
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم  في الجامعة األردنية دكتوراهالتعليمات منح درجة 

 21/8/2592تاريخ ( 9501/2592)

من نظام منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات في الجامعة ( أ/3)  المادة إلى استنادًا 

 األردنية

ويعمل  ،"في الجامعة األردنية دكتوراةتعليمات منح درجة ال"تسمى هذه التعليمات  (:9)المادة 

 .من تاريخ صدورها اعتباًرا بها 

المعاني الواردة إزاءها، ما لم تدل القرينة على  اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  (:2)المادة 

 :خالف ذلك

 .الجامعة األردنيــــة :الجامعـــــــــــــــــــــــة

 .كلية الدراسات العليــــــامجلس   :المجــــــــــــــــــــــلس

 .عميد كلية الدراسات العليــــــــا  :العميـــــــــــــــــــــــــد

 .في الجامعة أي كلية  :ـــةـــــــــــــــــــالكليــــ

 .الكليــــــــــةأي قسم فـي   :ـــــــــــــــمـالقســــــــــ

 . اسات العليا في الكليــةلجنة الدر  :ـةــــــــــة الكليـــــــلجن

 .لجنة الدراسات العليا في القســم  :ـــــــمــــــلجنة القســـــ

عليا عضو هيئة التدريس الذي يرشد طلبة الدراسات ال :المرشد األكاديمـــــــي

 .أكاديمًيا

أطروحة عضو هيئة التدريس الذي يشرف على  :ـــــــــــــرفـــالمشـــــ

 .الطالب

 .دكتوراةأي برنامج من برامج ال :امجـــــــــــــــــــــالبرن

، حسب الخطة ساعة معتمدة( 45) درجة الدكتوراةتكون متطلبات الحصول على  (:3)المادة 

 :اآلتيقرها مجلس العمداء، وتوزع هذه المتطلبات على النحو ي الدراسية التي

من مستوى  معتمدة ساعة( 12)دراسة المواد اإلجبارية بنجاح، وهي  .أ 
(099). 

من مستوى   المواد االختيارية قائمة معتمدة بنجاح من اتساع (24)دراسة  .ب 
(099). 

لجنة القسم وقرار  من يجوز للطالب بتنسيب من المرشد األكاديمي وتوصية .ج 
ساعات معتمدة من خارج الخطة ( 6)دراسة ما ال يزيد على  ،من لجنة الكلية



، على أن تكون المادة ذات عالقة (099)أو/ و (099)سية من مستوى الدرا
 .   له ضمن المواد االختيارية وتحتسب ،بالتخصص

أو مرا شرابه ضرمن الخطرد الدراسرية      ( موضروعات خاصرة  ) عند طررح مرواد    .د

 .اختلفت الموضوعات وإنمرة واحدة فقد حتى  المادة للطالب تحتسب

الطالب والمعارف النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية في حقل تخصص   .هـ

 .في الخطة الدراسية( 009)الرقم  ، وتأخذالمتصلة بهذا التخصص

( 29)ويخصص لها  ،لعلم والمعرفةا إلى إضافةتقديم أطروحة تتضمن  . ز

 .في الخطة الدراسية ( 000)، وتأخذ الرقم نجاحمناقشتها بو ساعة معتمدة،

امتحان الكفاية في اللغة "النجاح في  البرامجفي الملتحق يشترط في الطالب : (4)مادة ال

 .وفق األسس التي يقرها مجلس العمداء "العربية

لقسم التخصص أن يحدد عند قبول الطالب المواد االستدراكية الالزمة له  يجوز .أ (:0) المادة

التي يراها ضرورية لرفع  والماجستير والدبلوم من مواد مستوى البكالوريوس

ساعات معتمدة، وتحدد ( 0)المستوى العلمي للطالب، على أن ال تزيد على 

وقرار من  والكليةمن لجنتي القسم  بتوصيةيجوز و .طلب القبولهذه المواد في 

بيانات توضيحية عن كفاية  مراستها إذا توافرت لهإعفاء الطالب من د ،المجلس

 .الطالب في المرحلة السابقة

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

ويجوز في حاالت خاصة السماح للطالب  الجامعي األول اللتحاقه بالبرنامج،

بقرار من المجلس وبتنسيب من المرشد األكاديمي وتوصية من  ،بتجاوز هذه المدة

 .لجنتي القسم والكلية

سب ساعات المواد االستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل تال تح .ج

 .دون عالمات منوتظهر هذه المواد في الكشف  الدرجة، 

فصول  ثمانية الدكتوراةيكون الحد األعلى لمدة الحصول على درجة  .أ (:6) المادة

وبتوصية من  الكليةوذلك بموافقة عميد قابلة للتمديد فصلين دراسيين،  دراسية

راسي الفصل الصيفي لهذه الغاية امتدادًا للفصل الد دويع .لجنتي القسم والكلية

كما ال يجوز أن يقل الحد األدنى لمدة الحصول  .الثاني وال يحتاج إلى تمديد

 .عن ستة فصول دراسية الدكتوراةعلى درجة 

، ويجوز يًا لغايات السير في إعداد األطروحةالفصل الصيفي فصاًل دراس ديع .ب

 .دراسيةطرح مواد  لجنتا القسم والكلية،قدرها تحاالت خاصة   في 

                                                           
 .، ويعاد ترقيم ما بعده 82/1/8112تاريخ ( 28/8112)بقرار مجلس العمداء رقم ( و)البند اضيف ( 1)



فصلين  ال يجوز أن تزيد مدة التأجيل واالنسحاب بعذر بمجموعها على  .ج

سب هذه المدة ضمن الحد األعلى لمدة الحصول على توال تح ،دراسيين

 .الدرجة

يكون الحد  دكتوراة،المع مراعاة الحد األعلى لمدة الحصول على درجة . أ(:  7) المادة
ساعات معتمدة، ( 6) الثاني وأألول االفصل  كل من للعبء الدراسي في  األدنى

