاصة
435 685 1607.5 12 

 100 40 20 معلم الصف
375 685 1607.5 12 

 100 40 20 تربية الطفل
375 685 1607.5 12 

 والدبلوم العالي  (العادي)لبرنامج الماجستير رسوم الساعات المعتمدة 

 التخصص

اردني 
 (دينار)

غير اردني 
 (دوالر)

 الساعاتعدد  مجموع المبلغ 

 (دينار)اردني 
غير اردني 

 (دوالر)

 9 1491.5 555 112.5 50 الدبلوم العالي

 2 - 245 - 20 الدبلوم العالي خارج اوقات الدوام الرسمي 

 2 2522 555 200 50 الدبلوم العالي في اللغة العربية للناطقين بغيرها

الدبلوم العالي في اللغة العربية للناطقين بغيرها خارج 
 - 20 اوقات الدوام الرسمي 

245 - 2 

 6 1722.5 580 150 50 التخصصات اإلنسانية

 6 2052.5 690 180 60 التخصصات العلمية

 6 1722.5 820 150 90 االقتصاد والمصارف اإلسالمية

 6 2052.5 750 180 70 الجيولوجيا التطبيقية

 6 1722.5 640 150 60 تعليم اللغة اإلنجليزية بالحاسوب

 6 1542.5 555 120 50 االقتصاد والتعاون الدولي

 6 2172.5 750 200 70 تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 6 2022.5 700 200 70 لغويات

 6 2022.5 700 200 70 األدب والنقد

 6 1722.5 555 150 50 السياسات التربوية

 6 2172.5 930 200 100 عناية حثيثة / تمريض صحة البالغين 

 6 2172.5 930 200 200 تمريض صحة المجتمع 

 2 202205 220 200 20 ادارة االعمال التنفيذي 

 2 222205 220 200 20 علوم المعلومات الجغرافية

 2 222205 220 200 20 هندسة العمارة 
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 ومعاهد الجامعة لمرحلة البكالوريوسالتخصصات التي تطرحها كليات 

يقبل الطلبة في احدى التخصصات التالية تنافسياً على البرنامج العادي حسب اسس القبول الصادرة عن مجلس التعليم       (2
 0العالي سنوياً 

 0الجامعة سنوياً يقبل الطلبة في احدى التخصصات التالية على البرنامج الموازي حسب التعليمات الصادرة عن       (2
يقبل الطلبة في احدى التخصصات التالية التي تناظر تخصصات في كليات المجتمع تجسيراً حسب اسس القبول الصادرة عن       (5

 0مجلس التعليم العالي سنوياً 
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/
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 الفقه وأصوله


    57% 031 

 أصول الدين


    57% 031 

االمامة والوعظ 
 واالرشاد




    57% 031 

ن
نو

قا
 ال

ية
كل

 

               57% 040 القانون

ية
سان

الن
 ا
وم

عل
وال

ب 
دا
آل
 ا
ية

كل
 

               57% 031 اللغة العربية وآدابها

             57% 031 التاريخ

اللغة االنجليزية 
 وآدابها

              57% 031 

               57% 031 اللغة الفرنسية وآدابها

ايطالي /اللغة واالدب
 انجليزي -

              57% 031 

اسباني /اللغة واالدب
 انجليزي -

              57% 031 

فرنسي /اللغة واالدب
 انجليزي -

              57% 031 

             57% 031 الجغرافيا التطبيقية

ية
بو

ر
الت

م 
لو

لع
 ا
ية

كل
 

       57% 031 معلم الصف

       57% 031 تربية الطفل

       57% 132 التربية الخاصة

         57% 132 التربية البدنية

وم
عل

 ال
ية

كل
 

             57% 031 الرياضيات

               57% 031 الفيزياء

               57% 031 الكيمياء

               57% 031 العلوم الحياتية

العلوم الطبية 
 المخبرية

                          51% 041 
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ية
ر
دا
إل
 ا
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د 
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قت
ال
 ا
ية

كل
 

اقتصاديات المال 
 واألعمال

            57% 031 

             57% 031 إدارة األعمال

             57% 031 التمويل والمصارف

             57% 031 المحاسبة

نظم المعلومات 
 المحاسبية

            57% 031 

المحاسبة وقانون 
 االعمال

            57% 031 

نظم المعلومات 
 المالية والمصرفية

            57% 031 

             57% 031 التسويق الرقمي

مة
حك

 ال
ت

بي
د 

عه
م

 

             57% 031 العلوم السياسية

سة
ند

له
 ا
ية

كل
 

                         01% 057 هندسة العمارة

                         01% 051 الهندسة المدنية

                         01% 051 هندسة المساحة

هندسة الطاقة 
 المتجددة

                        01% 051 
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علوم األرض والبيئة 
 التطبيقية

                57% 031 

نظم المعلومات 
الجغرافية 

 واالستشعار عن بعد
                    57% 031 
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             57% 031 علم الحاسوب

علم البيانات والذكاء 
 االصطناعي

            57% 031 

نظم المعلومات 
 الحاسوبية

            57% 031 

نظم المعلومات 
 اإلدارية

      57% 031 

امن االنظمة 
 والمعلومات

            57% 031 
ى 
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هللا 
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                           51% 031 التمريض 
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 وخارج اوقات الدوام الرسمي (دولي)لبرنامج الماجستير رسوم الساعات المعتمدة 

 التخصص
 (دينار)اردني 

غير اردني 
 (دينار)

 عدد الساعات مجموع المبلغ

 (دينار)غير اردني  (دينار)اردني 

 6 2700 1120 300 100 التخصصات اإلنسانية

 6 3200 1370 350 120 التخصصات العلمية

 6 2390 1250 215 100 تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 2 2390 1550 215 250 تمريض صحة المجتمع

 2 2400 1240 250 220 ادارة االعمال التنفيذي

 2 2180 1370 180 220 علوم المعلومات الجغرافية

 2 2180 1370 180 220 هندسة العمارة

 
 

 

 ( تخصصات انسانية) الدكتوراةلبرنامج  رسوم الساعات المعتمدة 

 نوع البرنامج 

اردني 
 (دينار)

غير اردني 
 (دينار)

 عدد الساعات مجموع المبلغ 

 (دينار)غير اردني  (دينار)اردني 

 6 2700 830 300 80 عادي

 6 3600 1525 400 175 دولي
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 الجامعية والخدمات القبول رسم
 القبول رسم البرنامج

 لمرة تدفع)
 (واحدة

 التامينات
 لمرة تدفع)

 (واحدة

 رسوم
 اخرى

 تدفع)
 (فصليا

 امتحانات
 مستوى

 تدفع)
 لمرة
 (واحدة

 مصادر
 تعليمية

 تدفع)
 ( فصليا

 المجموع

 135-  30 40 50 15 (عادي نظام) بكالوريوس

 205-  30 100 50 25 (موازي) بكالوريوس

 $407.5-  $60 $197.5 $75 $75 (دوالر) اردني غير  بكالوريوس
 105- -  40 50 15 عالي دبلوم

 280 25-  55 50 150 انسانية تخصصات( العادي النظام) ماجستير

 330 75 - 55 50 150 علمية تخصصات( العادي النظام) ماجستير

 $822.5 $100 - $197.5 $75 $450 انسانية تخصصات(دوالر) اردني غير ماجستير

 $972.5 $250 - $197.5 $75 $450 علمية تخصصات( دوالر) اردني غير ماجستير

 تخصصات( اردني) الرسمي الدوام اوقات خارج ماجستير
 انسانية

300 50 100 - 70 520 

 تخصصات( اردني) الرسمي الدوام اوقات خارج ماجستير
 علمية

300 50 150 - 150 650 

 900 100 - 250 50 500 انسانية تخصصات( اردني غير)دولي ماجستير

 1100 300 - 250 50 500 علمية تخصصات(  غيراردني)دولي ماجستير

 350 50 - 100 50 150 (اردني) العادي البرنامج دكتوراه

 900 150 - 300 50 400 (اردني غير) العادي البرنامج دكتوراه

 475 75  150 50 200 (اردني) الرسمي الدوام اوقات خارج دكتوراه

 1200 250  400 100 450 (اردني غير) الدولي البرنامج دكتوراة

 

 رعوم طمب ا ا لا  ك                                 
 

 اردليغير  اردلي ب لديل ر لوع طمب ا لا  ك

 ب لديل ر

 25 25 بكالوريوس موازي

 25 25 بكالوريوس تربية بدنية عادي

 35 35 بكالوريوس تربية بدنية موازي

 25 25 بكالوريوس هندسة عماره عادي

 35 35 بكالوريوس هندسة عمار موازي

 70 15 دبلوم عالي

 70 15 ماجستير عادي

 70 30 ماجستير دولي

 100 25 دكتوراه عادي

 150 40 دكتوراة دولي
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الرسوم الجامعية كاملة للطالب أو ذويه بعد إتمام عملية براءة الذمةة مةن الجامعةة فةي أي مةن ترد  :جو   
 :الحاالت اآلتية

 .وفاة الطالب خالل ذلك الفصل. أ 
الرسةةوم المدفوعةةة للفصةةل الدراسةةي الالحةةق للفصةةل الدراسةةي الةةذي فصةةل فيةةه الطالةةب مةةن . ب

 .د له الرسوم المدفوعةالجامعة نهائياً، أما في حالة الفصل المؤقت فترص
 .الغاء قبول الطالب في البرامج او التخصص من قبل الجامعة  –ج 

إذا انتقل الطالب المستجد المقبول من خةالل لجنةة القبةول الموحةد فةي الجامعةات ا ردنيةة إلةى  -أ   :ث لي    
معتمةدة التةي جامعة أردنية رسمية أخرى وأبلغ الجامعة خطياً بذلك فيتم تحويل رسةوم السةاعات ال

وذلك إذا تم االنتقال حتى نهاية ا سةبو  الاالةم مةن %( 100)سجلها إلى الجامعة ا خرى بنسبة 
 .بداية الفصل الدراسي المحدد ، شريطة حصوله على براءة ذمة حسب ا صول

ترصةةد رسةةوم السةةاعات المعتمةةدة فةةي حالةةة ت جيةةل الدراسةةة للفصةةل الدراسةةي ، وال يةةتم رد  –ب 
 . رغب الطالب باالنسحاب على الفصل الذي يلي فصل الت جيل  الرسوم اذا

علةى الفصةل الدراسةي نفسةه الةذي قبةل فيةه بالجامعةة ، (طلبةه جةدد ) إذا انسحب الطالةب المقبةول   :ث لث    
 :  برنامج فيها ، فيستحق ترصيد الرسوم الجامعية بالنسب اآلتية  أيوعلى 

اذا كان االنسةحاب خةالل االسةبو  االول مةن تةاريخ القبةول فةي %( 100)ترد الرسوم بنسبة  . أ
 .  الجامعة 

اذا كةان االنسةحاب خةالل االسةبو  الاةاني مةن تةاريخ القبةول فةي %( 90)ترد الرسوم بنسةبة  .ب
 .  الجامعة 

يةة االسةبو  اذا كةان االنسةحاب خةالل االسةبو  الاالةم وحتةى نها%( 50)ترد الرسوم بنسبة  .ج
 .  الرابع من تاريخ القبول في الجامعة 

  . دائرة القبول والتسجيل هي الجهة المعتمدة لتحديد تاريخ القبول . د
على الفصل الدراسي الذي تةم ترصةيد الرسةوم عليةه ( طالب قدماء ) اذا انسحب الطالب المقبول  :رابع   

 : بالنسب اآلتية  برنامج فيها فيستحق ترصيد الرسوم الجامعية أيوعلى 
 . اذا كان االنسحاب قبل بداية السحب االضافة % (  100) ترد الرسوم بنسبة  –ج     
 .اذا كان االنسحاب خالل فترة السحب واإلضافة % ( 90) ترد الرسوم بنسبة  –ب     
اذا كةان االنسةحاب بعةد فتةرة السةحب واإلضةافة وحتةى نهايةة % (  50) ترد الرسوم بنسبة  –ج          

 . االسبو  الرابع من بداية الفصل الدراسي الذي تم انسحابه فيه 
 . دائرة القبول والتسجيل هي الجهة المعتمدة لتحديد تاريخ القبول  -د
 . المبينة في البند االااً  ال ترد اية رسوم اذا كان االنسحاب بعد المدد :ذ مع   
ال ترد الرسوم في حالة استحقاق ردها ما لم يتم عمل براءة ذمة من قبل مسةتحقيها ، ويعتمةد اول  :ع دع   

 . تاريخ مابت على براءة الذمة من قبل جهات الجامعة لغايات رد الرسوم 
 : يد في الحاالت التالية تحول الرسوم الجامعية من الرقم القديم للطالب الى الرقم الجد :ع بع 

 جع  رد الرعوم الج معيا لمطمبا في ج معا آل البيا
  75/1/3371ا ريخ ( 24/3376/3371)  در   ن مجم  األمل ء بقراري رأم 

لمطمبا في  3339لعلا (  33)من أ لون الج مع ا ا ردليا رأم ( ز /  77) اعال دا لمم د  
 ج معا آل البيا 
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تحول كامل الرسوم الجامعية التي قام الطالب بدفعها باستاناء طلب االلتحاق في حالة قبول  - أ

 ( .الطلبة الجدد ) الطالب في تخصص جديد خالل الفصل الدراسي الذي قبل فيه 

 تحول رسوم الساعات المعتمدة والت مينات في حال قبول الطالب في تخصص جديد  - ب

 ( بة قدماء طل)  

يعتبر المبلغ الزائد عن الرسوم رصيداً مدوراً ، ويصرف فةي الحةاالت اآلتيةة شةريطة ان ال يكةون  :ث مل   
 :الطالب منذراً او عليه مستحقات مالية 

 .في حالة التخرج او االنسحاب او الفصل من الجامعة  - أ

 .االبتعام اذا كان الطالب مبعوااً على نفقة جهة ايفاد ولم ينهي ساعات  - ب

اذا كان الرصيد بسبب الغاء شعبه او تزيد على العبء الدراسي للطالب ، بسبب فروقةات رسةوم  –ج 
 .الدراسه الخاصة 

في جميةع الحةاالت السةابقة يجةب احضةار موافقةة خطيةة علةى صةرف الرصةيد باسةم الطالةب مةن  :ا عع   
 . تبر  من أي جهة كانت الجهة المعنية في حال اذا كان اصل الرصيد عباره عن شيك او 

يبةةت مجلةةس العمةةداء فةةي الحةةاالت التةةي لةةم يةةرد عليهةةا نةةص فةةي هةةذه االسةةس او فةةي االشةةكاليات :   شرررا  
 . الناجمة عن تطبيقها 

 . تلغي هذه االسس أي اسس او قرارات سابقة تتعارض معها :    دي  شر
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 (:7)المادة 

، ويعمل بها اعتباراً (تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة آل البيت)تسمى هذه التعليمات  (أ 

 .م2016/2017من بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 .يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها ما لم تدل القرينة على خالف ذلك (ب

 
 .جامعة آل البيت :ةالجا معـــــــــــــ

 .المعهد في الجامعة/عميد الكلية :العميـــــــــــــــــد

 .أي كلية في الجامعة :الكليـــــــــــــــــة

 .أي معهد في الجامعة :المعهــــــــــــــــد

القســـــــــــــــــوووـم

: 

 .أي قسم في الكلية أو المعهد

 .الثاني من كل عام جامعيالفصل األول أو  :الفصل الــعــادي

السوووووووووووووووووووووووووووووونة 

 :الدراسيـــة

مدة كل منهما سوتة عشور أُسوبوعاً ( األول والثاني)فصالن دراسيان إجباريان 

عشورة أسوابيع  ثمانيوة او  شمل مدة االمتحاناتن وفصالً صيفياً اختيارياً مد وه

 . شمل فترة االمتحانات

اعة ــالس

 :المعتمدة

 :لكل مادة في الخطة الدراسية كما يلييجري احتساا الساعات المعتمدة 

سوت عشورة سواعة  دريسوية بموا ( 76)حساا ساعة معتمدة واحدة لكل . 7

 .في ذلك االمتحانات

سووت عشوورة حصووة عمليووة أو ( 76)حسوواا سوواعة معتموودة واحوودة لكوول . 3

 .ميدانية مدة كل منها ساعتان فعليتان على االقل

شور لقواء منتظمواً ال  قول سوت ع( 76)حساا سواعة معتمودة واحودة لكول . 2

 .مدة كل منها عن ساعة لمواد الندوات والبحوث

عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في الفصل الدراسي  :العبء الدراســي

 .الواحد

 

 
لمسجلين لنيل درجة اتطبق هذه التعليمات على طلبة جميع كليات الجامعة ومعاهدها المنتظمين  (:3)المادة 

   . البكالوريوس

 الخطط الدراسية

يقر مجلس العمداء الخطا الدراسية التي تؤدي إلى نيل درجة البكالوريوس في التخصصات التي  (:2)المادة 

تقدمها كليات الجامعة ومعاهدها، وذلك بناًء على اقتراحات مجالس األقسام وتوصيات مجالس الكليات 

 .والمعاهد
 

 

 جامعة آل البيتفي   عليمات منح درجة البكالوريوس
 72/1/3376 اريخ ( 241/3375/3376)بقرار رقم ( 24/3375/3376)صادرة عن مجلس العمداء بجلسته رقم 

 م7991لسنة ( 17)من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت رقم ( 2)بموجب المادة 
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 (:4)المادة 

 .توضع الخطا الدراسية على أساس نظام الساعات المعتمدة( أ

ثييالث سيياعات معتمييدة، ويجييوز بقييرار ميين مجلييس ( 3)يحييدد لكييل مييادة ميين مييواد الخطييا الدراسييية  (ب

 .العمداء أن تقل أو تزيد على ذلك
 

يكيون الحيد األدنيى للسياعات المعتميدة المطلوبية لنييل  عليى أنتنظم الخطيا الدراسيية فيي الجامعية (: 5)المادة 

 :يأتيدرجة البكالوريوس للتخصصات التي تطرحها الكليات والمعاهد كما 

 عدد الساعات المعتمدة                           المعهد/ الكلية 

 132 كلية الشريعة             

 141 كلية القانون            

 132 داب والعلوم اإلنسانيةاآلكلية             

  132 الرياضيات  / العلومكلية              

     132      يزياء                                     الف/ كلية العلوم             

    132   لكيمياء                                      ا/ كلية العلوم              

 132     وم الحياتية                              العل/ كلية العلوم             

        139     العلوم الطبية المخبرية                    / كلية العلوم             

  132 االقتصاد والعلوم االداريةكلية             

 132 العلوم السياسية/بيت الحكمةمعهد             

 165 هندسة العمارة/كلية الهندسة            

 162 الطاقة المتجددةهندسة /كلية الهندسة            

 162 المدنيةهندسة ال/كلية الهندسة            

 162 المساحةهندسة /كلية الهندسة            

 132 علوم األرض والبيئةمعهد             

 132 لتكنولوجيا المعلومات عبد هللابن كلية األمير الحسين            

 132 للتمريض عبد هللاكلية األميرة سلمى بنت            

 132 كلية العلوم التربوية 

 135 علوم الطيران/علوم الطيرانكلية            

 132 المراقبة والمالحة الجوية/علوم الطيرانكلية            
 

تيوزع السياعات المعتميدة المطلوبية لنييل درجية البكيالوريوس فيي كلييات الجامعية ومعاهيدها عليى  (:6)المادة 

 :اآلتيالنحو 

 .ساعة معتمدة( 27) متطلبات الجامعة ( أ

 .على األقل من مجموع الساعات المعتمدة%( 15) متطلبات الكلية ( ب

 .المعتمدة على األقل من مجموع الساعات%( 60( )التخصص) متطلبات القسم ( ج

 .ساعات معتمدة( 3) حرة مادة*  
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 : اآلتيةتشتمل الخطا الدراسية لكل تخصص تمنح فيه درجة البكالوريوس المواد  (:1)المادة 

 : متطلبات الجامعة: أوال
تشكل أرضية مشتركة لطلبة الجامعة كافة، الهدف منها ساعة معتمدة سبع وعشرون ( 27)يخصص لها 

زيادة قدرة الطالب على مهارات التواصل والتعبير باللغتين العربية واإلنجليزية وتعزيز انتمائه الوطني وفهمه 

 :وتشمللحضارة أمته وفكرها وإثراء معرفته في مجاالت المعرفة االنسانية واالجتماعية والعلمية والتقنية، 
 ساعة معتمدة و شمل( 72) وهي البيت آل جامعة في البكالوريوس درجة لنيل الدراسية الخطة في الجامعة اتمتطلب

 :التالي

 :ساعة معتمدة وهي( 81)يخصص لها : المتطلبات اإلجبارية .أ 

 اعم المع ك رأم المع ك ا
الع   ا 
 المعامد 

 الماطمب الع بك

 - 5 الثقافة اإلسالمية 5002200 2

 - 5 النظم اإلسالمية 5002202 2

 - 5 * العلوم العسكرية 5002220 5

 - 5 التربية الوطنية 5002222 4

 5 )2(اللغة العربية  5002220 5
امتحان النجاح في 

 المستوى

 5 )2(اللغة اإلنجليزية  5002222 2
النجاح في امتحان 

 المستوى

  22 المجموع

 
السماح للطلبة الوافدين لمن يرغب بدراسة مادة اختيارية من مواد متطلبات الجامعة االختيارية * 

 . كبديل عن مادتي التربية الوطنية والعلوم العسكرية 

 :ساعات معتمدة( 9)يخصص لها و المتطلبات االختيارية .ا 

 : المساقات التالية ضمنساعات معتمدة ( 3)ويخصص لها  مجال العلوم اإلنسانية .1

 اعم المع ك رأم المع ك ا
الع   ا 
 المعامد 

الماطمب 
 الع بك

 - 5 )2(اللغة األلمانية  5002222 2

 - 5 )2(اللغة الفارسية  5002225 2

 - 5 )2(اللغة التركية  5002224 5

 - 5 تاريخ القدس 5002225 4

 - 5 تاريخ الحضارة االسالمية 5002222 5

 - 5 مدخل إلى التربية 5002220 2
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 : المساقات التالية ضمنساعات معتمدة ( 3)االجتماعية واالقتصادية ويخصص لها مجال العلوم . 7

 اعم المع ك رأم المع ك ا
الع   ا 
 المعامد 

الماطمب 
 الع بك

 - 5 تنظيم األسرة والمجتمع 5002202 2

 - 5 القانون في حياتنا 5002222 2

 - 5 الديمقراطية وحقوق االنسان  5002225 5

 - 5 منهجية البحث العلمي 5002240 4

 - 5 أخالقيات المهنة  5002242 5

 - 5 المهارات الحياتية 5002225 2

 - 5 التربوي مدخل إلى علم النفس 5002222 2

 - 5 الريادة واالبتكار 5002242 2

 
 
 

المساقات  ضمنساعات معتمدة ( 3)والتكنولوجيا والصحة ويخصص لها  الطبيعيةمجال العلوم  .7

 : التالية

 

 

 اعم المع ك رأم المع ك ا
الع   ا 
 المعامد 

الماطمب 
 الع بك

2 5002204 
االعجاز العلمي في القرآن 

 الكريم
5 - 

 - 3 الفيزياء في حياتنا 5002250 2

 - 5 بيولوجيا اإلنسان 5002252 5

 - 5 البيئة والتلوث البيئي 5002252 4

 - 5 مدخل إلى علم الفلك 5002255 5

 - 5 السالمة المرورية 5002250 2

 - 5 التربية االعالمية والمعلوماتية 5002222 2

 - 5 الثقافة المعلوماتية  5002220 2

أما فيما يتعلق بامتحانات المستوى، يتوجب على كافة الطلبة المسجلين التقدم لالمتحان في اللغة  :ما ظا
العربية واللغة االنجليزية والحاسوب على ان يسجل الطالب الذي يخفق في النجاح في أي من هذه 

 :المساقات هي هاالمتحانات مساقاً استدراكياً خارج خطته الدراسية وهذ
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 : االستدراكيةالمساقات 

 اعم المع ك رأم المع ك ا
الع   ا 
 المعامد 

 الماطمب الع بك

 - 5 22 اللغة العربية 5002020 2

 - 5 22 اللغة االنجليزية 5002022 2

 - 5 22حاسوب  5002020 5

 
 

المواد ، وتشمل مجموعة على األقل من مجموع الساعات المعتمدة%( 07) تشكل :الكلية متطلبات -8 :ثانياً 

التي يحتاجها طلبة الكلية كافة لتزويدهم بقاعدة معرفية مشتركة وثيقة الصلة بالمجال العام للتخصص، كما 

تشمل المواد التي تشكل حالة تكاملية مع مواد التخصص، وال يشترط ان تكون هذه المواد من المواد التي 

 .تطرحها الكلية، او أحد اقسامها االكاديمية

على األقل من مجموع الساعات المعتمدة، وتراعي %( 60) تشكل :(التخصص) سمالق متطلبات -2

 :األقسام فيها ما يأتي

تتكون متطلبيات التخصيص مين ميواد إجباريية وميواد اختياريية تغطيي جوانيب التخصيص  (أ

 .بشكل متوازن

زييز ، وكيذلك تعيراعي القسم توزيع الساعات المعتمدة بين المواد اإلجباريية واالختياريية (ب

العالقيية مييع التخصصييات المسيياندة االخييرى ضييمن الكلييية الواحييدة بشييكل خيياص ومييع 

  .التخصصات األُخرى في الجامعة بشكل عام
 

  (:1)المادة 

 .تصنف المواد التي ترد في الخطة الدراسية على أساس مستويات أربعة أو خمسة( أ

 .مادةمع كل ( إن وجدت)تثبت المتطلبات السابقة أو المتزامنة  (ب

المعهييد التييي تطرحهييا والقسييم الييذي يدرسييها ومسييتواها / تعطييى كييل مييادة رقميياً يييدل علييى الكلييية  (ج

 .وموضوعها وتسلسلها

 (.الفعلية)وعدد ساعات المختبر األسبوعية أو التطبيقية  الساعات المعتمدةيذكر إزاء كل مادة عدد  (د

لبهيا السييابق، وفيي حالية حييدوث ذليك فييإن ال يجيوز للطالييب أن ييدرس مييادة ميا قبيل أن يييدرس متط (هيـ

 .الغيينتسجيله وعالمته في تلك المادة يعتبران 

يجوز للطالب أن يأخذ مادة ومتطلبها السابق في الفصل نفسه إذا كان قد درس المتطلب السيابق وليم  (و

 .ينجح فيه

ه  مع موودأ أ  دووب( 63أ   63)يجوو ز لالبلووم الم علووإ هاووخ ته ووبر سل ووا الدزادووي  مووب   يزيوود هوو   (ز
 .يدزس مبدأ  م لاع ب فإ الفصل الدزادإ ذا ا 
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 مدة الدراسة والعبء الدراسي

  (:9)المادة 
بميا  ،مدة كل منهما ستة عشر أسبوعاً ( إجباريين)تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين عاديين  (أ

أسيابيع بميا فيهيا  عشرة ثمانية او وقد يضاف إليهما فصل صيفي اختياري مدته ،فيها االمتحانات

 .االمتحانات

أو أربيع  ،مدة الدراسية لنييل درجية البكيالوريوس للطاليب العيادي بعيبء عيادي هيي ثمانيية فصيول (ب

 .أو خمس سنوات دراسية ،عشرة فصول كلية الهندسةسنوات دراسية، وتكون في 

صصات في مدة تقل عين ثيالث ال يجوز للطالب أن يحصل على درجة البكالوريوس في جميع التخ (ج

 .ات كلية الهندسةتخصص وعن أربع سنوات فيسنوات دراسية 

ال يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب مسجالً في الدراسة للحصول عليى درجية البكيالوريوس  (د

 .سنوات فتكون سبع تخصصات كلية الهندسةسنوات باستثناء  ستفي جميع التخصصات على 

وبموافقة مجلس العمداء التمديد للطالب الذي استنفذ المدة المسموح بها للحصول على درجية يجوز ( هـ

 .البكالوريوس فصالً دراسياً واحداً 
 

  (:73)المادة 
يكون الحد األدنيى للسياعات المعتميدة التيي يدرسيها الطاليب المسيجل لنييل درجية البكيالوريوس  ( أ

العييادي، ويجييوز بموافقيية عميييد  معتمييدة للفصييلاثنتييي عشييرة سيياعة ( 12( )العييبء الدراسييي)

تسييع سيياعات معتمييدة فقييا، ويسييتثنى ميين ذلييك الطالييب الييذي يتوقييف ( 9)المعهييد دراسيية /الكلييية

أو الطاليب اليذي ال تتيوافر ليه  ،تخرجه في نهاية ذلك الفصل على دراسة عدد أقل من السياعات

 .مواد من خطته الدراسية لتسجيلها

ساعات المعتمدة التيي يدرسيها الطاليب المسيجل لنييل درجية البكيالوريوس فيي يكون الحد األعلى لل (ب

 .ساعة معتمدة( 19)الفصل العادي 

سياعة معتميدة بموافقية عمييد ( 22)يجوز أن يتعدى عدد الساعات المعتمدة في الفصيل العيادي إليى  (ج

 :المعهد في أي من الحاالت التالية /الكلية

 .جيد جداً يقل معدل الطالب التراكمي في نهاية الفصل السابق عن أن ال  :أوالً 

يقييل عبئييه  وأن ال، جيييد جييداً يقييل معييدل الطالييب الفصييلي فييي الفصييل السييابق عيين أن ال : ثانييياً 

 .ساعة معتمدة( 12)الدراسي في ذلك الفصل عن 

 

ن السياعات فيي يكون تخيرج الطاليب متوقفياً عليى السيماح ليه بدراسية هيذا العيدد مي أن ال :ثالثاً 

فصل التخرج نفسه، وإذا كان الفصل اليذي يمضييه الطاليب فيي التيدريب هيو الفصيل 

الذي يتوقع فيه تخرجه، يسمح له بدراسة هذا العدد مين السياعات فيي الفصيل العيادي 

 .الذي يسبقه مباشرة

  يزيود هاخ الزغم ممب  زد أهاله يج ز لالبلم الم علإ هاخ ته بر سل وا الدزادوي  موب : زاععب 
دوبه  مع مودأ هاوخ الفصول الصويفإ ( 15)دبه  مع مودأ   دزادو  ( 37أ   36)ه  
 . دبه  مع مدأ لافصل العبدي( 22)  
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يك   الحد األهاخ لادبهبت المع مدأ ال إ يدزد ب اللبلم المدجل لهيل دزج  العكبل زي س فإ  ( د
بهبت المع مدأ الخ دبه  مع مدأ  يج ز أ  ي عدى هدد الد( 12)الفصل الدزادإ الصيفإ 

دبه  مع مدأ تذا كب   سزج اللبلم م  قفب هاخ الدمبح لا عدزاد  هذا العدد م  ( 15)
وللطالب الذي ال يقل تقديره التراكمي او الفصلي عن جيد الدبهبت فإ فصل ال سزج هفدا 

 .جداً 
آخذاً بعين  ،جامعةيتحمل الطالب مسؤولية العبء الدراسي الذي يتناسب وتحصيله األكاديمي في ال (هـ

 . االعتبار الحد األدنى واألعلى للساعات المسموح بالتسجيل عليها في الفصل الدراسي الواحد

، األُوليىالسينة : يصنف الطلبة المسجلون لنيل درجة البكالوريوس عليى أربعية أو خمسية مسيتويات( و

بر الطالب بمستوى السنة الثانية السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة، السنة الخامسة، ويعت

، 100، 65، 30)أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسية إذا كيان قيد نجيح فيي دراسية ميا ال يقيل عين 

 .ساعة معتمدة على التوالي( 135

 المواظبة

  (:77)المادة 
تشترط المواظبة لجمييع طلبية الجامعية فيي كيل المحاضيرات والمناقشيات والسياعات العمليية حسيب  (أ

 .الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية

  .للمادةمن مجموع الساعات المقررة %( 12.5)ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من  (ب

مين مجميوع السياعات المقيررة للميادة دون عيذر مرضيي أو %( 12.5)إذا غاب الطالب أكثير مين ( ج

هيائي وتعتبير نتيجتيه فيي تليك الميادة يحيرم مين التقيدم لالمتحيان الن مدرس الميادة،قهري يقبله 

في خانة االمتحان النهائي على كشف العالميات ( محروم)ويدون مدرس المادة كلمة ( صفراً )

النهائي للميادة، وعليى الطاليب إعيادة دراسيتها إذا كانيت إجباريية، وفيي جمييع األحيوال تيدخل 

ألغيراض اإلنيذار  نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل عالميات الطاليب الفصيلي والتراكميي

 .والفصل
 

من مجموع الساعات المقيررة لميادة ميا وكيان هيذا الغيياب أو %( 12.5)إذا غاب الطالب أكثر من  (د 

العمييد يعتبير منسيحباً مين تليك الميادة، وتطبيق جزء منه بسبب الميرض أو لعيذر قهيري يقبليه 

لك، وتثبييت مالحظيية عليييه احكييام االنسييحاب، ويبلييغ العميييد مييدير القبييول والتسييجيل قييراره بييذ

منسحب ازاء تلك الميادة فيي السيجل االكياديمي للطاليب، اميا الطلبية اليذين يمثليون المملكية او 

الجامعة في النشاطات الرسمية او الذين يقتنع عميد الكلية بإعذارهم فيسمح لهم بالتغيب بنسبة 

االنسيحاب، اميا ، واذا تجاوزها احدهم يعتبير منسيحباً وتطبيق علييه احكيام %(20)ال تتجاوز 

الطلبة الذين يقومون باالشترا  في تدريبات او مباريات لتمثيل االردن في الخارج بنياًء عليى 

تنسيييب ميين االتحيياد المعنييي باللعبيية داخييل االردن وبموافقيية عميييد الكلييية المعنييي، فيسييمح لهييم 

ه احكيام ، واذا تجاوزهيا احيدهم يعتبير منسيحباً وتطبيق عليي%(25)بالتغيب بنسيبة ال تتجياوز 

ويبلغ العميد المعني مدير القبيول والتسيجيل بيذلك، وتثبيت مالحظية منسيحب إزاء  االنسحاب،

 . تلك المادة في السجل األكاديمي للطالب
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، جهية مختصية رسيمية تعتميدها الجامعيةيشترط في العذر المرضي أن يكون بشيهادة صيادرة عين ( هـ

خييالل مييدة ال تتجيياوز أسييبوعين ميين تيياريخ المعهييد / وأن تقييدم هييذه الشييهادة إلييى عميييد الكلييية

انقطيياع الطالييب عيين المواظبيية، وفييي الحيياالت القيياهرة األخييرى يقييدم الطالييب مييا يثبييت عييذره 

 .القهري خالل أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب

المعاهد وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومدير القبيول والتسيجيل بتنفييذ / يقوم عمداء الكليات (و

 .م المواظبة اآلنفة الذكر كل فيما يخصهأحكا

 االمتحانات والعالمات والمعدالت

  (:73)المادة 
تحسب العالمات وتسجل لكل مادة بالنسبة المئوية مع بيان عدد سياعاتها المعتميدة، وترصيد العالمية ( أ

 (.ألقرب رقم صحيح)النهائية دون كسور 

االمتحييان النهييائي وعالمييات األعمييال الفصييلية،  العالميية النهائييية لكييل مييادة هييي مجمييوع عالميية (ب

  .دون عالمات( راسباً )أو ( ناجحاً )ويستثنى من ذلك امتحانات المواد التي تسجل نتائجها إما 

