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كلمة الجامعة

يقــول اللــه عــز وجــل بعــد أعــوذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم »وقــل ريب زدين علــاً« صــدق اللــه العظيــم 

أيهــا الطلبــة األعــزاء، هــذه رحــاب جامعتكــم واســع رحــب منــر، يف هــذا الفضــاء األكادميــي تعيشــون حياتكــم 
الجامعيــة إنهــا مرحلــة مهمــة يف مســرة كل واحــد منــا، فيهــا كثــر مــن الســعي الطيــب للتعلــم الــذي هــو نــوع 
مــن أنــواع الجهــاد، وال يكــون الجهــاد ســهالً إال إذا كان مدعــاً باإلميــان. وحــده اإلميــان يحفزنــا يك نتحمــل 
ــون  ــن يعلم ــتوي الذي ــل يس ــى: »ه ــي األع ــة ه ــه مكان ــم، ول ــاب عل ــه رح ــيته ألن ــاب قدس ــذا الرح ــاب. له الصع
والذيــن ال يعلمــون«. وفيــه يبــدأ اإلنســان أول خطــوة نحــو فهــم الحيــاة ومعانيهــا، فالتخصــص مهــا كان مجاله 
منفتــح عــى املعرفــة مــن زاويتــه، لكــن الحيــاة الجامعيــة، ومــا توفــره الجامعــة لكــم مــن بيئــة ســليمة وحيويــة 
ــا يك  ــب امتالكه ــدر بالطال ــي يج ــوة الت ــارص الق ــر عن ــأنها توف ــن ش ــددة. م ــطتها املتع ــالل أنش ــن خ ــدة م مفي
يجــد طريقــه نحــو النجــاح والتفــوق يف حياتــه العلميــة.  لذلــك كان شــعار جامعتكــم » املعرفــة قــوة« ورؤيتهــا 
جامعــة جــادة وملتزمــة وســاعية للتعلــم« ورســالتها » إعــداد القــادة مــن خــالل تهيئــة بيئــة محفــزة عــى التعلــم 
والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع«  فهــي كذلــك تجتهــد مثلــا تجتهــدون، وتتعلــم مثلــا تتعلمــون، وترتقــي 
ــم  ــم ورقيك ــم واجتهادك ــا يف حديثك ــورة عنه ــم ص ــم، وأنت ــورة عنك ــي ص ــون، ه ــا ترتق ــام مثل ــام إىل ع ــن ع م

العلمــي واألخالقــي. 

لقــد خرجــت الجامعــة )13( فــوج مــن طلبــة املاجســتر، )10( أفــواج مــن طلبــة البكالوريــوس حتــى اآلن، 
ــام،  ــة والوئ ــادت املحب ــد س ــاً، فق ــان أيض ــاط وباألم ــة والنش ــة بالحيوي ــة مليئ ــاه جامعي ــو ا حي ــم عاش وجميعه
ونبــذ الجميــع العنــف والتعصــب جانبــاً، مســتمتعني بعالقــات الزمالــة والصداقــة املتينــة، وحســن الخلــق 

واالحــرام املتبــادل بينهــم وبــني أســاتذتهم وموظفــي الشــؤون والخدمــات املســاندة. 

هــا هــو الدليــل الــذي يرشــدكم إىل متطلبــات التســجيل واملــواد الدراســية وغرهــا بــني أيديكــم، وهــا أنتــم بــني 
يــدي جامعتكــم، أمينــة عليكــم، حريصــة عــى إعدادكــم وتأهيلكــم، ذخــراً لوطنكــم الغــايل، وحيــاه ملكتســباته، 

وصناعــاً ملســتقبله، فلكــم أطيــب التحيــات وأصــدق األمنيــات. 
   

لماذا جامعة الشرق األوسط ؟

تتضافــر عوامــل عــدة تجعــل مــن جامعــة الــرق األوســط مركــزا للتميــز واإلبــداع، منهــا:
•   تبنيهــا ثوابــت منهــا: العمــل بــروح الفريــق الواحــد، والركيــز عــى التقنيــة الحديثــة والتطبيــق، لتكــون 

مخرجاتهــا ذات كفــاءة وجــودة عاليــة.
•    تقدميها خربات تعليمية بحثية نظرية وتطبيقية متميزة، وذات جودة عالية وفق معاير األداء العاملي.

•    التزامهــا بالتحســني والتطويــر املســتمرين لجــودة خدماتهــا لطلبتهــا وللعاملــني فيهــا بهــدف ضــان جــودة 
مخرجاتها.

•    تبنيها مبدأ التعلّم املستمر وبثّه بني  طلبتها والعاملني فيها.
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•    تقدميها خدمات استشارية وفنية متميزة للمجتمع املحيل، والعمل عى حل مشكالته بطرق إبداعيّة.
•    إســهامها يف التنميــة املســتمرّة بوصفهــا جامعــة مولّــدة للمعرفــة، وتقــدم خدمــات ودراســات فنيّــة 

مبدعــة.
•     حرصهــا عــى إقامــة شــبكات مــن املعلومــات املهنيــة مــع الجامعــات األردنيــة، والعربيــة، والعامليــة 

العريقــة، وكذلــك مــع الجمعيّــات املهنيّــة ذات العالقــة.
تهــا وجاذبيتهــا، حتــى تبقــى موطن  •     تحــرص عــى نظافــة املــكان وتألّقــه، وعــى متيـّـز املرافــق الجامعيــة َوجدِّ

جــذب ترتــاح إليــه النفــوس، وتقــّر بــه العيون.
ــز عــى طريــق مطــار امللكــة عليــاء الــدويل، الــذي يُعــد مــن أهــم املناطــق التنمويــة  •    متتّعهــا مبوقــع متميّ

تطــوراً يف األردن، األمــر الــذي ميُّكــن الجامعــة مــن اســتثار جميــع مكونــات قوتهــا ومقّومــات تطّورهــا.
•    متيّزهــا كمؤسســة وطنيــة تعليميــة بحثيــة استشــارية للدراســات العليــا يتوافــر فيهــا أعضــاء هيئــة تدريــس  
يحملــون رتبــاً  أكادمييــة ُعليـــا وخبـــرات متميــزة )30% منهــم برتبة أســتاذ، 20% منهم برتبة أســتاذ مشــارك، 
و42% منهــم برتبــة أســتاذ مســاعد(، يُعــّدون أمنوذجــاً يحتــذى لطلبتهــم، متابعــًة وإرشــاداً وتوجيهــاً علميــاً 

وســلوكياً، متمثلــني ومنفذيــن لرؤيــة الجامعــة ورســالتها وغاياتهــا. 
•    تبنيهــا خططــاً دراســية معــّدة إعــداداً علميــاً دقيقــاً، مــن قبــل خــرباء مختصــني وفقــاً ملعايــر عامليــة 

العــام والخــاص للتخصــص. متطابقــة مــع معايــر االعتــاد 
•    التزامها بتطوير مناهجها الدراسية باستمرار لتالئم التوجهات العاملية والواقع العميل. 

•    حرصهــا عــى أن تكــون لغــة التدريــس فيهــا العربيــة الفصيحــة، مــع تدريــس بعــض املــواد يف التخصصــات 
باللغــة اإلنجليزيــة تلبيــة الحتياجــات ســوق العمــل والتميــز عنــد املنافســة.

توفري مرافق جامعية عديدة، أُعّدت وفقاً للمواصفات العاملية منها:
1.  مكتبة حديثة محوسبة، ورقية وإلكرونية تحوى العديد من قواعد البيانات العاملية وإنرنت السليك.

2.  قاعــات تدريســية مريحــة ومكيفــة ومجهــزة بأحــدث األجهــزة اإللكرونيــة، ومقاعــد دراســية مبواصفــات 
عامليــة، وتقنيــات ســمعية وبرصيــة حديثــة منســجمة مــع متطلبــات تكنولوجيــا املعلومــات.

3.  مدرجات ومسارح وقاعات متعددة األغراض مجهزة بأحدث ما توصلت إليها التكنولوجيا.
4. مختــربات متعــددة منهــا: مختــرب الصوتيــات، ومختــربات الحاســوب، ومختــربات التصميــم الجرافيــيك 

التعليــم.  تكنولوجيــا  ومراســمه، ومختــرب 
ــروض  ــم الع ــاج وتقدي ــة، إلنت ــة الحديث ــزات اإللكروني ــع التجهي ــمل جمي ــي يش ــر إعالم ــب وتطوي ــز تدري 5.  مرك

ــائط. ــدد الوس ــالم متع ــدم اإلع ــة، ويخ ــر اإلخباري والتقاري
ــرة، وتنــس أريض( ضمــن  6.  مالعــب وســاحات رياضيــة متنوعــة )كــرة قــدم، وكــرة يــد، وكــرة ســلة، وكــرة طائ

ــة. ــة جلســات هادئ ــة، وســاحات خــراء توفــر للطلب املواصفــات العاملي
7.  مركــز صحــي متقــّدم يتكــون مــن عيــادة طبيــة وصيدليــة، وســيارة إســعاف خاصة بالجامعــة، وتقــّدم الجامعة 
لطلبتهــا تأمينــاً مجانيــاً. ومتتــد الخدمــات الصحيــة للجامعــة إىل املجتمــع املحــيل، وإىل كل محتــاج لهــذه  

الخدمات.
8.  جميع مرافق الجامعة مجهزة لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة.
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نشأة الجامعة 

تأّسســت جامعــة الــرق األوســط عــام 2005 جامعــة للدراســات العليــا، يف موقــع متميّــز مــن العاصمــة 
ــدويّل، وتضــّم الجامعــة نوعــني مــن  ــاء ال ــاه مطــار امللكــة علي ــو مــرات باتّج عــّان، عــى مســافة بضعــة كيل
ــة  ــذي انتظــم يف الجامعــة مــع بداي ــات؛ أولهــا: برنامــج املاجســتر ال ــة تطرحهــا تســع كلّيّ الربامــج األكادمييّ
ــر  ــد ع ــايل أح ــت الح ــت يف الوق ــدة بلغ ــات عدي ــي2006/2005، بتخّصص ــام الجامع ــن الع ــاين م ــل الث الفص
تخّصًصــا، ُمنحــت فيهــا درجــة املاجســتر ملــا يزيــد عــى 2978 طالبًــا وطالبــة؛ وثانيهــا برنامــج البكالوريــوس 
ــًدا  ــا واح ــت حاليًّ ــدة، بلغ ــات عدي ــي2009/2008،  بتخّصص ــام الجامع ــذ الع ــة من ــرته األكادمييّ ــدأ مس ــذي ب ال

ــة. ــا وطالب ــد عــى 4214 طالبً ــن تخّصًصــا، ُمنحــت فيهــا درجــة البكالوريــوس ملــا يزي وعري

وقــد متّكنــت جامعــة الــرق األوســط مــن تحقيــق التقــدم بُخطــًى رسيعــة واثقــة تنســجم مــع رؤيتهــا، وتحّقــق 
مــن خاللهــا رســالتها؛ إذ إنّهــا تحــرص عــى توفــر البيئــة التعلّميـّـة املتميّــزة، فتســتقطب أعضــاء هيئــة تدريســيّة 
ــة، وهــم أكْفــاء وذوو خــربة ومؤهــالت عاليــة يف مجــاالت تخّصصاتهــم  ــة وأجنبيّ متميّزيــن مــن جنســيّات عربيّ

املختلفــة.