ضمن العبء  طروحةساعات األ سبتتحو .ساعة معتمدة( 21)والحد األعلى 
  .الدراسي

 ،ساعات معتمدة (6)الصيفي  للعبء الدراسي في الفصليكون الحد األعلى .ب                
ساعات معتمدة إذا تضمن العبء الدراسي مواد (  0)ويجوز رفعه إلى 

 .استدراكية

3

أثناء إعداد طالب لمدة ال تقل عن سنة دراسية واحدة الن يتفرغ أيجب  
 .األطروحة

الطلبة  داعدأ لمجلس التعليم العالي مطلع كل عام جامعي في مجلس العمداء ينسب (:8)المادة 

لجان في التنسيب من و ،توصية من المجلسعلى   بناءبرامج، السيقبلون في  الذين

 .األقسام والكليات

 :البرامج ما يأتييشترط فيمن يتقدم بطلب التحاق ألحد  .أ(:1)المادة 

أن يكون المتقدم حاصاًل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بتقدير ال يقل  .1

أو ما ( جيد)عن مقبول أو ما يعادله والماجستير أو ما يعادلها بتقدير ال يقل عن 
 .يعادله وذلك من جامعة تعترف بها الجامعة األردنية

تي البكالوريوس درجللحصول على  دراسته كانت باالنتظام أن يثبت المتقدم أن .2

 .الماجستيرو

يسررمح للطلبررة الحاصررلين علررى درجررة    هررذه الفقرررة،  مررن ( 1)البنررد مررع مراعرراة   .3

برامج فري حرال تحقيرق الشرروط     التقرديم طلبرات التحراق بر     ،الماجستير باالنتساب

 :اآلتية

سررراعة معتمررردة مرررن المرررواد الدراسرررية المعررردة   (24)دراسرررة مرررا ال يقرررل عرررن . أ

 .الماجستير درجةالستكمال 

 .أن تكون هذه المواد في مجال التخصص البحت.ب

 .أن يدرس هذه المواد في الجامعات الرسمية فقد.ج

أو ما ( ٪04)أن يجتاز الطالب هذه المواد بنجاح وبمعدل تراكمي ال يقل عن .د

 .يعادله في الجامعة



 ما يعادل أواالمتحان الوطني  أو امتحان التوفل تبين اجتياز شهادةإرفاق  .أ . 5
 .يقرها مجلس العمداء التي سساأل وفق  ،ذلك

يعفى الطلبة الذين اجتازوا امتحان التوفل أو ما يعادله في مرحلة الماجستير  .ب 
 .من هذا المتطلب شرط إحضار ما يثبت ذلك

التوزيررع وفررق ( 0)بررين المتقرردمين للقبررول ضررمن العرردد المقرررر فرري المررادة   يفاضررل .ب           

 :اآلتي

 .أو ما يعادلها البكالوريوس درجةللتقدير في  54٪ .2

 .أو ما يعادلها الماجستير درجةللتقدير في  54٪ .1

لبحرروع علميررة منشررورة فرري مجررالت علميررة محكمررة معتمرردة مررن        29٪ .3
 .الجامعة األردنية

 .التي يقرها مجلس العمداء المقبولين وفق األسستحدد نسب مقاعد .ج 

وضع شروط خاصة إضافية والكلية قسم ال للمجلس بتوصية من لجنتي  يجوز :(95)المادة 

 :، مع مراعاة ما يأتيق بالبرنامج الذي يطرحهلاللتحا

 .الدراسات العليالبرامج النافذة التعليمات أن ال تتعارض هذه الشروط مع  .أ 

تظهر هذه الشروط بوضوح في الخطة الدراسية المقدمة لالعتماد،  أن .ب 
 . منها جزءًا دوتع

  يجوز أن تتضمن الشروط الخاصة امتحانات معدة من األقسام بموافقة  .ج 
 .المجلس

برامج على النموذج المعد لهذا الغرض إلى وحدة التقدم طلبات االلتحاق ب .أ (:99)المادة 

القبول والتسجيل خالل الفترة التي تحددها كلية الدراسات العليا، وترفق بتلك 

 . الطلبات جميع األوراق الثبوتية الالزمة

الطلبات  يق مع وحدة القبول والتسجيل بفرزتقوم كلية الدراسات العليا بالتنس.ب 

ة، سماء الطلبة المقترح قبولهم في البرامج المختلفوتدقيقها وإعداد قائمة بأ

( األصالء والبدالء)، وإرسال قائمة (0)المادة  الواردة في القبول سسألوفقًا 

 لدراستها واعتمادها وإجراء المقابالتالمقترح قبولهم مع طلباتهم إلى الكلية 

 .والتنسيب بما تراه إلى كلية الدراسات العليا

من  توصيةبناًء على  ،م بأسماء المقبولين في البرامجيصدر المجلس قوائ.ج

 .لجنتي القسم والكلية

أسس المفاضلة  على الطلبة المقترح قبولهم أو قوائمعتراض على االفي حال  .د

كلية الدراسات العليا  تخاطببينهم من قبل الكلية وبناء على تنسيب من القسم، 

 .ومسوغاته االعتراضأسباب بذلك مع بيان 



 ،وكلية الدراسات العلياالكلية إلى قائمة معتمدة بين  التوصلفي حال عدم  .هـ

لدراسة أسباب  ،كليةالعميد وعميد التشكل لجنة من نائب الرئيس المعني و

 .عدم التوافق بين الجهتين، وتكون قرارات اللجنة بهذا الخصوص نهائية

في أي مرحلة  ،الوقت نفسهال يجوز أن ُيقبل الطالب في برنامجين دراسيين في  .أ (:92)المادة 

 .مراحل دراسته من

مرة ه فال يجوز أن يقبل في الذي التحق فيه، برنامجالإذا فصل الطالب من .ب

 .أخرى

 لجان الدراسات العليا واختصاصاتها

 ،برأي رئيس القسم االستئناسبعد  ،كليةالبقرار من عميد تشكل لجنة القسم .أ: (93)المادة

مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العليا، ويكون تشكيل  اختصاصاتوتفوض إليها 

 : اآلتيعلى النحو اللجنة 

وفي حال عدم توافر شروط التدريس واإلشراف لديه ، رئيسًا / رئيس القسم .2
 يتولى عضو هيئة تدريس آخر يعينه عميد الكلية ممن تنطبق عليه

 .ئاسة هذه اللجنةر ،الشروط

ثالثة إلى خمسة من األساتذة واألساتذة المشاركين، ويجوز عند الضرورة  .1
ط أن تنطبق هيئة تدريس برتبة أستاذ مساعد شرأن تضم اللجنة أعضاء 
 .الدراسات العليا واإلشراف في برامجعليهم شروط التدريس 

 تلتزموتتولى لجنة القسم اإلشراف على أمور الدراسات العليا في القسم  .ب
 :اآلتياختصاصاتها  أخالقيات البحث العلمي، وتشملبو هاوسياسات هاتعليماتب

الواحد  البرنامجلطلبة  كل فصل دراسيتعيين مرشد أكاديمي في بداية  -2

 . برامجالشروط التدريس واإلشراف في  متنطبق عليهفي القسم ممن 

  :ورفعها للجنة الكلية يأتيتقديم التوصيات المتعلقة بما  -1

 إنشاء برامج جديدة. 

  هالبرامج وتحديثلمتابعة الخطد الدراسية. 

 أعداد الطلبة المقترح قبولهم سنويا. 

 نتائج امتحانات المواد الدراسية. 

 تعيين المشرفين والمشرفين المشاركين. 

  في القسماإلعالن عن الموضوعات البحثية المقترحة. 

 الرسائل الجامعية مشروعات. 



 تشكيل لجان المناقشة. 

 تحديد مواعيد المناقشة. 

 يم شؤون امتحان الكفاءة المعرفيةتنظ. 

 ن امتحان الكفاءة المعرفيةتشكيل لجا. 

  شؤون للمنح الدراسية ومتابعة  المرشحينرفع قوائم بأسماء الطلبة
 .تشغيلهم

 تنسيق الندوات العلمية الخاصة بطلبة القسم. 

 إعالم الطلبة بالخطة الدراسية المطبقة عليهم. 

 عقد اجتماعات مع طلبة الدراسات العليا. 

مجلس  اختصاصات إليهاوتفوض  ،كليةالتشكل لجنة الكلية بقرار من مجلس - أ:  (41)المادة 

 : ويكون تشكيل اللجنة على النحو اآلتي الكلية المتعلقة بالدراسات العليا،

شروط اإلشراف  مأو من يفوضه ممن تنطبق عليه)رئيسًا  الكليةعميد  .2
 .(والتدريس في برامج الدراسات العليا

 .رؤساء لجان األقسام .1

؛ وإال فممن تنطبق عليهم شروط عضوا هيئة تدريس برتبة أستاذ .3
 .التدريسو اإلشراف

 هاتعليماتب وتلتزماإلشراف على أمور الدراسات العليا  الكليةتتولى لجنة  .ب 
 :اآلتياختصاصاتها أخالقيات البحث العلمي، وتشمل بو ،هاسياساتو

 .هادراسة اقتراحات لجان األقسام وتوصيات .2

أو تعديل البرامج  ،الكلية بإنشاء برامج جديدة في للمجلس التوصية .1
 .التي تشملها  القائمة أو المواد الدراسية

 همإرسال قائمة تتضمن أسماء المناقشين من خارج الجامعة وعناوين .3
بناء  ،إلى كلية الدراسات العليا ،وتخصصاتهم الدقيقة لكل برنامج

 .على تنسيبات األقسام األكاديمية

 .الكليةتنظيم لقاءات دورية عامة مع طلبة الدراسات العليا في  .5

 .برامج في الكليةالإعداد تقرير سنوي عن  .4

 .برامجللإقرار نتائج امتحانات المواد الدراسية  .6

 .عدم وجودها لجنة القسم في حال باختصاصاتالكلية تقوم لجنة . ج 



بقرار من  "أخالقيات الرسائل واألطروحات الجامعية لجنة"تسمى  تشكل لجنة .أ (:90)المادة 

- :تشكل لجنة أخالقيات الرسائل واألطروحات الجامعية بقرار من المجلس في مطلع كل عام جامعي، ويكون تشكيل اللجنة على النحو اآلتي :اآلتيفي مطلع كل عام جامعي ، ويكون تشكيل اللجنة على النحو   المجلس 

 .مقررًا/ عميد كلية الدراسات العليا  .2

 .عضوا هيئة تدريس من الكليات اإلنسانية برتبة أستاذ .1

 .أستاذعضوا هيئة تدريس من الكليات العلمية برتبة  .3

 .عضوا هيئة تدريس من الكليات الصحية برتبة أستاذ .5

 .في حاالت خاصة تقدرها يجوز للجنة االستعانة بمن تراه مناسبًا. ب 

تكون مهمة هذه اللجنة النظر في القضايا الخالفية للجوانب األخالقية بتوصية  .ج

لمواصفات بما في ذلك مدى استيفائها  ،والمجلس القسم والكلية لجنتيمن 

بما يحقق حماية لحقوق أفراد الدراسة والمجتمع  ،هالبحث العلمي وشروط

 .بشكل عام، ومراعاة قوانين حماية الملكية الفكرية

 :اآلتية االختصاصاتيتولى المرشد األكاديمي   .أ: (96)المادة 

 ها ونظامهاتعريف الطالب بفلسفة الدراسات العليا في الجامعة وسياسات.2

 .هاوتعليمات

مهارات الالزمة للنجاح في مساعدة الطالب في التكيف واكتساب ال .1

 .الدراسات العليا

 .متابعة سير الطالب األكاديمي وفق خطة استرشادية .3
 :اآلتية االختصاصاتيتولى المشرف  .ب     

 .أطروحتهاإلشراف على تقدم الطالب في موضوع  .2
 .منتظمتوجيه الطالب وضمان التواصل معه بشكل  .1