 :يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها على النحو التالي (ج

 :عملياً المواد النظرية الخالصة، والمواد النظرية التي تتضمن جزءاً  :أوالً  

على أن يجرى اختباران فصيليان تحريرييان عليى %( 50)ألعمال الفصل  يخصص -1

األقل، ويكون االختبار األول في األسبوع الخامس أو السادس مين الفصيل، ويكيون 

االختبار الثاني في األسبوع الحادي عشير أو الثياني عشير مين الفصيل، ويخصيص 

اإلجماليية للميادة إال إذا كليف الطلبية من العالمية %( 25)لكل من هذين االختبارين 

مين %( 20)بأعمال فصلية أخرى، وفي هذه الحالة يخصيص لكيل مين االختبيارين 

 .ألعمال الفصل األخرى%( 10)العالمة ويخصص 

 .ويكون تحريرياً وشامالً للمادة%( 50)لالمتحان النهائي  يخصص -2

ببيان كيفية توزيع العالمات التي توضع لهذه تقوم مجالس األقسام المعنية  :المواد العملية :ثانياً 

 .المعهد/المواد على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس الكلية

تستثنى مواد الندوات والبحوث والمختبرات الهندسيية واالختبيارات السيريرية واالختبيارات العمليية ( د

تقويم مستوى معهد متطلبات النجاح وطرق / التي لها ساعات معتمدة، إذ يقرر مجلس كل كلية

 .تحصيل الطالب في كل منها، ويُعلم مدير القبول والتسجيل بذلك في بداية الفصل الدراسي

على كل من رئيس القسم ومدرسي المواد إعالم الطلبة المسجلين في تلك المواد عن أسلوب تقويم  (هـ

نها قبل عقدها تحصيل الطلبة في هذه المواد وأما مواعيد تقديم االختبارين الفصليين فيعلن ع

 .بأسبوع واحد على األقل

 

في أعمال الفصل في أي مادة مهما كان نوعها %( 50)ال يجوز للطالب الذي حصل على مجموع ( و

 .التغيب أو عدم التقدم لالمتحان النهائي، وخالف ذلك يعد راسباً في المادة

 

 (: 72) المادة

أحد مدرسي المادة منسقاً لتدريس المادة، يشرف في حالة المواد متعددة الشعب يعين مجلس القسم  (أ

على تحديد مواعيد االختبارات واالمتحانات المشتركة واألسلوب الموحد للتقييم، وذلك 

 . بالتعاون مع مدرسي المادة



 
 

 85 

وفي حالة المادة التي يُدرسها أكثر من مدرس واحد يعين مجلس القسم أحد مدرسي المادة منسقاً  (ب

مواعيد االختبارات واألسلوب الموحد للتقييم بالتعاون مع مدرسي المادة لتدريسها وتحديد 

 .اآلخرين
 

 (:74)المادة 

تعاد أوراق االختبار للطالب بعد تصحيحها خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ االمتحان، وبعد  ( أ

 .وتعتبر نهائية يتم اعتماد عالمته الكترونياً انقضاء أسبوع على إعادة أوراق االختبار للطالب 

المعهد لمدة فصل دراسي، ثم يجري التصرف به باالتفاق بين عميد /االمتحان النهائي لدى الكلية يحفظ ( ب

 .المعهد ومدير القبول والتسجيل/الكلية

تثبيتها مدرس المادة مسؤول عن تدقيق أوراق االختبارات واالمتحانات الخاصة بمواده، وعن  ( ج

 .المعهد/وإعالنها للطلبة بعد إقرارها من مجلس الكليةبشكل نهائي وصحيح  الكترونياً 

ترسل كشوف العالمات النهائية لكل مادة بتفصيالتها إلى القسم لدراستها ورفعها إلى عميد  ( د

 .ساعة من عقد االمتحان النهائي( 13)، وذلك في مدة أقصاها العتمادها المعهد/كليةال

خرى لدائرة وترسل نسخة أُ  ،المعهد/نسخة منها في الكليةالمعهد بالعالمات وتحفظ /يبت مجلس الكلية( ه

 .القبول والتسجيل

 .تقوم دائرة القبول والتسجيل باعتماد العالمات بعد اعتمادها من مجالس الكليات والمعاهد ( ز
 

 (:75)المادة 

ة خيالل ثالثي لميدرس الميادة،كل من يتغيب بعذر عن اختبار معلن عنه عليه أن يقدم ميا يثبيت عيذره ( أ

ساق أن يجري االختبار التعويضي أيام من تاريخ زوال العذر، وعند قبول العذر على مدرس الم

  .لالختبار االول للطالب قبل االختبار الثاني ولالختبار الثاني قبل بدء االمتحانات النهائية

مين  بوعميدة أقصياها أسيوليم يتقيدم بعيذره خيالل  ،كل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنيه (ب

الميادة، تعيد  التيي تطيرح المعهيد/أو تقدم بعذر لم يقبله عميد الكليية ،اخر يوم لالمتحانات النهائية 

المعهد التي تطيرح الميادة تزوييد دائيرة القبيول والتسيجيل /وعلى عميد الكلية( صفراً )عالمته فيه 

 .بنتيجته النهائية في المادة

 .المادة التي تغيب فيها الطالب عن االمتحان النهائيإزاء ( أي الطالب الغائب( )غ)يوضع حرف  (ج

معهيد اليذي ال/في حالة غياب الطالب عن االمتحان النهيائي المعلين عنيه بعيذر يقيدم إليى عمييد الكليية (د

إبالغ قراره بقبول العذر إلى رئيس القسم وميدرس الميادة إلجيراء امتحيان ويتم تدرس فيه المادة 

خيالل ميدة أقصياها نهايية فتيرة السيحب  التعويضيياالمتحيان عليى أن يجيرى  ،للطالب تعويضي

للفصيل اليذي غياب فييه بعيذر ( المسيجل فييه الطاليب) التالي او الصيفي لفصل العاديواالضافة ل

، ويُبليغ عمييد وضمن وقت يحدد من قبل مدرس المادة لكافية الطلبية اليذين قبليت اعيذارهم مقبول

 .في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ االمتحان يجتهبنتالمعهد مدير القبول والتسجيل /الكلية

خيالل الميدة المقيررة تقيوم دائيرة القبيول والتسيجيل  التعويضيفي حالة عدم تقدم الطالب لالمتحان  (هـ

عن ذلك االمتحيان، وعنيد اكتميال العالمية تحسيب ضيمن المعيدل الفصيلي ( صفر)برصد عالمة 

فيي وضيع الطاليب مين حييث ( مسيتند)ا أثر رجعيي والتراكمي، ويعتبر المعدل التراكمي عندئذ ذ

 .اإلنذار والفصل

 

  (:76)المادة 
يجوز للطالب أن يطلب مراجعة عالمته في االمتحيان النهيائي فيي أي ميادة فيي ميدة أقصياها أسيبوع ( أ

المعهد في هذه الحالة أن يتحقق /، ولعميد الكلية(بما فيها الفصل الصيفي)من بداية الفصل التالي 
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عدم وجود خطأ مادي في جميع العالميات أو نقلهيا، ومين عيدم وجيود أسيئلة غيير مصيححة، من 

ويتم ذلك من خالل لجنة مكونة من العميد أو مين ينيوب عنيه ورئييس القسيم، وميدرس الميادة أو 

 .أحد مدرسيها وتصحيح الخطأ إن وجد

النهائيية ونقيل مفرداتهيا،  المعهيد لمراجعية جميع عالمتيه/يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكليية( ب

وفيي هيذه  ،(بميا فيهيا الفصيل الصييفي)وذلك خالل مدة أقصاها أسيبوع مين بدايية الفصيل التيالي 

 .الحالة يتحقق العميد ومدرس المادة من عدم وجود خطأ مادي، وتصحيح الخطأ إن وجد

 .فيهاعن كل مادة يتقدم بطلب لمراجعة عالمته ( ديناران)يدفع الطالب رسماً قدره  (ج

 

  (:71)المادة 

 %(.50)الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة هو ( أ

 %(.60)الحد األدنى للنجاح في المعدل التراكمي هو ( ب

إليى %( 35)فما فوق كما هي، وترفع كل عالمية دون اليـ %( 35)تثبت عالمة الرسوب إذا كانت ( ج

(35.)% 

 :التراكميو وللنسب المئوية للمعدل الفصلي خصص التقديرات التالية لعالمات الموادتُ  (د 

   

 عالمة المعدل   التقدير

 %100 – 94   متميز   

 %93.99 – 84   ممتاز   

   %83.99 – 76   جيد جداً    

   %75.99 – 68   جيد   

   %67.99 – 60   مقبول   

   %59.99 – 50   ضعيف   

 %50أقل من    راسب   

دالت الفصييلية أو التراكمييية بضييرب العالميية النهائييية لكييل مييادة بعييدد يجييري حسيياب أي ميين المعيي (هييـ

السيياعات المعتمييدة لكييل مييادة داخليية فييي حسيياب المعييدل، وقسييمة مجمييوع حواصييل الضييرب 

 . الناتجة على مجموع الساعات المعتمدة

ذليك يكون معدل الفصل عبارة عن معدل عالمات المواد التي درسها الطالب نجاحياً أو رسيوباً فيي  (و

 .الفصل، حسب خطته الدراسية

المعدل التراكمي معدل عالمات جميع المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسيوباً حتيى تياريخ  يُعد (ز

، عليى أن ال ييتم احتسياب عالمية أي ميادة خيارج حساب ذليك المعيدل، حسيب خطتيه الدراسيية

 .الخطة الدراسية ضمن المعدل الفصلي او التراكمي

 .المعدل الفصلي والمعدل التراكمي ألقرب منزلتين عشريتينيثبت  (ح

وتضم أسماء الطلبة الذين يحصيلون عليى  ،"المعهد/الئحة شرف الكلية"المعهد /يصدر عميد الكلية( ط

سياعة ( 12)شيريطة أن ال يقيل العيبء الدراسيي ألي مينهم عين  ،فيأكثر%( 84)معدل فصلي 

 .المعهد ألسباب تأديبية/ل من الكليةصِ إنذار أو فُ معتمدة، وأن ال يكون الطالب قد حصل على 

وتضيم أسيماء الطلبية اليذين يحصيلون عليى معيدل  ،"الئحة شرف الجامعية"يصدر رئيس الجامعة  (ي

 .المعاهد/فما فوق من بين الطلبة المسجلين على لوائح شرف الكليات%( 90)فصلي 
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 إنذار الطالب وفصله من التخصص أو الجامعة

 :(71)المادة 

باستثناء الفصل الدراسي األول من %( 60)يُنذر كل طالب يحصل على معدل تراكمي أقل من ( أ

  .التحاقه بالجامعة

ال يُعييد الفصييل الصيييفي فصييالً دراسييياً ألغييراض إنييذار الطالييب وفصييله عنييد حصييوله علييى معييدل  (ب

 %(.60)تراكمي أقل من 

فميا فيوق إللغياء %( 60)يرفع معدله التراكميي إليى على الطالب الذي قد وجه له إنذار أكاديمي أن  (ج

 .مفعول اإلنذار، وذلك في مدة أقصاها فصالن دراسيان من تاريخ اإلنذار

بعييد مييرور مييدة ( %60)يفصييل الطالييب ميين التخصييص إذا أخفييق فييي رفييع معدلييه التراكمييي إلييى ( د

جميوع السياعات مين م%( 75)الفصلين الدراسيين، ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتيم بنجياح 

 .المعتمدة للتخرج حسب الخطة والتي تم دراستها في الجامعة

ال يعتبيير الفصييل الصيييفي أو الفصييل الييذي يؤجييل الطالييب دراسييته فيييه ضييمن المييدة المقييررة لرفييع ( هييـ

 .اإلنذار

بعيد انقضياء ميدة %( 59.99-59.50)يبقى اإلنذار سارياً على الطالب إذا بقي معدله التراكمي بين  (و

 .وال يفصل لهذا السبب ،اإلنذار

يجييوز أن يقبييل الطالييب المفصييول ميين الدراسيية المنتظميية بسييبب تييدني المعييدل التراكمييي عيين الحييد ( ز

  .في الدراسة الخاصة ،المطلوب

ومين ضيمنها الفصيل الصييفي  ،فصيول دراسيية ةيعطى الطالب المقبول فيي الدراسية الخاصية ثالثي( ح

المطلوب ليعود إلى الدراسة المنتظمة، وإذا أخفق فيال يسيمح ليه لرفع معدله التراكمي إلى الحد 

، اال إذا كييان قييد أنهييى بنجيياح مييا بمواصييلة الدراسيية الخاصيية ويفصييل ميين الجامعيية دون إنييذار

 .من مجموع الساعات المعتمدة للتخرج حسب الخطة الدراسية%( 75)مجموعه 

أعلييى فييي  حييداً سيياعة معتمييدة ( 15)صيية يكييون العييبء الدراسييي للطالييب المقبييول فييي الدراسيية الخا (ط

 .ساعات معتمدة للفصل الصيفي( 9)و الفصل العادي،

يفصل من الجامعية ودون إنيذار سيابق كيل طاليب يقيل معدليه التراكميي فيي أي فصيل دراسيي عين  (ي

 .باستثناء الفصل الدراسي األول من التحاق الطالب بالجامعة أو الفصل الصيفي ،%(50)

، وإذا يجيوز ان يقبيل فيي تخصيص اخير بميا يتناسيب ميع معدليهالب من تخصصه، إذا تم فصل الط ( 

 .يُفصل من الجامعة الذي قبل فيه فُصل من التخصص

يُفصيل ميين الجامعية الطالييب اليذي يتجيياوز الحيد األقصييى للميدة المسييموح بهيا للدراسيية دون تحقيييق  (ل

 .متطلبات التخرج
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 إعادة دراسة المواد

  (:79)المادة 

 .لالبلم تهبدأ دزاد  أي مبدأ تجعبزي  أ  اس يبزي  هجح في ب حدم سل ا الدزادي  (أ
 .على الطالب إعادة دراسة أي مادة إجبارية رسب فيها (ب

إذا درس الطالب مادة اختياريية ورسيب فيهيا، ثيم قيام بدراسية ميادة اختياريية أخيرى تعويضياً عنهيا  (ج

فتعتبيير المييادة التعويضييية مييادة معييادة بالنسييبة للمييادة السييتكمال متطلبييات خطتييه الدراسييية، 

 .االختيارية التي رسب فيها من حيث حساب عالمتيهما في المعدل الفصلي والتراكمي

سييواء كانييت مييادة اجبارييية او اختيارييية رسييب فيهييا للمييادة المعادة، األعلييىتحسييب للطالييب العالميية  (د

من معدله التراكميي، وتبقيى مثبتية فيي سيجله  قلاألوتلغى العالمة  اعادهاو الطالب او نجح بها

 .األكاديمي

ن سياعات تليك الميادة تيدخل فيي حسياب عيدد السياعات إفي حالة إعيادة الطاليب دراسية ميادة ميا، في (هـ

 .المطلوبة للتخرج مرة واحدة

 .خرىإذا نجح الطالب عند إعادته للمادة ال يجوز إعادتها مرة أُ ( و

صول إذا سيبق ليه التي يدرسها الطالب خارج الجامعة بعد معادلتها حسب األُ تعامل المادة أو المواد  (ز

دراسييتها داخييل الجامعيية معامليية المييادة أو المييواد المعييادة بحيييث ال تحسييب عالميية المييادة التييي 

 .والتراكمي يدرسها داخل الجامعة في معدله الفصل

 االنسحاا من المواد ومن الفصل الدراسي

عملية السحب واإلضافة مرة واحده خالل أسبوع من بداية الفصل األول  بإجراءيسمح للطالب  (:33)المادة 

والثاني وخالل ثالثة أيام من بداية الفصل الصيفي وال تثبت له في سجله مالحظة االنسحاب من المادة التي 

منها يحتفظ له برسوم المادة  وإذا قام الطالب بسحب مادة ما خالل هذه المدة دون إضافة مادة بدالً  ،انسحب منها

 .التي انسحب منها للفصل التالي
 

إضيافة لميا يسمح للطالب القييام بيإجراءات السيحب واإلضيافة ( 20)مع مراعاة ما ورد في المادة  (:37)المادة 

 :خالل الفترة المحددة لذلك، وذلك في الحاالت التاليةمن هذه التعليمات ( 20)ورد في المادة 

 .ر تخصصهإذا تم تغيي -1

إذا كييان تخرجييه متوقعيياً فييي الفصييل الدراسييي الييذي سييجل فيييه، وكانييت عملييية السييحب  -2

 .واإلضافة ضرورية لتخرجه في ذلك الفصل

 إذا ألغيت مادة ما لعدم توفر الحد األدنى من الطلبة المسجلين لدراستها ورغب الطالب في -3

 .إضافة مادة أخرى بدالً عنها

 

مييا رسييمياً وترتييب علييى ذلييك تعييارض فييي جييدول الطالييب إذا عييدل موعييد التييدريس لمييادة  -4

 .الدراسي

 .إذا تم طرح مادة جديدة بعد انتهاء موعد تسجيله ورغب في إضافة هذه المادة -5

%( 60)إذا رسب فيي ميادة ميا فيي فصيل دراسيي سيابق أو حصيل فيهيا عليى عالمية دون  -6

 .ورغب في إعادة دراسة المادة نفسها
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 .ولم يدرس متطلبها السابق إذا قام بالتسجيل على مادة ما -1

 
 

 اوالً  (:33)المادة 

أسيبوعاً مين بيدء الفصيل ( 12)االنسحاب من مادة ما أو أكثر خالل مدة أقصاها بللطالب  يسمح-1 ( أ

يكيون الطاليب قيد تجياوز نسيبة الغيياب  أن العليى )أسيابيع مين بيدء الفصيل الصييفي ( 6)و العادي

 (.منسحب)، وتثبت في سجله مالحظة (المسموح بها

عين طرييق البوابية اإللكترونيية للطاليب، عليى أن ييتم اعتمياد هيذا االنسحاب في هذه الحالية  يتم-2 

 .المعهد المختص/الكلية داالنسحاب الكترونياً من قبل مدرس المادة ورئيس القسم أو عمي

سياعة معتميدة فيي الفصيل ( 12)يجوز نتيجة لالنسحاب أن يقل عيبء الطاليب الدراسيي عين  ال-3 

المعهد أن يقيل العيبء /االعتيادي، ويجوز في حاالت خاصة يقدرها ويوافق عليها عميد الكلية

 .ساعات معتمدة فقا( 9)ليصبح 

 

 

، فيي ذليك الفصيل مؤجليةعتبر الطالب منسيحباً مين جمييع الميواد فيي فصيل ميا تعتبير دراسيته اإذا  (ب

الحيييد األعليييى للميييدة المسيييموح بهيييا للحصيييول عليييى درجييية ضيييمن مييين ويعتبييير ذليييك الفصيييل 

  .البكالوريوس

باالنسيحاب مين ليرئيس القسيم ، يجيوز للطاليب أن يتقيدم بطليب (11)مع مراعاة ما ورد في الميادة  (ج

، (اللتحاقه بالجامعةعلى أن ال يكون هذا في أول فصل )جميع المواد التي سجلها لذلك الفصل 

وعليى  ،على ذلك تعتبر دراسته في ذلك الفصيل مؤجلية رئيس القسم وعميد الكليةوبعد موافقة 

 .الطالب أن يتقدم بمثل هذا الطلب قبل موعد االمتحانات النهائية بأسبوع على األقل

من الجامعية فيي أي مين  ترد الرسوم الجامعية كاملة للطالب أو ذويه بعد إتمام عملية براءة الذمة :ثانياً 

 :الحاالت التالية

 .وفاة الطالب خالل ذلك الفصل. أ 

الرسييوم المدفوعيية للفصييل الدراسييي الالحييق للفصييل الدراسييي الييذي فصييل فيييه الطالييب ميين . ب

 .الجامعة نهائياً، أما في حالة الفصل المؤقت فترصد له الرسوم المدفوعة

ل مين خيالل لجنية القبيول الموحيد فيي الجامعيات األردنيية إليى إذا انتقل الطالب المستجد المقبو : ثالثاً  

جامعة أردنية رسمية أخرى وأبلغ الجامعية خطيياً بيذلك فييتم تحوييل رسيوم السياعات المعتميدة 

وذليك إذا تيم االنتقيال حتيى نهايية األسيبوع %( 100)التي سجلها إلى الجامعية األخيرى بنسيبة 

 .شريطة حصوله على براءة ذمة حسب األصولالثالث من بداية الفصل الدراسي المعني، 

إذا انسيييحب الطاليييب المقبيييول والمسيييجل فيييي الجامعييية عليييى البرنيييامج العيييادي أو المسيييائي أو  : رابعاً  

 :الموازي، فيستحق رد الرسوم الجامعية بالنسب التالية

 .من رسوم الساعات المعتمدة إذا كان االنسحاب قبل بداية السحب واإلضافة%( 100. )أ

 .من رسوم الساعات المعتمدة إذا كان االنسحاب خالل فترة السحب واإلضافة%( 90. )ب

من رسوم الساعات المعتمدة إذا كان االنسحاب بعيد فتيرة السيحب واإلضيافة وحتيى %( 50. )ج

 .نهاية األسبوع الرابع من بداية الفصل الدراسي الذي تم االنسحاب فيه

 .اب بعد المدد المبينة بالفقرات الثالث السابقةال ترد أية رسوم إذا كان االنسح. د

 .ال ترد الرسوم في حالة استحقاق ردها ما لم يتم عمل براءة ذمة من قبل مستحقيها: خامساً 

 

( 15)إذا تأخر الطالب بالتسجيل إلى فترة السحب واإلضافة فيدفع غرامة تأخير تسيجيل مقيدارها  (:32)المادة 
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 : الحاالت التالية إحدىالطالب الذي تنطبق عليه  الغرامة الماليةويستثنى من دفع هذه  ديناراً،

إذا كييان الطالييب ميين المتوقييع تخرجييه فييي الفصييل الدراسييي السييابق ولييم يحقييق متطلبييات  -1

 .تخرجه

 .إذا كان مؤجالً لدراسته في الفصل الدراسي السابق -2

خارجه عن إرادته بناًء على قيرار مين إذا تم منعه من التسجيل في فترة التسجيل لقضايا  -3

 . العميد المعني

 .إذا قدم عذراً لسبب التأخير يقبله رئيس الجامعة -4
 

  أجيل الدراسة

 (:34)المادة 

بيدء الفصيل الدراسيي اليذي  من خالل بوابته اإللكترونية قبيلللطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته   ( أ

يرغييب تأجيييل دراسييته فيييه علييى أن يُضييمن طلبييه أسييباباً تقتنييع بهييا الجهيية المختصيية بالموافقيية علييى 

 :يأتيوفقا لما  ،التأجيل وذلك

وال يتجياوز فصيلين  المعهد إذا كان التأجيل المطلوب لمدة فصيل دراسيي واحيد/الكلية لعميد-1

 .دراسيين

وال تزييد  فصلين دراسييين،ا كان التأجيل المطلوب لمدة تزيد على المعهد، إذ/الكلية لمجلس-2

 .على أربعة فصول دراسية، سواء أكان التأجيل متصالً أم منفصالً 

الطالب في الفصل األول اللتحاقه بالجامعة، ويجيوز التأجييل للطاليب المنتقيل ال يجوز تأجيل دراسة  (ب

 .من تخصص آلخر داخل الجامعة

 .التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوسسب مدة تال تح (ج

 .يُبلغ مدير القبول والتسجيل ورئيس القسم المعني بقرار التأجيل( د

 االنقطاع عن الدراسة

 (:35)المادة 

منقطعاً إذا بدأت الدراسة في أي من الفصول الدراسية ولم يكن الطالب مسجالً في ذلك الفصل يعتبر ( أ

عن الدراسة ويعتبر تسجيله في الجامعة ملغي، إال إذا تقدم بعذر قهيري تقبليه الجهية المختصية 

 :بقبول العذر وذلك وفقا لما يلي

 المعهد، إذا قدم العذر خالل أسبوعين من بدء الدراسة/الكلية لعميد-1

الدراسية ولكنهيا  بدءالمعهد، إذا قدم العذر خالل فترة تزيد على أسبوعين من /الكلية لمجلس-2

 .ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي

إذا انقطع الطالب عن الدراسة فترة تتجاوز الفصل يعتبر تسجيله في الجامعة ملغيى إال أن لمجليس ( ب

العمداء الموافقة على إعادة تسجيله إذا قدم عذراً قهرياً يقبله المجليس فيي ميدة ال تتجياوز الميدة 

 .القصوى للتأجيل

 .مدة االنقطاع بعذر من ضمن الحد األعلى للمدة المسموح بها للدراسة في التخصصتحسب ( ج

 .الموافقة على االنقطاع عدم/ يُبلغ مدير القبول والتسجيل ورئيس القسم المعني بقرار الموافقة  (د

إذا أوقعت عقوبة الفصل المؤقت على أي طاليب لميدة فصيل أو أكثير فتعيد هيذه الميدة انقطاعياً عين  (هـ
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 .الدراسة

 الــاالنتق

 (:36)المادة 

وعدم حصوله على اي جيزاء  يسمح بانتقال الطالب إلى جامعة آل البيت في حالة وجود شاغر له :أوالً 

 :اآلتيةحسب الشروط المناظر وفي التخصص وذلك ، تأديبي

أن يكون معدل الطالب في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلهيا مقبيوالً فيي الكليية أو  (أ

التخصص المنتقل إليه في جامعة آل البيت سينة حصيوله عليى شيهادة الدراسية / المعهد 

، ويسيتثنى مين ذليك  فيي جامعية آل البييتالثانوية العامة أو ما يعادلهيا، أو سينة تسيجيله 

في لجميع الشروط وحصل على معدل تراكمي ال يقيل عين جييد جيداً مين الطالب المستو

الجامعة المنتقل منها وفي جميع الحاالت يشترط ان يكون قيد اتيم بنجياح ميا ال يقيل عين 

 . ساعة معتمدة وان يكون مقبوالً في البرنامج العادي في الجامعة المنتقل منها  30

 .معترف بهة أو معهد جامعي أن يكون منتقالً من جامعة أو كلية جامعي (ب

، ساعة معتمدة في جامعته المنتقيل منهيا( 30)أن يكون الطالب قد أتم بنجاح ما ال يقل عن  (ج

 .وبتقدير ال يقل عن جيد

من مجميوع السياعات المعتميدة %( 50)للطالب في جامعة آل البيت ما ال يزيد على  يعادل (د

المنتقل إليه بناًء عليى طلبيه بموجيب النميوذج المعيد لهيذه  المقررة وفقاً لخطة التخصص

 :الغاية، وفقاً لألسس واإلجراءات التالية

 .%(60)عن المعادلة تقل عالمة المادة  أن ال .1

%( 75)أن يكييون وصييف ومفييردات المييادة المييراد معادلتهييا مطابقيياً بمييا ال يقييل عيين . 2

ال يختلف مستوى المادة المراد  لوصف المادة في خطة التخصص المنتقل إليه، وأن

 .معادلتها عن مستوى المادة في خطة التخصص المنتقل إليه بأكثر من سنة واحدة

تعطى األولوية في معادلة المواد لمتطلبيات الجامعية اإلجباريية واالختياريية اليواردة . 3

 .في خطة الطالب ثم متطلبات الكلية ومتطلبات التخصص

على المسموح بمعادلته للطالب، تحتسب فقا الميواد الواقعية لغايات احتساب الحد األ. 4

 .ضمن خطته الدراسية

 .ان يقدم طلب المعادلة لمرة واحدة فقا وخالل الفصل االول النتقاله. 5

 .أن تكون دراسته السابقة وفقاً لنظام االنتظام (هـ

علييى قييرار ميين العميييد تقييوم دائييرة القبييول والتسييجيل بتثبيييت المييواد المعادليية للطالييب بنيياًء ( و

 .المستند لتوصية مجلس القسم أو لجنة معادلة المواد في حال عدم وجود قسم أكاديمي

عضوية كل من عمييد أحد نواب الرئيس وبرئاسة ( لجنة انتقال الطلبة)يشكل الرئيس لجنة تسمى  :ثانياً 

في طلبات انتقال الطلبية المعهد المنتقل إليه الطالب ومدير دائرة القبول والتسجيل للنظر /الكلية

 .من الجامعات األخرى، حسب الشروط النافذة الجامعةإلى 

، وكيان هيذا الطاليب قيد درس كطالب مستجد إذا قبل الطالب في السنة األولى في جامعة آل البيت :ثالثاً 

بنجياح مييواد فييي جامعيية أخييرى أو كلييية جامعيية أو معهييد جييامعي أو كلييية مجتمييع تعتييرف بهييا 

، وكانييت هييذه المييواد ضييمن خطتييه الدراسييية فييي التخصييص الييذي قبييل فيييه، لبيييتجامعيية آل ا

مين ميواد خطتيه الدراسيية المنتقيل إليهيا، وال %( 50)يُحسب له من هذه المواد ما ال يزيد عن 

 .تحسب في معدله الفصلي والتراكمي
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تقال بتوصياتها إلى رئيس يتم تقديم طلبات االنتقال إلى دائرة القبول والتسجيل، وترسل لجنة االن: رابعاً 

 .الجامعة للمصادقة عليها
 

 (: 31)المادة 

 :اآلتيةيجوز انتقال الطالب من تخصص إلى آخر في الجامعة وفق الشروط  ( أ

 .ن يتوافر له مقعد شاغر في التخصص الذي يرغب في االنتقال إليهأ -1

التخصيص الييذي أن يكيون معيدل عالماتيه فيي الثانويية العامية أو ميا يعادلهيا قيد قُبيل فيي  -2

يرغب في االنتقال إليه سنة حصوله عليى الثانويية العامية أو فيي السينة التيي يرغيب فيي 

 .االنتقال فيها تنافسياً 

 .يجوز انتقال الطالب من تخصص ذي معدل أعلى إلى تخصص ذي معدل أدنى -3

سيها فيي عند انتقال الطالب إلى تخصص آخر تحسب ليه الميواد التيي يختارهيا مين الميواد التيي در( ب 

، وبميا ال يتجياوز التخصص المنتقل منه وتكون ضمن الخطة الدراسية للتخصص المنتقل إلييه

وتيدخل عالميات تليك الميادة أو الميواد فيي حسياب معدليه التراكميي،  من تلك الخطية،%( 50)

 .لم يتم احتسابهاوتلغى من سجله المواد التي 

 .لتسجيل وتبت لجنة االنتقال بهذه الطلباتيتم تقديم طلبات االنتقال إلى دائرة القبول وا (ج 

 .الجامعة لمرة واحدة فقا اخلد يكون االنتقال (د

تتقاضى الجامعة من الطالب المحول على نظام االربعة مواد رسوم الموازي في االربع مواد فقا ( هـ 

 . ، وحسب سعر الساعة المعتمدة للموازي في التخصص الذي يرغب الطالب باالنتقال اليه 

 . دنانير لكل طالب يتقدم لطلب تحويل من تخصص الى اخر (  10) يستوفى كرسم مالي : مالحظة 

 
 

يجوز للطلبة الراغبين في تغيير تخصصاتهم وممن ال تنطبيق علييهم شيروط االنتقيال المنصيوص : (31)المادة 

 :التالية من هذه التعليمات االنتقال من تخصص إلى آخر وفق الشروط( 27)عليها في المادة 

أن يييدرس الطالييب فييي التخصييص الييذي يرغييب باالنتقييال إليييه وفييي مييدة ال تتجيياوز فصييلين ( أ

دراسيين أربع مواد يحددها القسم األكاديمي المعني من ميواد تخصصيه وبموافقية عمييد 

المعهد المنوي االنتقال إليها في ضوء الشيواغر المتيوفرة فيي القسيم، ويينجح فيهيا /الكلية

 .في المواد األربع%( 76)مرة األولى وبمعدل ال يقل عن جميعاً في ال

أن يتعهد الطالب خطياً بتحمل مسؤولية أي تبعات تنشأ عن ذلك مين حييث التكلفية الماديية ( ب

والحييد األعلييى لسيينوات الدراسيية والمعييدل التراكمييي واإلنييذارات والفصييل وأييية أمييور 

 .مترتبة على ذلك وردت في هذه التعليمات

ق الطالب في االنتقال إلى التخصص الجديد، تلغيى عالميات الميواد المشيار لهيا فيي إذا أخف( ج

من المعدل التراكمي، إال اذا كانت هيذه الميواد او جيزء منهيا مين ضيمن خطتيه ( أ)البند 

 .الدراسية

أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة محققاً للقبول فيي التخصيص الميراد االنتقيال إلييه ( د

 .سس القبول المقررةوفقاً أل

 (:39)المادة 

ساعة ( 15)يُحسم فصل دراسي واحد للطالب المنتقل من ضمن الحد األعلى لمدة الدراسة مقابل كل  (أ

   .معتمدة تحسب للطالب المنتقل سواء أكان االنتقال من داخل الجامعة أو من خارجها

والفصيييل مييين  لغاييييات التأجييييل واإلنيييذاريعاميييل الطاليييب المنتقيييل معاملييية الطاليييب الجدييييد، وذليييك  (ب

 .، ويستثنى من التأجيل الطالب المنتقل من تخصص آلخر داخل الجامعةالتخصص
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 .الغرض تقدم طلبات االنتقال إلى دائرة القبول والتسجيل على النماذج المقررة لهذا (ج

هيذه التعليميات فيي  مين( 26)مين الميادة ( ثانيياً )تبت لجنة انتقال الطلبة المنصوص عليها في الفقرة  (د

 .طلبات انتقال الطلبة من تخصص إلى آخر

يجوز للطالب عند انتقاليه مين تخصيص آلخير فيي ( 27)من المادة ( ب)مع مراعاة ما ورد في البند  (ه

الجامعة معادلة مواد كيان قيد درسيها فيي تخصصيه السيابق، وذليك وفيق الشيروط اليواردة فيي 

 . من هذه التعليمات( 26)من المادة ( د/أوال)من البند ( 2)الفقرة 

المطلوبة حسب الخطة )ساعة معتمدة ( 36) علىيسمح لطلبة جامعة آل البيت بدراسة ما ال يزيد  (:23)المادة 

وتحسييب لهييم هييذه اخييرى تعتييرف بهييا الجامعيية داخييل األردن او خارجييه، فييي جامعيية ( المقييررة

 :الساعات وفق الشروط التالية

 .في كل مادة%( 60)في هذه الساعات بحد ادنى أن يكون ناجحاً ( أ

جامعية آل  سياعة معتميدة فيي( 36)أن يكون الطالب قيد أنهيى بنجياح دراسية ميا ال يقيل عين ( ب

 .البيت

المعهد بناًء على تنسيب من القسم /أن يحصل الطالب على موافقة مسبقة من عميد الكلية (ج

 .األكاديمي المختص لدراسة المواد المطلوبة

 .أن يقضي الطالب آخر فصلين دراسيين في جامعة آل البيت( د

ال يجوز ان يزيد مجموع الساعات التي تعادل للطالب ( 26)مع مراعاة ما ورد في المادة ( هـ

من مجموع الساعات المعتمدة في خطته الدراسية سواء اكان منتقالً من %( 50)على 

 (.30)حسب احكام المادة او قام بدراسة مواد خارج الجامعة ب/جامعة أخرى و

، تعد المدة التي يدرسها الطالب في جامعة اخرى تأجيالً للطالب إذا (24)مع مراعاة المادة ( و

 .كانت دراسته في فصل عادي

 متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

 :تمنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إتمام المتطلبات التالية (:27)المادة 

السارية المفعيول النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج وحسب خطته الدراسية لتخصصه ( أ

 .أو انتقالهفي الجامعة سنة قبوله 

 .في مواد الخطة الدراسية%( 60)الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن ( ب

 .إتمام المتطلبات األخرى التي تقتضيها الخطة الدراسية (ج

القصوى المسموح بهيا للحصيول عليى درجية البكيالوريوس، حسيبما ورد فيي عدم تجاوز المدة ( د

 .من هذه التعليمات( 9)المادة 

من مجموع الساعات المعتميدة %( 50)إتمام الطالب بنجاح في جامعة آل البيت ما ال يقل عن  (هـ

 .المطلوبة للتخرج وفق الخطة الدراسية المقرة حين قبول الطالب

 .ةكفاء امتحانفاءة الجامعية في التخصصات التي يكون فيها التقدم المتحان الك (ز
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 أحكام عامة

 :(23)المادة 

إذا قبييل الطالييب فييي الجامعيية لنيييل درجيية البكييالوريوس فييي تخصييص مييا وكييان قييد حصييل علييى ( أ