وتهتــّم الجامعــة بتهيئــة البيئــة اإلبداعيّــة والبحثيّــة الرائــدة، فتــويل اهتاًمــا بالًغــا بتشــجيع البحــث العلمــّي 
ــزة  وتطويــره، مــن خــالل مــا تخّصصــه لــه مــن دعــم مــايّل ســنوّي نوعــّي، يشــمل املشــاريع واألبحــاث املتميّ
املنشــورة يف مجــالت مرموقــة، وقواعــد بيانــات عامليـّـة، مثــل: Scopus ، وبحــوث أعضــاء الهيئــة التدريســيّة 
املنشــورة فيهــا ترتبــط بتخّصصــات مختلفــة، وتحظــى باستشــهادات عالية عى مســتوى الباحثــني واملهتّمني.
وتحــرص جامعــة الــرق األوســط كذلــك عــى تطويــر برامجهــا وخططهــا الدراســيّة لتتــالءم مــع التوّجهــات 
الوطنيّــة والعامليّــة ومتطلبــات ســوق العمــل؛ تحقيًقــا لرســالتها يف إعــداد القــادة مــن خــالل تهيئــة بيئــة 
محفــزة عــى التعلــم، والبحــث العلمــّي، وخدمــة املجتمــع؛ األمــر الــذي جعلهــا تشــهد حالــة مــن التنــّوع الثقايّف، 
ــد  ــة، وق ــة الصديق ــالد األجنبيّ ــقيقة، والب ــة الش ــالد العربي ــن الب ــن م ــا الوافدي ــيّات طلبته ــّدد جنس ــدها تع يجّس
دأبــت الجامعــة عــى دمجهــم بالجســم الطــاليب فيهــا، وعــى دفعهــم لالنخــراط يف أنشــطتها وفعالياتهــا؛ مبــا 
ــة  ــرة التعليميّ ــم املس ــدول، ويدع ــك ال ــني تل ــا وب ــايّف بينه ــرّي والثق ــح الفك ــاق التالق ــيع آف ــهم يف توس يس

ــة فيهــا جميعــا. األكادمييّ
 

وقــد أّدت الســمعة العامليـّـة التــي تحظــى بهــا جامعة الــرق األوســط إىل تكوين رشاكات وتفاهــات أكادمييّة 
مــع جامعــات دوليّــة مرموقــة، كجامعــة بيدفوردشــر الربيطانيّــة التــي تســتضيف منهــا برامــج معتمــدة ملنــح 
ــة التــي  ــة املختلفــة يف تخصصــات عديــدة تــدرّس يف رحابهــا، وجامعــة ســراثكاليد الربيطانيّ الدرجــات العلميّ
أطلقــت معهــا الجامعــة مؤّخــرًا برنامًجــا مشــركًا يف تخّصــص الّصيدلــة؛ يف داللــة واضحــة وأكيــدة عــى رفعــة 

ســمعتها األكادمييّــة عامليًّــا كــا هــو األمــر محليًّــا وإقليميًّــا.
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تتوفّــر يف جامعــة الــرق األوســط شــبكة خدماتيّــة بتقنيــات حديثــة، وتنعــم بنظــام أمــن وحايــة عــايل 
الكفــاءة، وهــي تعمــل باســتمرار عــى تطويــر مرافقهــا الجامعيّــة وتنويعهــا، وتحــرص عــى تزويدهــا بالوســائل 

التكنولوجيــة املتقدمــة، ومرافقهــا كافّــة مؤّهلــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة.

ــة فقــط، بــل  ــة غــر ربحيّ ــة بحثيّ ــة تعليميّ وال يقتــرص دور جامعــة الــرق األوســط عــى كونهــا مؤسســة وطنيّ
ــة؛ فتحــرص عــى املشــاركة بطــرق عديــدة ومختلفــة يف جميــع املحافــل  ــا تؤمــن مبســؤوليّتها املجتمعيّ إنّه

ــة وغرهــا. ــة واالجتاعيّ ــة والدينيّ واملناســبات الوطنيّ

كــا أّن الجامعــة التــي تســتمد اســمها مــن نقطــة التقــاء الحضــارات والعــوامل تبــذل كامــل جهدهــا وإمكانيّاتهــا 
يف تعزيــز دور الفــرد يف املجتمــع وتيســر انخراطــه بــه، وهــي تشــّجع االبتــكارات واإلبداعــات العلميّــة، وتقــّدم 

الحوافــز التشــجيعية للمبدعــني واملتميّزيــن مــن أفرادهــا.

وقــد أّدى ذلــك كلّــه لحصولهــا عــى )شــهادة اآليــزو( ISO 9001:2015، وشــهادة ضــان الجــودة (املســتوى 
املؤسســات  مســتوى  عــى  جودتهــا  وضــان  العــايل  التعليــم  مؤسســات  اعتــاد  هيئــة  مــن  الذهبــي)  
التعليميــة، وعــى مســتوى الربامــج األكادمييّــة يف كليّــة الحقــوق، وهــي حاصلــة كذلــك عــى مرتبــة متقدمــة 

.)QS( يف تصنيــف الجامعــات العاملــي
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جامعة الرق األوسط تهتم بالنوعية وهي جامعة عرصية دينامية يف توّجهاتها، وتؤمن بإنتاج املعرفة،
وبأنها نور الحياة

انطالقًــا مــن فهمهــا  للــدور الريــادّي املنــوط بهــا، ومــن تجربتهــا وتفاعلهــا وحيويّتهــا العلميّــة والبحثيّــة 
ــة،  ــة؛ فــإن الّسياســة العامــة لجامعــة الــرق األوســط مرتكــزة عــى كونهــا جامعــة إنســانيّة عامليّ واملجتمعيّ
تتّخــذ مــن اإلســالم وســيلة ُمثــى للرّفعــة والرقــّي، وللمحبّــة والتعــاون والوئــام بــني الديانــات والحضــارات 
ــه يف  ــه، وحّق ــة املســؤولة، وتحــرم حقــوق اإلنســان وكرامت ــزم بالقوانــني واألنظمــة والحريّ والثقافــات، وتلت
ــتدامة،  ــة املُس ــامل، والتنمي ــوض الّش ــق الّنه ــل تحقي ــن أج ــرار؛ م ــاذ الق ــاركة يف اتّخ ــة واملش ــم واملعرف العل

ــة: ــاور اآلتي ــه املح ــرّب عن ــذي تع ــّي ال ــردّي والجاع ــل الف ــن التفاع ــار م ــك يف إط ــى، كّل ذل ــاة الُفض والحي

محاور السياسة

1. الِجّديّة وااللتزام والّسعي للتعلّم:
تُعّد موجِّهات إلسراتيجيّة الجامعة.

2. اإلسرتاتيجّية:
تعمل الجامعة بكّل وحداتها األكادمييّة واإلداريّة وفق خطط تنفيذيّة منبثقة عن إسراتيجيّة معتمدة.

3. الطّلبة:
يتّصف طالب الجامعة مبِْهنيّته ورقيّه.

4. أعضاء الهيئة التدريسّية:
عضو الهيئة التدريسيّة املتميّز امللتزم محّصن.

5. الربامج والتخّصصات واملناهج والخطط:
تواكب الحداثة والتطور، وتدمج بني النظريّة والتطبيق، وتلبّي احتياجات املجتمع املتغّرة.

6. املسؤولّية املجتمعّية:
ــة  ــة خدمــة لهــا وللمجتمــع، مــن خــالل وضــع إمكانيّاتهــا ومقّدراتهــا كافّ تعــّزز الجامعــة املســؤوليّة املجتمعيّ

خدمــة للوطــن ولإلنســانيّة. 
7. الجْودة:

غاية تلتزم الجامعة بتحقيقها وإدامتها محليًّا ودوليًّا.
8. أعضاء الهيئة اإلداريّة:

عضو الهيئة اإلداريّة الكْفء مقّدر.
9. الحوكمة الّرشيدة:

تتبّنى الجامعة الحوكمة الرشيدة بوصفها منهًجا لعمليّاتها األكادمييّة واإلداريّة.
10. البحث العلمّي:

مخرجات البحث العلمّي تخدم قضايا التّنمية املُستدامة.

السياسة العامة للجامعة 
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11. تصنيف الجامعة:
تسعى الجامعة إىل تبّوؤ مواقع متقّدمة يف أنظمة التصنيف املحليّة والدوليّة.

12. التعلّم املستمر:
الجامعة يف كيانها وثقافتها ساعية للتعلّم، وتنسج قدرة مستمرة متجّددة عى التكيّف والتّغير.

13. التعاون الدويّل:
بناء تعاون مع مؤسسات أكادميية ومهنيّة، ودوليّة مرموقة، يخدم تطور الجامعة وتحقيق أهدافها.

14. املُخرجات:
تحرص الجامعة عى تكوين مخرجات متطّورة، وملبّية ملتطلبات سوق العمل، ومواكِبة للحداثة.

15. الحرم الجامعّي الذيّك والّصديق للبيئة التعليمّية:
الفضاء الذي يستخدم اإلمكانات والقدرات التكنولوجيّة بجميع أبعادها، والّصديق للبيئة التعليميّة.

16. املهارات:
بناء مهارات ِمْهنيّة وحياتيّة لدى أرسة الجامعة، وتعزيزها، وتوفر البيئة الالزمة لتطويرها.

17. النشاطات:
مأسسة النشاطات املنهجيّة وغر املنهجيّة، محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا.

18. الّتغذية الّراجعة )الدروس املُستفادة(:
تتبّنى الجامعة التّغذية الرّاجعة متعّددة املصادر لالرتقاء بأدائها.

19. اإلتيكيت والربوتوكول:
تعمــل الجامعــة عــى تعزيــز ثقافــة اإلتيكيــت والربوتوكــول وأصولهــا لتكــون ثقافــة ســائدة بــني طلبتهــا 

ومنتســبيها.
20. االتّصال والّتواصل:

تفعيل مبادئ االتّصال والتّواصل يف جميع االتجاهات داخل الجامعة وخارجها.
21. املبادىء األخالقّية:

تُراعي الجامعة مكارم األخالق يف معامالتها كافة.
22. صورة الجامعة وسمعتها:

من الثّوابت التي ينبغي أال مُتّس وال تُخَدش.
23. التنّوع الثقايفّ:

تُشّجع الجامعة عى التنّوع الثقايّف وتحرم الرأي والرأي اآلخر.
24. موارد الجامعة:

تعظيم موارد الجامعة املاليّة وتنويعها، وتسويغ نفقاتها.
25. الثقافة التنظيمّية:

تعمل الجامعة عى تعزيز ثقافتها التنظيميّة لتكون داعمة لتحقيق التميّز.
26. املحيط األزرق )مفهوم إسرتاتيجي(:

التّوّجه العميّل نحو مجاالٍت ابتكاريّة غر موجودة لدى اآلخرين، أو غر قادرين عى القيام بها.
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رؤية ورسالة جامعة الشرق األوسط وأهدافها

الرؤية
جامعة جادَّة وملتزمة وساعية للتعلُّم.

الرسالة
زة عى التعلُّم والبحث العلمي وخدمة املجتمع. إعداد القادة من خالل تهيئة بيئة محفِّ

األهداف
1.  تبّني الحاكمية يف إدارة الجامعة بفاعلية وكفاءة مبا يحقق الريادة.

2.  تقديم برامج أكادميية رائدة وفق معاير الجودة الشاملة.
3.  تهيئة بيئة تعليمية تعلّميّة جاذبة ومحّفزة لإلبداع والتميّز.

4.  رفع كفاءة أداء كليات الجامعة وعاداتها ودوائرها ومراكزها ومكاتبها.
5.  بناء جسور التواصل األكادميي داخلياً وخارجياً، ودعمها.

6.  بناء رشاكات فاعلة مع مؤسسات املجتمع.
7.  االرتقاء مبستوى البحث العلمي والدراسات العليا، وتعزيز البحث التطبيقي.

8.  تنمية املوارد املالية للجامعة.

غايات الجامعة

1. صناعة املعرفة وإعداد القادة.
2. البحث العلمي واالقتصاد املعريف. 

3. خدمة املجتمع والتـــنمية املستدامة.

القيم الجوهرية

تُعــد القيــم إطــار عمــل للتعامــل بــني األفــراد داخــل الجامعــة وخارجهــا لتحقيــق أولوياتهــا اإلســراتيجية والســعي 
نحــو تحقيــق أهدافهــا والجامعــة تثمــن عاليــاً القيــم اآلتيــة:

التميـز:
تنشــد الجامعــة تحقيــق أقــى مســتوى مــن التميــز يف أدائهــا وتطبيــق مقاييــس علميــة موضوعيــة يف 

التعليم والتعلم واالبتكار. 