موضوع  ة القسم عن مستوى تقدم الطالب فيفصلي إلى لجنر تقديم تقري .3
 .أطروحته

 

 االنتقال والتحويل

يجوز انتقال الطالب من برنامج إلى برنامج آخر في الجامعة، أو من برنامج  (:97)المادة 

في حال استيفائه شروط القبول في البرنامج الذي يرغب  ،مماثل من جامعة أخرى

في  وتوافر مقعد شاغر له، على أن ال يقل معدلـه التراكمي ،في االنتقال إليه

 .نقاط أو ما يعادلها( 5.99من 3.99)عن  البرنامج المنتقل منه

 لهذا  عدلمقبول والتسجيل على النموذج اتقدم طلبات االنتقال إلى وحدة ال -أ  (:98)المادة 

 .الغرض



 .من لجنتي القسم والكلية توصيةيوافق العميد على االنتقال بناًء على  -ب   

دراسة خاصة في  ن درس موادبرنامج، وسبق له أالإذا قبل الطالب في . أ (:91)المادة 

ساعة معتمدة من هذه ( 29)على  سب له ما ال يزيدتيجوز أن يح ة،الجامع

 .المواد

وسبق  للطالب المنتقل من خارج الجامعة أو المقبول فيها سبتيحيجوز أن .ب 

ساعات معتمدة من هذه ( 0)يزيد على  الله دراسة مواد في جامعة أخرى ما 

 .المواد

فصاًل دراسيًا واحدًا عن كل  ،يخفض الحد األعلى لمدة الحصول على الدرجة. ج

 .ساعات معتمدة تحتسب للطالب( 9)

 في احتسابهافي المواد التي درسها الطالب في جامعة أخرى ويرغب  يشترط. أ (:25)المادة 

 :يأتيما 

تكون مناظرة من حيث المستوى والمحتوى لمادة أو مواد في الخطة  أن -2

 .الدراسية المقررة

نقاط أو ما ( 5.99من3099)ال يقل تقدير الطالب في كل منها عن  أن -1

 .أكثر من خمس سنوات وأن ال يكون قد مضى على دراستها ،يعادلها

 :تقاله أو قبوله في برنامج آخرللطالب عند ان سبتتح - ب  

 ،المواد التي يختارها من المواد التي درسها في البرنامج السابق -2  

 .وتدخل في معدله التراكمي إذا كان االنتقال داخل الجامعة

وال  ،السابقالتي يختارها من المواد التي درسها في البرنامج  المواد -1  

 .تدخل في معدلـه التراكمي إذا كان االنتقال من خارج الجامعـة

مواد من خارج الخطة الدراسية التي التحق الطالب  ةال يجوز احتساب أي- ج

 .وافق المجلس على ذلكإال إذا أساسها  على

درسها أو  كان قد( 099أو  099)سب للطالب أي مادة من مستوى تال تح -د

وحصل بموجب ذلك على شهادة أو درجة علمية  قًادرس ما يعادلها ساب

 .أخرى

 .يقر المجلس احتساب المواد بناًء على توصية من لجنتي القسم والكلية - هـ

في برنامج البمن هذه التعليمات، للطالب الملتحق ( 20)مع مراعاة المادة -  أ   (:29)المادة 

 مناظرساعات معتمدة في برنامج ( 0)يزيد على الجامعة أن يدرس ما ال 

بناء على  المجلسالحصول على موافقة مسبقة من   شرطفي جامعة أخرى 



أية مواد من  هلسب تحان ال يكون قد أتوصية من لجنتي القسم والكلية، و

 .جامعة أخرى

 .المعدل التراكمي فيعالمات هذه المواد  تدخلال  -ب  

 

 

 

 

 

 

 والعالمات واالمتحانات المواد

 .(ج)إلى ( أ)تسجل العالمة التي يحصل عليها الطالب من - أ (:22)المادة 

 :يخصص لعالمة المواد بالحروف النقاط المبينة إزاء كل منها -ب

 النقاط العالمة

 4 أ

 37,3 -أ

 373 +ب 

 3 ب

 27,3 -ب

 273 +ج  

 2 ج



أما المواد  .+(ج)برامج المادة من مواد الحد األدنى لعالمة النجاح في كل  -ج

فيشترط أن يجتازها الطالب بنجاح، وذلك حسب مستوى  ،االستدراكية

 .المادة

 :ناآلتيي نيالتقدير تعطى النقاط في المعدل التراكمي - د

 

 

 

 

الحد األدنى   - أ   (:23)المادة 

 .نقاط( 3.99)  برنامجالللنجاح في المعدل التراكمي للمواد في 

( 0)نقاط إعادة دراسة ( 3.99)يجوز للطالب إذا قل معدلـه التراكمي عن  - ب

شرط  ،دكتوراةعلى األكثر من خطته الدراسية طوال مدة دراسته لل ساعات

 .(ب)اقل من  مادةته في كل أن تكون عالم

إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما  ،من هذه التعليمات( 4)مع مراعاة المادة  .أ  (:24) المادة

سب له العالمة األعلى في المعدل تتح ،بسبب رسوبه أو لرفع معدله التراكمي

 .الفصلي والتراكمي وتبقى األخرى في سجله األكاديمي

يجوز للطالب دراسة مادة اختيارية  ،اختيارية المراد إعادتهاإذا كانت المادة  .ب  

في المعدل الفصلي والتراكمي  األعلى منهما العالمة سبتتحوغيرها، 

 .في سجله األكاديمي األخرى وتبقى

 :اآلتيعلى النحو  كل مادة عالمةيكون توزيع  -أ  (:20)المادة 

وتشمل امتحانًا تحريريًا واحدًا على األقل ويرصد  ،(٪69) الفصل أعمال -2

من ٪ (59-39)وأعمااًل أخرى يرصد لها ،  ٪(39-19) له عالمة

 .العالمة

 (.٪59)له  رصدالمتحان النهائي ويا  -1

الندوات، : المواد ذات الطبيعة الخاصة مثل( أ)يستثنى مما ورد في الفقرة  -ب 

والرسوم، واالختبارات العملية،  والمشروعات، والمختبرات، والتصاميم،

والتدريب العملي، والتدريب السريري التي لها ساعات معتمدة، بحيث 

 .نة القسم أو الكليةتوزع عالمات هذه المواد وفق معايير تحددها لج

 امتحان الكفاءة المعرفية

 التقدير النقاط

 ممتاز 4 – 37,3

 جيد جدًا 37,4 – 3733



ويهدف  يعقد امتحان الكفاءة المعرفية في حقل التخصص والمعارف المتصلة به (: 26)المادة 