تخصييص آخيير ميين الجامعيية ذاتهييا أو ميين أي جامعيية  ذات التخصييص أو فييي نفسييهادرجيية ال

ميع مراعياة ميا ورد فيي الفقيرة ) فيجيوز ،أخرى معترف بها، وكانت دراسيته فيهيا باالنتظيام

من الساعات المقررة %( 50) ما ال يزيد عن أن يحسب له (26من البند أوالً من المادة ( د)

 .الشأن وحسب التعليمات النافذة المتعلقة بهذافي تخصصه الجديد 

تعطى األولوية في معادلة المواد لمتطلبات الجامعية اإلجباريية واالختياريية اليواردة فيي خطية ( ب

 .الطالب ثم متطلبات الكلية ومتطلبات التخصص
 

إذا توقف احتمال تخرج طالب على دراسة مادتين وكانت هاتين المادتين غير مطروحتين في  (:22)المادة 

وحتين ومتعارضتين مع مادتين الزمتين لتخرجه، فللعميد بعد فصل تخرجه، أو كانتا مطر

أخذ رأي رئيس القسم الذي يدرس فيه الطالب أن يوافق على أن يدرس الطالب مادتين بديلتين 

 .عنهما، على أن يعلم مدير القبول والتسجيل بذلك
 

بديلة شريطة أن يكون قد رسب فيي معهده بطلب إعطائه مادة /يجوز للطالب أن يتقدم لعميد كليته (:24)المادة 

، وفيي جمييع األحيوال ال يجيوز ان يتجياوز عيدد الميواد البديلية الممنوحية مادة ما ثالث ميرات

 .للطالب خالل دراسته مادتين

 (:25)المادة 

رئيس القسم المختص ومدير القبول والتسجيل مسؤوالن عن متابعة المسيرة األكاديمية للطاليب ( أ

 . والتحقق من استيفائه لمتطلبات التخرج وإبالغه بذلك دورياً  المسجل في القسم،

على الطاليب اليذي يتوقيع تخرجيه فيي نهايية فصيل دراسيي أن يقيوم بتعبئية نميوذج خياص فيي ( ب

القسم األكاديمي المختص قبل أربعة أسابيع من نهاية الفصل الذي يسبق فصل تخرجه عليى 

القبول والتسجيل بمراجعة خطة الطالب الدراسية األقل، حيث يقوم القسم بالتنسيق مع دائرة 

 .التخرج والتأكد من استيفائه لمتطلبات
 

ال يجوز للطالب أن يكون مسجالً في الوقت نفسه في أكثر من تخصص في الجامعة سواء في  (:26)المادة 

 .المستوى نفسه أو في مستويات مختلفة
 

 (:21)المادة 

السيماح للطاليب يس وبنياء عليى توصيية مين رئييس القسيم والعمييد بتنسيب مين اليرئلمجلس العمداء  (أ

ييدرس فصيالً أن  وليم يقير تخرجيه بعيد، الذي أنهيى متطلبيات الحصيول عليى درجية البكيالوريوس

مين %( 50)ساعة معتمدة من مواد كليته، على أن ال تقل عن ( 12)دراسياً واحداً بما ال يزيد عن 

 .المواد التي سيدرسها من مواد تخصصه

مين هيذه الميادة وفقياً لتعليميات الدراسية ( أ)يعامل الطالب الذي سمح له بالدراسة بنياء عليى الفقيرة ( ب

 .الخاصة
 

تمنح درجة البكالوريوس عند استحقاقها في نهاية كل فصل بما في ذلك الفصل الصيفي وتحمل  (:21)المادة 

 .الشهادة تاريخ منح تلك الدرجة للطالب
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مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات أو التي تنشأ عن  يبت (:29)المادة 

 .تطبيقها
 

 (:43)المادة 

 اتتعلن الجامعة هذه التعليمات وأية تعليمات أخرى وكذلك أي تعديالت تطرأ عليها في لوحات اإلعالن( أ

ت إرشادية خاصة توزع على أو في نشراوعلى الموقع االلكتروني للجامعة في مباني الجامعة 

 .من خالل وسائل التواصل المناسبة الطلبة

 

طالعه على النشرات اال يجوز ألي طالب أن يتذرع بعدم علمه ومعرفته بهذه التعليمات أو بعدم  ( ب

داخل مباني كليته أو معهده، بعد أن يتم  اتالصادرة عن الجامعة أو على ما ينشر في لوحة اإلعالن

 (.أ)اإلعالن عنها بالشكل الوارد في الفقرة 

 
 

 .الطلبة المسجلين في الجامعةجميع تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس على  (:47)المادة 

 
 

قرارات أخرى واي ( تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة آل البيت)تلغي هذه التعليمات  (:43)المادة 

 .تتعارض معها شكالَ ومضموناَ 
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، ويعمل بها من (تعليمات مواد المتطلبات الجامعية في جامعة آل البيت)تسمى هذه التعليمات  (:7)المادة 

 .تاريخ إصدارها

 

 : يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خالف ذلك (:3)المادة 

 

 .جامعة آل البيت:  الجامعة -

 .المتطلبات العميد الذي يتبع له قسم: العميد  -

 .عميد الكلية أو المعهد الذي يتبع له المتطلب: عميد التخصص -

 .قسم متطلبات الجامعة الذي يتبع له المتطلب: القسم -

 .رئيس قسم المتطلبات الذي يتبع له المتطلب: رئيس القسم -

عضو هيئة التدريس الذي يسميه عميد التخصص لغايات متابعة مادة المتطلب والتنسيق : المنسق -

 .شأنها مع الجهات ذات العالقةب

يتم استحداث قسمين لمتطلبات الجامعة، أحدهما يتبع عميد كلية اآلدابوالعلوم االنسانية ويوطن  (:2)المادة 

 .فيها، واآلخر يتبع عميد كلية العلوم ويوطن فيها

 

ختيارية، وبالتنسيق يتولى كل قسم طرح المواد الخاصة به من متطلبات الجامعة اإلجبارية واإل (:4)المادة 

 .مع عمداء التخصص، ووفقاً لخطة استرشادية  توضع لهذه الغاية

 

 :االمتحانات(: 5)المادة 

 .تحدد مواعيد االمتحانات وأماكن انعقادها من قبل رئيس القسم وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. أ

 .تكون جميع االمتحانات الخاصة بمتطلبات الجامعة محوسبة. ب 

 15)،ويخصص (عالمة 50)، وامتحان نهائي (عالمة 35)خصص لكل متطلب امتحان نصفي يُ . ج

 .للمشاركة ولألعمال الفصلية التي يطلبهاالمدرس( عالمة

 

 :مهام عميد التخصص(:6)المادة 

 :تشمل مهام عميد التخصص ما يأتي

للكلية أو المعهد التابع التعاون مع العميد ورئيس القسم في كل ما يتعلق بتدريس متطلبات الجامعة  . أ

 .له

تسمية مدرسي المواد المطروحة، على أن تعطى األولوية للمدرسين والمحاضرين براتب أستاذ  . ب

 .مساعد واألساتذة المساعدين

 

  عليمات مواد المتطلبات الجامعية في جامعة ال البيت

 م32/4/3371 اريخ  275/3371/3371الصادرة عن مجلس العمداء بموجب قرار رقم 



 
 

 97 

 .تسمية منسق لكل مادة من بين أعضاء هيئة التدريس في كلية التخصص، ممن يدرسون ذلك المساق.  جـ

 .اناتتأمين المراقبين على االمتح .د

 .متابعة المحتوى اإللكتروني للمتطلبات المحوسبة وتطويره بصورة دائمة. هـ

 مهام العميد  :(1)المادة 

 :تشمل مهام العميد ما يلي

 .طرح متطلبات الجامعة بناء على تنسيب من رئيس القسم . أ

 .اعتماد عالمات مواد المتطلبات التابعة له . ب

 .المتطلبات التابعة لهالموافقة على انسحاب الطلبة من مواد . جـ

 .التنسيق مع عميد التخصص في كل ما يتعلق بالعملية التدريسية لمتطلبات الجامعة. د

 .قبول أعذار الغياب عن االمتحان النهائي. هـ

 

 مهام رئيس القسم (:1)المادة 

 :تشمل مهام رئيس القسم ما يأتي

 .وضع خطة استرشادية للمواد العائدة للقسم . أ

اإلحصائيات الالزمة ألعداد الطلبة الذين سيقومون بتسجيل المتطلبات بالتنسيق مع دائرة توفير  . ب

 .القبول والتسجيل

التنسيب للعميد بطرح المساقات وفقاً للخطة االسترشادية وفي ضوء اإلحصائيات المتعلقة بأعداد الطلبة . جـ

 .اد التخصص بإسبوععلى األقلالذين لم يدرسوا المتطلبات، على أن يتم طرح المتطلبات قبل مو

 . التنسيق مع دائرة القبول والتسجيل بخصوص أوقات طرح مواد المتطلبات وأماكنها. دـ

التنسيق مع قسم االمتحانات المحوسبة بخصوص عقد االمتحانات الخاصة بالمتطلبات، واإلشراف . هـ

 .المباشر على حسن سيرها

 .ة من المراقبين على االمتحاناتالتنسيب لعميد التخصص باألعداد الالزم. و

 .تحديد مواعيد االمتحانات وأماكن عقدها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. ز

 

 :منسق المتطلب(: 9)المادة 

 : يتولى المنسق ما يأتي . أ

متابعة كل األمور المتعلقة بالمادة المكلف بتنسيقها، ويكون مسؤوالً لهذه الغاية أمام كل من العميد  .1

 .تخصص ورئيس القسموعميد ال

 .التواصل مع مدرسي المتطلبات لغايات تحديث االمتحانات المحوسبة وتطويرها .2

يحسب للمنسق ساعة معتمدة واحدة على كل فصل دراسي يتولى فيه عملية التنسيق، شريطة أن  . ب

 .شعب( 3)يزيد شعب المادة عن 

في الجامعة على األمور التي لم يرد تسري تعليمات منح درجة البكالوريوس المعمول بها  (:73)المادة 

 .عليها نص في هذه التعليمات

يبت مجلس العمداء فيما لم يرد فيه نص في هذه التعليمات، وفي االشكاليات الناجمة عن  (:77)المادة 

 .تطبيقها
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ة البكيالوريوس ـول الطلبية فيي البرنيامج الميوازي لمينح درجيـتعليمات قب)تسمى هذه التعليمات  (:2)المادة 

 .م1551/1551العام الجامعي  الفصل الدراسي الثاني منويعمل بها اعتباراً من  (في جامعة آل البيت

 
 

يحدد مجلس العمداء قبل بداية كل فصل دراسي أعداد الطلبية اليذين يمكين قبيولهم فيي البرنيامج  (:0)المادة 

 .الموازي في كل تخصص

 
 

 :الطالب في البرنامج الموازي إذا توافرت فيه الشروط التالية يجوز قبول (:3)المادة 

 .هاأن يكون حاصالً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادل   -أ

التيي يحيددها أن ال يقل معدل الطالب في شهادة الدراسة الثانويية العامية عين الحيدود اليدنيا  -ب

 .مجلس التعليم العالي

 
 

تطبيق أسيس التجسيير علييى الطلبية المقبيولين فيي البرنيامج المييوازي مين حييث معادلية المييواد،  (:8)الموادة 

 .والذين درسوا في كليات جامعية متوسطة

 
 

تطبق تعليمات مينح درجية البكيالوريوس المعميول بهيا فيي الجامعية عليى الطلبية المقبيولين فيي  (:5)المادة 

 .البرنامج الموازي

 
 

 .ال يجوز لمن التحق بالجامعة عن طريق البرنامج الموازي االنتقال إلى البرنامج العادي (:0)المادة 

 

 .ال تسري اإلعفاءات من الرسوم على أي طالب التحق بالبرنامج الموازي في الجامعة (:2)المادة 
 

  .في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات رئيس الجامعةيبت  (:4)المادة 

 

 

 

 

 

 

  عليمات قبول الطلبة في البرنامج الموازي لمنح درجة البكالوريوس في جامعة آل البيت

 (228/0222/0224)مجلس العمداء بقرار رقم صادر عن 

 23/2/0224 اريخ 

 : أعزائي الطلبة 
حىت ال  هويتك اجلامعية خاصة بك ، وال تسمح للغري باستعماهلا داخل احلرم اجلامعي او خارجه

 تعرض نفسك للمسائلة والعقوبة
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، ويُعميل بهيا "أُسس قبول الطَّلبة ودراستهم في مركيز اللغغيات بجامعية آل البييت"تُسمَّى هذه األُسس  (1)

 .من تاريخ إقرارها من مجلس الُعمداء

 :الكلمات اآلتية على النّحو المبين أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف ذلكتكون داللة  (2)

 .جامعة آل البيت: الجامعة -

 .رئيس الجامعة: الرئيس -

 .مركز اللغغات في الجامعة: المركز -

 .مجلس مركز اللغغات: المجلس -

 .ُمدير مركز اللغغات: المدير -

 .الناطقين بالعربيَّةالطَّلبة الدارسون في المركز من غير : الطَّلبة -

يَقبل المركز الطَّلبة ألغراِض دراسة اللغغة العربيَّة، وتحقييق الكفايية اللغغويَّية التيي تُيؤهلهم لاللتحياق  (3)

 .بالتَّخصصات الجامعيَّة التي تمنحها الجامعة

 :تُعتمد األُسس اآلتية لقبول الطَّلبة (4)

 .أن تكون لُغته األُم غير اللغغة العربيَّة -

ة، أو ما يُعادلها أن يكون -  .حاصالً على شهادة الثَّانوية العامَّ

 .أن يكون ُمحققاً لشروط القبول في التَّخصصات الجامعيَّة -

م جميع الوثائق والشَّهادات المطلوبة وفق األُصول -  .أن يُقد 

ياً بيالمركز، ويجيري رب (5) طهيم يُمنح الطَّلبة المسجلون في المركيز هويية جامعيَّية ورقمياً جامعيياً خاصَّ

 .إلكترونياً مع عمادة ُشؤون الطَّلبة ودائرة القبول والتَّسجيل والدائرة المالية

يعقييد المركييز امتحانيياً لقييياس كفاييية الطَّلبيية الُجييدد فييي اللغيية العربيَّيية، ويجييري تصيينيفهم فييي أربعيية  (6)

 .ُمستويات معرفيَّة بناء على نتائجهم

 .نياً يتم ترميز كل مستوى من المستويات األربعة إلكترو (7)

يدرس الطلبة المهارات اللغغويَّة المطلوبة، وفق مستوياتهم، على مدار فصل دراسي كامل، وبمعدل  (8)

ساعة أُسبوعياً في الفصل الصيفّي وينظر المجلس ( 24)ساعة أُسبوعياً في الفصل العادي، و( 12)

 .بهذا الشأن في زيادة عدد السَّاعات التي تُدرس أُسبوعياً بناًء على االتفاقيات المبرمة

 :تعتمد المعايير اآلتية ألغراض تقييم الطَّلبة في كل  مستوى (9)

 .درجة( 30)يُخصص المتحان المنتصف  -

لبة ودراستهم في مركز اللُّغات بجامعة آل البيت  أُسس َقبول الطَّ
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 .درجة( 20)يُخصص للتفاعل الصفّي والمشاركة وأعمال الفصل  -

 .درجة( 50)يُخصص لالمتحان النهائي  -

ل إلى الثَّالث  -  .درجة( 50)يكون معدل النجاح للمستويات من األوَّ

 .درجة( 60( )المتقدم)يكون معدل اجتياز المستوى الرابع  -

 .إذا لم يُحقق الطالب معدل النجاح فيلزمه إعادة دراسة المستوى من جديد -

ة بالحضور والمواظبة والغياب الواردة فيي تعليميات مينح درجية البكيالوريوس  (10) تُطبَّق المواّد الخاصَّ

 سييتوفى ميين الطلبيية بييدل الدراسيية فييي مركييز اللغيياتلطَّلبيية الدَّارسييين فييي المسييتويات ، كمييا يعلييى ا

 . ديناراً للساعة الواحدة المقررة في الجامعة للبرنامج الدراسي الذي التحق به الطالب (  30) 

ال يُسمح للطَّلبة الدَّارسين في المستويات الثَّالثية األُوليى التَّسيجيل فيي أي  مين الميواّد الدراسييَّة التيي  (11)

 .تطرحها الجامعة

ابع  (12) م)يُسمح للطلبة الدَّارسين في المستوى الرَّ سياعات ُمعتميدة ( 6)تسيجيل ميا ال يزييد عليى ( المتقيد 

 .من ُمتطلبات الجامعة والكلية التي يرغبون االلتحاق بها

م دراستها/ تُحد د مجالس الكليات (13)  .المعاهد حزمة المواّد الد راسيَّة التي يُمكن لطلبة المستوى المتقد 

يُقبل الطَّالب بعد استكمال دراسته في المركز في التَّخصص الذي يرغب بدراسته، بعد تقيديم جمييع  (14)

هويية جامعيَّية ورقمياً جدييداً  -بنياًء عليى ذليك –الوثائق المطلوبية ليدائرة القبيول والتسيجيل، ويمينح 

 .حسب األُصول، بعد تقديم ما يثبت براءة ذمته من المركز

أكمل دراسة المسيتويات واجتيازهيا بنجياح شيهادة تُثبيت ذليك، متضيمنة وصيف يُمنح الطَّالب  الذي  (15)

 .طبيعة التحصيل الذي حققه ومستواه، ويُصادق عليها المركز وفق األُصول

يتم ترحيل جميع بيانات الطَّالب الحاسوبيَّة والورقيَّة إلى رقمه الجيامعّي الجدييد اليذي يمينح ليه بنياًء  (16)

 .لتي تقدمها الجامعةعلى قبوله في أحد البرامج ا

يية للطلبيية ، ميين غييير الفئيية السييابقة، بهييدف رفييع  (17) م المركييز، إضييافة إلييى مييا سييبق، دورات خاصَّ يقييد 

ية تعقيدها الجامعية ميع الجهيات أو المؤسَّسيات أو  كفاءاتهم باللغغة العربيَّية، بنياًء عليى اتفاقييات خاصَّ

 .األفراد الراغبين بدراسة هذه الدَّورات

 :لرئيس بما يأتييُنسب المجلس ل (18)

 .أعداد الطلبة الذين يمكن استيعابهم في كل فصل دراسيّ  -

 .ُرسوم المستويات والدَّورات -

 .أية ُمقترحات لتطوير برامج تعليم اللغغة العربيَّة للناطقين بغيرها في المركز -

 .يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد نّص عليها في هذه األُسس وفق األُصول (19)

 .والمدير ومدير القبول والتَّسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه األُسس وفق األُصول الرئيس (20)
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ويعمل بها من تاريخ صدور  2019تعليمات االمتحانات المحوسبة لسنة )تسمى هذه التعليمات  ( :7)المادة 

 .قرار مجلس العمداء للموافقة عليها

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ( : 3)المادة 

 -:ما لم تدل القرينة على غير ذلك 

 . المعهد الذي يتبع له االمتحان المحوسب / عميد الكلية  :العميد 

 . القسم الذي يتبع له االمتحان المحوسب  :القسم االكاديمي 

 .قسم االمتحانات المحوسبة : القسم

 .رئيس قسم االمتحانات المحوسبة : رئيس القسم

د مواد هو مدرس المساق حسب بيانات دائرة القبول والتسجيل وفي حالة وجو :المنسق

تدرس من قبل أكثر من عضو هيئة تدريس يتم تسمية المنسق خطيا من قبل العميد 

 . او رئيس القسم االكاديمي

هو عضو هيئة التدريس او من له عالقة بالعملية التدريسية والذي ينتدبه رئيس  :المراقب 

 .القسم االكاديمي او العميد للمراقبة على االمتحان المحوسب 

 

هي جميع االمتحانات التي يتم عقدها بشكل محوسب في المختبرات : االمتحانات

 .المخصصة لذلك وتطبق عليها تعليمات االمتحانات المحوسبة 

هو موظف القسم المكلف بالقيام بالعمل على إدارة و إدامة األنظمة :مشرف االمتحانات

ها بشكل آمن الخاصة بحوسبة االمتحانات المحوسبة واتخاذ الترتيبات الالزمة لعقد

 .وسليم وحسب الواجبات الموكلة إليه

هو المختبر المخصص لالمتحانات المحوسبة ويتبع قسم  :مختبر االمتحان المحوسب 

 . االمتحانات المحوسبة 

التي يتم عقدها في الجامعة ويلتزم اطراف  االمتحانات المحوسبة  تطبق هذه التعليمات على( : 2)المادة 

 .االمتحان بجميع البنود والعبارات والشروط الواردة فيها وبجميع القوانين واألنظمة ذات الصلة

يرفع طلب االمتحان المحوسب من قبل العميد المعني قبل اسبوعين على االقل من تاريخ عقد ( : 4)المادة 

ت ذات العدد االكبر من الطلبة حسب االمكانيات المتاحة االمتحان  وتعطى االولوية للمساقا

 .  لمختبرات الجامعة المخصصة لعقد االمتحانات والتي يحددها القسم 

يتم تحديد مواعيد االمتحانات المحوسبة النهائية من قبل دائرة القبول والتسجيل وبالتنسيق مع  (:5)المادة 

 .القسم

ساعة من الموعد المقرر ( 24)غاء أو تأجيل االمتحان خطيا قبل يجب إخطار القسم عن إل (:6)المادة 

 .النعقاده

  عليمات االمتحانات المحوسبة في جامعة  آل البيت

 م 3379/ 5/1 اريخ ( 3379/  3371/ 526) الصادرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم 
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عدد أجهزة كل مختبر كأجهزة احتياطية تستخدم في حال تعطل احد  من% 10 يتم االبقاء على: (1)المادة 

 .اجهزة الطالب

  : يتم برمجة نظام االمتحانات من قبل مركز الحاسوب في الجامعة وحسب التالي(  1) المادة 

 .ادخال االسئلة فقا من داخل الجامعة ومن خالل شبكتها  ( أ

 . عدم اظهار جميع االسئلة على صفحة واحدة  ( ب

 . عدم اظهار عالمة الطالب مباشرة ( ج 

 

في أي المحوسب واعادة جدولته من قبل المنسق وبالتنسيق مع رئيس القسم  االمتحانيتم الغاء  (:9)المادة 

 : الحاالت التالية من 

  

عن وقت بداية االمتحان لمدة يحددها بشكل يعطل سالمة واجراء االمتحان تأخر المراقب ( أ

 . المنسق بالتنسيق مع رئيس القسم 

 .  أو انقطاع للتيار الكهربائي لمدة يحددها القسم رئيسي  حدوث عطل فني( ب

عن سعة المختبر  وتجاوز اعداد الطلبة الي من هذه الشعبأ في حالة تعدد الشعب  (:73)المادة 

، يتم تحديد موعد لكل واحدة منها من قبل المنسق ويزود القسم بهذه المخصص لالمتحان

ساعة على األقل من موعد عقد االمتحان، على أن يلتزم مدرس الشعبة ( 48)المواعيد قبل 

 . بالتواجد في قاعة االمتحان المحدد لشعبته

رئيس القسم االكاديمي لظرف طارئ ، يرسل  اذا تغيب مدرس الشعبة عن حضور االمتحان -ب

 . من ينوب عنه لحضور االمتحان ويبلغ رئيس القسم بذلك او العميد

  : القسم من خالل رئيسه وكادره الفني بمايلي يقوم  ( :77)المادة 

 : يل م المزكز م  سالل مديزه  كبدزه الفهإ عمب ياإ .1
 تظ بز  فيز العهي  ال ح ي   العزمجيبت الالزم  لعلدهب عشكل آم   دايم  عحيث ي م  .أ 

 .األدئا  لالاع  عشكل هش ائإ
 هدم ا صبل ( Domain)ال أكد م  صالحي  الكبميزات  م  زعل األج زأ هاخ الهلبق  .م 

 .األج زأ عبإله زهت  ذلك قعل هلد ا م حبهبت
أ الحبد عي  المعلا    ا ح فبظ ع ب فإ غزف  دحم ك اعل الك زعبر السبص  عبألج ز  .ج 

مشزف ا م حبهبت   فبديب  د سدام  اك األج زأ فإ ال ل ج  عشكل سفإ لالم حبهبت 
 .المح دع     عميم ذلك هاخ كبف  م ظفإ المزكز

 .ال هديق مع دائزأ األم  الجبمعإ ل  فيز العدد المهبدم م  أفزاد األم  الجبمعإ .د 
 .يد ا م حبهبت المح دع جد ل    هظيم م اه .ه 
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ال هديق مع المهدق ل  زيع اللاع  هاخ جادبت ا م حبهبت عحيث ي م   زيع اللاع  عشكل  .  
 .هش ائإ   حديد   سصيص زقم المس عز  زقم الج بز السبص عكل لبلم

ه بر فعيل  .ز   .ا م حبهبت المح دع  عبل هديق مع مهدق المدبق  ا 
 .هدق المدبق ععد اه  بر ا م حب  زحيل هالمبت اللاع  عبل هديق مع م .ح 
 لزيز فإ ه بي  كل ام حب  ه  مجزيبت ا م حب   تهدادي  لخ مشزف ا م حبهبت   .ل 

العميد عهدس  مها   يح فظ المزكز  أ المح دم عحيث ي م  ز يد المهدق  زئيس اللدم 
 :عهدس  مها  يشمل ال لزيز

 .خ   قت ا م حب ادم المدبق  ادم المهدق  ادم مشزف ا م حبهبت   بزي .1
لالم حب  المح دم ه  الحد األدهخ  أدائ ماللاع  الذي  يلل  قت   أهداد أدمبر .2

 .لازم  الذي يحدده المهدق
 .اللاع  الذي   لدم ا لالم حب  م  غيز المكب  المسصص ل م أدمبر .6
 .اللاع  الذي  ي جد ل م أكثز م  دجل لالم حب  أدمبر .4
 .ا م حب  هبرأثحصات  تشكب تأي  مالحظبت أ   .5

 . هاخ صفح   احدأ   هدم تظ بز هالم  اللبلم معبشزأ األدئا هدم تظ بز جميع  .ي 
شعبزهالعميد  عم افل حذف قبهدأ العيبهبت ألي اس عبز  م  دزيم جزر م  أدئا ا   ذلك  .ك    ا 

 .سليًب عذلك

 

جراء إعدادمنسق المساق هو المسؤول عن  (:73)المادة  .2  اإلشكاالتاالمتحان المحوسب ومتابعة  وا 
 :التي تظهر خالل االمتحان ويتوجب عليه

أدئا  ا م حب  هاخ هظبم ا م حبهبت م  سالل ال دبئل ال إ ي فزهب لا  تدسبلضمب   .أ 
 .الهظبم  م  داسل الجبمع   م  سالل شعك  ب فلل

دؤال لكل م  ( 111)ا ل زام عإدسبل أدئا  ا م حب  عحيث   يلل هددهب ه   .م 
دؤال لالم حب  اله بئإ   ذلك لمدبقبت م لاعبت ( 151) الثبهإ    األ لا م حبهي  

دؤال لالم حب  ( 01) الثبهإ    األ لدؤال لكل م  ا م حبهي  ( 41)الجبمع     
لعلد ا م حب   ي م  عزيزهب لكل فصل  األ لخأ اله بئإ  لامدبقبت األسزى   ذلك لامز 
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 األدئا م  مجم ع األدئا  الم ج دأ  اد عدال ععض  %(15)دزادإ ععدد   يلل ه  
 .الم ج دأ كامب لزم ذلك

  حديد  قت مهبدم لكل دؤال فإ ا م حب  عحيث ي هبدم  لعيع  الدؤال  .ج 
 .الك ز هيًب   يا زم مدزدإ المدبق عذلك أ هدم  دا ل هدخ ا م حب  د ار كب  ذلك  زقيًب  .د 
مزاجع  ا م حب  عصيغ ا اله بئي   اه مبده م  سالل ال دبئل ال إ ي فزهب لا الهظبم قعل  .ه 

 .م  م هد اهعلبد ا م حب األقل  ي م همل هاخ
كشف ملع ع عأدمبر اللالم المدجاي  فإ المدبق حدم   زيع م المدعق هاخ  تهداد .  

 .عبل هديق مع المزكزالمس عزات  األج زأ 
 .كش ف حض ز  غيبم ل  قيع ب م  قعل اللاع  تهداد .ز 
 . غييز كام  الدز ععد كل جاد  ام حب  .ح 
يلبفتلغبر  فعيل ا م حب   .ل   .كام  الدز  ا 
 .الم لدمي  لالم حب  حدم الدجل ا لك ز هإ أدمبرملبزه  قبئم  الحض ز ال زقي  مع  .ي 
 .لمجد ل دبعلبً ا ل زام ع قت عداي   ه بي  ا م حب  ا .ك 
ال هديق مع مشزف ا م حبهبت ععد اه  بر ا م حب  المح دم معبشزأ ل زصيد ه بئج ذلك  .ل 

فإ قبهدأ عيبهبت دائزأ اللع ل  ال دجيل   ي م اه مبدهب عشكل ه بئإ   لعق  آليبا م حب  
المعبشز م   اإلشزاففك ا ه مبد الم عع  فإ الجبمع  ههد الضز زأ   حت  آلي هاي ب 
 .العميد

 

 :فإ حبل   عي  هدم  زصيد هالم  اللبلم ععد اه  بر ا م حب  ي م ا سبذ مب ياإ (:72)المادة 

يل م مشزف ا م حبهبت  المهدق عبل حلق فهيًب م  دعم هدم  زصيد العالم  لالبلم   عيب  فيمب   .1
 .ه يج  سال شسصإ م  اللبلم أ تذا كب  ذلك ه يج  سال فهإ 

فهإ   يمك  معبلج ا فم  حق اللبلم ال لدم  م حب   كمياإ حدم فإ حبل كب  السال  .2
 .األص ل
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لكل قبه  ام حب  مح دم مم  يه دع م العميد  ي  لخ (  2) مزاقعي  هدد يجم   فز  (:74)المادة 
 :  المزاقم الليبم عبلم بم ال بلي  

 .المعبشز هاخ هماي  دس ل اللاع   سز ج م ضم  الف زات المدم ح ع ب اإلشزاف .أ 
 .ال أكد م  جا س اللاع  فإ األمبك  المسصص  ل م  هاخ األج زأ السبص  ع م .م 
  (ه ي  األح ال المدهي )الشسصي   أ ال أكد م  ه ي  اللبلم م  سالل علبق ا الجبمعي   .ج 

 . م حب  المح دم ملبعل  ا دم مع ا دم الم ج د هاخ شبش  ا
عديز اجزارات ا م حب  حدم األهظم   ال عايمبت  اإلسالل أ ال عبمل مع حب ت الغش  .د 

 .الهبفذأ فإ الجبمع 
 زصيد حض ز  غيبم اللاع  هاخ ق ائم الحض ز  الغيبم    قيع اللاع  هاي ب   دايم ب  .ه 

 .لامهدق ععد اه  بر ا م حب 
 أ ا م حب   تجزارمشبكل فهي   ظ ز سالل  أي ال هديق مع مشزف ا م حبهبت لحل  .  