اإلبـداع:
تدعــم الجامعــة مناخــاً يســاعد أعضاءهــا عــى اإلبــداع بإتاحــة الفرصــة للتعبــر وإثــراء الحــوار اإلســراتيجي الحتــالل 
مكانــة منفــردة بــني جامعــات العــامل بعــدم االكتفــاء بــدور املتلقــي للعلــم، بــل بالعمــل املتواصــل لتحقيــق 

الريادة العلمية يف جميع التخصصات التي تدرّسها. 
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التعلم والتعليم املستمرين:
تلتــزم الجامعــة بدعــم عمليتــي التعلــم والتعليــم املســتمرين داخــل مجتمــع الجامعــة وخارجــه، وتعزيــز النمــو 

الفكــري املســتمر ورفاهيــة املجتمــع املســتدامة.

رسعة االستجابة:
تتعهد الجامعة بأن تكون إيجابية يف دراسة احتياجاتها، والتعامل مبرونة مع مشكالتها.  

الحوكمة:
ــدف إىل  ــي ته ــات الت ــة والتعلي ــني واألنظم ــة القوان ــل يف مجموع ــة تتمث ــة متكامل ــة منظوم ــى الجامع تتبن

تحقيق جودة عملياتها ومخرجاتها التعليمية. 

خدمة املجتمع:
ــر  ــهم يف توف ــي تس ــة الت ــة الفاعل ــراكات املحلي ــد ال ــالل عق ــن خ ــع م ــع املجتم ــل م ــة بالتفاع ــزم الجامع تلت

فرص تعليم مستمر وبرامج تدريبية وتثقيفية.  

العاملّية:
تلتــزم الجامعــة يف الســعي نحــو االسرشــاد باملعايــر الدوليــة لعمليتــي التعلــم والتعليــم مــن خــالل املقارنــات 

ــة املالمئة. املرجعي

الساعات املعتمدة

تتبــع جامعــة الــرق األوســط يف تدريســها نظــام الســاعات املعتمــدة الــذي تنطلــق منــه عــدة  اعتبــارات 
أساســية تحــدد األنظمــة والتعليــات التــي تنظــم العمليــة التعليميــة، ســواء أكانــت تتعلــق بتوفــر  حــد أدىن 
مشــرك مــن الثقافــة العامــة لطلبــة الجامعــة، أم بتحديــد عــدد مــن املــواد املشــركة بــني طلبــة الكليــة 

الواحــدة، أم بتحديــد متطلبــات التخصــص وفيــا يــأيت رشح لبعــض املصطحــات:  

العام الجامعي: 
يتكــون مــن فصلــني دراســيني إجباريــني مــدة كل منهــا )16( أســبوع وفصــل صيفــي اختيــاري تبلــغ مدتــه )10( 

أسابيع. 

الدرجة العلمية: 
أو درجــة  البكالوريــوس  التخــرج وتســمى درجــة  بعــد تحقيــق متطلبــات  التــي متنــح للطالــب  الدرجــة  هــي 

املاجستر.  
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نظام الساعات املعتمدة: 
نظــام يقــوم عــى تحديــد الســاعات املعتمــدة التــي يشــرط إكالهــا، والنجــاح فيهــا باملســتوى الــذي تقــرره 
ــي  ــية الت ــاالت الدراس ــد املج ــامها، وتحدي ــن أقس ــم م ــرج يف أي قس ــاً للتخ ــا رشط ــة وتعلياته ــة الجامع أنظم
تــوزع عليهــا هــذه الســاعات املعتمــدة، ثــم يــرك للطالــب حريــة التقــدم يف دراســته للمــواد املطلوبــة منــه 
بحســب تقديــره لحاجتــه إليهــا واســتعداده لهــا، بتوجيــه املرشــد األكادميــي ضمــن الحــدود الدنيــا والعليــا مــن 

ــل درايس.  ــجيلها يف كل فص ــموح بتس ــية املس ــدات الدراس الوح

الساعة املعتمدة: 
ــية  ــاعة دراس ــادة بس ــدر ع ــها وتق ــي يدرس ــادة الت ــه يف امل ــة نجاح ــب يف حال ــجل للطال ــة تس ــدة علمي ــي وح ه
نظريــة أســبوعية، أو بســاعتني عمليتــني عــى األقــل، كــا أنهــا تكــون أســاس تحديــد النصــاب الــدرايس الــذي 
يأخــذه الطالــب يف كل فصــل درايس وفقــاً ألحــكام هــذا النظــام، ويقــوم القســم املختــص يف الكليــة بتحديــد 

عــدد الســاعات املعتمــدة لــكل مــادة مــن املــواد. 

الفصل الدرايس: 
الفــرة الزمنيــة املمتــدة بــني الدراســة ونهايتهــا، مبــا يف ذلــك فــرة اإلمتحــان، ومدتهــا )16( أســبوع ســتة عــر 
أســبوعاً، أمــا الفصــل الصيفــي فالدراســة فيــه اختياريــة، مدتهــا )10( عــرة أســابيع عــى األقــل مبــا يف ذلــك 

أيــام االمتحانــات، وفقــاً ملــا تقــرره الجامعــة يف هــذا الشــأن. 

الفصل الدرايس اإلعتيادي: 
الفصل الدرايس األول والفصل الدرايس الثاين.  

الخطة الدراسية: 
ــواد  ــة امل ــني طبيع ــة، وتب ــة العلمي ــى الدرج ــول ع ــررة للحص ــدة املق ــاعات املعتم ــدد الس ــدد ع ــي تح ــي الت ه

اإلجباريــة واإلختياريــة واملســاندة املطلوبــة. 

متطلبات الجامعة: 
ــم  ــا مجتمعه ــة قضاي ــة يف رؤي ــة الجامع ــع طلب ــركة لجمي ــة مش ــر خلفي ــية توف ــواد الدراس ــن امل ــة م مجموع
وأمتهــم، ويف تنميــة مهاراتهــم اللغويــة )العربيــة واألجنبيــة( ورفعهــا إىل املســتوى الــذي يؤهلهــم الســتيعاب 

تلــك القيــم واملفاهيــم، والتفاعــل مــع مصــادر املعرفــة.

 متطلبات الكلية: 
مجموعــة مــن املــواد الدراســية التــي تحددهــا كل كليــة، ) يقرهــا مجلــس العمــداء بنــاًء عــى تنســيب مــن 
مجلــس الكليــة( لتكــون قاعــدة معرفيــة مشــركة لطلبتهــا، وتــؤدي إىل كشــف ميــول الطالــب الحقيقيــة ضمــن 

ــراء معلوماتــه يف املجــال العــام.  الكليــة الواحــدة، وتوســيع أفقــه، وإث
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متطلبات التخصص: 
مجموعــة مــن املــواد الدراســية الروريــة للتخصــص يف عــدة مجــاالت معرفيــة التــي يحّددهــا القســم 

املختــص.

املتطلبات السابقة: 
هي املواد التي يجب عى الطالب دراستها بنجاح حتى يتمكن من أخذ املواد التي تعلوها يف املستوى. 

املستوى الدرايس: 
يحــدد املســتوى الــدرايس للطالــب بعــدد الســاعات املعتمــدة التــي ينهيهــا الطالــب بنجــاح، ويصنــف الطالــب 

املســجل لنيــل درجــة البكالوريــوس يف كليــات الجامعــة عــى النحــو اآليت:

32 0 السنة األوىل 
65 33 السنة الثانية 
98 66 السنة الثالثة

132 99 السنة الرابعة
السنة الخامسة  133 فاكرث 

املادة الدراسية: 
دراســة موضــوع عــى مــدى فصــل درايس واحــد تغطــي عــدداً مــن الســاعات املعتمــدة، يحددهــا القســم 

املختص.  

رقم املادة: 
تعطــى كل مــادة رقــاً يــدل عــى الكليــة والقســم واملســتوى وللمجــال املعــريف يف الرقــم التسلســيل 

للــادة ضمــن مجالهــا املعــريف. 

 العبء الدرايس / برنامج البكالوريوس:
هــو مجموعــة مــن الســاعات املعتمــدة التــي يســجلها الطالــب يف فصــل درايس معــني، والحــد األعــى للعــبء 
الــدرايس هــو )18 ســاعة معتمــدة( يف الفصــل الــدرايس االعتيــادي، وميكــن رفعــه إىل )21 ســاعة معتمــدة( 
إذا حصــل الطالــب عــى معــدل )3.4( أو للطالــب املتوقــع تخرجــه يف ذلــك الفصــل، أمــا يف الفصــل الصيفــي 
فــإن العــبء الــدرايس يكــون )12 ســاعة معتمــدة( وميكــن رفعــه إىل )15 ســاعة معتمــدة( مبوافقــة مجلــس 
العمــداء، أمــا بالنســبة للحــد األدىن للعــبء الــدرايس فهــو )12 ســاعة معتمــدة( يف الفصــل اإلعتيــادي وميكــن 

أن يصــل عــبء الطالــب الــدرايس إىل )9 ســاعات معتمــدة( مبوافقــة عميــد الكليــة. 
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مدة الدراسة: 
مــدة الدراســة االعتياديــة لنيــل درجــة البكالوريــوس أربــع ســنوات دراســية، باســتثناء تخصــص الهندســة املدنيــة 
وهندســة العــارة وهندســة الطاقــة املتجــددة والصيدلــة إذ تكــون املــدة الدراســية االعتياديــة خمــس ســنوات 

دراسية. 

املواد الحرة: 
هي املواد التي يختارها الطالب من بني املواد التي تطرحها الجامعة. 

العالمة النهائية للامدة: 
هــي مجموعــة عالمــات االمتحــان النهــايئ، وعالمــات أعــال الفصــل والتدريــب، ويُســتثنى مــن ذلــك املــواد 

التــي ال تدخــل يف املعــدل الراكمــي إذ تســجل نتائجهــا ناجح/راســب.  

الحد األدىن للعالمة: 
الحــد األدىن لعالمــة النجــاح يف املــادة لطالــب البكالوريــوس هــو د)دال(، والحــد األدىن للعالمــة النهائيــة هــو 

هـــ )هاء(.

املعدل الفصيل: 
هو معدل عالمات جميع املواد التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً يف ذلك الفصل.

املعدل الرتاكمي »العام«  : 
هــو معــدل عالمــات جميــع املــواد التــي درســها الطالــب نجاحــاً أو رســوباً واملقــررة يف خطتــه الدراســية حتــى 
تاريــخ ذلــك املعــدل، وال تحســب يف املعــدل الراكمــي عالمــات املــواد خــارج خطــة الطالــب الدراســية، ويف 

جميــع األحــوال يجــب أالّ يقــل تقديــر الطالــب عــن )2( نقطــة يف البكالوريــوس و)3( يف املاجســتر.

تأجيل الدراسة: 
ويعنــي عــدم اإلســتمرار يف الدراســة لفصــل درايس كحــد أدىن أو أكــرث ومبوافقــة الجهــات  املختصــة وفــق 

تعليــات منــح الدرجــة العلميــة. 

الحد األدىن للتخرج: 
هــو الحــد األدىن الــذي يقضيــه الطالــب يف الجامعــة للحصــول عــى الدرجــة العلميــة حســب تعليــات منــح 
ــة البكالوريــوس )3( نقطــة لطلبــة املاجســتر.   الدرجــة وعــى أالّ يقــل املعــدل الراكمــي عــن )2( نقطــة لطلب

لغة التدريس: 
اللغــة العربيــة هــي لغــة التدريــس يف الجامعــة، وميكــن التدريــس بلغــة أخــرى يف بعــض التخصصــات  بقــرار 

مــن مجلــس األمنــاء بنــاًء عــى تنســيب مــن مجلــس العمــداء. 
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التدريب العميل: 
املارسة التطبيقية ملا يدرسه الطالب نظرياً وعملياً يف التخصصات العلمية واإلنسانية.

املواظبة: 
حضــور املحــارضات واملناقشــات العلميــة املحــددة لــكل مــادة دراســية عــى أالّ تقــل عــن الحــد األدىن املقــرر 

يف تعليــات منــح درجتــي البكالوريــوس واملاجســتر لتلــك املــادة لــكل فصــل درايس. 

اإلرشاد األكادميي: 
ــادهم،  ــص، إلرش ــة يف كل تخص ــن الطلب ــة م ــكل مجموع ــس ل ــة تدري ــو هيئ ــص عض ــة بتخصي ــوم الجامع تق
ومشــاركة كَل منهــم يف اختيــار املــواد التــي يرغــب الطالــب يف تســجيلها فصليــاً بعــد التأكــد مــن تطبيــق 
أحــكام الخطــة الدراســية لهــذه املــواد، وميكــن للطالــب االســتعانة باملرشــد األكادميــي إليجــاد حلــول ملشــاكل 

قــد تواجهــه.    