 :يأتيما  إلى قياس

 .عمق فهم الطالب ومعرفته ألساسيات تخصصه. 2

قدرة الطالب على التفكير التحليلي المنظم في تناول القضايا والمشكالت . 1

 .المتعلقة بحقل تخصصه

النظرية قدرة الطالب على تقديم حلول جديدة أو ابتكارات للمشكالت . 3

 .والعملية في حقل تخصصه

 . قدرة الطالب على البحث المنهجي وتفسير المعطيات المعرفية .5

 : تتولى لجنة القسم  (:27)المادة

، وبيرران نه، وتحديررد المجرراالت الترري يشررملها   وإدارة شررؤو متحرراناالتنظرريم  .2
والقرراءات االسترشرادية لرذلك، وتعلرن للطلبرة قبرل موعرد تقرردمهم          المراجرع  

 .لالمتحان بفصل دراسي واحد على األقل

التوصية إلى لجنة الكلية بتشكيل لجنة من ثالثة أعضاء إلى خمسة بمن  .1
من أعضاء هيئة  ارونختيأستاذ مشارك  أو/وفيهم رئيسها من رتبة أستاذ 

وتصحيح وضع األسئلة لالتدريس المختصين بموضوع االمتحان 
 .من المجلس، ويصدر القرار بتشكيل اللجنة اإلجابات

شررأنها إلررى  فرري والتوصررية  للجنررة الكليررة لدراسررتها  متحرراناالتنسرريب نتررائج  . 3

 .المجلس إلقرارها

( 3) ورقةمدة كل  ؛هماأسبوع بين متحان من ورقتين ويعقد بفاصلااليتكون  .أ (:28)المادة

، ويعقد مرتين في العام في المواعيد (٪49)ساعات ووزن كل منهمـا 

ويجوز عقده مرة ثالثة خالل الفصل  المخصصة حسب التقويم الجامعي،

الصيفي، وذلك في ضوء توافر اإلمكانات واالستعدادات الالزمة في األقسام 

النموذج   المختلفة، وعلى الطالب أن يتقدم بطلب لدخول هذا االمتحان حسب

 .المعد لهذا الغرض

تغطي الورقة األولرى الموضروعات األساسرية والقضرايا والمشركالت فري حقرل        . ب

تخصص، أما الورقة الثانية فتركز على التوجهات الحديثة والحلرول النظريرة   ال

 .والعملية في حقل التخصص والمهارات البحثية

سراعة معتمردة علررى   ( 12)بعررد نجاحره فرـي    يتقردم لالمتحران  يسرتطيع الطالرب أن    .أ (:21)الماادة 

 .نقاط (3.99) تراكمي ال يقل عن بمعدلواألقل 

وإذا  تقرردم لرره مرررة ثانيررة فقررد، أن ي متحرران يمكنررهاالرسررب الطالررب فرري  إذا.  2 .ب 

 .برنامجال  رسب في المرة الثانية يفصل من



 (.ب)متحان االالحد األدنى لعالمة النجاح في .  1

أو  (نراجح )بعبرارة  عالماتره   فري كشرف   متحران االتسجل نتيجة الطالرب فري    . 3

 .في كل مرة يتقدم فيها لالمتحان (راسب)

ذلك  انسحب من متحان وإنالطالب في الفصل الذي يتقدم فيه لالترصد نتيجة   .ج

ترصرد لره كلمرة منسرحب فري سرجله األكراديمي مقابرل المرواد          في حرين  الفصل، 

 .التي سجلها في الفصل وانسحب منها

يرد عليهرا نرص فري     لم التيتطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس على الحاالت  (:35)المادة 

 .هذه التعليمات فيما يتعلق باالمتحانات والعالمات والمعدالت

 المواظبـــــة

من مجموع ( ٪19)كلية الدون عذر يقبله عميد من إذا تجاوز غياب الطالب -أ  (:39)المادة 

 كونوت ،الساعات المقررة ألي مادة، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي

وفي . كانت إجبارية إذا تهاوعليه إعادة دراس. في تلك المادة (ج) عالمته

جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل عالمات الطالب 

 .الفصلي والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصل

من مجموع الساعات ( ٪19) كليةالإذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله عميد  -ب

 .منسحبًا من المادة أو المواد ديعنه فإ ،المقررة لمادة أو أكثر

بعد بدء التدريس اعتبارًا من تاريخ  وايحتسب الغياب للطلبة الجدد الذين قبل -ج

 .قبولهم

بموافقة عميد  دفع رسومها، ويجوزلم ي إذالمادة في امسجل غير الطالب  ديع -د

( 6)لمدة  للطلبة غير القادرين على دفعها، تأجيل دفع الرسوم شؤون الطلبة

 .أسابيع في الفصل الصيفي( 3)وأسابيع في الفصل العادي 

كلية تسجل له مالحظة الكل من يتغيب عن االمتحان النهائي بعذر يقبله عميد  (:32)المادة 

امتحان معوض  إلجراء، ويبلغ القرار بقبول العذر لمدرس المادة (غير مكتمل)