 : حدم ال بلإ األج زأه يج  ل علل 
هبدأالسال  تصالحمحب ل   .1 ههد حص ل  تلي بالهلل  ال إ  صل  تلخاللبلم   ا 

 .السال
 .الج بز تصالحا ح يبلي  تذا  عذز  األج زأ تلخهلل اللبلم  .2
سليًب عذلك إلجزار  المهدق تعالغالسال ي م  تصالحفإ حبل  هدم اللدزأ هاخ  .6

 .ام حب   كمياإ لالبلم

 

 :ي  جم هاخ اللبلم الليبم عمب ياإ (:75)المادة  .6
المدهي  عحيث  ك   الص زأ  اضح    يحظز  األح اله ي   أ العلبق  الجبمعي   تحضبز .أ 

 .مدهي  األح الهايا دس ل ا م حب  عد    ج د العلبق  الجبمعي  ا  ه ي  
عب م حب  م  حيث ادم  زقم المدبق  مكب  ا م حب   زقم معزف  العيبهبت السبص   .م 

 .الج بز السبص عا
ا ل زام عبلم هد المحدد لالم حب  كل حدم شعع ا   الجا س فإ المس عز  الج بز  .ج 

 .السبص عا  المحدد لا م  قعل المزاقم
 .سال فهإ  هدم ا ه ظبز له بي  ا م حب  أيف زًا ه   اإلعالغ .د 
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اهعلبد   أثهبرال إ يصدزهب لا المهدق  المزاقع   قعل   اإلزشبداتا ل زام عكبف  ال عايمبت  .ه 
 .ا م حب 

 هب ل اللعبم  الشزام داسل المس عز  يدمح  أ سا ي   أج زأ أ ك م  أ  أ زاق تدسبلهدم  .  
 .عإدسبل اآل ت الحبدع  فإ حبل  دمبح المهدق عذلك

فإ حبل  مغبدز ا ل ب ععد عداي  ا م حب  ت  فإ حب ت هدم دس ل قبه  ا م حب  مجددًا  .ز 
 .سبص  يدمح ع ب المهدق

ام حبها م  سالل ظ  ز زدبل  هاخ ج بزه  فيد عذلك  ته برهاخ اللبلم ال أكد م   .ح 
 . ي حمل اللبلم المدؤ لي  الكبما  فإ حبل مغبدز ا مكبها قعل اهجبز الملا م

 تجزاؤه ي م  األص لحدم  أهذازهماإ مح دعب لالاع  الذي  قعات يك   ا م حب  ال كمي( :  76) المادة 
 .حدم  عايمبت مهح دزج  العكبل زي س فإ الجبمع 

ي م ا ح فبظ عهدس  م  عيبهبت ا م حبهبت  ه بئج ب هاخ الهظبم لامدأ المهص ص هاي ب : ( 71) المادة 
 .لالح فبظ عب م حب  اله بئإفإ  عايمبت مهح دزج  العكبل زي س فإ جبمع  آل العيت 

ي  لخ المديز زفع  لزيز فصاإ لزئيس الجبمع  عأي  مالحظبت ح ل ديز ا م حبهبت  ( 71) المادة 
 .المح دع  فإ الجبمع   اليبت  ل يزهب

يبت مجلس العمداء في االمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وفي كافة  ( 79) المادة 

 . نشأ عن تطبيقها االشكاالت التي ت

 .تلغي هذه التعليمات االسس والتعليمات السابقة الخاصة باالمتحانات المحوسبة ( 33) المادة 

 

العمداء ورئيس القسم ومدير مركز الحاسوب ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ  (:37)المادة 

  . هذه التعليمات 
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ويعميل بهيا اعتبياراً ( تعليمات الدراسة الخاصة في جامعة أل البيت)تسمى هذه التعليمات  (:7)المادة 

 .من تاريخ صدورها

يجييوز أن يسييجل للدراسيية الخاصيية فييي بعييض المييواد فييي جامعيية أل البيييت أشييخاص ميين  (:3)المادة 

 : الفئات التالية

الطلبة الذين يدرسون في جامعات أو معاهد جامعية علييا داخيل األردن أو خارجيه،   -أ

ويرغبون في دراسة بعض المواد فيي جامعية آل البييت فيي فصيل دراسيي واحيد أو 

 .أكثر

بيييون فيييي تعمييييق معيييرفتهم التخصصيييية بهيييدف تحسيييين أدائهيييم األفيييراد اليييذين يرغ- ب

ومهاراتهم في األعمال أو الوظائف التي يقوميون بهيا، أو اليذين يرغبيون فيي إثيراء 

 .معرفتهم الثقافية أو العلمية

طلبييية الجامعييية المحيييولين إليييى الدراسييية الخاصييية بموجيييب تعليميييات مييينح درجييية   -ج

 .البكالوريوس

الييى الدراسيية الخاصيية بموجييب تعليمييات الدراسييات العليييا  طلبيية الجامعيية المحييولين- د

 .المعمول بها في الجامعة

 -:يشترط في قبول الطالب للتسجيل في الدراسة الخاصة ما يلي : أوالً  (: 2)المادة 

أن يكون حاصالً على شهادة الدراسة الثانوية العامية األردنيية أو ميا يعادلهيا بمعيدل   -أ

لمطلوب للدراسة حسب أسس القبول النافذة، وذليك إذا تقيدم ال يقل عن الحد األدنى ا

 .لدراسة مواد من مستوى البكالوريوس

أن يكون حاصالً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها بتقدير ال يقل عين جييد، إذا   -ب

 .تقدم لدراسة مواد من مستوى الماجستير أوالدكتوراه

 .مواد التي يرغب التسجيل فيهاأن يكون قد درس المتطلبات السابقة لل  -ج

 .أن يتوافر الشاغر في المواد التي يرغب التسجيل فيها  -د

ميين هييذه المييادة الطلبيية المسييجلون ( أ،ب/ أوالً )يسييتثنى ميين الشييروط الييواردة فييي  :ثانييياً 

 .للدراسة في جامعات أو معاهد عليا غير جامعة آل البيت

في الدراسة الخاصة تقيديم الوثيائق الثبوتيية  يطلب من الطالب الذي يرغب بالتسجيل: ثالثاً 

 :التالية

كشف عالمات شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو كشف عالمات شهادة - أ

 .البكالوريوس أو ما يعادلها

إذا كييان الطالييب )وثيقيية إثبييات التحيياق بالدراسيية فييي جامعيية أو معهييد جييامعي آخيير   -ب

 (.أو معهد في مستوى جامعي ملتحقاً بالدراسة في جامعة

يقبل الطلبة في الدراسة الخاصة بقيرار مين رئييس الجامعية بنياًء عليى توصيية مين : رابعاً 

 .مدير القبول والتسجيل

 جامعة آل البيت عليمات الدراسة الخاصة في 

 72/3/3331 اريخ ( 73/3331/3331)صادرة عن مجلس العمداء بجلسته رقم 
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يجوز تسيجيل الطلبية اليذين ال تنطبيق علييهم شيروط القبيول فيي الميواد التيي يرغبيون فيي  (: 4)المادة 

المحاضرات فقيا وال يطليب مينهم التقيدم  تسجيلها كطلبة مستمعين، إذ يسمح لهم بحضور

 .المتحاناتها

 

 (: 5)المادة 

إذا قبييل طالييب فييي برنييامج البكييالوريوس فييي تخصييص مييا، وسييبق لييه أن درس مييواد - أ

دراسيية خاصيية فييي جامعيية آل البيييت، وكانييت هييذه المييواد ضييمن خطتييه الدراسييية فييي 

 .معتمدة على األكثرساعة ( 39)التخصص الذي قبل فيه، يحسب له من هذه المواد 

إذا قبل الطالب في أحد برامج الماجستيرأوالدكتوراه، وسبق له أن درس ميواد دراسية - ب

خاصيية فييي جامعيية آل البيييت، وكانييت هييذه المييواد ضييمن الخطيية الدراسييية للبرنييامج 

عليى أن ال ( تسيع سياعات معتميدة)الملتحق به، يجوز أن يحسب ليه منهيا ثيالث ميواد 

 (.٪75)منها عن تقل عالمته في أي 

ميين هييذه المييادة أن ال ( ب)و( أ)يشييترط الحتسيياب المييواد المشييار إليهييا فييي الفقييرتين - ج

 .أكثر من ثمانية فصول -عند احتسابها-يكون قد مضى على دراستها 

تدخل عالمات المواد التيي درسيها الطاليب دراسية خاصية وحسيبت ليه، ضيمن معدليه   -د

 .التراكمي

سياعة ( 15)حيد مين الحيد األعليى لسينوات التخيرج مقابيل كيل يحسم فصل دراسيي وا -هـ

سياعات معتميدة للطاليب ( 9)معتمدة تحسب للطالب الملتحق بمستوى البكالوريوس و 

 .الملتحق بمستوى الماجستيراو الدكتوراه

 

تطبيييق عليييى الطلبييية المسيييجلين فيييي الدراسييية الخاصييية شيييروط المواظبييية واالمتحانيييات  (:6)المادة 

كام التأدييب اليواردة فيي أنظمية الجامعية وتعليماتهيا وبقيية أنظمية الجامعية والعالمات وأح

 .وتعليماتها

 

 -:الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الواحد لطالب الدراسة الخاصة ما يلي (:1)المادة 

 .ساعة معتمدة إذا كانت المواد من مستوى البكالوريوس( 15)- أ

 .المواد من مستوى الماجستير او الدكتوراهساعات معتمدة إذا كانت ( 9)- ب

 

 

 :تكون رسوم الساعات المعتمدة لطلبة الدراسة الخاصة على النحو التالي (:1)المادة 

ييدفع الطالييب المسيجل فييي مرحلية البكييالوريوس الييذي كيان قييد قبيل علييى البرنييامج : أوالً 

 .العادي رسوم الدراسة الموازية

الجامعية للدراسية الخاصيية لجمييع مراحييل الدراسية مثلييي ييدفع الطالييب المسيجل فييي : ثانيياً 

 . رسوم الدراسة على البرنامج المسجل فيه

 .تضاف للرسوم أعاله رسوم التسجيل المقررة األخرى: ثالثاً 
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يستفيد طالب الدراسة الخاصة من جميع الخدمات والتسهيالت الجامعية المتوافرة، ويمنح  (:9)المادة 

للحرم الجامعي يكتيب عليهيا مالحظيه أنهيا تصيلح لليدخول إليى الحيرم بطاقة دخول مؤقتة 

 .الجامعي باعتبار أن حاملها يدرس مواد في الجامعة دراسة خاصة

 

 .يعطى طالب الدراسة الخاصة وثيقة تثبت المواد التي درسها وعالماته في كل منها (:73)المادة 

 

 

 .م يرد عليها نص في هذه التعليماتيبت مجلس العمداء في الحاالت التي ل (:77)المادة 

 

 

 .العمداء ومدير القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ هذه التعليمات (:73)المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :في حال فقدان الهوية الجامعية أو  لفها أو   غيير  خصصك عليكم باإلجراءات التالية :  أعزائي الطلبة 
 

 .قسم اإلعارة لإلبالغ عنها / مراجعة المكتبة الهاشمية  - 

 ( بدل فاقد ن بدل  ال  ن بدل  حويل ) إحضار وصل مالي من الدائرة المالية  - 

 . مراجعة دائرة الخدمات والرعاية الطالبية في عمادة شؤون الطلبة إلصدار هوية جامعية جديدة  - 

  المها من قبل الطالب نفسهإجراءات إصدار الهوية الجامعية واست-
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البكيالوريوس لحملية دبليوم كلييات المجتميع تعليميات مينح درجية )تسمى هيذه التعليميات   : (7)المادة 

 (.المقبولين على نظام التجسير

تطبق هذه التعليمات على حملة دبلوم كليات المجتمع ضمن برنامج التجسير ويعمل بها  ( : 3)المادة 

 .م2017/2018ابتداًء من الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

  

 الـقـبــول
فيي الجامعية فيي هيذا البرنيامج مين ترشيحه لجنية تنسييق القبيول الموحيد ميين  يقبيل :أوالً  ( :2)المادة 

الحاصلين على دبلوم كليات المجتمع ضمن األعداد التي يتم االتفياق عليهيا سينوياً 

 .لنيل درجة البكالوريوس

نظيام السينتين )يجوز قبول الطلبة الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة  -( أ:  ثانياً   

) بالبرنامج الموازي والهندسية %( 68)بمعدل ال يقل عن ( نظام الثالث سنواتو

70 . ) % 
 

يجيييب أن يكيييون فيييرع الشيييهادة الثانويييية العامييية للطاليييب الراغيييب بالتجسيييير إليييى  -(ب 

تخصييص معييين فييي الجامعيية ميين الفييروع المسييموح لهييا التقييدم للقبييول فييي هييذا 

ريوس وبغيض النظير عين الميواد التخصص المعمول بها في أسس القبول للبكيالو

 .اإلضافية

يكييون الحييد األدنييى لمعييدل القبييول للتجسييير فييي الجامعيية للطلبيية حمليية الشييهادة الجامعييية   :ثالثاً 

فييي التخصصييات المنيياظرة ، %(65) للطلبيية المتوسييطة ميين ذوي االحتياجييات الخاصيية

وحدة تنسييق لتخصصاتهم للشهادة الجامعية المتوسطة ضمن البرنامج العادي من خالل 

 .القبول الموحد 

 

الحاصلين على الشيهادة الجامعيية المتوسيطة مين خيارج يمكن للطلبة غيراألردنيين  -(أ   :رابعاً 

وبغييض النظيير عيين معييدلهم فييي المؤسسيية التعليمييية التييي تخرجييوا منهييا خييارج  األردن

باسييتثناء تخصصييات الطييب وطييب ) المملكيية التقييدم بطلبييات مباشييرة للجامعيية للتجسييير

 : على البرامج الموازيه في التخصصات النظيرة ، شريطة ( االسنان 

 .ان تؤهلهم هذه الشهادات الى مواصلة تعليمهم الجامعي لمستوى البكالوريوس في دولهم  -

معادليية الشييهادة الجامعييية المتوسييطة التييي يحملونهييا ميين وزارة التعليييم العييالي والبحييث العلمييي  -

 . االردنية 

للطلبية االردنييين الحاصيلين عليى الشيهادة الجامعيية المتوسيطة مين خيارج  يكون التجسيير -(ا 

االردن بكل تخصص له نظير في الجامعة وفق قوائم التخصصات التيي تقير لهيذه الغايية ، وفيي 

حال عدم وجود التخصص ضمن قوائم التخصصات ، تقوم الجامعة بتحديد التخصيص المنياظر 

 . شوف العالمات وفقاً للمواد الدراسية الواردة في ك

  عليمات منح درجة البكالوريوس لحملة دبلوم كليات المجتمع المقبولين على نظام التجسير

 صادرة عن مجلس العمداء بقراره

 72/7/3331 اريخ ( 775/3331/3331)رقم  
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يسمح للطلبية ممين ليم يشيملهم امتحيان الشيامل التقيدم مباشيرة للجامعية شيريطة تقيدمهم  :خامساً 

لالمتحان التأهيلي الذي تعقده جامعة البلقاء التطبيقية لغاية التجسير ونجياحهم فييه بمعيدل ال يقيل 

لة والهندسيية باسييتثناء الطلبيية الييذين يرغبييون التجسييير الييى تخصصييات الصيييد% ( 68) عيين 

 % ( . 70) والطب البيطري ، حيث يشترط اال يقل معدلهم في هذا االمتحان عن 

 . يقبل الطلبة في تخصصات الجامعة المناظرة لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع ( :4)المادة 

 معـادلـة المــواد

مرحلة الدراسة الجامعيية المتوسيطة مين داخيل  تكون معادلة المواد التي درسها الطالب في( : 5)المادة 

االردن وخارجه والواردة ضمن خطتيه الدراسيية فيي تخصصيه الجدييدة فيي الجامعية مين 

 -: اختصاص االقسام االكاديمية المعنية في الجامعة وفقاً لالسس التالية 

 ان يكون ميدى تطيابق وصيف ومفيردات الميادة الميراد معادلتهيا مطابقياً بميا ال يقيل عين -1

 . لوصف المادة في خطة التخصص المنتقل اليه % (  75)  

أن يكون عدد ساعات كل مادة من المواد النظرية التي درسها الطالب في برنامج دبلوم  -2

كلييية المجتمييع والمييراد معادلتهييا مسيياٍو لعييدد سيياعات المييادة الييواردة فييي خطيية 

 .التخصص 

يزيد مجموع سياعاتها والمعتميدة عين يتر  لألقسام المعنية صالحية معادلة المواد التي  -3

ثييالث سيياعات معتمييدة بمييادة واحييدة إذا تطييابق وصييفها مييع مييادة واردة فييي خطيية 

 .تخصص الطالب 

ميين الخطيية الدراسييية ا % (  50) أن ال يزيييد عييدد السيياعات المعتمييدة التييي تعييادل عيين  -4

حداً  لمعتمدة لدرجة ا لبكالوريوس وذلك لنظام السنتين ونظام الثالث سنوات على

وال تدخل ضمن المعدل التراكميي فيي مرحلية ( ناجح فقا ) سواء وتعادل بعبارة 

 .  البكالوريوس 

تعطى األولوية في احتساب المواد لمتطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية الواردة في  -5

خطيية الطالييب فييي برنييامج دبلييوم كلييية المجتمييع ، ثييم متطلبييات الكلييية ومتطلبييات 

 . التخصص 

 .الفصل االول من التحاقه في الجامعة  خاللفقا والمعادلة لمرة واحدة  طلب يقدم -6

في اي مادة من الميواد التيي درسيها يشترط ألغراض المعادلة أن ال تقل عالمة الطالب  -7

(  D) او الرميز % ( 55) للطلبية االردنييين و % (  60) عين في كلية المجتميع 

 . للطلبة غير االردنيين 

بول والتسجيل بتثبيت المواد المعادلة للطاليب بنياًء  عليى قيرار مين العمييد تقوم دائرة الق -8

المسييتند لتوصييية مجلييس القسييم او لجنيية معادليية المييواد فييي حييال عييدم وجييود قسييم 

 . اكاديمي 

 

 . سنة لمرحلة الدبلوم (  15)عدم معادلة المواد التي مضى على  دراستها اكثر من  ( :6)المادة 
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 االنتقال 

 
 : يجوز انتقال الطالب من تخصص الى اخر في الجامعة وفق الشروط االتية  –(أ  (: 2) المادة 
 .ان يتوافر له مقعد شاغر في التخصص الذي يرغب في االنتقال اليه  -0
 . ان ال يكون قد فصل من التخصص الذي يرغب في االنتقال اليه  -1
الثانوية العامة او ما يعادلها قد قبل في ان يكون معدل عالمات الطلبة االردنيين في  –أ  -3

في السنة التي يرغب  انوية العامة اوالتخصص الذي يرغب في االنتقال اليه سنة حصوله على الث
 . في االنتقال فيها تنافسي 

و العامة او ما يعادلها اعلى من ا ان يكون معدل عالمات الطلبة غير االردنيين في الثانوية –(ب 
دل كان قد قبل في التخصص الذي يرغب باالنتقال اليه من غير االردنيين سنة يساوي ادنى مع
لعامة او ما يعادلها من غير االردنيين لمعدل الثانوية اشريطة تحقيق الحد االدنى . قبوله بالجامعة 

 . حسب اسس القبول للطلبة في الجامعات االردنية الرسمية 
 

 .معدل ادنى  ولى الى تخصص ذمعدل اع وانتقال الطالب من تخصص ذيجوز  -4
عند انتقال الطالب الى تخصص اخر تحسب له المواد التي يختارها من المواد التي درسها  –(ب 

في التخصص المنتقل منه وتكون ضمن الخطة الدراسية للتخصص المنتقل اليه ، وبما ال يتجاوز 
من تلك الخطة ، وتدخل عالمات تلك المادة او المواد في حساب معدله التراكمي ، %( 71) 

 .جله المواد التي لم يتم احتسابها وتلغي من س
 .يتم تقديم طلبات االنتقال الى دائرة القبول والتسجيل وتبت لجنة االنتقال بهذه الطلبات  –(ج 
 . يكون االنتقال داخل الجامعة لمرة واحدة فقط  –(د 
 

ت تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس المعمول بها في الجامعة على الحاال :(  2) المادة 
 .  التعليماتالتي لم يرد فيها نص في هذه 

    



 
 

 113 

 

 

 

 

 

 

 يعموول ع ووب (  عايمووبت مووهح شوو بدأ الوودعا م العووبلإ فووإ جبمعوو  آل العيووت) دوومخ هووذه ال عايمووبت (: 7)الماااد  
 .اه عبزًا م   بزيخ تصدازهب

يكو   لاكاموبت  الععوبزات اآل يو  حيثموب  زدت فوإ هوذه ال عايموبت المعوبهإ المسصصو  ل وب أدهوبه  (:3)الماد  
 :مب لم  دل اللزيه  هاخ غيز ذلك

 .جبمع  آل العيت: لجامعةا
 .مجاس الدزادبت العايب :المجلس
 .هميد الكاي   أ  المع د: العميد
 .قدم مس ص فإ الكاي   أ  المع د أي :القسم

 .لجه  الدزادبت العايب فإ اللدم :لجنة القسم

 .لجه  الدزادبت العايب فإ الكاي   أ  المع د :لجنة الكلية
 .يلزهب مجاس العمدارالسل  الدزادي  ال إ : الخطة
 .ه  ا ه لبل م  جبمع  أسزى تلخ جبمع  آل العيت: االنتقال
 .ه  ال ح يل م   سصص تلخ  سصص آسز  أ  م  مدبٍز تلخ آسز :التحويل
 .اللبلم  الما حق عبلجبمع  لهيل دزج  الدعا م العبلإ: الطالب

العاميوو  فووإ الجبمعوو  عووزامج لادزادووبت العايووب يجوو ز أ  يهشووأ فووإ األقدووبم األكبديميوو  أ  المزاكووز (: 2)الماااد  
 . ؤدي الدزاد  في ب تلخ حص ل اللبلم هاخ ش بدأ الدعا م العبلإ

يهدم مجاس العمدار فإ ملاع كل هبم جبمعإ لمجاس األمهوبر  أهوداد اللاعو  الوذي  دويلعا    (:4)الماد  
مجوووبلس فوووإ األقدوووبم فوووإ عوووزامج الووودعا م العوووبلإ   ذلوووك ع هدووويم مووو  المجاوووس  ععووود أسوووذ زأي ال

 . الكايبت    صي  م  مجاس اللدم المس ص

 تعليمات منح درجة الدبلوم العالي في جامعة آل البيت

 م6/3/2112 تاريخ 450/2110/2112صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم 

لده  ( 71)م  هظبم مهح الدزجبت العامي   الش بدات فإ جبمع  آل العيت زقم ( 3)عم جم المبدأ 
1998  
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يوو م تقووزاز السلوو  الدزادووي  لاوودعا م العووبلإ علووزاز موو  مجاووس العموودار    هدوويم موو  المجاووس   (:5) الماااد 
 .   صي  م  لجه  الكاي    مجاس اللدم

 (:6) الماد 
 :يش زل لالع ل فإ عزامج الدعا م العبلإ مب ياإ .أ 

خ دزجووو  العكوووبل زي س أ  موووب يعبدل وووب مووو  الجبمعووو  أ  مووو  جبمعووو  أسوووزى حصووو ل الم لووودم هاووو .1
 . ع مدهب جبمع  آل العيت

أ  يكوو    سصووص اللبلووم فووإ دزجوو  العكووبل زي س يؤهاووا لادزادوو  فووإ عزهووبمج الوودعا م العووبلإ  .2
 .الذي يزغم ا ل حبق عا

لعوووبلإ فوووإ يحووودد مجاوووس العمووودار ال سصصوووبت ال وووإ  ع مووود لالعووو ل فوووإ أي مووو  عوووزامج الووودعا م ا .م 
 .الجبمع    ذلك عهبر هاخ  هديم م  المجاس    صي  م  لجه  الكاي   لجه  اللدم

ي م قع ل اللاع  فإ عزامج الدعا م العبلإ  هبفديًب  فق معد   م فإ دزجو  العكوبل زي س    فوق أيو   .ج 
أدوس أسوزى  حوودد علوزاز موو  مجاوس العمودار   هدوويم مو  المجاووس عهوبر هاوخ   صووي  مو  لجه ووإ 

 .م الكاي اللد

يلزز المجاس أدمبر الملع لي  فإ عزامج الودعا م العوبلإ  يعاه وب هاوخ الم قوع ا لك ز هوإ لاجبمعو   .د 
 .عهبر هاخ  هديم م  مجادإ اللدم  الكاي 

 (:1) الماد 
يج ز اه لبل لبلم الدعا م العبلإ م   سصص تلخ آسوز داسول الجبمعو    ذلوك علوزاز مو  المجاوس  .أ 

 .صي  م  لجه  اللدم  هديم لجه  الكاي      

فووإ حبلوو  قعوو ل لبلووم دعاوو م مه لوول موو  عزهووبمج تلووخ عزهووبمج آسووز موو  داسوول الجبمعوو   يجوو ز لالدووم  .م 
المه لل تليا أ  يعبدل ععض أ  جميع المدبقبت ال إ دزد ب اللبلم م  مد  ى  الدعا م العبلإ عمب 

  اللبلوووم هبجحوووب فوووإ يعبدل وووب مووو  مدوووبقبت عزهوووبمج الووودعا م العوووبلإ فوووإ ذلوووك اللدوووم  هاوووخ أ  يكووو  
المدوووبقبت الموووزاد معبدل  وووب   أ     كووو   هوووذه المدوووبقبت قووود حدوووعت لوووا فوووإ  أي شووو بدأ أ  دزجووو  

 .جبمعي  أسزى يحما ب

فإ حبل  قع ل لبلم دعا م مه لل م  عزهبمج سبزج الجبمع   يج ز لالدم المه لل تليا أ  يعوبدل موب  .ج 
 دع دبهبت مع مدأ م  هذه المدوبقبت ال وإ دزدو ب اللبلوم مو  مدو  ى  الودعا م ( 9)  يزيد هاخ 

مووو  العوووبلإ عموووب يعبدل وووب مووو  مدوووبقبت عزهوووبمج الووودعا م العوووبلإ فوووإ ذلوووك اللدوووم  هاوووخ أ     لووول هال
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أ  موووب يعبدل وووب  هاوووخ أ     كووو   هوووذه المدوووبقبت قووود %( 65)أ  ( ج)اللبلوووم فوووإ أي مه وووب هووو  
حدووعت لووا فووإ  أي شوو بدأ أ  دزجوو  جبمعيوو  أسووزى يحما ووب   شووزيلا أ    يكوو   قوود مضووخ هاووخ 

 .ده ات( 7)دزاد  أي مه ب مدأ  زيد هاخ 

دووعع  هشووز   دووبه  مع موودأ هاووخ ( 27)موو    كوو   السلوو  الدزادووي  لعزهووبمج الوودعا م العووبلإ (: 1) الماااد 
فموووب ( 500)تحوودى  هشوووز   دووبه  مع موودأ عبل سصووص مووو  مدووبقبت مدوو  ى ( 21)األقوول  مه ووب

عحيث   ( 400)ف ق   يج ز أ   ش مل هاخ مدبقبت م  أقدبم م صا  عبل سصص م  مد  ى 
 .دت دبهبت مع مدأ( 6) زيد هاخ 

 (:9) الماد 

ثوالث تلوخ اثه وإ هشوزأ دوبه  مع مودأ فوإ ( 12-3)مو   الودعا م العوبلإيك   العومر الدزادوإ للبلوم  .أ 
 .دبه  مع مدأ لغبيبت ال سزج( 15) يج ز ت  يصل العمر تلخ الفصل ال احد

 دوع دوبهبت مع مودأ   يجو ز عم افلو  ( 9)يك   الحد األهاخ لاعمر الدزادإ فوإ الفصول الصويفإ  .م 
 .ع مدأ تذا كب  ذلك يؤدي تلخ  سزجااثه إ هشزأ دبه  م( 12)العميد أ  يصل العمر تلخ 

 (:73)الماد  

فصووو ل  ازععووو ( 4)الووودعا م العوووبلإ يكووو   الحووود األقصوووخ لامووودأ المدوووم ح ع وووب لاحصووو ل هاوووخ شووو بدأ  .أ 
فصووال    موودددزادووي      يحدووم الفصوول الصوويفإ موو  ضوومه ب   يجوو ز ههوود الضووز زأ اللصوو ى أ  

لجهو  اللدم   هديم مو   لجه دزاديب  فلل لالاع  الذي   د دهإ حبل  م ذلك  عهبر هاخ   صي  م  
 . قزاز م  المجاس الكاي 

 . ح دم مدأ ا هللبع م  ضم  مدأ الحد األهاخ الملززأ لاحص ل هاخ ش بدأ الدعا م العبلإ .م 

 (:77)الماد  
 %(.60) ك   هالم  الهجبح فإ المدبق هإ  .أ 

 %(.65)  الحد األدهخ  المعدل ال زاكمإ لالبلم فإ عزهبمج الدعا م العبلإ يك   .م 

ثالث مدبقبت م  سل ا الدزادي  ل ل مدأ دزاد ا لعزهبمج ( 3)يج ز لالبلم تهبدأ دزاد  . 1 .ج 
 .الدعا م العبلإ  لغزض زفع معدلا

العالم  األهاخ  تذا أهبَد اللبلم مدبقًب عدعم زد عا أ  لزفع معدلا ال زاكمإ  ف حدم لا.  2
 .لامدبق فإ المعدل ال زاكمإ    علخ األسزى فإ دجاا األكبديمإ
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 دسل فإ حدبم هدد  مدبقبتفإ حبل  تهبدأ اللبلم دزاد  مدبق مب  فإ  دبهبت  اك ال. 3
 .الدبهبت الملا ع  لا سزج مزأ  احدأ

آسز  ع يضًب هها  تذا دزس اللبلم مدبق اس يبزي  زدم فيا  ثم قبم عدزاد  مدبق اس يبزي. 4
 د كمبل م لاعبت سل ا الدزادي   فيعد المدبق ال ع يضإ مدبق معبد عبلهدع  لامدبق 

 .ا س يبزي الذي زدم فيا  يعلخ المدبق فإ دجاا
يعبمل المدبق أ  المدبقبت ال إ يدزد ب اللبلم سبزج الجبمع  ععد معبدل  ب حدم األص ل  . 5

ذا دعق ل(هبجح)  د   هالم ا  ا دزاد ا داسل الجبمع  فإها يعبمل معبما  المدبق أ     ا 
 . المدبقبت المعبدأ

 :يك     زيع العالمبت  م حبهبت الدعا م العبلإ هاخ الهح  اآل إ (: 73)الماد  
موو  العالموو  اله بئيوو   عحيووث  شوومل هووذه األهمووبل %( 60) كوو   هالموو  مجموو ع أهمووبل الفصوول  .أ 

هاوووخ األقووول   أهموووبً  أسوووزى قووود   ضوووم  اس عوووبزًا ثبهيوووًب %( 33)اس عوووبزًا  احووودًا هاوووخ األقووول  لوووا 
 .كحٍد أهاخ م  العالم %( 43)  لبزيز  عح ثًب يزصد ل ب 

 %(.40)هالم  ا م حب  اله بئإ   يسصص ل ب  .ب 

 (:72)الماد  
 :ُيسصص لامعدل الفصاإ  ال زاكمإ  المدبقبت ال لديزات المعيه  كبآل إ( أ

 

 التقدير المعدل

 مم بز 733 -16

 جيد جداً    86أقل م   -80

 جيد 80أقل م   -70

 ملع ل 70اقل م   -60
 

 هشوووأ ل حووو  شوووزف لسزيجوووإ لاعووو  الووودعا م العوووبلإ  هاوووخ أ   ضوووم أ ائوووول  ( ت
 .األقدبم فإ كل  سصص
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 المواظبة
 (:74)الماد  

مووو  مجمووو ع الدوووبهبت %( 12.5)تذا  جوووب ز غيوووبم اللبلوووم  د   هوووذز يلعاوووا العميووود  أكثوووز مووو   .أ 
  %(50)الملووززأ ألي مدووبق  يحووزم موو  ال لوودم لالم حووب  اله ووبئإ  ُ َعووُد هالم ووا فووإ ذلووك المدووبق 

 فإ جميع األح ال  دسل هالم  ذلك المدبق فإ .  هايا تهبدأ دزاد  ذلك المدبق ت  كب  تجعبزي
 .حدبم معدل هالمبت اللبلم الفصاإ  ال زاكمإ ألغزاض اإلهذاز  الفصل

مووو  مجمووو ع الدوووبهبت الملوووززأ %( 25)م  ععوووذز يلعاوووا العميووود  أكثوووز مووو  تذا  جوووب ز غيوووبم اللبلووو .ب 
 .لمدبق أ  أكثز فإها ُيَعُد مهدحعًب م  المدبق

 (:75)الماد  
 دووزي  عايمووبت مووهح دزجوو  العكووبل زي س فووإ الجبمعوو  هاووخ تجووزارات  لووديم العووذز المزضووإ   قع لووا  .أ 

 .  لغبيبت تجزار ا م حب  ال كمياإ

فإ ععض المدبقبت ي م اح دبم معدلا ههودمب  ك مول ( غيز مك مل)ه يج  تذا حصل اللبلم هاخ  .ب 
هالمبت هذه المدبقبت   ُ َعُد هذه المعد ت ذات أثز زجعإ م   بزيخ حص ل اللبلم هاخ ه يج  

 .غيز مك مل

  (غيووز مك موول)كول موو  ي غيووم هوو  ا م حووب  اله ووبئإ ععووذز يلعاووا هميوود الكايوو   دووجل لووا مالحظوو   .ج 
الفصول ال وبلإ  عدايو إلجوزار ام حوب  معو ض لالبلوم فوإ  المدوبقعلعو ل العوذز لمودزس  يعاغ اللوزاز 

ت  تذا كووب  الفصوول ال ووبلإ مووؤجاًل زدووميًب أ  كووب  اللبلووم مهللعووًب ههووا  ؛لافصوول الووذي لووم ي لوودم فيووا
 .لافصل المؤجل  ععذز؛  فإ  اك الحبل  يعلد ا م حب  فإ الفصل ال بلإ

 

 

 



 
 

 118 

 االنسحاا

 (:76)الماد  
أدوع هًب مو  عودر ( 14)يدمح لالبلم عب هدحبم م  دزاد  مدوبق أ  أكثوز سوالل مودأ أقصوبهب  .1 .أ 

أدووبعيع موو  عوودر الفصوول الصوويفإ الل يوول  األدووع ع الدووبدس فووإ الفصوول ( 8)الفصوول ا ه يووبدي   
 (.مهدحم)الصيفإ اللصيز    ثعت فإ دجاا مالحظ  

 المدووبقالزجوو ع تلووخ موودزس   يوو ماللبلووم ا هدووحبم فووإ هووذه الحبلوو  الك ز هيووًب هوو  لزيووق  يوو م. 2
 .دبهبت مع مدأ( 6)هاخ أ  يلل العمر الدزادإ ه   ل أكيد ا هدحبم   زئيس اللدم

موو  الدووبهبت الملووززأ ( %25)الووذي ي جووب ز مجموو ع غيبعووا ععووووذز يلعاووووا هميوود الكايوو   اللبلووميعوود  .ب 
الفصل مهدوحعًب مو  ذلوك الفصول      ح دوم هوذه المودأ مو  الحود األهاوخ لمودأ الحصو ل  بقبتدلم

 .هاخ الدزج     م  الحد األهاخ لمدأ ال أجيل   ذلك لمزأ  احدأ فلل

أ  ي افوق هاوخ اهدوحبم اللبلوم عشوكل ه وبئإ مو  العزهوبمج الوذي قعول فيوا شوزيل   لاعميديج ز . 1 .ج 
 .ئإ قعل م هد ا م حبهبت اله بئي  لديم لام ا هدحبم اله ب ي مأ  

المهدحم م  العزهبمج أ  ُيلعل فإ العزهبمج هفدا مزأ أسزى تذا كب  معدلا  لالبلم  يج ز . 2
 %(.65)ال زاكمإ  قت ا هدحبم أقل م  

 التأجيل

يشوو زل فووإ اللبلووم الووذي ي لوودم علاووم  أجيوول أ  يكوو   قوود أمضووخ فصوواًل دزادوويًب  احوودًا هاووخ  (:71)الماااد  
 .األقل فإ العزهبمج الذي ال حق عا

يلدم لام ال أجيل هاوخ همو ذج سوبص   ذلوك قعول عودر الدزادو     صودز الم افلو  مو  العميود  (:71)الماد  
 .كب  لفصاي  م  بليي ت  كب  ال أجيل لفصل  احد مهفزد   ه  مجاس الكاي  ت  

 :ُ عُد دزاد  اللبلم مؤجا  فإ حبل (: 79)الماد  
 .الم افل  هاخ لام ال أجيل .أ 

 .الم افل  هاخ اهدحبعا م  الفصل .م 
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 االنقطاع

 (: 33)الماد  
 -:مهللعًب فإ الحب ت اآل ي  اللبلمُيعُد  .أ 

 .تذا عدأ ال دزيس  لم يك  مدجاًل لذلك الفصل .1
 .   تذا ألغخ  دجياا عدعم هدم دفع الزد م الجبمعي  .2

 

فووووإ حبلوووو  الم افلوووو  هاووووخ ا هللووووبع ُيَعووووُدُ  ذلووووك  ووووأجياًل لادزادوووو      يجوووو ز أ   زيوووود موووودأ ال أجيوووول  .م 
 . ا هللبع ه  فصاي  دزاديي 

 .تذا  جب ز اهللبع اللبلم فصاي  دزاديي  م  بليي  ُيَعُد مفص ً  م  العزهبمج .ج 

 .للبع م  ضم  مدأ الحد األهاخ الملززأ لاحص ل هاخ ش بدأ الدعا م العبلإ ح دم مدأ ا ه .د 

فووإ عدايوو  الفصوول الووذي ياووإ  هاووخ المدووبقبتدووجيل العبئوود لادزادوو  ععوود اهللبهووا عبل  يدوومح لالبلووم .ه 
 .الفصل الذي اهللع فيا

 
تذا  لودم تذا ُهَد اللبلوم مهللعوًب ألي دوعم مو  األدوعبم ُيَعوُد  دوجياا فوإ الجبمعو  ماغيوًب  ت  (: 37)الماد  

 :ععذز ق زي  لعاا الج   المس ص  علع ل العذز   هإ
 .تذا قدم العذز سالل أدع هي  م  عدر الدزاد : العميد .أ 
 لكه ب    تذا قدم العذز سالل ف زأ  زيد هاخ أدع هي  م  عدر الدزاد : مجلس الكلية .م 

 .  جب ز ه بي  الفصل الدزادإ

 .تذا قدم العذز ععد ه بي  الفصل الدزادإ: مجلس العمداء .ج 

 

 اإلنذار والفصل

ُيهوووذز اللبلوووم تذا لوووم يحصووول فوووإ ه بيووو  أي فصووول هاوووخ الحووود األدهوووخ لامعووودل ال زاكموووإ فوووإ  (:33)المااااد  
 .بت ال إ دزد ب ح خ ه بي  ذلك الفصلالمدبق

 (: 32)الماد  
 :ُيَعُد اللبلم مفص ً  م  عزهبمج الدعا م العبلإ فإ الحب ت اآل ي  -أ 

فإ ه بي  الفصاي  ال بليي   لامدبقبتتذا لم يحصل هاخ الحد األدهخ فإ المعدل ال زاكمإ  .1
 .لإلهذاز

 .تذا لم يحلق م لاعبت ال سزج ضم  الحد األهاخ لامدأ المدم ح ع ب .2



 
 

 120 

 .زد متذا ظ ز فإ دجل اللبلم ثالث حب ت  .3

يعد تهال  قزازات اإلهذاز   الفصل تلخ الدزاد  السبص    الفصل اله بئإ م  الجبمع    أي     -م 
المعهإ أ   دبئل  أم ز أكبديمي  أسزى  سص اللاع   هاخ ل ح  اإلهالهبت فإ كاي  اللبلم

 .لا عبلمعهخ اللبه هإ  ال  اصل ا لك ز هإ   عايغبً 

 دووع دووبهبت مع موودأ ضووم  ( 9)فصوول عدووعم معدلووا ال زاكمووإ عدزادوو  يدوومح لالبلووم الووذي ي  (:34)الماد  
   يعوبد  دوجياا %(65) عايمبت الدزاد  السبص  كحد أهاخ  ع دف زفع معدلا ال زاكمإ تلخ 

 :لاعزهبمج الما حق عا  فق الشز ل اآل ي 
 %(. 60)أ    يلل معدلا ال زاكمإ ههد فصاا ه   .أ 