كليات الجامعة وبرامجها وتخصصاتها:
تســعى كليــات الجامعــة دامئــاً إىل توفــر تخصصــات وبرامــج أكـــادميية موجهــة نحـــو تلبيــة احتياجــات ســوق 
العمــل املحــيل والعــريب واإلقليمــي، وتقليــص الفجــوة بــني املهــارات التــي يتطلبهــا ســـوق العمــل مــن 
ــلم الــذي يتلقــاه الطالــب خــالل  ــدريب والتعـ الخريــج يف التخصصــات املتنوعــة التــي تقدمهــا الجامعــة، والتـ
فــرة دراســته األكادمييــة، ممـــا ينتــج عنــه تأهيــل خريجــي الجامعــة لاللتحــاق بالوظائــف واألعــال دون الحاجــة 
إىل إعـــادة التأهيــل والتدريــب الطويــل، وهــذا يوفــر أفضليــة لخريجــي جامعــة الــرق األوســط ويعــزز فرصهــم 

للتنافــس عــى فــرص العمــل املتاحــة.

أولهــام: برنامــج املاجســتري )اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا،  تضــم الجامعــة نوعــان مــن الربامــج األكادمييــة؛ 
والقانــون الخــاص، والقانــون العــام، وإدارة األعــال، واملحاســبة، ومناهــج وطــرق التدريــس، واإلدارة والقيــادة 
الربويــة، تكنولوجيــا املعلومــات واإلتصــاالت يف التعليــم، واإلعــالم، والتصميــم الجرافيــيك(، وثانيهــام: 
بتخصصــات:   2009/2008 الجامعــي  العــام  منــذ  األكادمييــة  مســرته  بــدأ  الــذي  البكالوريــوس  برنامــج 
ــون، وإدارة األعــال، واإلدارة الســياحية، والتســويق، التســويق اإللكــروين  ــة وآدابهــا، والقان )اللغــة اإلنجليزي
والتواصــل اإلجتاعــي، والعلــوم املاليــة واملرصفيــة، واملحاســبة، وعلــم الحاســوب،علم الحاســوب/ الــذكاء 
ــة، وهندســة الطاقــة املتجــددة، والصحافــة واإلعــالم،  ــم، والهندســة املدني ــا التعلي اإلصطناعــي، وتكنولوجي
واإلذاعــة والتلفزيــون، اإلعــالم الرقمي،الصيدلــة )Mpharm(،  وهندســة العــارة، والتصميــم الجرافيــيك، 

والتصميــم الداخــيل، والصيدلــة(. 
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الربامج والتخصصات األكادميية لدرجتي البكالوريوس واملاجستري

املاجستري البكالوريوس الكلية

اللغة اإلنجليزية وآدابها  اللغة اإلنجليزية وآدابها اآلداب والعلوم

القانون الخاص
القانون الحقوق

القانون العام

 MBA إدارة األعال

إدارة األعال

األعامل

اإلدارة السياحية

العلوم املالية واملرصفية

املحاسبة

التسويق

التسويق اإللكروين والتواصل االجتاعي

املحاسبة

أمن وخدمات السحب الحاسوبية علم حاسوب
تكنولوجيا املعلومات

علم الحاسوب/ الذكاء اإلصطناعي 

املناهج وطرق التدريس

تكنولوجيا التعليم اإلدارة والقيادة الربويةالعلوم الرتبوية

تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف 
التعليم

-
الهندسة املدنية

الهندسة
هندسة الطاقة املتجددة

اإلعالم

الصحافة واإلعالم

اإلذاعة والتلفزيوناإلعالم

اإلعالم الرقمي

التصميم الجرافييك
هندسة العارة

التصميم الجرافييكالعامرة والتصميم

التصميم الداخيل

- الصيدلة
الصيدلة

)Mpharm( الصيدلة
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مراكز الجامعة 

مركــز اللغــات والرتجمــة. 
رسالة املركز: 

توفر بيئة محفزة عى التعلم والتدريب لتلبية احتياجات املجتمع يف اللغات 

مركز استقطاب الطلبة.
رسالة املركز:

الرويج الستقطاب طلبة متميزون.

مركز االستشارات والتدريب
رسالة املركز:

التميز يف الخدمات االستشارية والتدريبية املقدمة للفئات املستهدفة. 

مركز التدريب والتطوير اإلعالمي
رسالة املركز:

اإلرتقــاء مبهــارات وأســاليب اإلعــالم واإلتصــال مبــا يســهم يف إظهــار الجامعــة بالصــورة التــي تحقــق لهــا ميــزة 
تنافســية.  

مركز يعقوب نارص الدين إلحياء الرتاث. 
رسالة املركز:

اإلسهام يف إبراز عنارص الراث الحضاري والبيئي والهوية التاريخية يف املجتمع األردين والعريب.

مركز التنمية والتطوير األكادميي واإلداري. 
رسالة املركز: 

االرتقاء مبستوى كفاءة أعضاء الهيئيتني التدريسية واإلدارية يف الجامعة.  

مركز األعامل الريادية. 
رسالة املركز:

تبني األفكار وتحويلها إىل مشاريع ريادية منتجة. 

مركز اإلرشاد والخدمات النفسية. 
رسالة املركز:

متكني منتسبي الجامعة وأفراد املجتمع املحيل من املحافظة عى الصحة النفسية ورعايتها. 

مركز حقوق اإلنسان. 
رسالة املركز : 

العمل عى احرام حقوق اإلنسان.
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املــادة )1( :  تســمى هــذه التعليــات »تعليــات منــح درجــة البكالوريــوس« يف جامعــة الــرق األوســط ســنة 
2017، ويعمــل بهــا اعتبــاراً مــن تاريــخ إقرارهــا.

املــادة )2(:  يكــون للكلــات والعبــارات اآلتيــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين املخصصــة لهــا 
ــاه مــا مل تــدل القرينــة عــى غــر ذلــك: أدن

:   جامعة الرق األوسط. الجامعة    
:   مجلس عمداء الجامعة. املجلس   

:   رئيس الجامعة. الرئيس    
:   عميد الكلية امللتحق بها الطالب. العميد    

:   أي من كليات الجامعة. الكلية    
:  أي قسم يف الكلية. القسم   

:  الفصل الدرايس األول أو الثاين من كل عام جامعي. الفصل الدرايس العادي  
:  وحدة قياس أكادميي تقابلها )16( محارضة نظرية. الساعة املعتمدة  

:  عدد الساعات املعتمدة التي يسمح للطالب تسجيلها يف   العبء الدرايس   
      الفصل الدرايس الواحد.

املادة )3(:   تطبق هذه التعليات عى جميع طلبة كليات الجامعة املسجلني لنيل درجة البكالوريوس.

الخطط الدراسية
املــادة )4(: أ.   يقــر املجلــس الخطــط الدراســية التــي تــؤدي إىل نيــل درجــة البكالوريــوس يف التخصصــات 
التــي تقدمهــا األقســام يف كليــات الجامعــة، وذلــك بنــاًء عــى تنســيب مــن مجالــس الكليــات 

ــة مجالــس األقســام. وتوصي
ب. توضع الخطط الدراسية عى أساس نظام الساعات املعتمدة.

ج. يحــدد لــكل مــادة مــن مــواد الخطــط الدراســية )3( ســاعات معتمــدة، ويجــوز بقــرار مــن املجلــس 
أن تقــل أو تزيــد عــن ذلــك.

د. يجــري تقويــم الســاعات املعتمــدة لــكل مــادة عــى أســاس أن املحــارضة األســبوعية، أو النــدوة 
هــي ســاعة معتمــدة، أمــا ســاعات املختــربات والتطبيــق، فيجــري تقوميهــا لــكل مــادة عــى 
حــدة، ويف جميــع الحــاالت ال يقــل حســاب الســاعة املعتمــدة عــن ســاعتني تطبيقيتــني أو 

ســاعتي مختــرب.

تعليمات منح درجة البكالوريوس



دليل الطالب

19

املــادة )5( :  يكــون الحــد األدىن ملجمــوع الســاعات املعتمــدة املطلوبــة لنيــل درجــة البكالوريــوس يف الخطط 
الدراســية للتخصصــات التــي تقدمهــا كليــات الجامعــة كــا يأيت:

الحد األدىن )س.م( الكلية وتخصصاتها

132
اآلداب والعلوم

1. اللغة اإلنجليزية وآدابها/ البكالوريوس.

141
الحقوق

1. القانون/ البكالوريوس.

132
132
132
132
132
132

األعامل
1. إدارة األعال/ البكالوريوس.

2. التسويق/ البكالوريوس.
3. املحاسبة/ البكالوريوس.

4. اإلدارة السياحية/ البكالوريوس.
5. العلوم املالية واملرصفية/ البكالوريوس.

6. التسويق اإللكروين والتواصل االجتاعي/ البكالوريوس.

132
132

تكنولوجيا املعلومات
1. علم الحاسوب/ البكالوريوس.

2. علم الحاسوب/الذكاء االصطناعي/ البكالوريوس.

132
العلوم الرتبوية

1. تكنولوجيا التعليم/ البكالوريوس.

162
162

الهندسة
1. الهندسة املدنية/ البكالوريوس.

2. هندسة الطاقة املتجددة/ البكالوريوس.

132
 132
132

اإلعالم
1. الصحافة واإلعالم/ البكالوريوس

2. اإلذاعة والتلفزيون/ البكالوريوس.
3. اإلعالم الرقمي

168
135
132

العامرة والتصميم
1. هندسة العارة/ البكالوريوس.

2. التصميم الجرافييك/ البكالوريوس.
3. التصميم الداخيل/ البكالوريوس.

 168
164

الصيدلة
1. الصيدلة/ البكالوريوس.

2. الصيدلة )Mpharm(/ البكالوريوس.



دليل الطالب

20

املــادة )6(:  تشــمل الخطــط الدراســية لــكل تخصــص متنــح فيــه درجــة البكالوريــوس املتطلبــات اآلتيــة، عــى 
أن تحــدد كل خطــة دراســية عــدد الســاعات املعتمــدة املقــررة للمتطلبــات ضمــن الحــدود الدنيــا 

والعليــا كــا يــأيت:

أوالً: متطلبات الجامعة:
تشــكل متطلبــات الجامعــة أرضيــة مشــركة لجميــع طلبــة الجامعــة، الهــدف منهــا زيــادة قــدرة 
الطالــب عــى التواصــل والتعبــر باللغتــني العربيــة واإلنجليزيــة، إضافــة إىل تعزيــز قدراتــه يف 
اســتخدام الحاســوب وإثــراء معرفتــه يف املجــاالت اإلنســانية واالجتاعيــة والعلميــة، وتعزيــز 

فهمــه لحضــارة أمتــه وفكرهــا.
تتكون متطلبات الجامعة من )27( ساعة معتمدة، موزعة عى النحو اآليت:

 أ. املواد اإلجبارية وهي بواقع )18( ساعة معتمدة عى النحو اآليت:

* تكــون مــادة العلــوم العســكرية إجباريــة للطلبــة األردنيــني، واختياريــة للطلبــة غــر األردنيــني، وعــى 
ــاروا دراســة هــذه املــادة، دراســة أي مــادة تطرحهــا الجامعــة  ــن مل يخت ــني الذي ــة غــر األردني الطلب

وتحســب ســاعاتها ضمــن الســاعات املطلوبــة للتخــرج وتدخــل يف حســاب املعــدل الراكمــي.

يعفــى الطالــب مــن دراســة مــادة العلــوم العســكرية دون الحاجــة إىل أخــذ مــادة بديلــة يف الحــاالت 
اآلتية:

1. إذا كان الطالــب مــن خريجــي الكليــات العســكرية األردنيــة )جامعــة مؤتــة، الكليــة العســكرية 
امللكيــة، مدرســة املرشــحني(، أو مــا يعادلهــا مــن كليــات عســكرية أجنبيــة.