إال إذا  ؛للطالب في مدة أقصاها نهاية الفصل التالي للفصل الذي لم يتقدم فيه

وفي تلك  ؛كان الفصل التالي مؤجاًل رسميًا أو كان الطالب منقطعًا عنه بعذر

 .للفصل المؤجل  الحالة يعقد االمتحان في الفصل التالي

في الجامعة على إجراءات تقديم العذر تسري تعليمات منح درجة البكالوريوس  (:33)المادة 

 .المرضي

 االنسحاب



 (25)يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر خالل مدة أقصاها  .2  .أ (:34)المادة 

من بدء الفصل الصيفي، وتثبت في  أسابيع (0)و، من بدء الفصل بوعًاأس

 (.منسحب)سجله مالحظة 

الكترونيًا عن طريق الطالب ودون يجري االنسحاب في هذه الحالة  .12 

الرجوع إلى مدرس المادة ورئيس القسم ، على أال يقل العبء الدراسي عن 

 .ساعات معتمدة( ,)

من ( ٪19) كليةالالطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعــذر يقبلــه عميد  ديع .ب                

هذه  سبتتحوال  ،الساعات المقررة لمواد الفصل منسحبًا من ذلك الفصل

لمدة  لمدة الحصول على الدرجة وال من الحد األعلى المدة من الحد األعلى

 .لمرة واحدة فقد وذلك، التأجيل

الموافقة على انسحاب الطالب من جميع المواد التي سجلها  كليةاليجوز لعميد  .ج

طلب االنسحاب قبل موعد االمتحانات النهائية  قدميفي الفصل، شرط أن 

دراسته  دوتع، (منسحب)وتثبت في سجله مالحظة  ،عين على األقلبأسبو

 .لذلك الفصل مؤجلة

من البرنامج  انسحابًا نهائيًايجوز للعميد أن يوافق على انسحاب الطالب  .2   .د
طلب االنسحاب النهائي قبل موعد  قدميأن  شرطالذي قبل فيه 

  . االمتحانات النهائية بأسبوعين على األقل

أن يقبل في البرنامج نفسه مرة  برنامجالال يجوز للطالب المنسحب من . 1     
 .نقاط( 3.99)أخرى إذا كان معدله التراكمي وقت االنسحاب أقل من 

   

 لـــــالتأجي

يشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمضى فصاًل دراسيًا  :(30)المادة 

واحدًا على األقل في البرنامج الذي التحق به، ويجوز في حاالت خاصة يقدرها 

وذلك خالل  ،المجلس أن يوافق للطالب على تأجيل دراسته للفصل الذي قبل فيه

ال يحق للطالب تأجيل  وفي هذه الحالة، أسبوعين من بدء التدريس في الفصل

  .دراسته في الفصل الذي يليه

النموذج الصادر عن كلية الدراسات العليا، وتصدر  وفقيقدم طلب التأجيل  :(36)المادة 

كان لفصلين  إذاكان التأجيل لفصل واحد وعن المجلس  إذاالموافقة عن العميد 

 .متتاليين

 ديعولم يكن الطالب مسجاًل أو مؤجـاًل لذلك الفصل،  إذا انتهى الفصل الدراسي، :(37)المادة 

تسجيله في الجامعة ملغى، إال إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة، وذلك 

 :يأتيوفقًا لما 

                                                           
  10/9/8112تاريخ (  8112/ 1011)عدل هذا البند بقرار مجلس العمداء رقم ( 1)



إذا لم يتجاوز االنقطاع عن الدراسة فصاًل   :ـســـــــالمجلـ  .2
هذا االنقطاع تأجياًل،  دويعدراسيًا واحدًا، 

المسموح به  األعلىضمن الحد  سبتويح
 .للتأجيل

إذا تجاوز االنقطاع عن الدراسة أكثر من فصل  :مجلس العمداء .1
هذا االنقطـاع تأجياًل،  ديعودراسي واحد 

المسموح به  علىاألضمن الحد  سبتويح
 .للتأجيل

 

 اإلنذار والفصــل

 : اآلتيةينذر الطالب في الحاالت  (:38)المادة 

التراكمي في  لمعدلل يحصل في نهاية أي فصل على الحد األدنى  لم إذا   .أ

 .لمواد التي درسها حتى نهاية ذلك الفصلا

من لجنتي  المشرف وتوصيةبناًء على تقرير من  ،كليةالإذا رأى مجلس  .ب                

 .أطروحته إعدادأن الطالب قد أهمل في  ،القسم والكلية

 : اآلتيةفي الحاالت  من البرنامجالطالب  يفصل .أ (:31)المادة 

لمواد في نهاية في المعدل التراكمي لإذا لم يحصل على الحد األدنى  .2
 .الفصلين التاليين لإلنذار

 .(راسب) طروحةكانت نتيجته في مناقشة األإذا  .1

 .إذا لم يحقق متطلبات التخرج ضمن الحد األعلى للمدة المسموح بها .3

 وحدة يصدر قرارات اإلنذار األكاديمية والفصل إلى الدراسة الخاصة مدير .ب 

أما قرارات الفصل النهائي من الجامعة فيصدرها مجلس  .القبول والتسجيل

 .القبول والتسجيل وحدة مدير منالعمداء بناء على تنسيب 

والفصل النهائي من  ،والفصل إلى الدراسة الخاصة ،يعد إعالن قرارات اإلنذار .ج  

على لوحة اإلعالنات في  ،أمور أكاديمية أخرى تخص الطلبة ةوأي ،الجامعة

 .بالمعنى القانوني له  تبليغًا ،المعني الطالبكلية 

الذي يفصل بسبب معدله التراكمي   للطالب  يسمح ،(ب/13)مع مراعاة المادة  (:45)المادة 

بهدف  حدًا أعلىساعة معتمدة ضمن تعليمات الدراسة الخاصة  (21)بدراسـة 

ويعاد تسجيله للبرنامج الملتحق  ،معدله التراكمي للحد األدنى المطلوب  رفع

 : اآلتيةنقاط وفق الشروط ( 3.99)عند رفع معدله إلى  به 

 .نقطة( 1.0)أن ال يقل معدله التراكمي عند فصله عن  .2

 .المعتمدة المواد التي يدرسها الطالب ضمن الخطة الدراسية أن تكون .1



، أن ينهي دراسة تلك المواد خالل الفصلين التاليين لتاريخ فصله .3
ضمن الحد األعلى لمدة الحصول على سب هذان الفصالن تويح