 .السل  الدزادي  المع مدأبت ال إ يدزد ب ضم  المدبقأ   ك    .ب 

بت سوووالل الفصووواي  ال وووبليي  ل وووبزيخ فصووواا   يحدوووم هوووذا  المدوووبقأ  يه وووإ دزادووو   اوووك   .ج 
 .الفصال  م  المدأ اللص ى المدم ح ع ب عمب فإ ذلك الفصل الصيفإ

 . لعق هايا  عايمبت الدزاد  السبص  فيمب ي عاق عبلزد م الجبمعي  .د 

 عايموبت موهح دزجو  العكوبل زي س فوإ  الودعا م العوبلإ لعق هاخ اللاع  المدجاي  لهيل ش بدأ  (:35)الماد  
 .مب لم يزد هايا هص فإ هذه ال عايمبت

 

 منح الدرجات

 (:36)الماد  
 .علزاز م  مجاس العمدار عهبًر هاخ  هديم م  المجاس الدعا م العبلإ مهح ش بدأ  .أ 

 .لملززأ مهح الش بدات  الدزجبت فإ الم اهيد ا .ب 

 أحكام عامة

يعت مجاس العمدار فإ الحب ت ال إ لم يزد هاي ب هص فإ هذه ال عايمبت   فوإ اإلشوكب ت (: 31)الماد  
 .ال إ قد  هشأ ه   لعيل ب
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 . لعق هذه ال عايمبت اه عبًزا م   بزيخ تقزازهب م  قعل مجاس العمدار (:31)الماد  

 . عايمبت دبعل    عبزض مع ب فإ المضم   اغإ هذه ال عايمبت أي (: 39)الماد  
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فووي جامعووة آل ( الماجسووتير)العليووا  عليمووات الموونح لطلبووة الدراسووات )تُسييمى هييذه التعليمييات  : (7)المادة 

 .م2009/2010ويُعمل بها اعتباراً من بدء الفصل الدراسي األول للعام الجامعي ( البيت

 :يكون لكل من الكلمات التالية المعنى المبين إزاءها، ما لم تدل القرينة على غير ذلك   (:3)المادة 
 

 :الجامعوووووووووووووووووووووووووووووووووة

 :الوووووووووووووووووووووووووووووووووورئيس

 :ادةالعمووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 :المجلووووووووووووووووووووووووووووووووس

 :العميوووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

 :المعهوووووووووود /الكليوووووووووة

 :القسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم

 :لجنوووووووووووووة الكليوووووووووووووة

 :لجنوووووووووووووة القسوووووووووووووم

 :ـبــــــــــــــالطالــــــ

 .جامعة آل البيت

 .رئيس الجامعة

 .عمادة الدراسات العليا في الجامعة

 .مجلس الدراسات العليا

 .عميد الدراسات العليا

 .كليات ومعاهد الجامعة

 .الطالبفيه قسم التخصص الذي يدرس 

 .الكلية لجنة الدراسات العليا في

 .لجنة الدراسات العليا في القسم

 (.الماجستير)طالب الدراسات العليا 

 : تتكون المنح الوارد ذكرها في هذه التعليمات من  (:2)المادة 

 :منح عمادة الدراسات العليان وهي:  أوالً 

  .منحة المساعدة في التدريس  . أ  

 .منح التفوق األكاديمي.   ب 

 :  منح عمادة البحث العلمي:  ثانياً 

 .منحة مستلزمات البحث . أ 

 .منحة المساعدة في البحث.   ب    

مع مراعاة الشروط األخرى الواردة في هذه التعليمات، يشترط في الطالب للحصول عليى أي   (:4)المادة 

 :ما يأتي( 3)من المنح المذكورة في المادة 

 .ومنتظماً طوال المدة التي يحصل فيها على المنحةأن يكون متفرغاً ومسجالً  . أ

 .أن ال يكون قد أوقع عليه عقوبة تأديبية خالل مدة دراسته . ب

 .أن ال يكون حاصالً على منحة أخرى من أيّة جهة من خارج الجامعة . ج

 إجراءات الحصول على المنح 
 .ن العمادةحصول الطالب على أنموذج طلب المنحة م. أ:  أوالً (:   5)المادة

تعبئة بيانات أنموذج الدراسات العليا واعتمادها من وحدة القبول والتسجيل، وتسيليم . ب

األنموذج إلى قسم التخصص في الوقت الذي تحدده العمادة وتُعلن عنه في بدايية كيل 

 .فصل دراسي

 .تحديد نوع المنحة المطلوبة ومقدارها بوضوح على أنموذج طلب المنحة.  ج

 في جامعة آل البيت ( الماجستير) عليمات الِمنَح لطلبة الدراسات العليا 

 م35/5/3339ن  اريخ (م315/3331/3339)صادرة عن مجلس العمداء بموجب قراره رقم 
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 . الوثائق المطلوبة كافة مع نموذج طلب المنحةإرفاق . د 

يكييون تقييديم الطلبييات إلييى أقسييام التخصييص قبييل أسييبوع ميين بييدء الفصييل الدراسييي . أ:  ثانيوواً 

 (.باستثناء الفصل الصيفي)

يتم البت في طلبات منح المساعدة في التدريس في بداية كل فصل دراسيي مين قبيل .  ب

ومعاهد الجامعة ورؤساء األقسام المبين فيها نوع المجلس بناًء على تقارير كليات 

 .العمل وحجمه

يُعليين عيين أسييماء المسييتفيدين فييي كليييات التخصييص فييي األسييبوع الثيياني ميين بييدء  . ج

 .الفصل الدراسي

 منح عمادة الدراسات العليا

 منحة المساعدة في التدريس

والمعاهيد، والتخصصيات فيي األقسيام فيي بدايية يحدد مجلس العمداء عدد المنح للكلييات . أ: أوالً (: 6)المادة

 .كل عام جامعي بتنسيب من المجلس ًوالكليات والمعاهد

 .تُعطى المنحة بشرط توافر المخصصات المالية لتغطية نفقاتها.  ب  

 :يشترط في طالب الدراسات العليا الذي يتقدم للحصول على هذه المنحة ما يلي:   ثانياً 

تراكمي في مواد الدراسات العليا حيين تقدميه للمنحية وخيالل فتيرة أن ال يقل معدله ال.  أ

 (.%13)حصوله عليها عن 

ممين  يجوز للمجلس في حال عيدم تيوفر العيدد المطليوب مين طلبية الدراسيات العلييا. ب

، زيييادة هييذا (حاجيية المختبييرات) ووجييود حاجيية للقسييم( أ/ 11)تنطبييق عليييهم المييادة 

 .(%13)تراكمي عن شريطة أن ال يقل معدله الالعدد 

أن يكييون قييادراً علييى التييدريس وذلييك بنيياًء علييى توصييية ميين مجلييس القسييم المعنييي . ج

 .المعهد/ ومجلس الكلية

أن يكون قد مضى على تسجيل الطالب في الجامعة فصل دراسي واحد عليى األقيل،  . د

 فيي( جييد جيداً )ويجوز استثناء خريجي جامعة آل البييت اليذين ال يقيل تقيديرهم عين 

 .البكالوريوس

عطى منحة المساعدة في التدريس لفصل دراسي ويمكن تجديدها لطاليب الماجسيتير لميدة  (:1)المادة  ُُ ُت

 .ال تزيد عن خمسة فصول

 :تكون قيمة منحة المساعدة في التدريس كما يأتي   (: 1)المادة 

فيييي سييياعة ( 16)دينييياراً شيييهرياً لطاليييب الماجسيييتير شيييريطة أن يعميييل ميييا معدليييه ( 150)

( 8)دينياراً شيهرياً شيريطة أن يعميل ميا معدليه ( 75)األسبوع، وتكون قيمية نصيف المنحية 

 .ساعات في األسبوع

يقدم الطالب الحاصل على المنحة أو نصف المنحة كشفاً شيهرياً بالسياعات التيي عملهيا ونيوع  (:9)المادة 

الذي يعميل فييه الطاليب ، ورئيس القسم (إن وجد)العمل الذي قاَم به مصدقاً من المشرف عليه 

 .المعهد المعني/ وعميد الكلية 

توقييف المنحيية وال تجييدد اعتبييار ميين تيياريخ قييرار المجلييس بإيقافهييا بتنسيييب ميين مجلييس قسييم  (:73)المادة 

 .المعهد إذا لم يكن أداء الطالب مقبوالً في التدريس/ التخصص ومجلس الكلية 
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 منحة التفوق األكاديمي
 

ذه المنحة رسوم الساعات الفصلية للطالب، ويرتبا اسيتمرارها بتقدميه فيي دراسيته تغطي ه (:77)المادة 

 .أو بحثه

يحييدد مجلييس العمييداء عييدد ميينح التفييوق المخصصيية للكليييات والمعاهييد، والتخصصييات فييي  (: 73)المووادة 

 .األقسام في بداية كل عام جامعي بتنسيب من المجلس و الكليات والمعاهد

 

 .تُعطى المنحة بشرط توافر المخصصات المالية لتغطية نفقاتها(  أ (:   72)المادة 

 .يجوز الجمع بين منحة التفوق األكاديمي مع المنح األخرى الواردة في هذه التعليمات(  ب               

 (:  41)المادة 

 :   منحة أوائل الطلبة:  أوالً 

تنسييب وب، جامعيةالالطالب األول على فوجه في القسم أو الكلية لدرجة البكالوريوس من يُعطى .  أ  

وتجدد هذه المنحة فصلياً ولمدة ثالثية فصيول أخيرى شيريطة إلى مجلس العمداء،  من المجلس

 .في أي فصل%( 08) عن أن ال يقل معدل الطالب التراكمي

ديدها لثالثة فصول دراسية لطلبة لفصل دراسي واحد ويجوز تج منحة التفوقتعطى .  ب 

 .الماجستير

يجوز للطالب الحاصل على منحة التفوق األكاديمي أن يتقدم للحصول على منحة المسياعدة فيي .  ج

 .التدريس مع مراعاة شروط الحصول عليهما

 :  منحة التفوق األكاديمي للطلبة المتفوقين في درجة البكالوريوس:  ثانياً 

 : يشترط في الطالب المتقدم للحصول على هذه المنحة ما يأتي (  4

 .أن ال يقل معدله التراكمي في البكالوريوس عن ممتاز لطلبة الماجستير  . أ

أن ال يكون موفداً على حساب أي جهة خارجية أو حاصيالً عليى منحية أخيرى مين أي  . ب

 .مصدر آخر

لمييدة التييي يحصييل فيهييا علييى أن يكييون متفرغيياً للدراسيية والبحييث فييي الجامعيية طييوال ا. ج

 .ساعات معتمدة ما لم يُنِه دراسة المواد( 6)المنحة الكاملة، وأن ال يقل العبء عن 

 .يتم التقدم لهذه المنحة من بداية الفصل الدراسي األول من كل عام دراسي .  د

لفصل دراسي واحد ويجوز تجديدها لثالثة فصيول دراسيية  منحة التفوق األكاديميتعطى  (2

لطلبة الماجستير شريطة إعطاء األولويية للطلبية ذوي المعيدالت التراكميية األعليى وعيدد 

 .األكثر التي أنهاها الطالب  الساعات المعتمدة

يشيترط فيي الطاليب المتقيدم للحصيول عليى :  منحة التفوق األكاديمي أثناء دراسوة الماجسوتير:  ثالثاً 

 : هذه المنحة ما يأتي

أن ال يقييل معدلييه التراكمييي فييي مييواد الدراسييات العليييا حييين تقدمييه للمنحيية وخييالل فتييرة .    أ

 %(.08)حصوله عليها عن 

أن يكون متفرغاً للدراسة والبحث في الجامعة طوال المدة التيي يحصيل فيهيا عليى المنحية . ب

 .ساعات معتمدة ما لم يُنِه دراسة المواد( 6)ال يقل العبء عن الكاملة، وأن 
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 :  وق  المنحة وال  جدد وذلك في أي من الحاالت اآل ية(:  75)المادة 

 %(.87)إذا انخفض المعدل التراكمي للطالب عن  . أ

ست ساعات معتمدة في الفصل الدراسي ما ( 6)إذا قل عدد الساعات التي سجل لها عن  . ب

 .يُْنِه دراسة الموادلم 

إذا خالف الطالب أياً من شروط المينح أو ثبيت أنيه يجميع بيين منحتيين خالفياً لميا ورد فيي .  ج

 .جواز الجمع بين المنح، وفي هذه الحالة تسترد منه المبالغ التي ال يستحقها
 

 منح عمادة البحث العلمي 
 يامنحة مستلزمات بحوث رسائل الماجستير لطلبة الدراسات العل

 

والقسيم  لجنة الدراسات العلييا فيي الكلييةهذه المنح بقرار من المجلس بناًء على توصية  تُعطى(: 76)المادة 

وتنسيب المشرف لتوفير المستلزمات من أجهزة وميواد ضيرورية مين أجيل اسيتكمال إجيراء 

 .بحوث رسائل الماجستير لطلبة الدراسات العليا

الدراسات العليا المتقدم للحصول على هذه المنحة أن يكون قد تمت الموافقة يشترط في طالب (: 71)المادة 

لييه علييى مخطييا الرسييالة وتييم تعيييين المشييرف عليهييا أو مييع طلييب تعيييين المشييرف وتحديييد 

 .الرسالة

 .يتم البت في طلبات المتقدمين للمنحة في أي وقت خالل العام الجامعي(: 71)المادة 

 .دينار في أي وقت خالل العام الجامعي( 500)األعلى للمنحة يكون الحد (: 79)المادة 

 .يمكن جمع منحة مستلزمات البحث مع المنح األخرى الواردة في هذه التعليمات (:33)المادة 

 منحة المساعدة في البحث 

 :يشترط في طالب الدراسات العليا المتقدم للحصول على هذه المنحة ما يلي (:37)المادة 

قد مضى على تسجيله فصل واحيد عليى األقيل، ويجيوز اسيتثناء طلبية الماجسيتير  أن يكون.  أ

فيييي ( جييييد جيييداً )مييين خريجيييي جامعييية آل البييييت اليييذين ال يقيييل معيييدلهم التراكميييي عييين 

 .البكالوريوس

 .أن يكون متفرغاً للبحث في الجامعة طوال المدة التي يحصل فيها على المنحة. ب

مييواد الدراسييات العليييا حييين تقدمييه للمنحيية وخييالل فتييرة  أن ال يقييل معدلييه التراكمييي فييي.  ج

 %(. 80)الحصول عليها عن 

أن يتم تكليفه بأعمال المساعدة في البحث من قبل مجلس البحث العلميي بنياًء عليى توصيية .  د

وفقاً لمنهجية العمل الموصيوف فيي مشيروع البحيث ( إن وجد)الباحث وبموافقة المشرف 

 .المدعوم

تُعطى المنحة شرط توافر المخصصيات الماليية الالزمية لتغطيية النفقيات لهيا فيي مشيروع . أ (:  33)المادة 

 .البحث المدعوم

 .يتم البت في طلبات منح المساعدة في البحث في أي وقت خالل العام الدراسي. ب

 (.خمسة فصول)تُعطى منحة المساعدة في البحث لطالب الماجستير لمدة ال تزيد عن . ج

دينييار شييهرياً لطالييب الماجسييتير مقابييل ( 150)تكييون قيميية منحيية المسيياعدة فييي البحييث  .أ(: 32)المادة 

 .العمل على البحث المدعوم
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دينار شهرياً لطالب الماجستير مقابل ( 75)تكون قيمة نصف منحة المساعدة في البحث  .ب

دريس شريطة العمل على البحث المدعوم في حالة الجمع مع منحة المساعدة في الت

 .التفرغ للبحث والتدريس في الجامعة

 إجراءات الحصول على المنح

اإلعالن من قبل العمادة عن مشاريع البحوث العلمية المدعومة داخلياً أو خارجياً ألعضياء .  أ (:34)المادة 

 .هيئة التدريس في كلية التخصص وذلك بعد الموافقة على هذه المشاريع

بالمنحة وإرفاق الوثائق المطلوبة معه، ومن ثيم تسيليمه إليى قسيم  تعبئة النموذج الخاص .ب

 .عليه( إن وجد)التخصص بعد موافقة المشرف 

 .تحديد نوع المنحة المطلوبة بوضوح على نموذج طلب المنحة .ج

ييتم إصيدار الموافقية عليى المنحيية بقيرار مين اليرئيس بنيياًء عليى توصيية مجليس البحييث  .د 

 .كلية بالقرارالعلمي، وإعالم عميد ال

 .يتم التعاقد مع المستفيد من المنحة بموجب عقد مؤقت .هـ

 .تصرف المنحة شهرياً بناًء على تقرير يقدمه الطالب بعد اعتماده من الباحث .و

الطالب الحاصل على منحة البحث العلمي تقريراً شهرياً إليى عميادة البحيث العلميي يبيين  يقدم (:35)المادة 

تم إنجازها وذليك فيي نهايية كيل شيهر مصيدقاً مين المشيرف أو الباحيث فيه األعمال التي 

 .الرئيس، وذلك بتعبئة النموذج المعتمد

 : توقف المنحة وال تجدد في أي من الحاالت اآلتية (:  36)المادة 

أو الباحيث اليرئيس اعتبياراً /إذا لم يكن أداء الطالب مقبوالً، وذلك بتنسيب من المشرف و . أ

 .التنسيبمن تاريخ 

 %(.80)إذا انخفض المعدل التراكمي للطالب عن . ب

إذا خالف الطالب أياً من شروط المنح أو ثبيت أنيه يجميع بيين منحتيين خالفياً لميا ورد فيي . ج

 .جواز الجمع بينها، وفي هذه الحالة تسترد منه المبالغ التي ال يستحقها

 .المساعدة في التدريس ال يجوز الجمع بين منحة المساعدة في البحث ومنحة . د

 .تحال الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات إلى مجلس العمداء للبت فيها  (:31)المادة 

 .تُلغى جميع التعليمات والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات  (:31)المادة 

 

 

 : اختي الطالبة / اخي الطالب 
 

والطالبووات ن وبامكووانكم مراجعووة عمووادة شووؤون يتوووفر بالجامعووة سووكن للطووالا 

 هوووووا   (شوووووعبة اسوووووكان الطلبوووووة)  الطالبيوووووة دائووووورة الخووووودمات والرعايوووووة/ الطلبوووووة 

200092222/8424 
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وبرنامج خارج أوقات اليدوام  تعليمات البرنامج الدولي للدراسات العليا )تُسمى هذه التعليمات  : (1) المادة

ويُعمل بها اعتباراً من ( والتي يشار لها فيما بعد بالبرنامج الدولي ة آل البيتفي جامعالرسمي 

 .العمداءتاريخ إقرارها من مجلس 

تطبق تعليمات الدراسات العليا في جامعة آل البيت على الطلبة المقبولين في البرنيامج اليدولي  :(2) المادة

 . للدراسات العليا

البرنامج الدولي أن في الماجستير التي تطرح  جبرامأي من  يشترط في المتقدم للقبول في    -أ:   (3) المادة

البكييالوريوس فييي التخصصييات المنصييوص عليهييا فييي خطيية يكييون حاصييالً علييى درجيية 

 .برنامج الماجستير المطلوب

بيرامج اليدكتوراه التيي تطيرح فيي البرنيامج اليدولي أن أي مين يشترط في المتقدم للقبول في  -ب

يكون حاصالً على درجة الماجستير في التخصصات المنصوص عليها فيي خطية برنيامج 

 .الدكتوراه المطلوب

 .أو أي من المرافق التابعة لهاتكون الدراسة في حرم جامعة آل البيت  (:4) المادة

 .تكون الرسوم لهذه البرامج كما يقرها مجلس األمناء  (:5) المادة

ميين مسيياقات بييرامج ( دقيقيية 55)تصييرف المكافييأة المالييية لتييدريس السيياعة النظرييية الواحييدة   -أ(: 6) المادة

مين نظيام الرواتيب والعيالوات  3البرنامج الدولي وفقاً للمادة الدراسات العليا التي تطرح في 

 :كما يلي إذا اكتمل العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس لجامعة آل البيت

 (أردني دينار) المكافأة بدل  دريس الساعة النظرية الواحدة الر بة

 25 أستاذ

 20 أستاذ مشار 

 15 أستاذ مساعد

أعضاء هيئة التدريس الذين من هذه المادة، يمنح ( أ)لما ورد أعاله في الفقرة  إشارة  -ب

من أصحاب يقومون بتدريس مساقات برامج الدراسات العليا في البرنامج الدولي 

 للدراسات العليا في جامعة آل البيت وبرنامج خارج أوقات الدوام الرسمي  عليمات البرنامج الدولي 

 م12/2/2512  اريخ ( 545/2512/2512)صادرة بقرار مجلس العمداء رقم 
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من المبالغ المبينة في % 25التخصصات الفنية أو المهنية أو األكاديمية مكافأة مقدارها 

 .ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس المساقكان  ، إذامن هذه المادة( أ)الفقرة 

البرامج التي تطرح في البرنامج الدولي التحويل إلى البرامج أي من ال يجوز لمن التحق ب (:7)المادة 

 .العادية

أو  التحق بالبرامج العادية التحويل إلى البرامج التي تطرح في البرنامج الدولييجوز لمن  (: 2)المادة 

، وفق النموذج المعد لهذه الغاية، شريطة دفع فرق الرسوم المستحقة لقاء التسجيل فيها

ودفع رسوم ساعات المساقات، بعد التحويل، وفق الرسوم أو التسجيل فيها التحويل 

 .المقررة للبرامج التي تطرح في البرنامج الدولي

ات المالية لقاء التكليف بناء على عدد بعد انتهاء الفصل الدراسي يتم صرف المستحق (:2) المادة

المعهد الذي /الساعات الفعلية التي قام عضو هيئة التدريس بتدريسها بتنسيب من عميد الكلية

إذا كان التدريس ( 6)من المادة ( ب)، إذا كان العبء إضافي وحسب البند .يطرح البرنامج

 .ضمن العبء المنصوص عليه في تعليمات أعضاء هيئة التدريس

يقبل الطلبة األردنيين ضمن برنامج خارج أوقات الدوام الرسمي، وتطبق عليهم هذه  (:15)المادة 

 .التعليمات

تتولى كل من الكلية والمعهد المعني إعداد خطة لطرح المواد على شكل حزم يلتزم بها جميع  (:11) المادة

 . الطلبة المقبولين في هذه البرامج

ليمات تعليمات برامج الماجستير في جامعة آل البيت الصادرة بقرار مجلس تلغي هذه التع(: 12) المادة

، م2/1/2512تاريخ ( 152/2517/2512)م، ورقم 22/6/2515تاريخ ( 427/2514/2515)العمداء رقم 

 .وتعديالتها

لمجلييس العمييداء النظيير فييي أييية أمييور أخييرى لييم تييرد فييي هييذه التعليمييات بتنسيييب ميين عميييد   (:13) المادة

 . في البرنامج الدوليالمعهد المعني بالبرنامج الذي يطرح /الكلية
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 ُيعمول ع وب اه عوبزًا (  عايمبت مهح دزج  المبجد يز فإ جبمع  آل العيت)ُ دمخ هذه ال عايمبت : (1)الماد  
 .م   بزيخ صد زهب

يك   لاكاموبت  الععوبزات اآل يو  حيثموب  زدت فوإ هوذه ال عايموبت المعوبهإ المسصصو  ل وب أدهوبه  (:2)الماد  
 :مب لم  دل اللزيه  هاخ غيز ذلك

 .جبمع  آل العيت: الجامعة
 .مجاس الدزادبت العايب :المجلس
 .هميد الكاي   أ  المع د: العميد
 .قدم مس ص فإ الكاي   أ  المع د أي :القسم

 .لجه  الدزادبت العايب فإ اللدم :لجنة القسم
 .لجه  الدزادبت العايب فإ الكاي   أ  المع د :لجنة الكلية

 .السل  الدزادي  ال إ يلزهب مجاس العمدار: الخطة
 .ه  ا ه لبل م  جبمع  أسزى تلخ جبمع  آل العيت: االنتقال
 .ه  ال ح يل م   سصص تلخ  سصص آسز  أ  م  مدبٍز تلخ آسز :التحويل

 (.المبجد يز)اللبلم الما حق عبلجبمع  لهيل الدزج  الجبمعي  الثبهي  : البالط
 . أي عزهبمج م  عزامج المبجد يز :البرنامج

ثالثووًب  ثالثووي  دووبه  مع موودأ حوودًا أدهووخ  حدووم ( 66) كوو   م لاعووبت هيوول دزجوو  المبجدوو يز  (:3)الماااد  
- :السل      زع هذه الم لاعبت  فلًب لامدبزي  اآل يي 

- :مسار الشامل .أ 
أزعع  هشزي  دبه  مع مدأ عهجبح م  المدوبقبت اإلجعبزيو  ال وإ  وهص هاي وب ( 24)دزاد    .1

 .فإ ال سصص م  ضمه ب مدبق مهبهج العحث العامإالسل   هاخ أ   ك   
 . دع دبهبت مع مدأ عهجبح م  قبئم  المدبقبت ا س يبزي ( 2)دزاد   .2

 اعميم ا ملح درجا الم جعاير في ج معا آل البيا
 م3379/ 2/6ا ريخ  3379/  3371/  451  در   ن مجم  العمداء بقراري رأم 

 7991لعلا (  17) من لظ م ملح الدرج ا العمميا والشه داا في ج معا آل البيا رأم (  2) موجب الم د  ب
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 .المدبقبت اإلجعبزي   ا د دزاكي الهجبح فإ ا م حب  الشبمل ععد ته بر  .6
 .اج يبز ام حب  مد  ى الاغ  اإلهجايزي   عمب ي فق مع قزازات مجاس ال عايم العبلإ .4

 :مسار الرسالة .ب 
دبه  مع مدأ عهجبح م  المدبقبت اإلجعبزي  ال إ  وهص هاي وب السلو  ( 11-15)دزاد    .1

 .م  ضمه ب الدزادي   هاخ أ   ك   مدبق مهبهج العحث العامإ فإ ال سصص
دووت دووبهبت مع موودأ عهجووبح موو  قبئموو  المدووبقبت ا س يبزيوو  ال ووإ  ووهص ( 2-3)دزادوو    .2

 .هاي ب السل  الدزادي 
تهداد زدبل  جبمعي     ضم  تضبف  لاعام  المعزف    الهجبح فإ مهبقش  ب   يسصص ل ب  .6

 . دع دبهبت مع مدأ( 2)
 .ع قزازات مجاس ال عايم العبلإاج يبز ام حب  مد  ى الاغ  اإلهجايزي   عمب ي فق م  .4

 (:4)الماد  
موو  مدووبق يجوو ز لالبلووم  عم افلوو  المجاووس عهووبر هاووخ   صووي  موو  مجادووإ اللدووم  الكايوو  دزادوو   . أ 

أ  )مدوو  ى المبجدوو يز فووإ الجبمعوو  موو  سووبزج سل ووا الدزادووي  ل ووب هالقوو  عم ضوو ع  سصصووا  
قبئموو  المدووبقبت ا س يبزيوو    موو  ضووم     يحدووم هووذا المدووبق(لغبيووبت ال سووزج فووإ ذلووك الفصوول

 .ثالث دبهبت مع مدأ لالبلم الملع ل فإ عزهبمج المبجد يز( 6)  حدد عو 
اس يوبزي مو  مدوبق يج ز  ع  صي  مو  لجهو  اللدوم  الكايو  أ  المع ود  قوزاز مو  المجاوس  دزادو   . م

 .المدبقهذا تجعبزي غيز ملز ح  شزيل  أ    يعلخ لالبلم د ى دزاد  مدبق السل  عدياًل ه  
موو  قبئموو  مدووبقبت المبجدوو يز اإلجعبزيوو  أ  ا س يبزيوو  الووذي كووب  قوود مدووبق   يحدووم لالبلووم أي . جووو

دزدا أ  دزس مب يعبدلا دبعلًب   حصل عم جم ذلك هاخ ش بدأ أ  دزج  هامي  أسوزى عبدو ثهبر 
 .م  هذه ال عايمبت (11) مب  زد فإ المبدأ

 (: 5)الماد  
( 2)ههد اللع ل  المدبقبت ا د دزاكي  الالزم  لالبلم  هاوخ أ     زيود هاوخ  حدد لجه  اللدم   .أ 

 . دع دبهبت مع مدأ   حدد هذه المدبقبت هاخ قزاز قع لا
   حدووم دوووبهبت المدووبقبت ا دووو دزاكي  ضووم  الدوووبهبت المع موودأ الملا عووو  لهيوول الدزجووو       .م 

 . دسل هالمب  ب ضم  المعدل ال زاكمإ لالبلم
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لم أ  يه إ دزاد  المدبقبت ا د دزاكي  عهجبح فإ م هود أقصوبه ه بيو  العوبم الجوبمعإ هاخ اللب .ج 
األ ل  ل حبقا عبلعزهبمج     يحق لا ال دجيل ععد ه بي  العبم الجوبمعإ ت  ععود ادو كمبلا عهجوبح 

 . هذه المدبقبت ا د دزاكي 
 %(.31)زي س  ك   هالم  الهجبح فإ المدبقبت ا د دزاكي  م  مدبقبت العكبل   .د 
يجووو ز لمجاوووس الدزادوووبت العايوووب أ  يعفوووإ اللبلوووم مووو  المدوووبقبت ا دووو دزاكي  ع هدووويم مووو  لجهووو   .ه 

الدزادووبت العايووب عبلكايوو      صووي  موو  لجهوو  الدزادووبت العايووب فووإ اللدووم سووالل الفصوول األ ل موو  
 .قع لا عبلعزهبمج تذا ثعت عأها دزس مدبقبت مكبفئ  لامدبقبت المكاف ع ب

يضوووبف فصووول دزادوووإ  احووود تلوووخ الحووود األهاوووخ مووو  المووودأ المدوووم ح ع وووب لاحصووو ل هاوووخ دزجووو    .  
 .دبهبت اد دزاكي ( 2)ال عايمبت تذا دزس  فإ هذه( 3)المبجد يز المحددأ فإ المبدأ 

 : ك   الحد د العايب  الدهيب لمدأ هيل دزج  المبجد يز كمب ياإ  (:6)الماد  
 (.5)د   فص ل دزادي   مع مزاهبأ مب  زد فإ المبدأ  الحد األهاخ لهيل دزج  المبجد يز .أ 
  يجوو ز أ   زيووود مووودأ ال أجيووول  ا هدوووحبم عمجم ه وووب هاوووخ فصووواي  دزادووويي        حدوووم هوووذه  .م 

المووودأ مووو  الحووود األهاوووخ لهيووول الدزجووو   عبدووو ثهبر ا هللوووبع ف حدوووم هوووذه المووودأ مووو  الحووود األهاوووخ 
 .دزاديي لاحص ل هاخ الدزج   هاخ أ     زيد ه  فصاي  

يج ز لامجاس  ع هديم م  لجه  الكايو     صوي  مو  لجهو  اللدوم ال مديود لفصواي  دزادويي  لاحود  .ج 
 .  ا هاخ لهيل دزج  المبجد يز

يجووم أ     لوول الموودأ الزمهيوو  الفبصووا  عووي  قعوو ل مشووز ع زدووبل  اللبلووم  مهبقشوو  ب هوو  أزععوو   .د 
 .أش ز

 (: 7)الماد  

ثووالث دووبهبت مع موودأ   الحوود األهاووخ ( 6)فووإ الفصوول ال احوود يكوو   الحوود األدهووخ لاعوومر الدزادووإ  .أ 
اثه إ هشزأ دبه  مع مدأ عمب فإ ذلك دبهبت الزدبل   مب لم يك  قد أه خ دزادو  المدوبقبت ( 12)

 .المحددأ فإ سل  العزهبمج

( 2)دوبهبت مع مودأ  يجو ز زفعوا تلوخ ( 3)يك   الحد األهاخ لاعمر الدزادإ فإ الفصل الصيفإ  .م 
, مدأ تذا  ضم  العمر الدزادإ مدبقبت اد دزاكي  أ  العزهبمج ال أهياإ لاغ  اإلهجايزيو دبهبت مع 

 .أ  دبهبت الزدبل 
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 القبول
يهدم مجاس العمدار فإ ملاع كل هبم جبمعإ لمجاس األمهبر  أهداد اللاع  الذي  ديلعا    (:1)الماد  

المجوووبلس فوووإ األقدوووبم فوووإ عزهوووبمج المبجدووو يز   ذلوووك ع هدووويم مووو  المجاوووس  ععووود أسوووذ زأي 
 . الكايبت  يك   قع ل جميع اللاع  هاخ المدبز الشبمل فإ حبل    فز المدبزي 

يشوووو زل فووووإ اللبلووووم الم لوووودم لالل حووووبق ععزهووووبمج المبجدوووو يز أ  يكوووو   حبصوووواًل هاووووخ دزجوووو   (:1)الماد  
يوت   أ  أ  مب يعبدلا م  جبمع   ع مودهب جبمعو  آل الع" جيد"العكبل زي س ع لديز   يلل ه  

 كوو   الدزادوو  عب ه ظووبم   فووإ حووبل هوودم اك مووبل الملبهوود المسصصوو  ألي عزهووبمج مبجدوو يز 
أ  موب يعبدلوا عموب ي فوق موع قوزازات " ملعو ل"يج ز قع ل م  يحما   دزج  العكوبل زي س ع لوديز 

 .مجاس ال عايم العبلإ
 (: 11)الماد  
يلزحا ذلك اللدم هاخ أ    يج ز لالدم  ضع شز ل سبص  لالل حبق عبلعزهبمج الذي  .أ 

 .  عبزض هذه الشز ل مع اإللبز العبم لعزامج المبجد يز
 .يجم أ   ظ ز هذه الشز ل ع ض ح فإ السل  الدزادي  الملدم  لاله مبد   ُ عُد جزرًا مه ب .م 
يدمح لالاع  الحبصاي  هاخ دزج  العكبل زي س عب ه دبم أ  ال عام ه  ععد ال لدم علاعبت  .ج 

دبه  مع مدأ م  مد  ى العكبل زي س فإ الجبمعبت ( 61)دزد ا مب   يلل ه  ال حبق تذا 
  أ  مب يعبدلا   عمب ي فق مع قزازات مجاس %( 31)الزدمي    عمعدل  زاكمإ   يلل ه  

 .ال عايم العبلإ

م  الملبهد فإ كل عزهبمج    م %( 61)ُيحَدد لسزيجإ جبمع  آل العيت عمب   يلل ه  (: 11)الماد  
 . ععئ  علي  الملبهد عم جم  عايمبت يل زح ب المجاس   يلزهب مجاس العمدار

 (:  12)الماد  
 لدم لاعبت ا ل حبق ععزهبمج المبجد يز هاخ الهم ذج الصبدز م  همبدأ الدزادبت العايب  .أ 

تلك ز هيًب أ   زقيًب  ال دجيل سالل الف زأ ال إ يحددهب المجاس    زفق ع اك اللاعبت جميع 
 . زاق الثع  ي  الالزم األ

يصدز المجاس ق ائم عأدمبر الملع لي  فإ عزهبمج المبجد يز عهبًر هاخ  هديم م  مجادإ   .م 
 .اللدم  الكاي 
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 (:13)الماد  
  يج ز أ  يدزس أ  أ  يدجل اللبلم فإ عزهبمجي  دزاديي  فإ الجبمع  فإ آ   احد معًب  .أ 

 .فإ أي  مزحا  م  مزاحل دزاد ا
 .عل اللبلم فإ عزهبمج مبجد يز فإ الجبمع  تذا كب  قد فصل مها أكبديميبً   يج ز أ  يل .م 

 مجلس الدراسات العليا ولجانه
- :يشكل مجاس الدزادبت العايب فإ الجبمع  كبآل إ (:14)الماد  

 زئيدبً                   هميد الدزادبت العايب  .أ 
 أهضبر/ هض اً          هبئم أ  ه ام هميد الدزادبت العايب  .م 
 أهضبر   لمعبهد أ  م  يه م هه ما/ همدار الكايبت  .ج 