الــوكالء  ودورات  التأسيســية  الصنــف  دورات  عــى  الحاصلــني  الضبــاط  مــن  كان  إذا   .2
األخــرى. للرتــب  بالنســبة  التأسيســية 

الساعات املعتمدةاسم املادةرقم املادة

13.  العلوم العسكرية*0106129

23.  مهارات االتصال باللغة العربية0106118

33.  مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية0106119

43.  املسؤولية املجتمعية0106117

53.  مهارات حياتية0106130

63.  مهارات التفكر العلمي0106134
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3. إبــراز وثيقــة مــن دائــرة التعليــم الجامعــي التابعــة ملديريــة الثقافــة العســكرية بالقيــادة 
العامــة للقــوات املســلحة األردنيــة تشــر أن الطالــب املعنــي تنطبــق عليــه رشوط اإلعفــاء 

ــادة. ــذه امل ــن ه ــواردة يف 1، 2 م ال
ب. عــى الطالــب التقــدم المتحانــات املســتوى )اللغــة العربيــة، اإلنجليزيــة، ومهــارات الحاســوب( 
ــا  ــات يف موعده ــب لالمتحان ــدم الطال ــدة، وإذا مل يتق ــرة واح ــة ومل ــه يف الجامع ــد التحاق عن
يفقــد حقــه يف التقــدم إليهــا وترصــد لــه عالمــة )ه( صفــر جامعــي، وعليــه دراســة املــادة 

ــية.  ــة الدراس ــارج الخط ــتدراكية خ االس
       يســتثنى مــن امتحانــات املســتوى الطلبــة املجــرون واملنتقلــون للجامعــة، رشيطــة أن 
يكونــوا قــد اجتــازوا بنجــاح امتحــان املســتوى يف الكليــات التــي انتقلــوا منهــا أو درســوا فيهــا 

بنجــاح هــذه املــواد.
ج. يعفــى الطلبــة غــر الناطقــني باللغــة العربيــة مــن التقــدم المتحــان املســتوى عــى أن يــدرس 

الطالــب مــادة اللغــة العربيــة للناطقــني بغرهــا بديــالً عــن اللغــة العربيــة االســتدراكية.
د. املواد االختيارية وهي بواقع )09( ساعات معتمدة يختارها الطالب:

ثانياً:  متطلبات الكلية:
تكــون الســاعات املعتمــدة ملتطلبــات الكليــة بواقــع )15%( عــى األقــل مــن مجمــوع الســاعات 
املعتمــدة للخطــة الدراســية للتخصــص. ويجــوز أن تشــتمل متطلبــات الكليــة مــواداً إجباريــة 
وأخــرى اختياريــة، ويف هــذه الحالــة يراعــى أال تزيــد املــواد االختياريــة عــن )40%( مــن متطلبــات 

الكليــة.

الساعات املعتمدةاسم املادةرقم املادة

13.  مقدمة يف القيادة والريادة0106109

23.  األمن والسالمة0106108

33.  قضايا معارصة0106107

43.  حقوق اإلنسان0106122

53.  الطاقة املتجددة يف حياتنا0106115

63.  مهارات الحاسوب0106116

73.  الثقافة اإلسالمية0106180

83.  القدس )القضية الفلسطينية(0106123
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ثالثاً: متطلبات القسم التخصصية:
مــن مجمــوع  األقــل  عــى   )%60( بواقــع  التخصــص  الســاعات املعتمــدة ملتطلبــات  تكــون 

للتخصــص. الدراســية  للخطــة  املعتمــدة  الســاعات 
أ.    تشمل مواد القسم التخصصية عى مواد إجبارية وأخرى اختيارية.

ب. يكــون الحــد األعــى للمــواد االختياريــة بواقــع )20%( مــن مجمــوع ســاعات متطلبــات القســم 
التخصصية.

رابعاً: متطلبات القسم املساندة:
أ.   يختــار كل قســم املــواد املســاندة مــن األقســام األخــرى يف الكليــة أو مــن ســائر كليــات 

األخــرى. الجامعــة 
ب. تكون املواد املساندة وثيقة الصلة بطبيعة التخصص يف القسم.

خامساً: املتطلبات الحرة:
يف حــال وجــود مــواد حــرة يف الخطــة الدراســية يختــار الطالــب مــن )3-6( ســاعات معتمــدة مــن 

املــواد املطروحــة يف الجامعــة مــع مراعــاة املتطلــب الســابق للــادة.

املــادة )7(:  أ. تصنــف املــواد التــي يطرحهــا كل قســم، واملــواد التــي تــرد يف الخطــة الدراســية عــى أســاس  
مســتويات أربعــة أو خمســة، وتعطــى كل مــادة رقــاً يــدل عــى الكليــة، القســم، املســتوى، 

املجــال املعــريف والرقــم التسلســيل للــادة ضمــن مجالهــا املعــريف.
ب. تحــدد املتطلبــات الســابقة أو املتزامنــة لــكل مــادة )إن وجــدت(، وتثبــت هــذه املتطلبــات إزاء 

كل مــادة.
ج. ال يجــوز للطالــب أن يــدرس مــادة مــا قبــل أن يــدرس متطلبهــا الســابق إال مبوافقــة عميــد الكليــة 
التــي تــدرس املــادة، ويف حالــة حــدوث ذلــك فــإن تســجيله وعالمتــه يف تلــك املــادة يعــدان 

ُملغيــني.
ــه، إذا  د. يجــوز للطالــب أن يــدرس مــادة مــا، ومتطلبهــا الســابق بشــكل متزامــن يف الفصــل ذات
كان قــد درس املتطلــب الســابق ومل ينجــح فيــه، أو إذا كان مســجالً يف الفصــل املتوقــع 
تخرجــه فيــه وكان تخرجــه يتوقــف عــى دراســة تلــك املــادة، أو إذا كان منقــوالً مــن جامعــة 

ــد. ــة العمي ــى موافق ــه ع ــة حصول ــرى رشيط أخ
هـ. ال يجوز للطالب سحب املتزامن للادة إال يف حالة سحبه للادة نفسها.
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نظام الدراسة:
املادة )8(:   أ.  1. تتكون السنة الدراسية من فصلني دراسيني عاديني ها: الفصل األول والفصل الثاين.

2. يجوز للجامعة أن تطرح مواد يف الفصل الصيفي، وال يعد هذا الفصل فصالً دراسياً.
3. تكــون مــدة الدراســة لنيــل الدرجــة الجامعيــة األوىل بعــبء درايس عــادي مثانيــة فصــول 
الســنوات األربــع، وعــرة فصــول )خمــس  )أربــع ســنوات دراســية( للتخصصــات ذات 

ســنوات دراســية( للتخصصــات ذات الســنوات الخمــس.
4. ال يجــوز للطالــب أن يحصــل عــى درجــة البكالوريــوس يف مــدة تقــل عــن ثــالث ســنوات 
دراســية  ســنوات  أربــع  عــن  تقــل  وأال  األربــع  الســنوات  ذات  التخصصــات  يف  دراســية 
للتخصصــات ذات الســنوات الخمــس، والســنة الدراســية هنــا تعنــي الفصــل األول والثــاين، 

ــداً. ــياً واح ــالً دراس ــدة فص ــذه امل ــص ه ــس تقلي ــوز للمجل ويج
5. ال يجــوز أن تزيــد املــدة التــي يقضيهــا الطالــب مســجالً يف الدراســة للحصــول عــى الدرجــة 
الجامعيــة األوىل يف الجامعــة عــن أربعــة عــر فصــالً )ســبع ســنوات دراســية( للتخصصــات 
ذات الســنوات األربــع، وســتة عــر فصــالً )مثــاين ســنوات دراســية( للتخصصــات ذات 

الســنوات الخمــس.
6. يجــوز للمجلــس منــح فصــل درايس إضــايف واحــد للطالــب الــذي اســتنفد املــدة الزمنيــة 
املســموح بهــا للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس، عــى أن يكــون تخرجــه يف ذلــك الفصــل.

7. ال يقبل الطالب يف برنامجني دراسيني يف آن واحد يف أي مرحلة من مراحل دراسته.
ب. تكــون مــدة الفصــل الــدرايس ســتة عــر أســبوعاً مبــا يف ذلــك االمتحانــات، أمــا الفصــل 

الصيفــي فتكــون مدتــه عــرة أســابيع مبــا يف ذلــك االمتحانــات.
درجــة  لنيــل  الطالــب املســجل  يدرســها  التــي  للســاعات املعتمــدة  األدىن  الحــد  يكــون   .1 ج. 
البكالوريــوس )12( ســاعة معتمــدة يف الفصــل، ويجــوز مبوافقــة العميــد أن يــدرس )9( 
ســاعات معتمــدة، ويســتثنى مــن ذلــك الطالــب الــذي يتوقــف تخرجــه عــى عــدد أقــل مــن 

ــك. ذل
2. يكــون الحــد األعــى للســاعات املعتمــدة التــي يدرســها الطالــب )18( ســاعة معتمــدة يف 

الفصــل.
3. يجــوز أن يصــل العــبء الــدرايس للطالــب يف الفصــل الــدرايس العــادي إىل )21( ســاعة 
معتمــدة رشيطــة أال يقــل معدلــه الراكمــي عــن )3.4( أو إذا كان متوقــع تخرجــه يف ذلــك 

الفصــل.
4. يجــوز مبوافقــة العميــد أن يصــل العــبء الــدرايس للطالــب يف فصــل التخــرج إىل )22( 

ســاعة معتمــدة، رشيطــة أن تكــون ســاعة تدريــب أو مختــرب.
5. يكــون الحــد األعــى للعــبء الــدرايس للطالــب يف الفصــل الصيفــي )12( ســاعة معتمــدة، 

ويجــوز مبوافقــة املجلــس زيــادة عــدد الســاعات إىل )15( ســاعة معتمــدة.
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د. يصنــف الطلبــة املســجلون يف الجامعــة لنيــل درجــة البكالوريــوس عــى أربعــة أو خمســة 
الرابعــة  الثالثــة والســنة  الثانيــة والســنة  الســنة األوىل والســنة  مســتويات هــي مســتوى 
والســنة الخامســة، ويعــد الطالــب يف مســتوى الســنة الثانيــة أو الثالثــة أو الرابعــة أو الخامســة 
إذا كان قــد نجــح يف دراســة مــا ال يقــل عــن )33(، )66(، )99(، )132( ســاعة معتمــدة عــى 

التــوايل.
هـــ. يقــدم كل قســم خطــة اسرشــادية موزعــة عــى الفصــول املحــددة لــكل تخصــص )ليــس مــن 

ضمنهــا الفصــل الصيفــي(.
و. تعطى كل مادة رقاً يدل عى مستواها ومجالها وتسلسلها.

ز. يضــاف )50%( مــن رســوم الســاعة املعتمــدة لــكل ســاعة يســجلها الطالــب أثنــاء الدراســة 
االســتدراكية.