 الدرجة

 اإلشراف

بداية كل فصل دراسي الموضوعات البحثية  في الكلياتتعلن األقسام األكاديمية  .أ(:49)المادة 

المقترحة من أعضاء الهيئة التدريسية في القسم ليتمكن طلبة الدراسات العليا 

، على أنه يحق للطالب أطروحاتهم وعاتموضمن االستفادة منها في تحديد 

 .التقدم بفكرة بحث من خارج الموضوعات المعلنة

بحيرث يتضرمن قضرية البحرث وأهدافره       ،أطروحتره  بحرث يقدم الطالب مشروع  .ب                

 .وأهميته ومنهجياته ومرجعياته

مرن المختصرين بالقسرم ال تقرل عرن ثالثرة أعضراء هيئرة          القسرم لجنرة   لجنة تشكل. ج 

لمناقشررة  برنررامجالترردريس ممررن تنطبررق علرريهم شررروط اإلشررراف والترردريس فرري 

 .الطالب أطروحةخطة مشروع 

سراعة وبمعردل   ( 21)للطالرب تقرديم مشرروع خطرة أطروحتره بعرد إنهائره         يجوز .د 

إقررررار مشرررروع الخطرررة  وال يجررروز( 5.99مرررن  3.99)تراكمررري ال يقرررل عرررن 

 المعرفيرة،  امتحران الكفراءة  فري   نجاحال ألطروحة رسميًا إال بعد وتسجيل الطالب

 .من التحاقه بالبرنامج السادسالفصل  ذلكيتجاوز  ال أن وعلى 

يصدر المجلس بناء على توصية من لجنتي القسم والكلية قرارًا يتضمن تعيين . هـ

د عوذلك وفقًا للنموذج الم ،ومشروع خطتها طروحةالمشرف وإقرار عنوان األ

 .من كلية الدراسات العليا

أشهر على  ثمانيةتكون المدة الفاصلة بين إقرار الخطة وتحديد موعد المناقشة  .و 

 .األقل

رتبة أستاذ أو  برامج أعضاء هيئة تدريس منالفي  واإلشراف يتولى التدريس .أ (:42)المادة 

 .في اإلنتاج العلمي ارستمراال، شرط أستاذ مشارك

( 6) -في حده األعلى  - واألطروحات يكون عبء اإلشراف على الرسائل .ب

على أن ال يزيد عدد الرسائل  ؛األستاذ المشاركأو معتمدة لألستاذ ساعات 

 .في الفصل الواحد( 9)أو األطروحات على /و

يجوز بتوصية من لجنتي القسم والكلية  ،من هذه المادة( ب)مع مراعاة الفقرة  .ج

المجلس تعيين مشرف مشارك من داخل  قرار منوبواقتراح من المشرف 

ن برتبة أستاذ ، شرط أن يكون معينًا أو مؤهاًل للتعييخارجهاالجامعة أو 

 .على األقل وتنطبق عليه شروط اإلشراف مشارك



يجوز في حاالت خاصة تعيين مشرف من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة،  .د

وذلك بتوصية من لجنتي القسم والكلية، وبقرار  ،تتوافر فيه شروط اإلشراف

 .من المجلس

لجنتا القسم والكلية ويوافق عليها  تقدرهايجوز تغيير المشرف لظروف . أ (:43)المادة 

 .المجلس

خطتها إذا اقتضت أو /أو موضوعها و/و األطروحةعنوان يجوز تعديل .ب  

بها الموافقة  جرتالتعديل بالطريقة نفسها التي  ويجريظروف البحث ذلك، 

 .عليها

أن يشرف  ،تي القسم والكليةيجوز بقرار من المجلس بناء على توصية من لجن .أ:  (44)المادة  

الطالب، أو أن يستمر في اإلشراف  أطروحةعلى  المجاز هيئة التدريسعضو 

 .داخل األردن تهأن يقضي إجاز ،فيه شرطأو أن يشارك 

الموافقة  ،القسم والكلية وبتوصية من لجنتيلمجلس ا يقدرهايجوز في حاالت .ب   

االستمرار باإلشراف على  للمشرف الذي يقضي إجازته خارج األردن،

 .الطالب

أشرف عليها ساعة معتمدة في الفصل أطروحة للمشرف عن كل  سبتيح .أ: 3(40)المادة 

الدراسي الواحد، وذلك اعتبارًا من بدء الفصل الذي عين فيه مشرفًا وبما ال 

 .فصول خمسةيزيد على 

عبء اإلشراف وزع ي طروحةعلى األ إشراف مشتركفي حالة وجود  .ب

 .والمكافأة بالتساوي

يصرف للمشرف مكافأة مالية  تعةادل عةاع  معةمةدة والةدة لمةدة فصة  دراعة          . ج

والد لك  بحث مشةرك مع الطالة  متةة م مةس رعةالة  طو طترولةة  عة اء تةم        

نشةةره طو قبةة  للنشةةر فةة  مجلةة  علميةة  معةمةةدة مةةس لجنةة  اعةمةةاد المجةة   فةة     

 .الجامع  

رف فة  المشةار   مةع الطالة  فة  نشةر البحةث طو        يج  طن ال تزيد مكافةأة المشة  . د

قب ل  على عاعةيس معةمدتيس ف  مجم عهما للفص  ال الةد عة اء ط ةان النشةر     

 .مع تال  ماجتةير طو د ة راه 

 لجنة المناقشة

 : تتكون لجنة المناقشة من  (:46)المادة 

 .رئيسًا/ المشرف .أ 

 .(إن وجد)المشرف المشارك  .ب 

 .شروط اإلشراف االجامعة تنطبق عليهمعضوي هيئة تدريس من  .ج 

                                                           
 .19/11/8118تاريخ ( 1212/8118)بقرار مجلس العمداء رقم ( د+ج)اضيفا البنديس ( 1)