 .م  أهضبر لجب  الدزادبت العايب فإ الكاي  أ  المع د
  (:15)الماد  
- :يضلاع المجاس عبلصالحيبت اآل ي  . أ

 .المعبهد/تقزاز ال  صيبت المزف ه  تليا م  لجب  الدزادبت العايب فإ الكايبت .1
 .اه لبل لاع  المبجد يز فإ الجبمع المصبدق  هاخ قزاز لجه   .2
 .ال هديم تلخ مجاس العمدار عأهداد اللاع  المزاد قع ل م فإ عزهبمج المبجد يز فإ الجبمع  .6
ال هديم تلخ مجاس العمدار عمهح الدزجبت العامي   الش بدات للاعو  المبجدو يز الوذي  أه و ا  .4

 .م لاعبت الحص ل هاخ الدزجبت ال إ يد حل ه ب
خ مجاووس العموودار عووبق زاح تهشووبر عووزامج المبجدوو يز  أ  دمووج ععضوو ب عووععض  أ  ال هدوويم تلوو .5

 .تلغبر  أ   جميد اللع ل في ب
 .ا سبذ اللزاز ع لديم المهح للاع  المبجد يز  فلًب لا عايمبت السبص  ع ب .3
ا سبذ اللزاز عبلم افل  هاخ  حديود م هود ا م حوب  الشوبمل  ام حوب  الكفوبرأ   عبلم افلو  هاوخ  .3

 .يل الاجب  السبص  ع مب شك
ال هدوويم تلووخ مجاووس العموودار عزصوود المعووبلغ المسصصوو  لمووهح المبجدوو يز فووإ الم ازهوو  فووإ  .0

 .عداي  كل هبم دزادإ
 . شكيل الاجب  المس اف  الم عال  ععمل العمبدأ  .2

 .الهظز فإ المدبئل ال إ يحيا ب العميد لامجاس .11
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 .    ايب تذا اق ضت الضز زأ ذلكلامجاس  ف يض ععض صالحيب ا تلخ هميد الدزادبت الع . م

 (:16)الماد  
المع د علزاز م  مجاس الكاي     ف ض تلي ب /  شكل لجه  الدزادبت العايب فإ الكاي  .أ 

المع د الم عال  عبلدزادبت العايب   يك    شكيل الاجه  هاخ الهح  / صالحيبت مجاس الكاي 
 :اآل إ
 .زئيدبً المع د أ  م  يف ض م  ه اعا / هميد الكاي  .1
 .هبئم أ  ه ام العميد  زؤدبر لجب  الدزادبت العايب فإ األقدبم .2
 .هض ي هيئ   دزيس م  الكاي  عز ع  أد بذ   يج ز أ  يك   عز ع  أد بذ مشبزك .6

المع د  ضمب  / المع د اإلشزاف هاخ شؤ   الدزادبت العايب  فإ الكاي /    لخ لجه  الكاي  .م 
بت العايب  أسالقيبت العحث العامإ    شمل صالحيبت ا ل زام عديبدبت   عايمبت الدزاد

 :الاجه  دزاد  اق زاحبت لجب  األقدبم الم عال  عمب ياإ  ال هديم ع ب لامجاس
 .تهشبر عزامج مبجد يز جديدأ .1
 .مشبزيع السلل الدزادي  .2
 .أهداد اللاع  الملع لي  ده يبً  .6
 . عيي  المشزفي   المشزفي  المشبزكي  .4
 .ئلتقزاز مشبزيع الزدب .5
 . شكيل لجب  المهبقش  .3
 . حديد م اهيد المهبقش  .3
 . هظيم شؤ   ا م حب  الشبمل .0
 . شكيل لجب  ا م حب  الشبمل .2
 .تهداد ق ائم عبللاع  المزشحي  لامهح الدزادي  .11

المع د فإ اللضبيب السالفي  لاج اهم األسالقي  ع  صي  م  لجه  اللدم عمب /  هظز لجه  الكاي   .ج 
فإ ذلك مدى اد يفبئ ب لم اصفبت  شز ل  هفيذ العحث العامإ عمب يحلق حمبي  لحل ق أفزاد 

يس الدزاد   المج مع عشكل هبم  مزاهبأ ق اهي  حمبي  الماكي  الفكزي     زفع  لبزيزهب تلخ زئ
 . الجبمع  فإ هذا المجبل
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 (: 17)الماد  
 شكل لجه  لادزادبت العايب فإ اللدم ع  صي  م  اللدم  علزاز م  مجاس الكاي    ف ض تلي ب  .أ 

 :صالحيبت مجاس اللدم الم عال  عبلدزادبت العايب     ك   م 
 .زئيدبً / زئيس اللدم .1
أهضووبر هيئوو   وودزيس عز عوو  أزععوو  موو  األدووب ذأ  األدووب ذأ المشووبزكي    يجوو ز أ   ضووم  .2

 .أد بذ مدبهد  مع مزاهبأ ال سصصبت الم ج دأ فإ اللدم
   لخ لجه  اللدم اإلشزاف هاخ أم ز الدزادبت العايب فإ اللدم   ضمب  ا ل زام عديبدبت  .م 

 :  عايمبت الدزادبت العايب   أسالقيبت العحث العامإ    شمل صالحيبت الاجه  مب ياإ
 .اع  المبجد يزاإلزشبد األكبديمإ لل .1
 : لديم المل زحبت الم عال  عمب ياإ  ال  صي  ع ب لاجه  الكاي  .2

 .تهشبر عزامج مبجد يز جديدأ .أ 
 .مشبزيع السلل الدزادي  .م 
 .أهداد اللاع  الملع لي  ده يبً  .ج 
 . عيي  المشزفي   المشزفي  المشبزكي  .د 
 .تقزاز مشبزيع الزدبئل .ه 
 . شكيل لجب  المهبقش  .  
 . حديد م اهيد المهبقش  .ز 
 . هظيم شؤ   ا م حب  الشبمل .ح 
 . شكيل لجب  ا م حب  الشبمل .ل 
 .تهداد ق ائم عبللاع  المزشحي  لامهح الدزادي  .ي 

 . ل م لجه  الكاي  أ  المع د عبس صبصبت لجه  اللدم فإ حبل هدم  ج دهب .ج 

 االنتقال والتحويل 
 (:11)الماد  
 وو افز ملعوود شووبغز فووإ العزهووبمج يجوو ز  ح يوول اللبلووم موو  عزهووبمج تلووخ آسووز فووإ الجبمعوو  تذا  .أ 

 .المزاد ال ح يل لا
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يجووو ز اه لوووبل اللبلوووم مووو  عزهوووبمج فوووإ جبمعووو  أسوووزى تلوووخ عزهوووبمج ممبثووول فوووإ الجبمعووو  حوووبل  .م 
اد يفبئا شز ل اللع ل    افز ملعد شبغز لا فوإ العزهوبمج الوذي يزغوم فوإ ا ه لوبل تليوا   أ  

 .أ  مب يعبدل ب" جيد جداً "  يلل معدلا ال زاكمإ ه  
 : ح دم لالبلم ههد  ح ياا أ  اه لبلا .ج 

المدبقبت ال إ يس بزهب م  المدوبقبت ال وإ دزدو ب فوإ العزهوبمج الدوبعق    ودسل فوإ معدلوا  .1
 .ال زاكمإ تذا كب   ح يالً 

المدبقبت ال إ يس بزهب م  المدبقبت ال إ دزد ب فإ العزهبمج الدبعق      دسل فإ معدلا  .2
 .ال زاكمإ تذا كب  اه لب ً 

 زل فوإ المدوبقبت ال وإ دزدو ب اللبلوم فوإ الجبمعو   أ  أي جبمعو  أسوزى   يزغوم فووإ يشو .6
 :اح دبع ب مب ياإ

أ   كوووو   معبدلوووو  موووو  حيووووث المح وووو ى  المدوووو  ى لمدووووبق أ  لامدووووبقبت فووووإ السلوووو   .أ 
 .الدزادي  الملززأ

أ    يك   قد مضخ هاخ دزاد  ب أكثز م  دعع دوه ات   أ    يلول  لوديز اللبلوم  .م 
  أ  موووووب يعبدل موووووب   ت  تذا كوووووب  قووووود دزس  B  أ  (جيووووود جوووووداً )ب هووووو  فوووووإ كووووول مه ووووو

 .المدبقبت فإ جبمع  آل العيت فيج ز اح دبم المدبقبت ال إ هجح ع ب

  م الم افل  هاخ اح دبم المدبقبت علزاز م  المجاس عهبر هاخ   صي  مو  لجه وإ اللدوم  .4
 . الكاي  المس صي 

 (: 11)الماد  
ال إ دزد ب لاع  الدعا م العبلإ فإ عزهبمج المبجد يز حدم الشز ل يج ز اح دبم المدبقبت  .أ 

 :اآل ي 
 .أ  مب يعبدلا( جيد جداً )أ    يلل معدل اللبلم فإ الدعا م العبلإ ه   .1
دبهبت ( 2)أ    يزيد هدد دبهبت المدبقبت المح دع  م  عزهبمج الدعا م العبلإ ه   .2

 .مع مدأ
بصل هايا اللبلم صبدزًا ه  تحدى الجبمعبت أ  يك   عزهبمج الدعا م العبلإ الح .6

 .المع مدأ
 .هدم اح دبم دبهبت م  عزهبمج الدعا مبت ال أهياي  أ  الم هي  أ  ال دزيعي  .4
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( 1)يج ز أ   ح دم لالبلم المه لل م  سبزج الجبمع  تلخ عزهبمج مبجد يز مب   يزيد هاخ  .م 
 .دبهبت مع مدأ تسع

 دع دبهبت ( 2)خ لمدأ الدزاد  لهيل الدزج  ملبعل كل يحدم فصل دزادإ  احد م  الحد األها .ج 
 .مع مدأ  م اح دبع ب

 (: 21)الماد  
 .يج ز  ح يل اللبلم م  مدبز الزدبل  تلخ المدبز الشبمل .أ 
يج ز  ح يل اللبلم م  مدبز الشوبمل تلوخ مدوبز الزدوبل  ضوم  العزهوبمج ال احود تذا  و افز لوا  .م 

سمس هشوزأ دوبه  مع مودأ مو  سل وا الدزادوي   ( 15)ملعد شبغز  شزيل  أ  يك   قد أه خ 
 %(.01) أ    يلل معدلا ال زاكمإ ه  

ههود  ح يوول اللبلووم موو  مدووبز تلووخ آسووز فووإ الجبمعوو   حدووم لووا جميووع المدووبقبت ال ووإ دزدوو ب  .ج 
 .ضم  السل  الدزادي  الملززأ لا    دسل هالمبت  اك المدبقبت فإ المعدل ال زاكمإ لالبلم

 (: 21)الماد  
 . لدم لاعبت ال ح يل أ  ا ه لبل تلخ  حدأ اللع ل  ال دجيل هاخ الهم ذج الملزز ل ذا الغزض .أ 
  م الم افل  هاخ ا ه لبل م  عزهبمج تلخ آسز فإ الجبمع   أ  م  سوبزج الجبمعو  تلوخ عزهوبمج  .م 

 : ممبثل في ب  أ  ال ح يل م  مدبز تلخ آسز علزاز م  لجه  مك ه  م 
 .زئيدبً / ب هميد الدزادبت العاي .1
/ المع ووود /هميووود كايووو   أ  مع ووود ال سصوووص  أ  زئووويس لجهووو  الدزادوووبت العايوووب فوووإ الكايووو  .2

 هض ا
 .زئيس قدم ال سصص  أ  زئيس لجه  الدزادبت العايب فإ اللدم .6

 (: 22)الماد  
ثووالث ( 6)يجوو ز لالبلووم الما حووق ععزهووبمج المبجدوو يز فووإ الجبمعوو  أ  يوودزس مووب   يزيوود هوو   .أ 

عزهوووبمج ممبثووول فوووإ جبمعووو  أسوووزى شوووزيل  الحصووو ل هاوووخ م افلووو  مدوووعل  مووو  دووبهبت مع مووودأ ع
المجاووس عهووبر هاوووخ   صووي  مووو  مجادووإ اللدوووم  الكايوو      لعوووق فووإ معبدل  وووب شووز ل معبدلووو  
مدووبقبت ا ه لووبل   يشوو زل لمعبدل  ووب أ    يكوو   اللبلووم مهوو لاًل موو  جبمعوو  أسووزى  أ  معووبدً  

 . بمع ألي مدبقبت دبعل  قعل قع لا فإ الج
 .   حدم هالمبت هذا المدبق ضم  المعدل ال زاكمإ .م 
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 المساقات والعالمات واالمتحانات
 (: 23)الماد  
 (.311) حدد المدبقبت فإ السل  الدزادي  لعزهبمج المبجد يز    حمل أزقبمًب م  مد  ى  .أ 
 .ي ي ضع  صف  اضح لمفزدات المدبقبت ال إ   ضمه ب السل  عبلاغ ي  العزعي   اإلهجايز  .م 
    (:24)الماد  
 %(.51)   أدهخ هالم   دجل لالبلم %(31)يك   الحد األدهخ لعالم  الهجبح فإ المدبق  .أ 
 %(.35)يك   الحد األدهخ لامعدل ال زاكمإ للبلم المبجد يز فإ عزهبمج المبجد يز .م 
ثالثووو  مدوووبقبت مووو  سل وووا الدزادوووي  لووو ل مووودأ دزادووو ا ( 6)يجووو ز لالبلوووم تهوووبدأ دزادووو  .  1 .ج 

 .لعزهبمج المبجد يز لغزض زفع معدلا
تذا أهبَد اللبلم مدوبقًب عدوعم زدو عا أ  لزفوع معدلوا ال زاكموإ  ف حدوم لوا العالمو  األهاوخ . 2

 .لامدبق فإ المعدل ال زاكمإ    علخ األسزى فإ دجاا األكبديمإ
فإ حبل  تهبدأ اللبلوم دزادو  مدوبق موب  فوإ  دوبهبت ذلوك المدوبق  ودسل فوإ حدوبم هودد . 6

 .الدبهبت الملا ع  لا سزج مزأ  احدأ
تذا دزس اللبلووم مدووبق اس يووبزي  زدووم فيووا  ثووم قووبم عدزادوو  مدووبق اس يووبزي آسووز  ع يضووًب . 4

ههوووا  دووو كمبل م لاعوووبت سل وووا الدزادوووي   فُيعوووُد المدوووبق ال ع يضوووإ مدوووبَقب معوووبًدا عبلهدوووع  
 .لامدبق ا س يبزي الذي زدم فيا  يعلخ المدبق فإ دجاا

المدووووبق أ  المدووووبقبت ال ووووإ يدزدوووو ب اللبلووووم سووووبزج الجبمعوووو  ععوووود معبدل  ووووب حدووووم  يعبموووول. 5
ذا دعق لا دزاد  ب داسول الجبمعو  فإه وب ُ عبمول معبماو  (هبجح)األص ل    د   هالم  ب     ا 

 . المدبق أ  المدبقبت المعبدأ
 :يك     زيع العالمبت  م حبهبت المبجد يز هاخ الهح  اآل إ  (:25)الماد  
مو  العالمو  اله بئيو   عحيوث  شومل هوذه األهموبل %( 31)هالمو  مجمو ع أهموبل الفصول   ك   .أ 

هاوووخ األقووول   أهموووبً  أسوووزى قووود   ضوووم  اس عوووبزًا ثبهيوووًب %( 21)اس عوووبزًا  احووودًا هاوووخ األقووول  لوووا 
 .كحٍد أهاخ م  العالم %( 41)  لبزيز  عح ثًب يزصد ل ب 

 %(.41)هالم  ا م حب  اله بئإ   يسصص ل ب  .م 
 ز فووووإ مدووووبقبت الهوووود ات   المشووووبزيع   المس عووووزات   ال صووووبميم   الزدوووو مبت   ا س عووووبزات يجوووو .ج 

العمايوو    ال وودزيم العماووإ ال ووإ ل ووب دووبهبت مع موودأ  أ   كوو   ل ووب هالموو   احوودأ  شووكل كبموول 
 . هالم  المدبق علزاز م  لجه  اللدم
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 (:26) الماد 
 :ات المعيه  كبآل إُيسصص لامعدل الفصاإ  ال زاكمإ  المدبقبت ال لديز  .أ 

 
 التقدير المعدل

 مم بز 111 -03
 جيد جداً  03أقل م   -01
 جيد 01أقل م   -35

 . هشأ ل ح  شزف لسزيجإ لاع  المبجد يز  هاخ أ   ضم أ ائل األقدبم فإ كل  سصص .م 

 االمتحان الشامل

قودزأ اللبلوم هاوخ الوزعل يك   ا م حب  الشبمل ذا لعيعو  شوبما   كبمايو   ي ودف تلوخ قيوبس (: 27)الماد  
عي  المفوبهيم المس افو  األدبدوي   الم لدمو  ال وإ اك دوع ب مو  مس اوف المعوبزف     ظيف وب فوإ 
حوول المشوووكالت العاميوو   ال لعيليووو  فوووإ ميوودا   سصصوووا   ا م حوووب  الشووبمل   يعووود ام حبهوووب 

 . حصيايًب كمب فإ ام حبهبت المدبقبت
 :   لخ لجه  اللدم(: 21)الماد  
مجب ت    عاو  لالاعو  قعول  5-6المجب ت ال إ يشما ب ا م حب  الشبمل     زا ح عي    حديد .أ 

 .عدر م هد  لدم م لالم حب  عفصل دزادإ  احد هاخ األقل
أهضوووبر عمووو  فوووي م زئيدووو ب  يووو م اس يوووبزهم مووو  أهضوووبر هيئووو  ( 5-6) شوووكل لجهووو  اللدوووم مووو   .م 

 .األدئا    صحيح اإلجبعبتال دزيس المس صي  عم ض ع ا م حب  لاليبم ع ضع 
 . هديم ه بئج ا م حب  الشبمل لاجه  الكاي  لدزاد  ب  ال  صي  عشأه ب تلخ المجاس إلقزازهب .ج 

ي كوو   ا م حووب  الشووبمل للاعوو  المبجدو يز فووإ مدووبز الشووبمل موو   زقوو   احوودأ    كوو   مد ووا  (:21)الماااد  
  حدوم ال لو يم الجوبمعإ  يمكو  أزعع دبهبت   يعلد لمز ي  فإ العبم فإ الم اهيد المسصص

هلووده فووإ الفصوول الصوويفإ تذا  وو فزت الظووز ف المهبدووع  لالدووم  األدووب ذأ   هاووخ اللبلووم أ  
 .ي لدم علام لدس ل هذا ا م حب  حدم الهم ذج المعد ل ذا الغزض

 (:31)الماد  
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 دووو دزاكي   ي لووودم اللبلوووم لالم حوووب  الشوووبمل ععووود ته بئوووا عهجوووبح المدوووبقبت اإلجعبزيووو   المدوووبقبت ا .أ 
 %(.35)شزيل  أ    يلل معدلا ال زاكمإ ه  

تذا زدووم اللبلووم فووإ ا م حووب  الشووبمل لامووزأ األ لووخ يمكهووا ال لوودم ل ووذا ا م حووب  مووزأ ثبهيوو  ضووم   .م 
 .المدأ اللص ى لاحص ل هاخ دزج  المبجد يز

ذا زدم اللبلم فإ ال%( 31) ك   هالم  الهجبح فإ ا م حب  الشبمل  .ج   :مزأ الثبهي هاخ األقل   ا 
 .يفصل م  عزهبمج المبجد يز .1
 .يمهح ش بدأ الدعا م العبلإ .2

فوإ كوول ( زادوم)أ  ( هوبجح) دوجل ه يجو  اللبلوم فوإ ا م حوب  الشوبمل فوإ كشوف هالمب وا عععوبزأ  .د 
 .مزأ ي لدم في ب لالم حب 

 .  يدمح عمزاجع  ه بئج ا م حب  الشبمل للاع  المبجد يز  (:31)الماد  

 المواظبة
 (: 32)الماد  
مووو  مجمووو ع الدوووبهبت %( 12.5)تذا  جوووب ز غيوووبم اللبلوووم  د   هوووذز يلعاوووا العميووود  أكثوووز مووو   .أ 

  %(51)الملووززأ ألي مدووبق  يحووزم موو  ال لوودم لالم حووب  اله ووبئإ  ُ َعووُد هالم ووا فووإ ذلووك المدووبق 
المدبق فوإ  فإ جميع األح ال  دسل هالم  ذلك .  هايا تهبدأ دزاد  ذلك المدبق ت  كب  تجعبزًيب

 .حدبم معدل هالمبت اللبلم الفصاإ  ال زاكمإ ألغزاض اإلهذاز  الفصل
مووو  مجمووو ع الدوووبهبت الملوووززأ %( 25)تذا  جوووب ز غيوووبم اللبلوووم  ععوووذز يلعاوووا العميووود  أكثوووز مووو   .م 

 .لمدبق أ  أكثز فإها ُيَعُد مهدحعًب م  المدبق
 (:33)الماد  
 دووزي  عايمووبت مووهح دزجوو  العكووبل زي س فووإ الجبمعوو  هاووخ تجووزارات  لووديم العووذز المزضووإ   قع لووا  .أ 

 .  لغبيبت تجزار ا م حب  ال كمياإ
 

فإ ععض المدبقبت ي م اح دبم معدلا ههودمب  ك مول ( غيز مك مل)تذا حصل اللبلم هاخ ه يج   .م 
م   بزيخ حص ل اللبلم هاخ ه يج  هالمبت هذه المدبقبت   ُ َعُد هذه المعد ت ذات أثز زجعإ 

 .غيز مك مل
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  (غيووز مك موول)كول موو  ي غيووم هوو  ا م حووب  اله ووبئإ ععووذز يلعاووا هميوود الكايوو   دووجل لووا مالحظوو   .ج 
 يعاووغ اللووزاز علعوو ل العووذز لموودزس المدووبق إلجووزار ام حووب  معوو ض لالبلووم فووإ موودأ أقصووبهب ه بيوو  

كوب  الفصول ال وبلإ موؤجاًل زدوميًب أ  كوب  اللبلوم ت  تذا  ؛لافصول الوذي لوم ي لودم فيوا الفصل ال بلإ
 .مهللعًب هها ععذز؛  فإ  اك الحبل  يعلد ا م حب  فإ الفصل ال بلإ لافصل المؤجل
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 ُيعمل ع ب اه عبزًا (  عايمبت مهح دزج  الدك  زاأ فإ جبمع  آل العيت)ُ دمخ هذه ال عايمبت : (1)الماد  
 .م   بزيخ صد زهب

اآل ي  حيثمب  زدت فإ هذه ال عايمبت المعبهإ المسصص  ل ب أدهبه   الععبزاتيك   لاكامبت  (:2)الماد  
 :مب لم  دل اللزيه  هاخ غيز ذلك

 .جبمع  آل العيت: الجامعة
 .مجاس الدزادبت العايب :المجلس
 .هميد الكاي   أ  المع د: العميد
 .قدم مس ص فإ الكاي   أ  المع د أي :القسم

 .اللدم لجه  الدزادبت العايب فإ :لجنة القسم
 .لجه  الدزادبت العايب فإ الكاي   أ  المع د :لجنة الكلية

 .السل  الدزادي  ال إ يلزهب مجاس العمدار: الخطة
 .ه  ا ه لبل م  جبمع  أسزى تلخ جبمع  آل العيت: االنتقال
 .ه  ال ح يل م   سصص تلخ  سصص آسز  أ  م  مدبٍز تلخ آسز :التحويل
 (.الدك  زاأ)جبمع  لهيل الدزج  الجبمعي  الثبلث  اللبلم الما حق عبل: الطالب
 .أي عزهبمج م  عزامج الدك  زاأ :البرنامج

أزعوع  سمدوي  دوبه  مع مودأ عهجوبح لاملعو لي  ( 54) ك   م لاعبت هيل دزج  الدك  زاأ دزاد   (:3)الماد  
 -:فإ العزهبمج م زه  هاخ الهح  اآل إ

المدووووبقبت اإلجعبزيوووو  ال ووووإ  ووووهص هاي ووووب السلوووو  دووووبه  مع موووودأ عهجووووبح موووو  ( 24-21)دزادوووو   .أ 
 .الدزادي   هاخ أ  يك   مدبق مهبهج العحث العامإ فإ ال سصص م  ضمه ب

  عليمات منح درجة الدكتوراة في جامعة آل البيت
 م3/6/2111 اريخ  451/2111/2111صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم 

لسنة ( 21)نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت رقم من ( 3)بموجب المادة 

1991 
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دووووبه  مع موووودأ عهجووووبح موووو  المدووووبقبت ا س يبزيوووو  ال ووووإ  ووووهص هاي ووووب السلوووو  ( 15-1)دزادوووو   .م 
 .الدزادي 

 صا  ع ذا الهجبح فإ ام حب  الكفبرأ المعزفي  فإ حلل  سصص اللبلم  المعبزف الم .ج 
 .ال سصص

 لديم ألز ح    ضم  عحثًب أصياًل  فيا تضبف  لاعام  المعزف    الهجبح فإ مهبقش  ب   يسصص  .د 
  .فإ السل  الدزادي  ( 111)  أسذ الزقم  دبه  مع مدأ( 21-11)ل ب 

فووإ م ضوو ع األلز حوو  فووإ مجاوو  هاميوو  محكموو  ( أ  قعوول لاهشووز)هشووز عحووث  احوود هاووخ األقوول  .ه 
جبمعوو  قعوول مهبقشوو  األلز حوو   عشووزل أ  يكوو    ووبزيخ تزدووبل العحووث لاهشووز ععوود مع موودأ لوودى ال

 .  بزيخ الم افل  هاخ مسلل األلز ح 

 .اج يبز ام حب  مد  ى الاغ  اإلهجايزي    عمب ي فق مع قزازات مجاس ال عايم العبلإ .  

 فووق " ام حووب  الكفبيوو  فووإ الاغوو  العزعيوو "الما حووق فووإ العووزامج الهجووبح فووإ  اللبلووميشوو زل فووإ  (:4)الماااد  
 .األدس ال إ يلزهب مجاس العمدار

 (:5) الماد 
يج ز للدم ال سصص أ  يحدد ههد قع ل اللبلم المدبقبت ا د دزاكي  الالزم  لا م  مدبقبت  .أ 

لمد  ى العامإ لالبلم  هاخ ال إ يزاهب ضز زي  لزفع ا  الدعا م  المبجد يز مد  ى العكبل زي س
دبهبت مع مدأ    حدد هذه المدبقبت فإ قزاز اللع ل   يج ز ع  صي  م  ( 2)أ     زيد هاخ 

عيبهبت  ملجه إ اللدم  الكاي   قزاز م  المجاس  تهفبر اللبلم م  دزاد  ب تذا   افزت ل 
قع ل اللبلم فإ    ضيحي  ه  كفبي  اللبلم فإ المزحا  الدبعل   سالل الفصل األ ل م 

 .العزهبمج

هاخ اللبلم أ  يه إ المدبقبت ا د دزاكي  عهجبح فإ م هد أقصبه ه بي  العبم الجبمعإ األ ل  .م 
 . ل حبقا عبلعزهبمج

   ح دم دبهبت المدبقبت ا د دزاكي  ضم  الدبهبت المع مدأ الملا ع  لهيل   .ج 
 .دم  ظ ز هذه المدبقبت فإ الكشف عصيغ  هبجح أ  زا الدزج  
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 الدعا م العبلإ  مد  ى العكبل زي س ك   هالم  الهجبح فإ المدبقبت ا د دزاكي  م  مدبقبت  .د 
 %(.31) المبجد يز 

  (:6)الماد  
 يعد الفصل الصيفإ . ثمبهي  فص ل دزادي  يك   الحد األهاخ لمدأ الحص ل هاخ دزج  الدك  زاأ .أ 

يج ز أ  يلل الحد األدهخ لمدأ الحص ل هاخ  كمب  . الثبهإ لافصل الدزادإل ذه الغبي  ام دادًا 
 .دزج  الدك  زاأ ه  د   فص ل دزادي 

يج ز لامجاس  ع هديم م  لجه  الكاي     صي  م  لجه  اللدم ال مديد لفصاي  دزاديي  لاحد  .م 
 .  األهاخ لهيل دزج  الدك  زاأ

 يج ز فإ حب ت سبص  يعد الفصل الصيفإ فصاًل دزاديًب لغبيبت الديز فإ تهداد األلز ح    .ج 
 . لدزهب لجه إ اللدم  الكاي   لزح مدبقبت دزادي 

فصاي  دزاديي       ح دم هذه  مدأ ال أجيل  ا هدحبم ععذز عمجم ه ب هاخ    يج ز أ   زيد .د 
 .المدأ ضم  الحد األهاخ لمدأ الحص ل هاخ الدزج 

  (:7)الماد  
لاعمر الدزادإ فإ  لدك  زاأ  يك   الحد األدهخمع مزاهبأ الحد األهاخ لمدأ الحص ل هاخ دزج  ا .أ 

  ح دم   دبه  مع مدأ( 12)دبهبت مع مدأ   الحد األهاخ ( 6) األ ل أ  الثبهإ كل م  الفصل
 .دبهبت األلز ح  ضم  العمر الدزادإ

( 2) يج ز زفعا تلخ  دبهبت مع مدأ ( 3)يك   الحد األهاخ لاعمر الدزادإ فإ الفصل الصيفإ  .م 
دأ تذا  ضم  العمر الدزادإ مدبقبت اد دزاكي   أ  العزهبمج ال أهياإ لاغ  ا هجايزي  دبهبت مع م

 .أ  دبهبت األلز ح 

 القباااول
يهدم مجاس العمدار فإ ملاع كل هبم جبمعإ لمجاس األمهبر أهداد اللاع  الذي  ديلعا    (:1)الماد  

 .اللدم  الكاي هاخ  هديم م  المجاس     صي  م  لجه إ  فإ العزامج  عهبر
 (:1)الماد  
 :يش زل فيم  ي لدم علام ال حبق ألحد العزامج مب يأ إ .أ 
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أ  يك   الم لدم حبصاًل هاخ دزج  العكبل زي س أ  مب يعبدل ب ع لديز ملع ل فأكثز أ  مب  .1
يعبدلا   دزج  المبجد يز أ  مب يعبدل ب ع لديز جيد فأكثز أ  مب يعبدلا  ذلك م  جبمع  

 .آل العيت   فق اللزازات الهبفذأ لمجاس ال عايم العبلإ  ع مدهب جبمع 

العكبل زي س  أ  يثعت الم لدم أ  دزاد ا كبهت عب ه ظبم لاحص ل هاخ دزج إ .2
 .المبجد يز  

م  هذه المبدأ  يدمح لالاع  الحبصاي  هاخ دزج  المبجد يز ( 2)مع مزاهبأ العهد  .6
 : حليق الشز ل اآل ي  عب ه دبم   لديم لاعبت ال حبق عبلعزامج فإ حبل

دبه  مع مدأ م  المدبقبت الدزادي  المعدأ  د كمبل ( 15)دزاد  مب   يلل ه   .أ 
 .المبجد يز دزج 

 .أ   ك   هذه المدبقبت فإ مجبل ال سصص العحت .ب 

 .أ  يدزس هذه المدبقبت فإ الجبمعبت الزدمي  فلل .ج 

أ  مب ( ٪35)ه  أ  يج بز اللبلم هذه المدبقبت عهجبح  عمعدل  زاكمإ   يلل  .د 
 .يعبدلا فإ الجبمع 

تزفبق ش بدأ  عي  اج يبز ام حب  ال  فل أ  ا م حب  ال لهإ أ  مب يعبدل ذلك   .4
 .األدس ال إ يلزهب مجاس ال عايم العبلإ   فق

يعفخ اللاع  الذي  اج بز ا ام حب  ال  فل أ  مب يعبدلا فإ مزحا  المبجد يز م  هذا   .5
 .ذلك الم لام شزل تحضبز مب يثعت

 : فق ال  زيع اآل إ( 0)يفبضل عي  الم لدمي  لالع ل ضم  العدد الملزز فإ المبدأ  .ب 

 .لامعدل فإ الثبه ي  العبم % 11.  1
 .٪ لا لديز فإ دزج  العكبل زي س أ  مب يعبدل ب45  .2
 .٪ لا لديز فإ دزج  المبجد يز أ  مب يعبدل ب45  .6

 .م  الملبهد فإ كل عزهبمج% 61العيت  المبجد يز م  سزيجإ جبمع  آل لحما  يحدد .ج 
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اللدم  الكاي   ضع شز ل سبص  تضبفي  لالل حبق   يج ز لامجاس ع  صي  م  لجه إ(: 11)الماد  
 :عبلعزهبمج الذي يلزحا  مع مزاهبأ مب يأ إ

 .أ      عبزض هذه الشز ل مع ال عايمبت الهبفذأ لعزهبمج الدك  زاأ .أ 

 .مه ب لسل  الدزادي  الملدم  لاله مبد    عد جزراً أ   ظ ز هذه الشز ل ع ض ح فإ ا .ب 

 .المجاس يج ز أ    ضم  الشز ل السبص  ام حبهبت معدأ م  األقدبم عم افل  .ج 

  (:11)الماد  
 لدم لاعبت ا ل حبق عبلعزامج هاخ الهم ذج المعد ل ذا الغزض الك ز هيب أ   زقيب سالل الف زأ ال إ  .أ 

 .الدزادبت العايب    زفق ع اك اللاعبت جميع األ زاق الثع  ي  الالزم  همبدأ حددهب 

جزار  همبدأ ل م  .ب  الدزادبت العايب عإزدبل اللاعبت تلخ األقدبم  الكايبت لدزاد  ب  اه مبدهب  ا 
 همبدأالملبعالت ت   جدت  ال هديم عأدمبر اللاع  المل زح قع ل م فإ العزامج الم عددأ تلخ 

 .الدزادبت العايب

 .يصدز المجاس ق ائم عأدمبر الملع لي  فإ العزامج  عهبًر هاخ   صي  م  لجه إ اللدم  الكاي  .ج 

 (:12)الماد  
فإ أي مزحا  م  مزاحل    يج ز أ  ُيلعل اللبلم فإ عزهبمجي  دزاديي  فإ ال قت هفدا  .أ 

 .دزاد ا

 .  فال يج ز أ  يلعل فيا مزأ أسزىتذا فصل اللبلم م  العزهبمج الذي ال حق فيا أكبديميبً  .ب 
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 لجان الدراسات العليا واختصاصاتها
  (:13) الماد 
- :يشكل مجاس الدزادبت العايب فإ الجبمع  كبآل إ .أ 

 زئيدبً                        هميد الدزادبت العايب  .1

 أهضبر/ هض اً              هبئم أ  ه ام هميد الدزادبت العايب  .2

م  أهضبر لجب  الدزادبت  أهضبر        المعبهد أ  م  يه م هه م/  همدار الكايبت .6
 .العايب فإ الكاي  أ  المع د

- :يضلاع المجاس عبلصالحيبت اآل ي  .ب 

 .المعبهد/تقزاز ال  صيبت المزف ه  تليا م  لجب  الدزادبت العايب فإ الكايبت .1

 .المصبدق  هاخ قزاز لجه  اه لبل لاع  الدك  زاأ فإ الجبمع  .2

 . هديم تلخ مجاس العمدار عأهداد اللاع  المزاد قع ل م فإ عزامج الدك  زاأ فإ الجبمع ال .6

ال هديم تلخ مجاس العمدار عمهح الدزجبت العامي   الش بدات للاع  الدك  زاأ الذي  أه  ا  .4
 .م لاعبت الحص ل هاخ الدزجبت ال إ يد حل ه ب

دك  زاأ  أ  دمج ععض ب عععض  أ  تلغبر  ال هديم تلخ مجاس العمدار عبق زاح تهشبر عزامج ال .5
 .أ   جميد اللع ل في ب

 .ا سبذ اللزاز ع لديم المهح للاع  الدك  زاأ  فلًب لا عايمبت السبص  ع ب .3

ا سبذ اللزاز عبلم افل  هاخ  حديد م هد ام حب  الكفبرأ   عبلم افل  هاخ  شكيل الاجب   .3
 .السبص  ع مب