املــادة )9(: يف حــال عــدم ســداد املبالــغ املرتبــة عــى الطالــب يتــم تجميــد دراســته للفصــل غــر املُســدد 
ــات. ــب العالم وحج

املواظبة عىل الدوام:
املــادة )10(: أ. تشــرط املواظبــة عــى الحضــور لجميــع الطلبــة حســب الســاعات املقــررة لــكل مــادة يف 

الخطــة الدراســية.
ــادة دون  ــررة لل ــاعات املق ــوع الس ــن مجم ــن )15%( م ــرث م ــب أك ــب بالتغي ــمح للطال ب. ال يس

عــذر يقبلــه مــدرس املــادة.
ج. إذا غــاب الطالــب أكــرث مــن )15%( مــن مجمــوع الســاعات املقــررة للــادة دون عــذر مــريض 
أو قهــري يقبلــه عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة، فإنــه يحــرم مــن التقــدم لالمتحــان النهــايئ 
لتلــك املــادة ويعــد راســباً فيهــا، وعليــه إعــادة دراســتها إذا كانــت إجباريــة، ويف جميــع األحــوال 
تدخــل نتيجــة ذلــك الرســوب يف حســاب معــدل عالمــات الطالــب الفصــيل والراكمــي ألغــراض 

اإلنــذار والفصــل مــن التخصــص.
د. إذا غــاب الطالــب أكــرث مــن )15%( مــن الســاعات املقــررة ملــادة مــا وكان هــذا الغيــاب لعــذر 
مــريض أو قهــري يقبلــه عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة، ميكــن اعتبــار الطالــب منســحباً مــن 
تلــك املــادة بقــرار مــن عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة، وتطبــق عليــه يف هــذه الحالــة أحــكام 
االنســحاب، ويبلــغ العميــد مديــر دائــرة القبــول والتســجيل بذلــك، وتثبــت كلمــة )منســحب( إزاء 

تلــك املــادة يف الســجل األكادميــي للطالــب. 
هـــ. يســمح للطلبــة الذيــن ميثلــون اململكــة، أو الجامعــة يف النشــاطات الرســمية داخــل البــالد أو 

خارجهــا بالتغيــب بنســبة ال تتجــاوز )%20(.
و. ينبــه الطالــب ورقيــاً أو إلكرونيــاً مــن مــدرس املــادة قبــل إيقــاع عقوبــة الحرمــان بحقــه ومبوجب 

منــوذج خــاص معــد لهــذه الغاية.
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ز. يتــم حرمــان الطالــب مــن دخــول االمتحــان النهــايئ بقــرار مــن العميــد، وتنســيب مــن رئيــس 
القســم بنــاًء عــى توصيــة مــدرس املــادة، ويتــم تبليــغ مديــر دائــرة القبــول والتســجيل بذلــك 

ــة ســابقاً. ــب للنســبة املبين ــاب الطال ــد وصــول غي عن
ح. يشــرط يف العــذر املــريض أن يكــون بشــهادة صــادرة عــن طبيــب عيــادة الطلبــة يف الجامعــة، 
ــادة معتمــدة مــن الجامعــة، وأن تقــدم هــذه الشــهادة إىل  أو صــادرة عــن املستشــفى، أو عي
العميــد خــالل مــدة ال تتجــاوز أســبوع مــن تاريــخ انقطــاع الطالــب عــن املواظبــة، ويف الحــاالت 
القاهــرة األخــرى يقــدم الطالــب مــا يثبــت عــذره القهــري خــالل أســبوع مــن تاريــخ زوال أســباب 

الغيــاب.
ط. أمــا يف حــال التغيــب عــن االمتحانــات النهائيــة فيشــرط يف العــذر املــريض أن يكــون صــادراً 
عــن طبيــب الجامعــة، أو مــن قســم الطــوارئ يف مستشــفى معتمــد مــن الجامعــة، وأن تقــدم 

لعميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة بعــد مصادقــة عيــادة الجامعــة فــور انتهــاء مــدة العــذر.
ي. عمــداء الكليــات ورؤســاء األقســام وأعضــاء هيئــة التدريــس واملحــارضون ومديــر دائــرة القبــول 

والتســجيل مســؤولون عــن تنفيــذ أحــكام املواظبــة.
ك. يتــم احتســاب الغيــاب اعتبــاراً مــن املحــارضة األوىل لبــدء التدريــس ويحتســب الغيــاب للطلبــة 
الجــدد الذيــن تــم قبولهــم بعــد بــدء التدريــس اعتبــاراً مــن تاريــخ قبولهــم، أمــا الطلبــة املتأخــرون 

يف التســجيل يُعــد لهــم مــدة التأخــر غيــاب دون عــذر للفــرة التــي ســبقت تســجيلهم.

االمتحانات والعالمات واملعدالت:
املادة )11(: أ.   يجري احتساب العالمات وتسجيلها لكل مادة بالحروف مع بيان عدد ساعاتها املعتمدة.

ب. 1. العالمــة النهائيــة لــكل مــادة هــي مجمــوع عالمــة االمتحــان النهــايئ وعالمــات أعــال 
الفصــل، ويســتثنى مــن ذلــك كل مــادة ال تدخــل يف املعــدل الراكمــي إذ تســجل نتائجهــا 

ناجح/راســب.
ــاً شــامالً  ــة الفصــل، ويكــون االمتحــان تحريري ــكل مــادة يف نهاي 2. يُعقــد االمتحــان النهــايئ ل
ــمل  ــوز أن يش ــادة، ويج ــة لل ــة اإلجالي ــن العالم ــه )50%( م ــص ل ــادة، ويخص ــرر امل ملق
االمتحــان النهــايئ امتحانــات عمليــة، يحــدد مجلــس القســم النســبة التــي تخصــص لهــا مــن 

عالمــة االمتحــان النهــايئ، عــى أن يُعتمــد هــذا التوزيــع مــن مجلــس الكليــة املختصــة.
3. تقــوم مجالــس األقســام املعنيــة ببيــان كيفيــة توزيــع العالمــات التــي توضــع للمــواد ذات 
الطبيعــة العمليــة أو املــواد البحثيــة أو الخاصــة عــى أن يُعتمــد هــذا التوزيــع مــن مجالــس 

الكليــات املعنيــة، ويُبلــغ بــه مديــر دائــرة القبــول والتســجيل.
4. تشمل األعال الفصلية للادة ما يأيت:

أوالً: االختبارات الشفهية والقصرة أو التقارير أو البحوث أو الواجبات.
ــار األول يف األســبوع الخامــس أو الســادس مــن  ــاً: اختباريــن تحريريــني، ويكــون االختب  ثاني
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الثــاين يف  االختبــار  الصيفــي(، ويكــون  الفصــل  الثالــث مــن  )األســبوع  الفصــل، 
األســبوع الحــادي عــر أو الثــاين عــر مــن الفصــل )األســبوع الخامــس مــن الفصــل 
ــار تحريــري )20%( مــن العالمــة اإلجاليــة للــادة،  الصيفــي(، ويخصــص لــكل اختب

ــة )10%( ملــا تبقــى مــن أعــال الفصــل. ــر املتبقي ــات الع ــص العالم وتخص
ثالثــاً: أ. يجــوز يف حــاالت خاصــة االقتصــار عــى اختبــار تحريــري واحــد )اختبار نصفــي( رشيطة 
أن يتــم الحصــول عــى موافقــة مجلــس القســم عــى ذلــك قبــل بدايــة الفصــل، 
ويخصــص لالختبــار النصفــي يف هــذه الحالــة )35%( مــن العالمــة اإلجاليــة 

للــادة، ويعقــد هــذا االختبــار يف األســبوع الثامــن أو التاســع مــن الفصــل.
ب. يف حــال املــواد متعــددة الشــعب التــي يُدرســها أكــرث مــن مــدرس، يعــني مجلــس 
القســم أحــد مــدريس املــادة منســقاً لهــا. ويتــوىل املنســق وضــع خطــة تدريــس 
املــادة واإلرشاف عــى االختبــارات واالمتحانــات املشــركة للــادة والتعــاون مــع 

املدرســني عنــد تقييــم أداء الطلبــة يف املــادة.
رابعاً: املواد العملية:

أ . يخصــص ألعــال الفصــل )60%( مــن العالمــة النهائيــة، وتشــمل عالمــات التقاريــر، 
والتقويــم، واالمتحانــات اليومية.

ب . يخصص )40%( من العالمة النهائية لالمتحان النهايئ.
ــل يف أي  ــال الفص ــن أع ــوع )50%( م ــى مجم ــل ع ــذي حص ــب ال ــوز للطال ــاً: ال يج خامس
مــادة مهــا كان نوعهــا، التغيــب أو عــدم التقــدم لالمتحــان النهــايئ مــن أجــل 
اســتكال العالمــة النهائيــة للــادة واعتادهــا، وخــالف ذلــك يحــال األمــر ملجلــس 

الكليــة الســتكال نتيجــة هــذه املــادة.
ج. مــدرس املــادة مســؤول عــن تصحيــح أوراق االختبــارات واالمتحانــات الخاصــة مبــواده وعــن 

نقلهــا إىل كشــوف العالمــات بشــكل صحيــح ونهــايئ.
د. 1. تُــرد أوراق االختبــارات للطالــب باســتثناء االمتحــان النهــايئ بعــد تصحيحهــا وتعــد العالمــة 

نهائيــة بعــد انقضــاء أســبوع عــى ردهــا.
2. تُحفــظ أوراق االمتحــان النهــايئ يف الكليــة ملــدة فصــل درايس للرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة، 

ثــم يجــري التــرصف بهــا إلتالفهــا مــن قبــل لجنــة مشــكلة مــن الكليــة املعنيــة.
وتقــر  القســم،  رئيــس  إىل  بتفصيالتهــا  مــادة  لــكل  النهائيــة  بالعالمــات  كشــوف  تُســلم   .3
ــي  ــاء الت ــؤولية األخط ــم مس ــل القس ــا، ويتحم ــد تدقيقه ــم بع ــس القس ــات يف مجل العالم
ــول  ــرة القب ــر دائ ــا إىل مدي ــم رفعه ــا ث ــة إلقراره ــس الكلي ــا إىل مجل ــم رفعه ــم يت ــا، ث ــع به تق

والتســجيل.
هـــ. كل طالــب يتغيــب عــن االمتحــان النهــايئ املعلــن عنــه دون عــذر يقبلــه عميــد الكلية التــي تطرح  

املــادة يعــد راســباً يف االمتحــان، وترصــد لــه عالمــة )الصفــر الجامعي( يف ذلــك االمتحان.
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و. 1.  كل مــن يتغيــب عــن اختبــار معلــن عنــه بعــذر مــريض أو قهــري، عليــه أن يقــدم مــا يثبــت عــذره 
لرئيــس القســم خــالل يومــي عمــل مــن تاريــخ زوال العــذر، ويف حــال قبــول هــذا العــذر، يبلــغ 
مــدرس املــادة بذلــك، وعــى مــدرس املــادة إجــراء اختبــار تعويــي للطالــب خــالل أســبوع 

مــن تاريــخ تبليغــه بقبــول عــذر الطالــب.
2. كل مــن يتغيــب عــن االمتحــان النهــايئ املعلــن عنــه بعــذر مــريض أو قهــري، عليــه أن يُقــدم 
مــا يثبــت عــذره لعميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة خــالل يومــي عمــل مــن تاريــخ زوال العــذر، 
ويف حــال قبــول العــذر فــإن العميــد يبلــغ قــراره لرئيــس القســم الــذي يبلــغ بــدوره مــدرس 
املــادة إلجــراء امتحــان تكميــيل للطالــب يف مــدة أقصاهــا نهايــة األســبوع الثــاين مــن 
ــر  ــم مدي ــه، وال يحتســب منهــا الفصــل الصيفــي، عــى أن يُعل ــذي يلي ــدرايس ال الفصــل ال

دائــرة القبــول والتســجيل رســمياً بذلــك.
3. كل مــن يتغيــب عــن االمتحــان النهــايئ يســجل غائبــاً يف ذلــك االمتحــان )غ( يف خانــة العالمــة 

النهائيــة مــن منــوذج رصــد العالمات.
4. تســجل مالحظــة )غــر مكتمــل( عــى منــوذج رصــد العالمــات للــادة التــي تغيــب فيهــا 

الطالــب عــن امتحانهــا النهــايئ بعــذر يقبلــه عميــد الكليــة التــي تطــرح املــادة.
5. إذا تغيــب الطالــب عــن مناقشــة مــروع أو مل يســتطع إكــال مروعــه بعــذر يقبلــه عميــد 
ــم  ــى أن يت ــروع، ع ــذا امل ــل« يف ه ــر مكتم ــة »غ ــب عالم ــد للطال ــة، ترص ــة املعني الكلي
اســتكال املناقشــة أو تقديــم املــروع يف موعــد أقصــاه نهايــة الفصــل التــايل وإال تُعــد 

عالمتــه صفــراً.