 .تنطبق عليه شروط اإلشراف عضو من خارج الجامعة .د 

من المجلس بناء على توصية من تعين لجنة المناقشة ويحدد موعدها بقرار  .أ: (47)المادة 

 :، وفق الترتيب اآلتيالكليةتي القسم ولجن

وااللتزام باألمانة علميًا ولغويًا  األطروحةبجاهزية  ًاالمشرف تقرير يعد -2
وفق و ، طروحةحسب الخطة المعتمدة لألوذلك  ،للمناقشة العلمية

 .معد لهذه الغايةالنموذج ال

المشرف قائمة بأسماء أربعة أعضاء هيئة تدريس من داخل  يقترح -1
ثالثة أعضاء من خارجها ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف والجامعة 

 .معد لهذه الغايةوفق النموذج ال ،برامجالوالتدريس في 

بشكلها النهائي ألعضاء اللجنة بعد  األطروحةيسلم الطالب نسخًا من  - أ
ع على األقل من أسابي أربعةقبل و ،تشكيلهاب من المجلس صدور قرار

يرفق الطالب إقرارًا خطيًا ينص على التزامه بالمعايير و .موعد المناقشة
 .أطروحتهاألخالقية واألمانة العلمية في إعداد 

إذا تبين للجنة وجود سرقة علمية في إعداد الرسالة فال تقدم للمناقشة، وتطبق .ج

 (41)عليها أحكام المادة 

 األطروحةمناقشة 

جميع الشروط  يتقدم الطالب بطلب لمناقشة أطروحته الجامعية بعد اجتياز(: 48)المادة

جميع متطلبات الخطة الدراسية لإنهائه و المقررة في الخطة الدراسيةاالمتحانات و

 .نقاط( 3.99)دل تراكمي ال يقل عن وبمع ،بنجاح

 : اآلتيعلى النحو  األطروحةمناقشة  تجري .أ (:41)المادة

تبعها تدقيقة ( 14)في مدة زمنية ال تتجاوز  ألطروحتهيعرض الطالب ملخصًا .2

 .مناقشةال

ات العليا وأعضاء هيئة التدريس في يقتصر حضور المناقشة على طلبة الدراس .1

، ويجوز في حاالت خاصة تقدرها لجنة األطروحةالقسم والمعنيين بموضوع 

 . القسم أن تجري المناقشة في جلسة مغلقة

وبعد انتهائها تتداول اللجنة وتقرر بأغلبية  ،تولى رئيس اللجنة إدارة المناقشةي .3

 : اآلتيةأعضائها إحدى النتائج 

خالل  أطروحتهوفي هذه الحالة على الطالب تسليم  ناجح، .أ 
 .أسبوع من تاريخ المناقشة

تعديالت طفيفة، وفي هذه الحالة على الطالب إجراء ناجح مع  .ب 
أسابيع من  أربعةخالل  أطروحتهالتعديالت المطلوبة وتسليم 



تاريخ المناقشة، مع إرفاق تقرير من المشرف يفيد بإجراء 
 .التعديالت المطلوبة

، وفي هذه الحالة على الطالب اجح مع تعديل جوهرين  .ج 
وال تزيـد على  ثالثة أشهرفي مدة ال تقل عن  أطروحته تعديل

ساعة  (صفر)أشهر من تاريخ المناقشة،  ويسجل الطالب  ستة
 دالمدة القانونية له للدراسة، ويع فذفي الفصل التالي إذا لم تن

 يعدف، وإال وحةطرالطالب ناجحًا إذا وافقت اللجنة على األ
 .راسبًا

 .راسب .د 

( 3) البندبصورتها النهائية والمحددة في  طروحةيمكن تمديد فترة تسليم األ .ب

 .هذه المادة في حاالت اضطرارية يقبلها المجلس من( أ)الفقرة  من

 القسم تيقرار لجنة المناقشة من المجلس بناء على توصية من لجن يعتمد .أ (:05)المادة

 .حسب النموذج المعد لهذه الغاية الكلية،و

في كشف عالمات الطالب باللغتين العربية  طروحةاأليثبت عنوان .ب

 .واإلنجليزية

الفلسفة في مجال  ماجستير درجةُيمنح  طروحةإذا رسب الطالب في مناقشة األ.ج

 .تخصصه

 منح الدرجات

بقرار من مجلس العمداء، بناء ماجستير الفلسفة  أو درجة دكتوراةتمنح درجة ال. أ (:09)المادة 

 .على تنسيب من المجلس

 .تمنح الشهادات والدرجات في المواعيد المقررة. ب

 

 أحكام عامة

 .تبت لجنة المناقشة في حاالت السرقات العلمية أو الشك فيها (:02)المادة 

يتخذ مجلس العمداء قرارًا بسحب الدرجة العلمية إذا تبين في أي وقت من  (:03)المادة 

أو أن  ،األوقات أن هذه الدرجة قد تم الحصول عليها بطرق غير قانونية

مضمونها ومعايير األمانة المقدمة لنيل الدرجة العلمية ال تتفق في  طروحةاأل

 .قرارهذا الوخارجها ب الجهات ذات العالقة داخل الجامعة تبلغعلى أن  ؛العلمية

كليًا أو جزئيًا وبأشكال  طروحةحق تصوير األ طالب الجامعة خطيًااليفوض  (:04)المادة 

وذلك لغايات البحث العلمي والنشر االلكتروني والتبادل مع المؤسسات  ،مختلفة

 .التعليمية والبحثية والجامعات



 األردنية الصادرةفي الجامعة  دكتوراةتلغي هذه التعليمات تعليمات منح درجة ال (:00)المادة 

 .20/4/1929تاريخ ( 135/1929)عن مجلس العمداء بقراره رقم 

 .يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات (:06)المادة 

 

 

 

 

 

 