لمعبلغ المسصص  لمهح الدك  زاأ  فإ الم ازه  فإ عداي  ال هديم تلخ مجاس العمدار عزصد ا .0
 .كل هبم دزادإ

 . شكيل الاجب  المس اف  الم عال  ععمل العمبدأ .2
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 .الهظز فإ المدبئل ال إ يحيا ب العميد لامجاس .11

الهظز فإ اللضبيب السالفي  لاج اهم األسالقي  ع  صي  م  لجه إ اللدم  الكاي  عمب فإ ذلك  .11
ز ح  لم اصفبت  شز ل العحث العامإ عمب يحلق حمبي  لحل ق أفزاد مدى اد يفبر األل

الدزاد   المج مع عشكل هبم  مزاهبأ ق اهي  حمبي  الماكي  الفكزي     زفع  لبزيزهب تلخ زئيس 
 .الجبمع  فإ هذا المجبل

 .     لامجاس  ف يض ععض صالحيب ا تلخ هميد الدزادبت العايب تذا اق ضت الضز زأ ذلك .ج 

   (:14) الماد 
 شكل لجه  الكاي  علزاز م  مجاس الكاي     ف ض تلي ب اس صبصبت مجاس الكاي  الم عال   .أ 

 :عبلدزادبت العايب   يك    شكيل الاجه  هاخ الهح  اآل إ

أ  م  يف ضا مم   هلعق هاي م شز ل اإلشزاف  ال دزيس فإ عزامج )هميد الكاي  زئيدًب   .1
 (.الدزادبت العايب

 .األقدبمزؤدبر لجب    .2

 .هض ا هيئ   دزيس عز ع  أد بذ؛  ا   فمم   هلعق هاي م شز ل اإلشزاف  ال دزيس  .6

   لخ لجه  الكاي  اإلشزاف هاخ أم ز الدزادبت العايب   ا زم ع عايمب  ب  ديبدب  ب   عأسالقيبت  .ب 
 :العحث العامإ    شمل اس صبصب  ب اآل إ

 .دزاد  اق زاحبت لجب  األقدبم    صيب  ب  .1

لامجاس عإهشبر عزامج جديدأ فإ الكاي   أ   عديل العزامج اللبئم  أ  المدبقبت    صي ال  .2
 .ال إ  شما ب الدزادي 

تزدبل قبئم    ضم  أدمبر المهبقشي  م  سبزج الجبمع   ههب يه م   سصصب  م الدقيل  لكل   .6
 .عزهبمج  تلخ همبدأ الدزادبت العايب  عهبر هاخ  هديعبت األقدبم األكبديمي 

 . هظيم للبرات د زي  هبم  مع لاع  الدك  زاأ فإ الكاي   .4

 .تهداد  لزيز ده ي ه  العزامج فإ العمبدأ .5
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 .تقزاز ه بئج ام حبهبت المدبقبت الدزادي  لاعزامج .3

 . ل م لجه  الكاي  عبس صبصبت لجه  اللدم فإ حبل هدم  ج دهب .ج 

  (:15)الماد  
م  اللدم  علزاز م  مجاس الكاي    ف ض تلي ب  شكل لجه  لادزادبت العايب فإ اللدم ع  صي   .أ 

 :صالحيبت مجاس اللدم الم عال  عبلدزادبت العايب     ك   م 

 .زئيدبً / زئيس اللدم .1

أزعع  م  األدب ذأ  األدب ذأ المشبزكي    يج ز أ   ضم أهضبر هيئ   دزيس عز ع  أد بذ  .2
 .مدبهد  مع مزاهبأ ال سصصبت الم ج دأ فإ اللدم

اللدم اإلشزاف هاخ أم ز الدزادبت العايب فإ اللدم   ضمب  ا ل زام عديبدبت     لخ لجه  .ب 
 :  عايمبت الدزادبت العايب   أسالقيبت العحث العامإ    شمل صالحيبت الاجه  مب ياإ

 .اإلزشبد األكبديمإ للاع  المبجد يز .1

 : لديم المل زحبت الم عال  عمب ياإ  ال  صي  ع ب لاجه  الكاي  .2

 .مج دك  زاأ جديدأتهشبر عزا .أ 

 .مشبزيع السلل الدزادي  .ب 

 .أهداد اللاع  الملع لي  ده يبً  .ج 

 . عيي  المشزفي   المشزفي  المشبزكي  .د 

 .تقزاز مشبزيع األلز حبت .ه 

 . شكيل لجب  المهبقش  .و 

 . حديد م اهيد المهبقش  .ز 

 . هظيم شؤ   ا م حب  الكفبرأ المعزفي  .ح 
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 . شكيل لجب  ام حب  الكفبرأ المعزفي  .ط 

 .ق ائم عبللاع  المزشحي  لامهح الدزادي تهداد  .ي 

 . هديق الهد ات العامي  السبص  علاع  اللدم .ك 

 .تهالم اللاع  عبلسلل الملعل  هاي م .ل 

 .هلد ا ج مبهبت مع لاع  الدك  زاأ .م 

  (:16)الماد  
 :ي  لخ المزشد األكبديمإ ا س صبصبت اآل ي  .أ 

 . هظبم ب   عايمب  ب  عزيف اللبلم عفادف  الدك  زاأ فإ الجبمع   ديبدب  ب .1

 .مدبهدأ اللبلم فإ ال كيف  اك دبم الم بزات الالزم  لاهجبح فإ عزهبمج الدك  زاأ .2

 .م بعع  ديز اللبلم األكبديمإ  فق سل  اد زشبدي  .6

 :ا س صبصبت اآل ي  المشزف ي  لخ .ب 

 .اإلشزاف هاخ  لدم اللبلم فإ م ض ع ألز ح ا .1

 .مه ظم  جيا اللبلم  ضمب  ال  اصل معا عشكل  .2

 . لديم  لزيز فصاإ تلخ لجه  اللدم ه  مد  ى  لدم اللبلم فإ م ض ع ألز ح ا .6

 االنتقال والتحويل
 (:17)الماد  

يج ز  ح يل اللبلم م  عزهبمج تلخ آسز فإ الجبمع  تذا   افز ملعد شبغز فإ العزهبمج المزاد  .أ 
 .ال ح يل لا

هبمج ممبثل فإ الجبمع  حبل اد يفبئا يج ز اه لبل اللبلم م  عزهبمج فإ جبمع  أسزى تلخ عز  .ب 
شز ل اللع ل    افز ملعد شبغز لا فإ العزهبمج الذي يزغم فإ ا ه لبل تليا   أ    يلل معدلا 

 .أ  مب يعبدل ب" جيد جداً "ال زاكمإ ه  
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 : ح دم لالبلم ههد  ح ياا أ  اه لبلا تلخ عزهبمج آسز .ج 

دزد ب فإ العزهبمج الدبعق    دسل فإ معدلا المدبقبت ال إ يس بزهب م  المدبقبت ال إ  .1
 .ال زاكمإ تذا كب   ح يالً 

المدبقبت ال إ يس بزهب م  المدبقبت ال إ دزد ب فإ العزهبمج الدبعق      دسل فإ معدلا  .2
 .ال زاكمإ تذا كب  اه لب ً 

 (:11)الماد   
لجبمع   يج ز أ  دزاد  سبص  فإ ا تذا قعل اللبلم فإ العزهبمج   دعق لا أ  دزس مدبقبت .أ 

 .دبه  مع مدأ م  هذه المدبقبت( 10)هاخ  يح دم لا مب   يزيد

 دعق لا دزاد  مدبقبت فإ  يج ز أ  يعبدل اللبلم المه لل م  سبزج الجبمع  أ  الملع ل في ب .ب 
 .دبهبت مع مدأ م  هذه المدبقبت( 12)جبمع  أسزى مب   يزيد هاخ 

دبهبت  دع ( 2)زج   فصاًل دزاديًب  احدًا ه  كل يسفض الحد األهاخ لمدأ الحص ل هاخ الد .ج 
 .مع مدأ  ح دم لالبلم

 (: 11)الماد  
 :يش زل فإ المدبقبت ال إ دزد ب اللبلم  يزغم فإ اح دبع ب مب يأ إ .أ 

 .أ   ك   معبدل  م  حيث المح  ى  المد  ى لمدبق أ  مدبقبت فإ السل  الدزادي  الملززأ .1

أ    يك   قد مضخ هاخ دزاد  ب أكثز م  دعع ده ات   أ    يلل  لديز اللبلم فإ كل  .2
  أ  مب يعبدل ب  ت  تذا كب  قد دزس المدبقبت فإ جبمع  آل  B  أ  (جيد جداً )مه ب ه  

 .العيت فيج ز اح دبم المدبقبت ال إ هجح ع ب

دك  زاه ال إ كب  قد دزد ب أ    يح دم لالبلم أي مدبق م  قبئم  مدبقبت المبجد يز  ال .6
 .دزس مب يعبدل ب دبعلًب  حصل عم جم ذلك هاخ ش بدأ أ  دزج  هامي  أسزى

هاخ اح دبم المدبقبت علزاز م  المجاس عهبر هاخ   صي  م  لجه إ اللدم  الكاي   الم افل   م  .ب 
 .المس صي 
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    (:21)الماد  
لبلم الما حق عبلعزهبمج فإ الجبمع  أ  يدزس م  هذه ال عايمبت  يج ز لا( 10)مع مزاهبأ المبدأ  .أ 

الحص ل هاخ   دبهبت مع مدأ فإ عزهبمج مهبظز فإ جبمع  أسزى شزل( 6)مب   يزيد هاخ 
م افل  مدعل  م  المجاس عهبر هاخ   صي  م  لجه إ اللدم  الكاي    أ    يك   قد اح دم لا 

 .أي  مدبقبت م  جبمع  أسزى

 .قبت فإ المعدل ال زاكمإ   دسل هالمبت هذه المدب .ب 

 المساقات والعالمات واالمتحانات
  (:21)الماد  
 (.211) حدد المدبقبت فإ السل  الدزادي  لعزهبمج الدك  زاأ    حمل أزقبمًب م  مد  ى  .أ 

 .ي ضع  صف  اضح لمفزدات المدبقبت ال إ   ضمه ب السل  عبلاغ ي  العزعي   اإلهجايزي  .م 

   (:22)الماد  
 أدهخ هالم   دجل %( 31)لاهجبح فإ كل مدبق م  مدبقبت العزهبمج  الحد األدهخ .أ 

 %.51لالبلم

 %(.01) الحد األدهخ لاهجبح فإ المعدل ال زاكمإ لامدبقبت فإ العزهبمج .م 

ثالث  مدبقبت م  سل ا الدزادي  ل ل مدأ دزاد ا لعزهبمج ( 6)يج ز لالبلم تهبدأ دزاد   .ج 
 .الدك  زاأ لغزض زفع معدلا

   :(23)الماد  
تذا أهبد اللبلم دزاد  مدبق مب عدعم زد عا أ  لزفع معدلا ال زاكمإ   ح دم لا العالم  األهاخ  .أ 

 .فإ المعدل الفصاإ  ال زاكمإ   علخ األسزى فإ دجاا األكبديمإ

تذا كب  المدبق المزاد تهبد ا اس يبزي  يج ز لالبلم دزاد  مدبق اس يبزًيب غيزه    ح دم  .م 
 .فإ المعدل الفصاإ  ال زاكمإ   علخ األسزى فإ دجاا األكبديمإ العالم  األهاخ مه مب

 :يك     زيع العالمبت  م حبهبت عزهبمج الدك  زاأ هاخ الهح  اآل إ(: 24)الماد  
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م  العالم  اله بئي   عحيث  شمل هذه األهمبل %( 31) ك   هالم  مجم ع أهمبل الفصل  .أ 
ألقل   أهمبً  أسزى قد   ضم  اس عبزًا ثبهيًب   لبزيز هاخ ا%( 21)اس عبزًا  احدًا هاخ األقل  لا 

 .كحٍد أهاخ م  العالم %( 41) عح ثًب يزصد ل ب 

 %(.41)هالم  ا م حب  اله بئإ   يسصص ل ب  .ب 

يج ز فإ مدبقبت الهد ات   المشبزيع   المس عزات   ال صبميم   الزد مبت   ا س عبزات العماي    .ج 
هبت مع مدأ  أ   ك   ل ب هالم   احدأ  شكل كبمل هالم  المدبق  ال دزيم العماإ ال إ ل ب دب

 . علزاز م  لجه  اللدم

 (:25)الماد  
 :ُيسصص لامعدل الفصاإ  ال زاكمإ  المدبقبت ال لديزات المعيه  كبآل إ( أ

 ال لديز المعدل
 مم بز 111 -03

 جيد جداً  03أقل م   -01
 جيد 01أقل م   - 35

 
  .لسزيجإ لاع  عزهبمج الدك  زاأ  هاخ أ   ضم أ ائل األقدبم فإ كل  سصص هشأ ل ح  شزف ( م

 امتحان الكفاء  المعرفية
يك   ام حب  الكفبرأ المعزفي  ذا لعيع  شبما   كبماي   ي دف تلخ قيبس ملدزأ اللبلم هاخ (: 26)الماد  

ف المعبزف     ظيف ب الزعل عي  المفبهيم المس اف  األدبدي   الم لدم  ال إ اك دع ب م  مس ا
 : ي دف تلخ قيبس مب يأ إ فإ حل المشكالت العامي   ال لعيلي  فإ ميدا   سصصا 

 .همق ف م اللبلم  معزف ا ألدبديبت  سصصا .أ 

ملدزأ اللبلم هاخ ال فكيز ال حاياإ المهظم فإ  هب ل اللضبيب  المشكالت الم عال  عحلل  .ب 
 . سصصا

أ  اع كبزات لامشكالت الهظزي   العماي  فإ حلل ملدزأ اللبلم هاخ  لديم حا ل جديدأ  .ج 
 . سصصا
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 .ملدزأ اللبلم هاخ العحث المه جإ   فديز المعليبت المعزفي  .د 

 :   لخ لجه  اللدم(: 27)الماد  
 حديد المجب ت ال إ يشما ب ام حب  الكفبرأ المعزفي    اق زاح المزاجع  اللزارات الالزم  لذلك   .أ 

مجب ت    عا  لالاع  قعل عدر م هد  لدم م لالم حب  عفصل دزادإ  5-6 يك   هددهب مب عي 
 . احد هاخ األقل

أهضبر عم  في م زئيد ب  ي م اس يبزهم م  ( 5-6)ال  صي  تلخ لجه  الكاي  ع شكيل لجه  م   .م 
أهضبر هيئ  ال دزيس المس صي  عم ض ع ا م حب  لاليبم ع ضع األدئا    صحيح اإلجبعبت  

 . شكيل الاجه  م  المجاس يصدز اللزاز ع

 . هديم ه بئج ام حب  الكفبرأ لاجه  الكاي  لدزاد  ب  ال  صي  عشأه ب تلخ المجاس إلقزازهب .ج 

 (:21) الماد 
دبهبت ( 6)مدأ كل  زق   ؛ي ك   ام حب  الكفبرأ المعزفي  م   زق ي   يعلد عفبصل أدع ع عيه مب .أ 

ال ل يم الجبمعإ   يج ز هلده مزأ ثبلث   يعلد مز ي  فإ العبم فإ الم اهيد المسصص  حدم 
سالل الفصل الصيفإ   ذلك فإ ض ر   افز اإلمكبهبت  ا د عدادات الالزم  فإ األقدبم 

 .الهم ذج المعد ل ذا الغزض  المس اف    هاخ اللبلم أ  ي لدم علام لدس ل هذا ا م حب  حدم

الت فإ حلل ال سصص  أمب ال زق   غلإ ال زق  األ لخ الم ض هبت األدبدي   اللضبيب  المشك .م 
الثبهي  ف زكز هاخ ال  ج بت الحديث   الحا ل الهظزي   العماي  فإ حلل ال سصص  الم بزات 

 .العحثي 

 

 

 (:21)الماد  
دبه  مع مدأ هاخ األقل ( 21)يد ليع اللبلم أ  ي لدم  م حب  الكفبرأ المعزفي  ععد هجبحا فوإ  .أ 

 اد كمبل جميع المدبقبت ا د دزاكي   الاغ  ا هجايزي  ا   %(01) عمعدل  زاكمإ   يلل ه  
 . جدت
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 %(.35) ك   هالم  الهجبح فإ ام حب  الكفبرأ المعزفي   .ب 

 زصد ه يج  اللبلم فإ الفصل الذي ي لدم فيا لالم حب   ا   اهدحم م  ذلك الفصل   زصد لا  .ج 
 .الفصل  اهدحم مه بكام  مهدحم فإ دجاا األكبديمإ ملبعل المدبقبت ال إ دجا ب فإ 

تذا زدم اللبلم فإ ام حب  الكفبرأ المعزفي  يمكها ال لدم ل ذا ا م حب  مزأ ثبهي  فلل ضم   .د 
ذا زدم فإ المزأ الثبهي   :المدأ المدم ح ع ب   ا 

 .يفصل م  عزهبمج الدك  زاأ .1
   دبه  مع مدأ عهجبح م  السل  الدزادي( 24)يمهح ش بدأ الدعا م العبلإ شزيل  ته بئا  .2

 %(.01) عمعدل  زاكمإ   يلل ه  

 .  يدمح عمزاجع  ه بئج ام حب  الكفبرأ المعزفي  للاع  الدك  زاأ (:31)الماد  
 المواظباااااة

  (:31)الماد  
م  مجم ع الدبهبت %( 12.5)تذا  جب ز غيبم اللبلم  د   هذز يلعاا العميد  أكثز م   .أ 

  %(51)لالم حب  اله بئإ  ُ َعُد هالم ا فإ ذلك المدبق الملززأ ألي مدبق  يحزم م  ال لدم 
 فإ جميع األح ال  دسل هالم  ذلك المدبق فإ .  هايا تهبدأ دزاد  ذلك المدبق ت  كب  تجعبزًيب

 .حدبم معدل هالمبت اللبلم الفصاإ  ال زاكمإ ألغزاض اإلهذاز  الفصل

م  مجم ع الدبهبت الملززأ %( 25)تذا  جب ز غيبم اللبلم  ععذز يلعاا العميد  أكثز م   .ب 
 .لمدبق أ  أكثز فإها ُيَعُد مهدحعًب م  المدبق

 (:32)الماد  
 دزي  عايمبت مهح دزج  العكبل زي س فإ الجبمع  هاخ تجزارات  لديم العذز المزضإ   قع لا  .أ 

 .  لغبيبت تجزار ا م حب  ال كمياإ

بت ي م اح دبم معدلا ههدمب  ك مل فإ ععض المدبق( غيز مك مل)تذا حصل اللبلم هاخ ه يج   .ب 
هالمبت هذه المدبقبت   ُ َعُد هذه المعد ت ذات أثز زجعإ م   بزيخ حص ل اللبلم هاخ ه يج  

 .غيز مك مل
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  (غيز مك مل)كل م  ي غيم ه  ا م حب  اله بئإ ععذز يلعاا هميد الكاي   دجل لا مالحظ   .ج 
مدأ أقصبهب ه بي  ام حب  مع ض لالبلم فإ   يعاغ اللزاز علع ل العذز لمدزس المدبق إلجزار

كب  الفصل ال بلإ مؤجاًل زدميًب أ  كب  اللبلم  ت  تذا الفصل ال بلإ لافصل الذي لم ي لدم فيا؛
 .لافصل المؤجل  مهللعًب هها ععذز؛  فإ  اك الحبل  يعلد ا م حب  فإ الفصل ال بلإ

 
 االنسحاب

  (:33)الماد  
أدع هًب م  عدر  (14)  دزاد  مدبق أ  أكثز سالل مدأ أقصبهب يدمح لالبلم عب هدحبم م .أ 

أدبعيع م  عدر الفصل الصيفإ الل يل   األدع ع الدبدس م  الفصل الصيفإ  (0)، والفصل
فإ هذه الحبل  حدم هم ذج سبص  ا هدحبم   ي م (مهدحم)اللصيز    ثعت فإ دجاا مالحظ  

الك ز هيًب أ   عده  حدأ اللع ل  ال دجيل   ي ضم  هذا الهم ذج  هديم مدزس المدبق   مديز دائزأ 
 .اللع ل  ال دجيل   م افل  العميد

يج ز لعميد الكاي  الم افل  هاخ اهدحبم اللبلم م  جميع المدبقبت ال إ دجا ب فإ الفصل  . م
 . هدحبم قعل م هد ا م حبهبت اله بئي شزل أ  يلدم لام ا

يج ز لاعميد أ  ي افق هاخ اهدحبم اللبلم اهدحبعًب ه بئيًب م  العزهبمج الذي قعل فيا شزل . 1. ج
  . أ  يلدم لام ا هدحبم اله بئإ قعل م هد ا م حبهبت اله بئي 

ا مزأ أسزى تذا كب  معدلا   يج ز لالبلم المهدحم م  العزهبمج أ  يلعل فإ العزهبمج هفد. 2     
     %(.01)ال زاكمإ  قت ا هدحبم أقل م  

 التأجيااااال
يش زل فإ اللبلم الذي ي لدم علام  أجيل أ  يك   قد أمضخ فصاًل دزاديًب  احدًا هاخ  (:34)الماد  

 .األقل فإ العزهبمج الذي ال حق عا
همبدأ الدزادبت العايب    صدز الم افل  م  يلدم لام ال أجيل  فق الهم ذج الصبدز ه    (:35)الماد  

 .العميد تذا كب  ال أجيل لفصل  احد  ه  المجاس تذا كب  لفصاي  م  بليي 
 

 االنقطاع
 (: 36) الماد 
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- :ُيعُد اللبلم مهللعًب فإ الحب ت اآل ي  .أ 

 .تذا عدأ ال دزيس  لم يك  مدجاًل لذلك الفصل .1

 .   تذا ألغخ  دجياا عدعم هدم دفع الزد م الجبمعي  .2

 .تذا  جب ز اهللبع اللبلم فصاي  دزاديي  م  بليي  ُيَعُد مفص ً  م  العزهبمج .م 

 (:37) الماد 
تذا ُهَد اللبلم مهللعًب ألي دعم م  األدعبم ُيَعُد  دجياا فإ الجبمع  ماغيًب  ت  تذا  لدم ععذز  .أ 

 :علع ل العذز   هإق زي  لعاا الج   المس ص  

 .تذا قدم العذز سالل أدع هي  م  عدر الدزاد : العميد .1

تذا قدم العذز سالل ف زأ  زيد هاخ أدع هي  م  عدر الدزاد   لكه ب   : مجلس الكلية .2
 .  جب ز ه بي  الفصل الدزادإ

 .تذا قدم العذز ععد ه بي  الفصل الدزادإ: مجلس العمداء .6

يدمح لالبلم العبئد لادزاد  ععد اهللبها عبل دجيل هاخ المدبقبت  أ  األلز ح  الجبمعي  فإ  .م 
 . عداي  الفصل الذي ياإ الفصل الذي اهللع هها

 اإلنذار والفصاال
 :يهذز اللبلم فإ الحب ت اآل ي  (:31)الماد  
المدبقبت ال إ دزد ب يحصل فإ ه بي  أي فصل هاخ الحد األدهخ لامعدل ال زاكمإ فإ   تذا لم  .أ 

 .ح خ ه بي  ذلك الفصل

عهبًر هاخ  لزيز م  المشزف    صي  م  لجه إ اللدم  الكاي   أ  اللبلم قد  ،تذا زأى المجاس .ب 
 .أهمل فإ تهداد ألز ح ا

 (:31)الماد  
 :يفصل اللبلم م  العزهبمج فإ الحب ت اآل ي  .أ 
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دبقبت فإ ه بي  الفصاي  ال بليي  تذا لم يحصل هاخ الحد األدهخ لامعدل ال زاكمإ فإ الم .1
 .لإلهذاز

 (.زادم)تذا كبهت ه يج ا فإ مهبقش  األلز ح   .2

 .تذا زدم فإ ام حب  الكفبرأ المعزفي  مز ي  .6

 .تذا لم يحلق م لاعبت ال سزج ضم  الحد األهاخ لامدأ المدم ح ع ب .4

 .زي تذا ظ ز فإ دجل اللبلم ثالث حب ت زد م عبد ثهبر مد  يبت الاغ  اإلهجاي .5

تذا لم يلم لبلم الدك  زاأ عمهبقش  ألز ح ا قعل ه بي  الفصاي  ال بليي  لإلهذاز المّ جا لا  .3
 (.60)م  المبدأ ( م)عم جم العهد 

 .تذا  غيم ه  ام حب  الكفبرأ المعزفي  أ  المهبقش  مز ي  .3

 .م  هذه ال عايمبت( 41)تذا لم يلدم مشز ع ألز ح ا حدعمب  زد فإ المبدأ  .0

تهال  قزازات اإلهذاز   الفصل تلخ الدزاد  السبص    الفصل اله بئإ م  الجبمع    أي  أم ز  يعد .م 
المعهإ أ   دبئل ال  اصل  أكبديمي  أسزى  سص اللاع   هاخ ل ح  اإلهالهبت فإ كاي  اللبلم

 .لا عبلمعهخ اللبه هإ  ا لك ز هإ   عايغبً 
الذي يفصل عدعم معدلا ال زاكمإ عدزادو    لالبلم    يدمح(م/22)مع مزاهبأ المبدأ  (:41)الماد  

معدلا ال زاكمإ تلخ   دبه  مع مدأ ضم   عايمبت الدزاد  السبص  حدًا أهاخ ع دف زفع( 12)
 :   يعبد  دجياا لاعزهبمج الما حق عا  فق الشز ل اآل ي %(01)

 %(.35)أ    يلل معدلا ال زاكمإ ههد فصاا ه   .1

 .المع مدأ دزد ب اللبلم ضم  السل  الدزادي أ   ك   المدبقبت ال إ ي .2

أ  يه إ دزاد   اك المدبقبت سالل الفصاي  ال بليي  ل بزيخ فصاا   يحدم هذا   .6
الفصال  م  المدأ اللص ى المدم ح ع ب لاحص ل هاخ الدزج  عمب فإ ذلك الفصل 

 .الصيفإ

 . لعق هايا  عايمبت الدزاد  السبص  فيمب ي عاق عبلزد م الجبمعي  .4
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 اإلشراف
 (:41)الماد  
 عا  األقدبم األكبديمي  فإ الكايبت عداي  كل فصل دزادإ الم ض هبت العحثي  المل زح  م   .أ 

أهضبر ال يئ  ال دزيدي  فإ اللدم لي مك  لاع  الدك  زاأ م  ا د فبدأ مه ب فإ  حديد م ض هبت 
 .بت المعاه ألز حب  م  هاخ أها يحق لالبلم ال لدم عفكزأ عحث م  سبزج الم ض ه

يلدم اللبلم مشز ع عحث ألز ح ا  عحيث ي ضم  قضي  العحث  أهدافا  أهمي ا  مه جيب ا  .م 
 . مزجعيب ا

 شكل لجه  اللدم لجه  م  المس صي  عبللدم    لل ه  ثالث  أهضبر هيئ   دزيس مم   هلعق   .ج 
 .مهاي م شز ل اإلشزاف  ال دزيس فإ العزهبمج لمهبقش  مشز ع سل  ألز ح  اللبل

يدمح لالبلم عأ  يدجل ألز ح  الدك  زاأ ععد هجبحا فإ ام حب  الكفبرأ المعزفي    الهجبح فإ  .د 
 .أي  مدبقبت اد دزاكي   لام مها

قزاز  .ه  يصدز المجاس عهبر هاخ   صي  م  لجه إ اللدم  الكاي  قزازًا ي ضم   عيي  المشزف  ا 
 .د م  همبدأ الدزادبت العايبهه ا  األلز ح   مشز ع سل  ب   ذلك  فلًب لاهم ذج المع

يج ز لالبلم المدجل هاخ الفصل الصيفإ ال لدم ل عيي  المشزف   دجيل األلز ح  أ   .  
 .مهبقش  ب

 . ك   المدأ الفبصا  عي  تقزاز السل    حديد م هد المهبقش  ثمبهي  أش ز هاخ األقل .ز 

 

 

  (:42)الماد  
 دزيس م  ز ع  أد بذ أ  أد بذ مشبزك أ  م  ي  لخ ال دزيس  اإلشزاف فإ العزامج أهضبر هيئ   .أ 

أ  فإ جبمع   ع مدهب جبمع  آل العيت  شزل ا د مزاز  شغل أي م  هب ي  الز ع ي  فإ الجبمع 
 .فإ اإله بج العامإ
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د   لالم ( 3)يك   الحد األهاخ لعدد اللاع  الذي  يحق لامشزف اإِلشزاف هاي م فإ  قت  احد  .ب 
 .زك عمب في م لاع  المبجد يزلألد بذ أ  األد بذ المشب

م  هذه المبدأ  يج ز  عيي  مشزف مشبزك م  داسل الجبمع  أ  سبزج ب  ( م)مع مزاهبأ الفلزأ  .ج 
شزل أ  يك   معيهًب أ  مؤهاًل لا عيي  عز ع  أد بذ مشبزك هاخ األقل   هلعق هايا شز ل 

عايب    صي  م  لجه إ اإلشزاف   ذلك عم افل  زئيس الجبمع  ع هديم م  مجاس الدزادبت ال
 .اللدم  الكاي 

يج ز فإ حب ت سبص   عيي  مشزف م  سبزج اللدم أ  الكاي  أ  الجبمع      افز فيا شز ل  .د 
 ذلك عم افل  زئيس الجبمع  ع هديم م  مجاس الدزادبت العايب    صي  م  لجه إ اإلشزاف  

 .اللدم  الكاي 

  (:43)الماد  
 .زهب لجه إ اللدم  الكاي   ي افق هاي ب المجاسيج ز  غييز المشزف لظز ف  لد .أ 

أ  سل  ب تذا اق ضت ظز ف العحث ذلك  /أ  م ض ه ب  /يج ز  عديل هه ا  األلز ح    .ب 
 . يجزي ال عديل عبللزيل  هفد ب ال إ جزت ع ب الم افل  هاي ب

اس الكاي   يج ز  علزاز م  المجاس عهبر هاخ   صي  م  مجاس اللدم   هديم م  مج (:44)الماد   
هض  هيئ  ال دزيس الحبصل هاخ تجبزأ  فزغ هامإ عبإلشزاف هاخ ألز ح   أن يستمر

اللبلم أ  المشبزك  في ب    هلعق هايا هفس شز ل اإلشزاف تذا كب  يلضإ تجبزأ ال فزغ 
 .العامإ داسل المماك 

( 600)ه  هعئا ال دزيدإ ملدازهب  يصزف لامشزف مكبفأأ مبلي  ملل ه  عغض الهظز (:45)الماد  
د مبئ  ديهبز ملبعل تشزافا هاخ كل لبلم دك  زاأ ععد مهبقش  األلز ح    فإ حبل  ج د 

 . مشزف مشبزك يلّدم المعاغ مهبصفً  عيه مب

 لجنة المناقشة
  (:46)الماد  

 :  ك   لجه  المهبقش  م  .أ 

 .(ت   جد)المشزف المشبزك     زئيدبً / المشزف .1
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 دزيس م  الجبمع  لمهبقش  ألز ح  الدك  زاأ  شزيل  ت  يلع م ض ع هض ي هيئ   .2
األلز ح  فإ مجبل  سصص م  أ  مجبل اه مبم م العحثإ    هلعق هاي مب شز ل اإلشزاف 

 .فإ الجبمع 

 .هض  م  سبزج الجبمع   هلعق هايا شز ل اإلشزاف  .6

اخ  هديم لجه  الدزادبت العايب يج ز فإ حب ت مد غ    علزاز م  هميد الدزادبت العايب عهبًر ه .ب 
 .أهضبر لجه  المهبقش  /فإ الكاي     صي  لجه  الدزادبت العايب فإ اللدم   غييز هض 

يج ز فإ حب ت سبص  أ  يك   العض  السبزجإ م  ذ ي ا س صبص  السعزأ مم     هلعق  .ج 
 .هاي م شز ل اإلشزاف

  (:47)الماد  
زاز م  زئيس المجاس عهبر هاخ   صي  م  لجه إ اللدم  عي  لجه  المهبقش   يحدد م هدهب عل .أ 

 : الكاي    فق ال ز يم اآل إ

يعد المشزف  لزيزًا عجبهزي  األلز ح  هاميًب  لغ يًب  ا ل زام عبألمبه  العامي  لامهبقش    .1
 . ذلك حدم السل  المع مدأ لأللز ح     فق الهم ذج المعد ل ذه الغبي 

ثالث  أهضبر هيئ   دزيس م  داسل الجبمع   اثهب  م  سبزج  يل زح المشزف قبئم  عأدمبر .2
الجبمع  مم   هلعق هاي م شز ل اإلشزاف  ال دزيس فإ العزامج   فق الهم ذج المعد ل ذه 

 .الغبي 

يدام اللبلم هدسًب م  األلز ح  عشكا ب اله بئإ ألهضبر الاجه  ععد صد ز قزاز ع شكيا ب   قعل  .م 
 يزفق اللبلم تقزازًا سليًب يهص هاخ ال زاما عبلمعبييز . د المهبقش ادع هي  هاخ األقل م  م ه

 .األسالقي   األمبه  العامي  فإ تهداد ألز ح ا

تذا  عي  لاجه   ج د دزق  هامي  فإ تهداد األلز ح  فال  لدم لامهبقش     لعق هاي ب أحكبم  .ج 
 (.54)المبدأ 

 .الاجه  يحدد م هد المهبقش  ععد ش ز م  اه مبد قزاز  شكيل .د 
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 مناقشة األطروحة
ي لدم اللبلم علام لمهبقش  ألز ح ا الجبمعي  ععد اج يبز جميع الشز ل  ا م حبهبت  (:41)الماد  

ه بئا لجميع م لاعبت السل  الدزادي  عهجبح   عمعدل  زاكمإ    الملززأ فإ السل  الدزادي   ا 
 %(.01)يلل ه  

 (: 41)الماد  
م  زئيس المجاس عهبر هاخ  هديم م  لجه  الكاي      صي  م  لجه  يحدد م هد المهبقش  علزاز  .أ 

   .اللدم ععد ا د ئهبس عزأي المشزف

م  غيز لالعا الذي  )  يج ز أ  يهبقش هض  الاجه  الداساإ أكثز م  دت مزات فإ الفصل  .م 
    هض  الاجه  السبزجإ أكثز م  مز ي    عمب فيا مهبقشبت المبجد يز  يحق(يشزف هاي م

 .لمجاس الدزادبت العايب تهلبر المهبقش الداساإ اد ثهبًر لثالث مزات فلل

 (:51)الماد  
 :األلز ح  هاخ الهح  اآل إ مهبقش  جزي  .أ 

 .دقيل    عع ب المهبقش ( 21)يعزض اللبلم ماسصًب أللز ح ا فإ مدأ زمهي      جب ز  .1

ال دزيس فإ اللدم  يل صز حض ز المهبقش  هاخ لاع  الدزادبت العايب  أهضبر هيئ  .2
 المعهيي  عم ض ع األلز ح    يج ز فإ حب ت سبص   لدزهب لجه  اللدم أ   جزي 

 .المهبقش  فإ جاد  مغال 

 ععد اه  بئ ب   دا ل الاجه    لزز عأغاعي  أهضبئ ب تحدى  ي  لخ زئيس الاجه  تدازأ المهبقش   .6
 :اله بئج اآل ي 

م ألز ح ا سالل أدع ع م   بزيخ هبجح   فإ هذه الحبل  هاخ اللبلم  داي .أ 
 .المهبقش 

هبجح مع  عديالت لفيف    فإ هذه الحبل  هاخ اللبلم تجزار ال عديالت الملا ع    دايم  .م 
ألز ح ا سالل أزعع  أدبعيع م   بزيخ المهبقش   مع تزفبق  لزيز م  المشزف يفيد عإجزار 