املــادة )12(: أ. يجــوز للطالــب أن يطلــب مراجعــة عالمتــه النهائيــة يف أي مــادة وفــق النمــوذج املعتمــد 
خــالل مــدة أقصاهــا أســبوعني مــن بدايــة الفصــل التــايل، عــى أن يُعلــم مديــر دائــرة القبــول 
والتســجيل رســمياً بذلــك وذلــك بعــد دفــع الرســم املــايل املقــرر لهــذا الغــرض، وتقتــرص 
ــع(. ــأ يف الجم ــة أو خط ــر مصحح ــئلة غ ــادي )أس ــأ م ــوع خط ــدم وق ــن ع ــد م ــى التأك ــة ع املراجع
ب. تتــوىل مراجعــة عالمــة الطالــب لجنــة ثالثيــة مشــكلة مــن العميــد ورئيــس قســم املــادة 

القبــول والتســجيل. إىل مديــر دائــرة  اللجنــة قرارهــا خطيــاً  ومدرســها، وتُبلــغ 
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املادة )13(: الحد األدىن لعالمة النجاح يف املادة هو )د(.
أ. ترصد عالمات املواد بالحروف وفق النقاط املبينة إزاء كل منها:

النقاطالعالمة
4.00أ

3.75أ-
3.50ب+
3.00ب

2.75ب-
2.50ج+
2.00ج

1.75ج-
1.50د+
1.00د

0.75د-
صفرهـ

ب. تخصص للعالمات بالنقاط للمعدل الفصيل والراكمي التقديرات املبينة إزاء كل منها:

 ج. يكــون معــدل الفصــل عبــارة عــن معــدل عالمــات جميــع املــواد التــي درســها الطالــب نجاحــاً أو 
رســوباً يف ذلــك الفصــل.

د. يكــون املعــدل الراكمــي عبــارة عــن معــدل عالمــات جميــع املــواد التــي درســها الطالــب نجاحــاً أو 
رســوباً ضمــن الخطــة الدراســية املقــررة حتــى تاريــخ احتســاب ذلــك املعدل.

ــدد  ــادة يف ع ــكل م ــة النهائيــة ل هـــ. يجــري احتســاب أي مــن املعــدالت الســابقة بــرب العالم
الســاعات املعتمــدة، وقســمة مجمــوع حواصــل الــرب الناتجــة عــى مجمــوع عــدد الســاعات 

املعتمــدة.
و. يثبت املعدل الفصيل أو الراكمي ألقرب منزلتني عريتني.

ز. يكون الحد األدىن لعالمة الرسوب )ه(.
ح. تطبق تعليات لوحة الرف يف الجامعة ملنح درجة البكالوريوس للطلبة املتفوقني.

التقديرالنقاط
ممتاز4.00-3.65
جيد جدا3.64-3.00ً
جيد2.99-2.50
مقبول2.49-2.00
ضعيفدون 2.00
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إنذار الطالب وفصله من التخصص:
املــادة )14(: أ. يعــد الطالــب منــذراً أكادمييــاً حكــاً إذا حصــل عــى معــدل تراكمــي أقــل مــن )2.00 نقطــة( يف 

أي فصــل مــن الفصــول الدراســية باســتثناء الفصــل الصيفــي.
ب. ال ينذر الطالب أكادميياً يف نهاية الفصل األول من التحاقه بالتخصص.

ج. عنــد حصــول الطالــب عــى إنــذار أكادميــي عليــه إلغــاء مفعولــه يف مــدة أقصاهــا فصــالن 
دراســيان بعــد الفصــل الــذي حصــل فيــه عــى اإلنــذار باســتثناء الفصــل الصيفــي، ويلغــي 

الطالــب مفعــول اإلنــذار برفــع معدلــه الراكمــي إىل )2.00 نقطــة( فأكــرث.
د. يُفصــل الطالــب مــن التخصــص مؤقتــاً إذا مل يتمكــن مــن إلغــاء مفعــول اإلنــذار بعــد مــرور 
ــاعة  ــاح )99( س ــم بنج ــذي أت ــب ال ــك الطال ــن ذل ــتثنى م ــاله. ويس ــا ورد أع ــددة ك ــدة املح امل
مســتوى ســنة رابعــة لجميــع املســتويات عــى األقــل مــن مجمــوع الســاعات املعتمــدة 

لخطتــه الدراســية.
هـــ. ميكــن للطالــب املفصــول مؤقتــاً والــذي يقــع معدلــه الراكمــي بــني )1.95 نقطــة إىل ما دون 
ــق  ــس وتطب ــة املجل ــة( مبوافق ــة خاص ــب )دراس ــه كطال ــتمرار يف تخصص ــة( االس 1.99 نقط

عليــه يف هــذه الحالــة تعليــات الدراســة االســتدراكية مــع مراعاة البنــد )أ( من املــادة )22(. 
و. يفصــل نهائيــاً مــن التخصــص كل طالــب يحصــل عــى معــدل تراكمــي أقــل مــن )1.00 نقطــة( 
يف أي فصــل مــن فصــول الســنة باســتثناء الفصــل األول مــن التحاقــه بذلــك التخصــص، 

ــي. ــل صيف ــك أي فص وكذل
ز.  ال يجوز إعادة قبول الطالب املفصول من تخصصه إىل التخصص نفسه مرة ثانية.

ح. يُعــّد إعــالن قــرارات اإلنــذار والفصــل النهــايئ مــن الجامعــة وأي أمــور أخــرى تخــص الطلبــة عــى 
لوحــة اإلعالنــات يف كليــة الطالــب أو باســتخدام الربيــد اإللكــروين للطالــب أو الربيــد املســجل 

»تبليغــاً« باملعنــى القانــوين.

إعادة دراسة املواد:
املــادة )15(: أ. عــى الطالــب إعــادة دراســة كل مــادة يحصــل فيهــا عــى نتيجــة راســب، وتكــون اإلعــادة إجباريــة 
للمــواد اإلجباريــة يف الخطــة، وأمــا إذا كان الرســوب يف مــادة اختياريــة فيجــوز للطالــب إعــادة 
دراســة هــذه املــادة أو أي مــادة أخــرى ضمــن قامئــة املــواد االختياريــة يف خطتــه الدراســية، 
وتعــد هــذه املــادة التعويضيــة كــادة معــادة بالنســبة للــادة االختياريــة التــي رســب فيهــا مــن 

حيــث حســاب عالمتهــا يف املعــدل الراكمــي.
ب. للطالــب إعــادة دراســة أي مــادة حصــل فيهــا عــى عالمــة )ج+( فــا دون ألغــراض رفــع معدلــه 

الراكمــي، وتحتســب لــه يف هــذه الحالــة العالمــة األعــى فقــط.
ــجله،  ــادة يف س ــك امل ــوب لتل ــة الرس ــت نتيج ــة ثبت ــادة إجباري ــب يف م ــوب الطال ــال رس ج. يف ح
وعنــد إعادتهــا تحتســب لــه العالمــة األعــى. أمــا املــواد االختياريــة فله حــق إعادتها أو اســتبدالها 

مبــادة اختياريــة أخــرى مــن خطتــه مــع حــذف العالمــة الســابقة.
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د. يف حــال إعــادة الطالــب دراســة مــادة بســبب رســوبه، أو ألي ســبب آخــر فــإن ســاعات تلــك 
املــادة تدخــل يف حســاب عــدد الســاعات املطلوبــة للتخــرج، ويف حســاب املعــدل الراكمــي 

مــرة واحــدة وتحتســب لــه العالمــة األعــى.
هـــ. تعامــل املــادة أو املــواد التــي يدرســها الطالــب خــارج الجامعــة بعــد معادلتهــا حســب األصــول 
ــب  ــث ال تحس ــادة، بحي ــواد املع ــادة أو امل ــة امل ــة معامل ــل الجامع ــتها داخ ــه دراس ــبق ل إذا س

عالمــة املــادة التــي درســها داخــل الجامعــة يف معدلــه الفصــيل والراكمــي.

الدراسـة الخاصة )حرة أو استدراكية(:
املادة )16(: أ. تشتمل الدراسة الخاصة عى نوعني من الدراسة ها:

1. الدراسة الحرة.
2. الدراسة االستدراكية.

 
املــادة )17(: يجــوز أن يســجل للدراســة الحــرة يف بعــض املــواد يف الجامعــة الطلبــة الذيــن يدرســون يف 
جامعــات أو معاهــد عليــا داخــل األردن أو خارجــه ممــن يرغبــون يف دراســة هــذه املــواد خــالل 
فصــل درايس أو أكــرث، وكذلــك األشــخاص الراغبــون يف تعميــق معارفهــم التخصصيــة بُغيــة 
تحســني أدائهــم ومهاراتهــم يف األعــال أو الوظائــف التــي يقومــون بهــا، أو إلثــراء معرفتهــم 

أو األكادمييــة. الثقافيــة 

املادة )18(: أوالً: يشرط يف قبول الطالب للتسجيل يف الدراسة الحرة ما يأيت:
أ. أن يكــون حاصــالً عــى شــهادة الثانويــة العامــة األردنيــة أو مــا يعادلهــا، عــى أال يقــل 

معدلــه يف شــهادة الثانويــة العامــة عــن الحــد األدىن للقبــول يف الجامعــة.
ب. أن تتوافر الشواغر يف املواد التي يرغب التسجيل فيها.

ثانيــاً: يســتثنى مــن الــرط الســابق )أ( الطلبــة املســجلون للدراســة يف جامعــات أو معاهــد عليــا 
غــر الجامعــة وعليهــم إحضــار مــا يثبــت ذلــك.

ــني  ــدى الوثيقت ــم إح ــرة تقدي ــة الح ــجيل يف الدراس ــب بالتس ــذي يرغ ــب ال ــن الطال ــب م ــاً: يطل ثالث
اآلتيتــني أو كلتيهــا :

أ. كشف عالمات شهادة الدراسة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
ب. وثيقة إثبات التحاقه بالدراسة يف جامعة أو معهد جامعي آخر.

ــاًء عــى توصيــة مــن مديــر  رابعــاً: يقبــل الطلبــة يف الدراســة الحــرة بقــرار مــن رئيــس الجامعــة، بن
ــجيل. ــول والتس ــرة القب دائ

املــادة )19(: يجــوز تســجيل الطلبــة الذيــن ال تنطبــق عليهــم رشوط القبــول يف املــواد التــي يرغبــون يف 
تســجيلها، طلبــة مســتمعني، إذ يســمح بحضورهــم املحــارضات فقــط، وال يطلــب منهــم التقــدم 

المتحاناتهــا.
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املــادة )20(: أ.  إذا قبــل طالــب يف برنامــج البكالوريــوس يف إحــدى كليــات الجامعــة، وســبق لــه أن درس مــواد  
دراســة حــرة يف الجامعــة، وكانــت هــذه املــواد ضمــن خطتــه الدراســية، يحســب لــه مــن هــذه 
ــى  ــى ع ــد م ــون ق ــة أال يك ــرث رشيط ــى األك ــدة ع ــاعة معتم ــون س ــتة وثالث ــواد )36( س امل

دراســته لهــا أكــرث مــن )7( ســنوات.
ب. تدخل عالمات املواد التي درسها الطالب دراسة حرة وحسبت له ضمن معدله الراكمي.

املــادة )21(: الحــد األعــى للعــبء الــدرايس يف الفصــل الواحــد لطالــب الدراســة الحــرة هــو اثنتــا عــرة ســاعة 
معتمــدة يف الفصــل االعتيــادي، ويجــوز مبوافقــة العميــد أن تزيــد عــن ذلــك، و)9( ســاعات يف 

الفصــل الصيفــي.

املادة )22(: يجوز أن يقبل يف الدراسة االستدراكية طالب البكالوريوس املفصول من التخصص بسبب 
تدين معدله الراكمي عن )2.00 نقطة( وفق الروط اآلتية:

أ.    إذا كان معــدل الطالــب الراكمــي ال يقــل عــن )1.00 نقطــة( فإنــه مينــح )فصلــني دراســيني( وال 
يشــمل الفصــل الصيفــي لرفــع هــذا املعــدل إىل )2.00 نقطــة(  فأكــرث ومبوافقــة املجلــس، 
فــإذا أخفــق يف رفــع معدلــه يتــم فصلــه أكادمييــاً مــن التخصــص امللتحــق بــه إال إذا كان 
قــد أنهــى مــا مجموعــه )99( ســاعة مســتوى ســنة رابعــة لجميــع املســتويات مــن الســــاعات 
املعتمــدة ملتطلبــات التخـــرج، أو كان معدلــه الراكمــي ال يقــل عــن )1.99 نقطــة(، ويف هــذه 
الحالــة يعطــى فصلــني دراســيني إضافيــني ومبوافقــة املجلــس، ويفصــل بعدهــا الطالــب 

أكادمييــاً مــن التخصــص إذا مل يتمكــن مــن رفــع معدلــه إىل )2.00 نقطــة( فأكــرث.
ب. يحــق للمجلــس منــح الطالــب فصــالً دراســياً اســتدراكياً نهائيــاً بعــد اســتنفاده املــدة القانونيــة 
ــه الراكمــي إىل )2.00 نقطــة( فأكــرث،  حســب الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة لغايــات رفــع معدل

فــإذا أخفــق الطالــب بذلــك فإنــه يفصــل مــن التخصــص فصــالً نهائيــاً.
ج. عــى الطالــب املحــول إىل الدراســة االســتدراكية )الدراســة الخاصــة( دفــع كامــل الرســوم 

الدراســية املقــررة لذلــك.