 .ال عديالت الملا ع 
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ألز ح ا فإ مدأ    لل  الحبل  هاخ اللبلم  عديلهبجح مع  عديل ج هزي   فإ هذه   .ج 
( صفز) يدجل اللبلم   ه  ازعع  أش ز     زيود هاخ د   أش ز م   بزيخ المهبقش  

دبه  فإ الفصل ال بلإ تذا لم  هفذ المدأ اللبه هي  لا لادزاد    يعد اللبلم هبجحًب تذا 
 .عبً  افلت الاجه  عبألغاعي  هاخ األلز ح    ا   فيعد زاد

 .زادم   لدم الاجه  معززات الزد م .د 

قزاز لجه  المهبقش  ععد اه مبده م  لجه إ اللدم  الكاي  تلخ همبدأ الدزادبت العايب فإ يزدل  .4
 .م هد أقصبه أدع هي  م   بزيخ المهبقش 

 .ععد تجزار ال عديالت ألز ح ا يدام اللبلم .5

م  هذه المبدأ فإ ( 6) المحددأ فإ العهد يمك   مديد ف زأ  دايم األلز ح  عص ز  ب اله بئي   .م 
 .حب ت اضلزازي  يلعا ب مجاس العمدار

 (:51)الماد  
يع مد قزاز لجه  المهبقش  م  المجاس عهبر هاخ   صي  م  لجه إ اللدم  الكاي   حدم الهم ذج  .أ 

 .المعد ل ذه الغبي 

 .جايزي يثعت هه ا  األلز ح  فإ كشف هالمبت اللبلم عبلاغ ي  العزعي   اإله .م 

 .تذا زدم اللبلم فإ مهبقش  األلز ح  ُيمهح دزج  المبجد يز فإ مجبل  سصصا .ج 

 منح الدرجات
  (:52)الماد  

 . مهح دزج  الدك  زاأ علزاز م  مجاس العمدار  عهبر هاخ  هديم م  المجاس. أ
 . مهح الش بدات  الدزجبت فإ الم اهيد الملززأ. م
 

 أحكام عامة
 .المهبقش  فإ حب ت الدزقبت العامي  أ  الشك في ب  عت لجه  (:53)الماد  
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ي سذ مجاس العمدار قزازًا عدحم الدزج  العامي  تذا  عي  فإ أي  قت م  األ قبت أ  هذه  (:54)الماد  
الدزج  قد  م الحص ل هاي ب علزق غيز قبه هي   أ  أ  األلز ح  الملدم  لهيل الدزج  

ز األمبه  العامي ؛ هاخ أ   عاغ الج بت ذات العالق  العامي      فق فإ مضم ه ب  معبيي
 .داسل الجبمع   سبزج ب ع ذا اللزاز

يف ض اللبلم الجبمع  سليًب حق  ص يز األلز ح  كايًب أ  جزئيًب  عأشكبل مس اف    ذلك  (:55)الماد  
لغبيبت العحث العامإ  الهشز ا لك ز هإ  ال عبدل مع المؤددبت ال عايمي   العحثي  

 . الجبمعبت
يل م مزكز ا د شبزات  السدمبت الفهي    همي  المج مع عإجزار ال حايل اإلحصبئإ  (:56)الماد  

لجه  المهبقش  قعل حص ل اللبلم  ع شكيلأللز حبت الدك  زاأ  فق هم ذج سبص    يدمح 
 .هاخ هذا الهم ذج

يك   م هد قع ل مشبزيع األلز حبت م  عداي  كل فصل دزادإ تلخ ه بي  األدع ع الزاعع  (:57)الماد  
هشز م  الفصل العبدي  الثبم  م  الفصل الصيفإ الل يل   األدع ع الدبدس م  الفصل 
الصيفإ اللصيز   ذلك  فق الهم ذج المع مد ل ذه الغبي   الذي يعي  فيا الج د المعذ ل م  

 .مشز ها اللبلم فإ تهجبز
 . يعت مجاس العمدار فإ الحب ت ال إ لم يزد هاي ب هص فإ هذه ال عايمبت (:51)الماد  

   
 . لعق هذه ال عايمبت اه عبًزا م   بزيخ تقزازهب م  قعل مجاس العمدار (:51)الماد  

 
م جم قزاز  اغإ هذه ال عايمبت  عايمبت الدزادبت العايب فإ جبمع  آل العيت الصبدزأ ع (:61)الماد  

 .م    عديال  ب21/11/2110 بزيخ ( 26/2110/2112)مجاس العمدار زقم 
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تعليمييات تصييحيح اسييم الطالييب فييي الوثييائق والشييهادات التييي تصييدرها )تسييمى هييذه التعليمييات : (7)المووادة 

 .ويُعمل بها من تاريخ صدورها( جامعة آل البيت

للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعياني المبينية لهيا أدنياه ميا ليم يكون : (3)المادة 

 :تدل القرينة على غير ذلك

 :الجامعووووووووووووووووووووووة

 :الطالووووووووووووووووووووووووب

 

 :االسوووووووووووووووووووووووووووم

 :الشوووووووووووووووووووووهادة

 

 

 :الوثيقوووووووووووووووووووووووة

 

 :المحكموووووووووووووووووووووة

 

 جامعة آل البيت  

الطاليييب أو الطالبييية المسيييجل للحصيييول عليييى شيييهادة مييين 

 .دة من الجامعةالجامعة أو الذي حصل على شها

 .اسم الطالب من أربعة مقاطع

كل شهادة منصوص عليها في نظام مينح اليدرجات العلميية 

والشيييهادات المعميييول بهيييا فيييي الجامعييية وكافييية الوثيييائق 

 .األكاديمية المتعلقة بها

كافيية األوراق التييي تصييدرها الجامعيية والتييي تتعلييق باسييم 

 .الطالب

 .األشخاصالمحكمة المختصة بتصحيح أسماء 

يجوز للطالب الحاصل عليى شيهادة مين الجامعية واليذي ُصيحح اسيمه بحكيم قضيائي أو بيإجراء : (2)المادة 

 .رسمي أن يتقدم لدائرة القبول والتسجيل في الجامعة بطلب شهادة أصلية باسمه الجديد

ي أن يتقدم لدائرة يجوز للطالب الذي ما زال مسجالً في الجامعة والذي صحح اسمه بحكم قضائ: (4)المادة 

 .القبول والتسجيل في الجامعة بطلب لتغيير اسمه القديم

يرفق الطالب بطلبيه قيرار المحكمية الصيادر أو إجيراء رسيمي بتغييير اسيمه أو القيرار الرسيمي : (5)المادة 

وشهادة الميالد األصلية أو صورة مصدقة عنها وصورة مصدقة عن دفتير العائلية أميا إذا كيان 

لذين تخرجوا من الجامعة فيرفق باإلضافة إلى ما قد سبق النسخة األصيلية للشيهادة من الطلبة ا

 .وإيصاالً مالياً بالرسوم المحددة للشهادة في الجامعة( باالسم القديم)القديمة 

 

يصدر رئيس الجامعة قراره بالموافقة على تغيير اسم الطالب أو منحه شهادة باسمه الجدييد بعيد : (6)المادة 

 .من هذه التعليمات( 5)من استيفاء طلبه للشروط الواردة في المادة  التأكد

 

  عليمات  صحيح اسم الطالب في الوثائق والشهادات التي  صدرها جامعة آل البيت

  4/1/3331 اريخ ( 451/3331/3331)صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم 

 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت ( 2)بمقتضى المادة 

 7991لسنة ( 17)رقم 
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لحيق ( كاشيفاً )يعد قرار رئيس الجامعة لغايات تحقيق الهدف المنشود مين هيذه التعليميات قيراراً : (1)المادة 

مكتسب، وبالتالي تدون فيي كافية وثائقيه الجامعيية وفيي الشيهادة الجدييدة كافية المعلوميات التيي 

 .وثائقه أو في الشهادة القديمة وباالسم الجديد للطالبوردت في 

 

تحييتفظ دائييرة القبييول والتسييجيل بكافيية الوثييائق والشييهادات الملغييية ويكتييب عليهييا ملغيياة بييالحبر : (1)المووادة 

 .األحمر

 

 شييهادة ملغيياة ويعييد اسييتعمالها أو اسييتعمال( باالسييم القييديم قبييل التصييحيح)تعييد الشييهادة القديميية : (9)المووادة 

صورة عنها بعد استالم الشهادة الجديدة جريمة تستوجب المسؤولية وفق القوانين المعمول بهيا 

 .في المملكة األردنية الهاشمية

 

يبت مجلس العمداء في األمور التي لم يرد عليها نيص فيي هيذه التعليميات أو أيية إشيكاالت قيد : (73)المادة 

 .تنشأ عن تطبيقها

 

 

 

 

 

 : البة اختي الط/ اخي الطالب 
 

يتوووفر بالجامعووة سووكن للطووالا والطالبووات ن وبامكووانكم مراجعووة عمووادة شووؤون 

 هوووووا   (شوووووعبة اسوووووكان الطلبوووووة)  الطالبيوووووة دائووووورة الخووووودمات والرعايوووووة/ الطلبوووووة 

200092222/8424 
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 المكتبة الهاشمية

 :للمكتبة الهاشمية ثالثة مبان  

 :سي ويضم القاعات التاليةيمبنى المكتبة الهاشمية الرئ: ولألالمبنى ا

وهي مخصصة لكتب المعارف العامة، الفلسفة، الديانات، التاريخ، الجغرافييا، : قاعة ابن النديم .أ

 .( A-G)وتحمل أرقام التصنيف من

وهي مخصصة لكتب القانون، التربية والتعليم، الموسيقى، الفنون الجميلية، : قاعة حاجي خليفة .ب

 .( H-P)رقام التصنيف من أداب واللغات وتحمل آلا

وهي مخصصة لكتب العلوم التطبيقية والطب والزراعة والتكنولوجييا : قاعة عبد الحي الكتاني .ج

 .(Q-Z)رقام التصنيف من أوالعلوم العسكرية والبحرية وعلوم المكتبات، وتحمل 

ويوجد فيها وهي مخصصة لكتب الحديث النبوي الشريف وعلومه، : قاعة ابن حجر العسقالني .ح

قييراص ألجهياز كمبييوتر لعييرض عليوم القييرآن الكيريم والحيديث النبييوي الشيريف وذلييك عليى ا

 .(CD-ROM)الممغنطة 

غيراض ألجهياز كمبييوتر ( 12)تيم تزوييد المكتبية ب :  أمياكن البحيث واالستفسيار عين الكتيب .هـ

 .(قاعة للفهارس)البحث واالستفسار عن المواد المكتبية الموجودة في المكتبة، وهي بمثابة 

مبنى الدوريات وتضم دوريات باللغة العربية ودوريات باللغة االنجليزية وتشتمل على قاعية : المبنى الثاني

    .(المجلدة)الدوريات الجارية، وقاعة الدوريات السابقة 

 .(القاعة السليمانية)وهو مخصص للكتب المرجعية في مبنى قريش : مبنى المراجع: المبنى الثالث

جهازا حاسيوبيا ( 12)أما بخصوص البحث واالستفسار عن موجودات المكتبة فقد تم توفير 

وتتبييع المكتبيية الهاشييمية نظييام تصينيف مكتبيية الكييونغرس الييذي يحمييل حروفييا  .لهيذا الغييرض

وأرقاما معا ترمز لموضوع الكتاب ومؤلفه ومكان وجودها على الرفوف وعليية فالكتيب فيي 

 . A-Zالقاعات مرتبة ترتيبا تصاعديا وفق رمز التصنيف من 
 

 : عليمات اإلعارة في المكتبة الهاشمية

  .ب الهوية الجامعية وال يجوز استعمالها إال من قبل صاحبهاتتم إعارة الكتب بموج -2

 رميييز)ليييى البحيييث واالستفسيييار السيييتخراج رقيييم طليييب الكتييياب إتبييدأ عمليييية اإلعيييارة بيييالرجوع  -1

ذا ليم يهتيد إلى مخيازن الكتيب للبحيث بنفسيه عين الكتيب المطلوبية، وإثم يدخل الطالب ( التصنيف

 .رشاد الموجودين في المخازنإلإليها يستعين بموظفي شعبة القاعات وا

استعارة أربعة كتب في وقيت واحيد لميدة ( البكالوريوس )ولى أليسمح لطالب المرحلة الجامعية ا -1

 .سبوعينأ

 .سبوعينأيسمح  لطالب الماجستير باستعارة سبعة كتب في وقت واحد لمدة  -5

 .سي واحدعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة استعارة عشرة كتب لمدة فصل دراأليسمح  -2

 .سبوعينأيسمح للموظفين باستعارة أربعة كتب لمدة  -1
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، وال كتييب المجموعييات الخاصيية التييي (R)عييارة الكتييب المرجعييية التييي تحمييل الرمييز إال يجييوز  -1

 .وال الدوريات( S)تحمل الرمز 

كل من يتأخر في إرجاع كتياب عين موعيده يعيرض نفسيه للعقوبيات المنصيوص عليهيا فيي نظيام  -1

 .المكتبة

 الدائرة الماليـة

تعتبيير الييدائرة المالييية ذات مرتبيية أساسييية فييي خدميية الطلبيية حيييث تضييطلع بمهميية إدارة أمييوال 

الجامعة بما في ذلك قبضها وصرفها طبقاً لقيانون الجامعية وأنظمتهيا والتعليميات والقيرارات الصيادرة 

فة اإلعميال الماليية باإلضيافة بمقتضاها وتطوير وتنفيذ السياسات واإلجراءات والبرامج التي تتعلق بكا

إلى اتخاذ االحتياطات واإلجراءات الالزمة ووسيائل الرقابية الكافيية لحمايية أميوال الجامعية وسيجالتها 

 .المالية 

 :إرشادات مالية 

 :أختي الطالبة / أخي الطالب 

 .المبادر لدفع الرسوم المالية المقررة قبل تسجيل المواد  -2

 .لمقررة من خالل جميع فروع بنك القاهرة عمانيستطيع الطالب دفع الرسوم ا -1

دينييار وهييذا (  22) ال ترغييب الجامعيية فييي ان يتكبييد الطلبيية الغرامييات المالييية والبالغيية  -1

 . يستدعي ضرورة دفع الرسوم المقررة في موعدها 

على الطالب عند مراجعة أمناء الصناديق في الدائرة الماليية ليدفع الرسيوم المقيررة التأكيد  -5

 . بلغ المدفوع المثبت على اإليصال الذي يستلمه قبل مغادرة الصندوقمن الم

ضرورة إحضار البطاقة الجامعية عند دفع الرسوم في الدائرة المالية تالفيياً لعيدم حصيول  -2

 .   أخطاء عند إدخال الرقم الجامعي وكسباً لوقت الطالب والموظف

 دائرة العالقات العامة واإلعالم
حلقة الوصل الحيوية التي تصل بين الجامعة والمجتمع، وتعميل عليى توثييق  تعد العالقات العامة

بيراز صيورة الجامعية المشيرقة ليدى إصالت الجامعة بالمجتمع المحليي والعربيي واليدولي، وتعميل عليى 

الجمهور وليدى المؤسسيات المختلفية، وتقيوم بتنظييم العالقيات الثقافيية ميع مختليف الجامعيات ومؤسسيات 

الدولة المختلفة، كما تشيار  فيي تنظييم النشياطات الثقافيية عليى مسيتوى الجامعية وتنفييذها، وتعميل عليى 

وتحقيقيات ونشيرات ومجيالت وصيور فوتوغرافيية  خبار وفعاليياتأتوثيق كل ما يصدر عن الجامعة من 

ومتابعيية مييا ينشيير عيين الجامعيية وميييادين التعليييم الجييامعي فييي الصييحافة المحلييية، وكييذلك تييأمين اشييترا  

 .عالم المختلفةإلعالنات التي تصدر عن الجامعة في وسائل اإلالجامعة بالصحف والمجالت، ونشر ا
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 مركز ابن النفيس الطبي
 

ابن النفيس الطبي في جامعة ال البيت منُذ تأسييس الجامعية وييتم اشيغاله حاليياً مين قبيل  تم انشاء مركز

ويتكييون  1526/  1521وزارة الصييحة ،اعتبيياراً ميين بداييية الفصييل الدراسييي الثيياني للعييام الجييامعي 

ادة عيادة الطوارئ ، عيادة االختصياص ، الصييدلية ، عييادة االسينان ، عيي: المركز من االقسام التالية 

الديوان ، سجل المرضى ، البوفييه ، ) االشعة ، غرفة االنعاش ، المختبرات ، االقسام االدارية وتشمل 

يقيدم المركييز الخيدمات العالجيية الطبييية للطلبية والعياملين فييي الجامعية وعيائالتهم وطلبيية ( االسيتراحة 

ا يقدم المركز الطبي الرعاية الجامعة خالل ساعات الدوام الرسمي بما يتناسب مع الحالة المرضية ، كم

  الصحية للمدرسة والروضة والحضانة داخل الحرم الجامعي

 مكتب شؤون خدمة العلم

بناًء على استحداث دائيرة التعبئية والجييش الشيعبي والتوسيع فيي الخيدمات المقدمية مين قبيل اليدائرة 

للمواطنين واألفراد والخاضعين لقانون خدمة العليم، واليى جانيب تفعييل دور الجييش الشيعبي فيي الجامعيات 

نهييا شييكلت بتييياريخ وكليييات المجتمييع ؛ جيياء دور هييذه الييدائرة فييي الجامعييات والمعاهييد األردنييية علميياً بأ

م ، ومكاتب خدمة العلم في الجامعات مفتوحة منذ تنفيذ قانوني خدمة العلم والجيش الشعبي، 15/5/1555

م وملحيق بهيا حاليياً ضيباط 25/6/2665حيث تيم افتتياح مكتيب خدمية العليم فيي جامعية آل البييت بتياريخ 

جييش الشيعبي الشيرقية ورئاسية وإدارة ومستخدم مدني، وتعتبر حلقة الوصل بيين شيعبة التعبئية وال( 1)عدد

 : الجامعة فيما يتعلق باألمور التالية 

تسييهيل وانجيياز معييامالت الطلبيية المطلييوبين لخدميية العلييم وذلييك ميين خييالل تأجيييل الخدميية للطييالب  -2

 .القدامى في الجامعة

 .التدقيق والشرح على بطاقة تسجيل المواد للطلبة المستجدين -1

 . الشرح على طلب االلتحاق بالجامعة للطلبة المستجدين  -1

 . الشرح على معامالت التأجيل الدراسي للطلبة  -5

الشييرح علييى بييراءة الذميية للطلبيية عنييد تخييرجهم أو االنتقييال الييى جامعيية أخييرى أو عنييد فصييلهم ميين  -2

 . الجامعة

 مكتب البعثات العسكرية

 
ردنيية ألات الدراسية في الجامعات والمعاهد العلييا ارادة الملكية السامية صدر نظام البعثإلبموجب ا

مين العيام والمخيابرات العامية ألردنيية واألبناء ومنتسيبي القيوات المسيلحة األمن المقاعد % 15بتخصيص 

تأسييس مكتيب للبعثيات العسيكرية فيي  ةالعسيكريعليم والثقافة رتأت مديرية التا 2615والدفاع المدني لسنة 

لتسيهيل ومتابعية شيؤون المبعيوثين عليى حسياب  65/62عتبارا من بدايية العيام الدراسيي اجامعة آل البيت 

شيراف عليى أميور الطلبية والمقاعيد إلالمكرمة الملكيية السيامية، وتقيوم البعثيات با/ ردنيةألالقوات المسلحة ا

د القيييادة المخصصيية كافيية، ومتابعتهييا واالحتفيياظ بسييجالت الطلبيية وقيييودهم لبيييان السيييرة الدراسييية وتزوييي

 .بنتائج الطلبة في نهاية كل فصل ةالعسكري عليم والثقافةمديرية الت/ العامة
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 مكتب شعبة العلوم العسكرية 

 
بييدئ بتييدريس مييادة العلييوم العسييكرية فييي جامعيية آل البيييت فييي الفصييل الدراسييي األول ميين العييام 

جامعية آل البييت، والهيدف  وتتولى الشعبة تيدريس مسياق العليوم العسيكرية فيي. م1551/1551الجامعي 

ميين تييدريس مسيياق العلييوم العسييكرية تعريييف الطييالب بييالقوات المسييلحة األردنييية ودورهييا فييي حفييظ األميين 

واالستقرار في هذا البلد، ودورها فيي التنميية الوطنيية الشياملة، وذليك مين خيالل إعطياء محاضيرات ثقافيية 

 .منية األخرىوتاريخية تعطى من قبل محاضرين من الشعبة واألجهزة األ

 

 

 

 مكتب المستشار الثقافي

يقوم مكتب المستشار الثقافي بمتابعة شؤون الطلبة األردنيين الذين يدرسون على نفقة وزارة التعليم 

العيييالي والبحيييث العلميييي مييين حييييث األميييور الماليييية، وتغييييير التخصيييص، وتأجييييل الدراسييية، والحضيييور 

خيرى بخصيوص الطلبية ألالمبرمة بين الحكومة األردنية والحكومات اوالمواظبة، وتنفيذ االتفاقيات الثقافية 

تقيديم طلبيات القيروض والمينح المقدمية مين .  ويقوم المكتب بتصيديق الشيهادات والوثيائق العلميية· الوافدين

 : وزارة التعليم العالي بكافة صناديقها 

 .منح الديوان الملكي العامر -2

 .  منح صندوق األردني الهاشمي  -1

 ( .قروض والمنح ) دعم الطالب صندوق  -1

 .صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية  -5

 .ذكور وإناث( األميرة منى للتمريض ) صندوق دعم التمريض  -2

 ( .قروض ومنح )  

 .منح جيوب الفقر -1

 . الوافدين / التبادل الثقافي  -1

 ( .وتقدم عن طريق الشركة بشكل مباشر ) منح شركة زين  -1

 : امعة المرافق الخدمية في الج

 (مسجد بالل بن رباح)مسجد الجامعة  - 

 . األسواق التجارية -

 . مكتب البريد -
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 . عمان/ بنك القاهرة  -

 .الصيدلية  -

 

 . الدراسية تمركز بيع الكتب والمقررا -

 . المطاعم  -

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أختي الطالبة / أخي الطالب 
 

ــ ح )  - ــروض وامل ــاني ( : الق ــي ال  ــل الاراس ــوم الفل ــي رس تغط
 . والليفي من العام اجلامعي واألول من العام اجلامعي الذي يليه 

م حة ص اوق امللك عبااهلل ال اني للت مية وم ح دعم التمـري   -
  أربع س وات دراسية
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 (القاعات التدريسية)دليل رموز المباني 
 

 

 اسم المبنى رمز المبنى الرقم

 مجمع قريش للقاعات التدريسية مق .2

 بو الريحان البيرونيأمبنى  بي .1

 مام البخاريإلمبنى ا بخ .1

 مام مسلمإلمبنى ا مس .5

 مام الغزاليإلبنى ام غز .2

 بي طالبأمام جعفر بن إلمبنى ا جع .1

 بو يوسفأمام إلمبنى ا شن .1

 اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية  د . أ .1

 بنى سوق عكاظم عك .6

 مجمع بني هاشم  به 25
 معهد علوم األرض ر. ع 22
 كلية علوم الطيران ط . ع  21
 معهد بيت الحكمة  حكم 21
 المعهد العالي للدراسات االسالمية مع  25
 كلية العلوم التربوية  تر  22
 كلية التمريض تمر  21
 الهندسةكلية  هند 21
 مختبر خ . م  21
 كلية تكنولوجيا المعلومات تم  26
 مركز اللغات ل.م 15
 مبنى البرنامج الدولي دول 12
 مكتب االرتباط أ . م  11
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 التقويم الجامعي
 0200 - 0202للعام الدراسي  

 (بكالوريوس) األولالفصل 

 األيام من  اريخ إلى  اريخ الحدث

 السحب واإلضافة -

وتأدية االمتحان التعويضي  إجراء امتحان غير المكتمل فترة -

 (اإلكمال)

 الخميس -األحد  03-10-2021 07-10-2021

 الخميس -األحد  2021-10-10 2022-01-13 2021/2022لفصل األول لالتدريس  فترة

 االثنين 2021-10-18  (تقديراً ) ذكرى المولد النبوي الشريف

 االثنين -الثالثاء  2021-11-23 2021-12-13 الفصلفترة  إجراء امتحان منتصف 

 األحد 2021-12-12 2021-12-16 2020/2021بدء التسجيل على مواد الفصل الثاني 

 السبت 2021-12-25  عيد الميالد المجيد

 السبت 2022-01-01  عيد رأس السنة الميالدية

 الخميس 2022-01-06  آخر موعد لالنسحاب من دراسة المواد أو من الفصل الدراسي األول 

 الخميس - االحد 09/01/2022 2022-01-13 فترة االمتحانات النهائية لمتطلبات الجامعة المحوسبة

منذ تاريخ  (على نظام االربع مواد)اخر موعد لتقديم طلبات التحويل 

 االعالن
 الخميس 13/01/2022 

 الخميس - السبت 2022-01-15 2022-01-27 2021/2022االمتحانات النهائية للفصل األول 

 السبت - االحد 2022-01-30 2022-02-19 إجازة مابين الفصلين للطلبة

إلى  2021/2022آخر موعد لتقديم نتائج امتحانات الفصل األول 

 القبول والتسجيل
 االثنين 31-01-2022 

 األربعاء 2022-02-02  اإلجازة السنوية ألعضاء الهيئة التدريسية لمدة أسبوعبدء 

آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية 

 والشهادات إلى مجلس العمداء
 الخميس 10-02-2022 

 االثنين 2022-02-14  قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات
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 (بكالوريوس)الفصل الثاني

 األيام من  اريخ إلى  اريخ الحدث

 األحد 2022-02-13  2021/2022بدء الفصل الثاني 

 السحب واإلضافة -

وتأدية االمتحان التعويضي  المكتملفترة إجراء امتحان غير  -

 (اإلكمال)

 الخميس -األحد  13-02-2022 17-02-2022

 األحد 2022-02-20 2022-06-02 2021/2022لفصل الثاني لالتدريس  فترة

 الخميس -األحد  2022-04-10 2022-04-28 فترة  إجراء امتحان منتصف الفصل

 األحد 2022-04-24  2021/2022الصيفي بدء التسجيل على مواد الفصل 

 األحد 2022-05-01  عيد العمال

 األربعاء - االحد 2022-05-01 2022-05-04 )تقديرا)عيد الفطر المبار  عطلة 

 األربعاء 2022-05-25  عيد االستقالل

 الخميس 2022-06-02  آخر موعد لالنسحاب من دراسة المواد أو من الفصل الدراسي الثاني

 الخميس -السبت  2022-06-04 2022-06-16 2021/2022االمتحانات النهائية للفصل الثاني 

 الثالثاء -األحد  2022-06-19 2022-07-12 إجازة الطلبة مابين الفصلين

إلى وحدة  2021/2022آخر موعد لتقديم نتائج امتحانات الفصل الثاني 

 القبول والتسجيل
 االثنين 20-06-2022 

آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية 

 والشهادات إلى مجلس العمداء
 الخميس 30-06-2022 

 االثنين 2022-07-04  الدرجات العلمية والشهاداتقرار مجلس العمداء بمنح 

 السبت -األحد  2022-06-26 2022-07-02 أسبوع التخريج

بدء اإلجازة السنوية ألعضاء الهيئة التدريسية لمن ال يرغب بالتدريس 

 2021/2022في الفصل الصيفي 
 األحد 03-07-2022 
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 (بكالوريوس)الفصل الصيفي

 األيام  اريخمن  إلى  اريخ الحدث

 األحد 2022-07-03  2021/2022بدء الفصل الصيفي 

 السحب واإلضافة -

 (اإلكمال)وتأدية االمتحان التعويضي  المكتملفترة إجراء امتحان غير  -
 الخميس -األحد  03-07-2022 07-07-2022

 الثالثاء -الجمعة  2022-07-08 2022-07-12 )تقديرا)عيد األضحى المبار  

 االثنين -األحد 2022-07-17 2022-08-29 2021/2022لفصل الصيفي لالتدريس  فترة

 السبت 2022-07-30  )تقديرا)رأس السنة الهجرية 

 الخميس -األحد  2022-08-07 2022-08-11 فترة  إجراء امتحان منتصف الفصل

 األحد 2022-08-14  2022/2023بدء التسجيل على مواد الفصل األول 

 الخميس 2022-08-25  آخر موعد لالنسحاب من دراسة المواد أو من الفصل الدراسي الصيفي 

 السبت - السبت 2022-09-03 2022-09-10 2021/2022االمتحانات النهائية للفصل الصيفي 

 السبت -األحد  2022-09-11 2022-09-24 إجازة مابين الفصلين للطلبة

إلى وحدة 2021/2022الفصل الصيفي  آخر موعد لتقديم نتائج امتحانات

 القبول والتسجيل
 الثالثاء 13-09-2022 

آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية 

 والشهادات إلى مجلس العمداء
 الخميس 22-09-2022 

 االثنين 2022-09-26  قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات
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 (دراسات عليا) األولالفصل 

 األيام من  اريخ إلى  اريخ الحدث

 السحب واإلضافة -

  فترة إجراء امتحان غير المكتمل -
 الخميس -األحد  03-10-2021 07-10-2021

 الخميس -األحد  2021-10-10 2022-01-13 2021/2022لفصل األول لالتدريس  فترة

 الخميس -األحد  2021-10-10 2022-01-06 المناقشة فترة عدم ممانعة اإلشراف وتشكيل لجان

أخر موعد لتقديم طلبات التحويل من مسار إلى مسار ومن برنامج 

 إلى برنامج من الكليات إلى مجلس الدراسات العليا
 الخميس 18-11-2021 

 االثنين -الثالثاء  2021-11-23 2021-12-13 فترة  إجراء امتحان منتصف الفصل

 الخميس -األحد  2021-11-28 2021-12-02 امتحان الكفاءة المعرفية لطلبة الدكتوراهفترة 

 األحد 2021-12-12 2021-12-16 2020/2021بدء التسجيل على مواد الفصل الثاني 

 الخميس -األحد  2022-01-09 2022-01-13 فترة االمتحان الشامل لطلبة الماجستير

أخر موعد لتحديد موعد امتحان الكفاءة للدكتوراه واالمتحان الشامل 

 2022-2023للماجستير ومحاورهما ولجانهما للفصل الثاني 
 الخميس 30-12-2021 

 الخميس 2022-01-06  أخر موعد لتنسيب لجان المناقشة لمجلس الدراسات العليا

لمجلس آخر موعد لتقديم مشايع رسائل الماجستير والدكتوراه 

 الدراسات العليا
 الخميس 06-01-2022 

 الخميس 2022-01-13  آخر موعد لالنسحاب من دراسة المواد أو من الفصل الدراسي األول 

 الخميس 2022-01-20  آخر موعد لمناقشة رسائل الدكتوراه والماجستير

 الخميس - السبت 2022-01-15 2022-01-27 2021/2022االمتحانات النهائية للفصل األول 

 االحد 2022-01-30  آخر موعد لتسليم رسائل الدكتوراه والماجستير

 السبت - االحد 2022-01-30 2022-02-19 إجازة مابين الفصلين للطلبة

إلى  2021/2022آخر موعد لتقديم نتائج امتحانات الفصل األول 

 القبول والتسجيل
 االثنين 31-01-2022 

مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية آخر موعد لتقديم تنسيب 

 والشهادات إلى مجلس العمداء
 الخميس 10-02-2022 

 االثنين 2022-02-14  قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات
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 (دراسات عليا) الفصل الثاني

 األيام من  اريخ إلى  اريخ الحدث

 األحد 2022-02-13  2021/2022بدء الفصل الثاني 

 السحب واإلضافة -

  المكتملفترة إجراء امتحان غير  -
 الخميس -األحد  13-02-2022 17-02-2022

 األحد 2022-02-20 2022-06-02 2021/2022لفصل الثاني لالتدريس  فترة

 الخميس -األحد  2022-02-20 2022-05-19 فترة عدم ممانعة اإلشراف وتشكيل لجان المناقشة

موعد لتقديم طلبات التحويل من مسار إلى مسار ومن برنامج إلى آخر 

 برنامج من الكليات إلى مجلس الدراسات العليا
 الخميس 07-04-2022 

 الخميس -األحد  2022-04-10 2022-04-28 فترة  إجراء امتحان منتصف الفصل

 الخميس -األحد  2022-04-17 2022-04-22 فترة امتحان الكفاءة المعرفية لطلبة الدكتوراه

 األحد 2022-04-24  2021/2022الصيفي بدء التسجيل على مواد الفصل 

 الخميس 2022-05-19  آخر موعد لتنسيب لجان المناقشة لمجلس الدراسات العليا

آخر موعد لتقديم مشايع رسائل الماجستير والدكتوراه لمجلس 

 الدراسات العليا
 الخميس 19-05-2022 

 الخميس 2022-06-02  مواد أو من الفصل الدراسي الثانيلالنسحاب من دراسة الآخر موعد 

 الخميس -السبت  2022-06-04 2022-06-16 2021/2022االمتحانات النهائية للفصل الثاني 

 االثنين 2022-06-06  آخر موعد لمناقشة رسائل الدكتوراه والماجستير

آخر موعد لتحديد موعد امتحان الكفاءة للدكتوراه واالمتحان الشامل 

 2022-2023للماجستير ومحاورهما ولجانهما للفصل األول 
 الخميس 09-06-2022 

 الخميس 2022-06-16  آخر موعد لتسليم رسائل الدكتوراه والماجستير

وحدة إلى  2021/2022آخر موعد لتقديم نتائج امتحانات الفصل الثاني 

 القبول والتسجيل
 االثنين 20-06-2022 

آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية 

 والشهادات إلى مجلس العمداء
 الخميس 30-06-2022 

 االثنين 2022-07-04  قرار مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات
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 (دراسات عليا) الفصل الصيفي

 األيام من  اريخ  اريخ إلى الحدث

 األحد 2022-07-03  2021/2022بدء الفصل الصيفي 

 السحب واإلضافة -

  المكتملفترة إجراء امتحان غير  -
 الخميس -األحد  03-07-2022 07-07-2022

 االثنين -األحد 2022-07-17 2022-08-29 2021/2022لفصل الصيفي لالتدريس  فترة

 الخميس -األحد  2022-07-17 2022-08-18 وتشكيل لجان المناقشة اإلشراففترة عدم ممانعة 

مسار ومن برنامج  إلىموعد لتقديم طلبات التحويل من مسار  آخر

 مجلس الدراسات العليا إلىبرنامج من الكليات  إلى
 الخميس 04-08-2022 

 الخميس -األحد  2022-08-07 2022-08-11 فترة  إجراء امتحان منتصف الفصل

 األحد 2022-08-14  2022/2023بدء التسجيل على مواد الفصل األول 

 الخميس 2022-08-18  آخر موعد لتنسيب لجان المناقشة لمجلس الدراسات العليا

آخر موعد لتقديم مشايع رسائل الماجستير والدكتوراه لمجلس 

 الدراسات العليا
 الخميس 18-08-2022 

آخر موعد لالنسحاب من دراسة المواد أو من الفصل الدراسي 

 الصيفي 
 الخميس 25-08-2022 

 االثنين 2022-09-01  آخر موعد لمناقشة رسائل الدكتوراه والماجستير

 الخميس 2022-09-08  آخر موعد لتسليم رسائل الدكتوراه والماجستير

 السبت - السبت 2022-09-03 2022-09-10 2021/2022االمتحانات النهائية للفصل الصيفي 

إلى 2021/2022آخر موعد لتقديم نتائج امتحانات الفصل الصيفي 

 وحدة القبول والتسجيل
 الثالثاء 13-09-2022 

آخر موعد لتقديم تنسيب مجالس الكليات بمنح الدرجات العلمية 

 والشهادات إلى مجلس العمداء
 الخميس 22-09-2022 

 االثنين 2022-09-26  بمنح الدرجات العلمية والشهادات قرار مجلس العمداء

 

 :اختي الطالبة / اخي الطالب 

 (يرجى االنتباه بان جميع مرافق الجامعة مراقبة بالكاميرات ) 
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