املــادة )23(: أ. يحــق للطالــب املفصــول فصــالً نهائيــاً مــن تخصصــه يف الجامعــة ألســباب تتعلــق بتــدين 
معدلــه الراكمــي وعــدم قدرتــه عــى تســوية وضعــه، أن يحــول إىل تخصــص آخــر طاملــا أنــه 
حّقــق رشوط القبــول فيــه، عــى أن ينهــي درجــة البكالوريــوس يف مــدة أقصاهــا )7( ســنوات 
مــن قبولــه يف الجامعــة )للتخصصــات ذات الســنوات األربــع( و)8( ســنوات )للتخصصــات 
ذات الســنوات الخمــس(، ويعامــل الطالــب يف ذلــك معاملــة الطالــب املســتجد أو املنقــول 
مــن أي جامعــة أخــرى، وذلــك لغايــات اإلنــذار والفصــل مــن التخصــص وتطبــق عليــه الخطــة 

ــه. الدراســية املعتمــدة واملعمــول بهــا يف التخصــص املنتقــل إلي
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ب. ال يجوز للطالب املفصول من التخصص العودة إىل التخصص الذي فصل منه.

املــادة )24(: يكــون الحــد األعــى للعــبء الــدرايس للطالــب املحــول مــن الدراســة املنتظمــة إىل الدراســة 
االســتدراكية )12( ســاعة معتمــدة يف الفصــل العــادي، و)9( ســاعات معتمــدة يف الفصــل 

الصيفــي.

املــادة )25(: إذا متكــن الطالــب مــن رفــع معدلــه إىل )2.00 نقطــة( فأكــرث، يف أي فصــل مــن فصــول الدراســة 
االســتدراكية يحــول حكــاً إىل الدراســة املنتظمــة.

املــادة )26(: تطبــق عــى املســجلني يف الدراســة الخاصــة رشوط املواظبــة واالمتحانــات والعالمــات الــواردة 
يف تعليــات منــح درجــة البكالوريــوس.

 
املادة )27(: يستفيد طالب الدراسة الخاصة من جميع الخدمات والتسهيالت الجامعية املتوافرة ومينح 

هوية جامعية.

املادة )28(: تحتسب فرة الدراسة االستدراكية ضمن الحد األقى لسنوات الدراسة يف الجامعة.

املادة )29(: تطبق تعليات االنقطاع والتأجيل عى الطلبة املسجلني يف الدراسة االستدراكية.

السحب واإلضافة:
املــادة )30(: أ. يســمح للطالــب بالســحب واإلضافــة خــالل أســبوعني مــن بدايــة الفصــل بحــٍد أقــى، أمــا 
بالنســبة للفصــل الصيفــي فيســمح للطالــب بالســـــحب واإلضافــة خــالل أســـــبوع مــن بدايــة 
الفصــل وال يثبــت لــه يف ســجله مالحظــة )منســحب( مــن املــادة التــي ســحبها، أو التــي 

اســتبدل بهــا غرهــا خــالل املــدة املذكــورة، وذلــك يف الحــاالت اآلتيــة:
1. إذا تم تغير تخصصه.

2. إذا كان تخرجــه متوقعــاً يف الفصــل الــذي ســجل فيــه، وكانــت عمليــة الســحب أو اإلضافــة 
رضوريــة لتخرجــه يف ذلــك الفصــل.

3. إذا ألغيــت مــادة مــا مــن الربنامــج الــدرايس للطالــب، ورغــب يف إضافــة مــادة أخــرى بــدالً 
عنهــا.

4. إذا ُعــدل موعــد طــرح مــادة مــا رســمياً، وترتــب عــى ذلــك تعــارض يف جــدول الطالــب 
الــدرايس.

5. إذا تــم طــرح مــادة جديــدة بعــد انتهــاء موعــد تســجيل الطالــب ورغــب يف إضافــة هــذه 
املــادة.
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ــرث،  ــة( فأك ــابق )3.40 نقط ــل الس ــي يف الفص ــيل أو الراكم ــب الفص ــدل الطال 6. إذا كان مع
ــايل. ــن )21( ســاعة معتمــدة يف الفصــل العــادي الت ورغــب يف دراســة واحــد وعري

7.  إذا رســب يف مــادة مــا يف الفصــل الســابق أو حصــل فيهــا عــى عالمــة )ج+( أو أقــل ورغــب 
يف إعــادة دراســة املــادة نفســها.

8. إذا وقع خطأ يف إرشاد الطالب.
9. إذا كان الطالــب تحــت مفعــول اإلنــذار األكادميــي أو الدراســة االســتدراكية، ورغــب يف 

دراســة مــادة مــا لرفــع معدلــه الراكمــي إىل الحــد األدىن.
ب. 1. يســمح للطالــب باالنســحاب مــن دراســة مــادة أو أكــرث خــالل مــدة أقصاهــا نهايــة األســبوع 
الرابــع عــر مــن بدايــة الفصــل األول والثــاين، واألســبوع الســابع مــن بدايــة الفصــل 
الصيفــي وبخســارة ماليــة، ويف هــذه الحالــة يثبــت يف ســجله عبــارة )منســحب(، وال يجــوز 
نتيجــة لهــذا االنســحاب أن يقــل عــدد الســاعات املســجلة للطالــب عــن الحــد األدىن للعــبء 

الــدرايس املســموح بــه وفــق هــذه التعليــات.
2. يتــم االنســحاب بخســارة ماليــة حســب منــوذج خــاص يُعــده مديــر دائــرة القبــول والتســجيل، 
ــرة القبــول  ــر دائ عــى أن يتضمــن هــذا النمــوذج موافقــة العميــد املختــص واعتــاد مدي

والتســجيل.
3. إذا مل ينســحب الطالــب خــالل املــدة املذكــورة يف البنــد األول مــن هــذه الفقــرة فإنــه يعــد 

ملتزمــا باملــواد التــي ســجلها.
ج. ال يســمح بانتقــال الطالــب املســجل يف شــعبة معينــة إىل شــعبة أخــرى إال يف الحــاالت التــي 
تقتضيهــا أحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة، والحــاالت التــي يقدرهــا عميــد الكليــة التــي تطــرح 

املــادة.
د. مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة )د( مــن املــادة )10( يُعــد الطالــب الــذي يتجــاوز مجمــوع غيابــه 
ــادة  ــرح امل ــي تط ــة الت ــد الكلي ــن عمي ــول م ــذر مقب ــادة بع ــررة لل ــاعات املق ــن الس )15%( م

منســحبا مــن تلــك املــادة، ويثبــت يف ســجله مالحظــة )منســحب(.
ــع مــواد الفصــل مؤجــال لدراســته لذلــك الفصــل. ويحــق  ــد الطالــب املنســحب مــن جمي هـــ. يُع
ــد  ــع املــواد املســجلة يف الفصــل إىل العمي للطالــب أن يتقــدم بطلــب االنســحاب مــن جمي
ــحاب  ــب االنس ــد يف طل ــت العمي ــة يب ــذه الحال ــة. ويف ه ــات النهائي ــدء االمتحان ــد ب ــل موع قب

ــول والتســجيل بقــراره. ــرة القب ــر دائ ــغ مدي ويبل
و. للمجلــس املوافقــة عــى ســحب مــواد الفصــل الســابق كامــالً إن اقتنــع املجلــس باألســباب 

املوجبــة.
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تأجيل الدراسة:
املــادة )31(: أ. يحــق للطالــب أن يتقــدم بطلــب لتأجيــل دراســته لفصــل قبــل بــدء الفصــل الــذي يــود تأجيلــه 
إذا مــا توافــرت لديــه أســباب تقتنــع بهــا الجهــة املختصــة باملوافقــة عــى التأجيــل وبعــد دفــع 

الرســوم املقــررة لذلــك وفقــاً ملــا يــأيت:
1. مجلس الكلية، إذا كان التأجيل املطلوب أقل من أربع فصول دراسية متصلة.

2. املجلس فيا عدا ذلك بحد أقى ستة فصول.
ب. إذا أوقعــت عقوبــة الفصــل التأديبــي املؤقــت عــى أي طالــب ملــدة فصــل أو أكــرث فيُعــد 

الطالــب مؤجــالً حكــاً.
درجــة  عــى  للحصــول  بهــا  املســموح  للمــدة  األعــى  الحــد  مــن  التأجيــل  مــدة  تحســب  ال  ج. 

البكالوريــوس.
د. يبلــغ مديــر دائــرة القبــول والتســجيل رســمياً بقــرار التأجيــل الصــادر عــن مجلــس الكليــة أو 

املجلــس.
هـــ. ال يجــوز تأجيــل دراســة الطالــب أو ســحب الفصــل كامــالً إال بعــد مــي فصــل درايس عــى 

التحاقــه يف الجامعــة.

فقد املقعد الجامعي:
املــادة )32(: أ. يُعــّد الطالــب املتخلــف عــن التســجيل بعــد مــرور أســبوعني مــن بــدء الدراســة يف الفصــل 

الــدرايس حســب التقويــم الجامعــي املعتمــد فاقــداً ملقعــده الجامعــي.
ب. يحتفــظ الطالــب الــذي فقــد مقعــده الجامعــي بســجله األكادميــي ملــدة ســتة فصــول كحــد 

أقــى وخــالف ذلــك يلغــى ســجله األكادميــي يف الجامعــة.
ج. يجــوز للطالــب الــذي فقــد مقعــده الجامعــي أن يتقــدم بطلــب إلعــادة تســجيله يف الجامعــة، 
وينظــر مجلــس الكليــة يف إعــادة تســجيله إذا كانــت املــدة ال تزيــد عــن فصــل دراســــــــي واحــد 
ــل  ــى أن يكم ــل درايس، ع ــن فص ــرث م ــت أك ــس إذا كان ــي، وللمجل ــجله األكادمي ــظ بس ويحتف
للتعليــات  الدراســية املعمــول بهــا عنــد عودتــه ووفقــاً  التخــرج وفــق الخطــة  متطلبــات 
ــن األعــى واألدىن لســنوات التخــرج.  النافــذة، وتحســب مــدة الدراســة الســابقة ضمــن الحدي
ــد عــودة الطالــب عــن الخطــة التــي درس عليهــا،  ــة اختــالف الخطــة املعمــول بهــا عن ويف حال
يحســم فصــل درايس واحــد مــن الحــد األعــى لســنوات التخــرج مقابــل كل )15( ســاعة معتمــدة 

مــن املــواد التــي تحتســب للطالــب.
د. إذا قبل املجلس عذر الطالب تحسب فرة التخلف عن الجامعة تأجيالً.

هـــ. يجــوز للطالــب الــذي قبلــت عودتــه يف الجامعــة أو قــام بتأجيــل دراســته أن يتقــدم المتحــان غر 
مكتمــل للمــواد التــي تخلــف عــن أداء امتحاناتهــا النهائيــة بعــذر يقبلــه عميــد كليــة التخصــص 
قبــل مــدة فقــد املقعــد الجامعــي أو التأجيــل رشيطــة أال تزيــد مــدة فقــدان املقعــد )االنقطــاع( 
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أو التأجيــل عــن فصليــني دراســيني متتاليــني وأن يقــوم بتأديــة االمتحــان حســب املواعيــد 
املعلــن عنهــا يف الكليــة.

االنسحاب من الجامعة:
املــادة )33(: أ. إذا رغــب الطالــب االنســحاب مــن الجامعــة فعليــه أن يتقــدم بطلــب مــن خــالل النمــوذج 
ــن  ــر م ــع ع ــبوع الراب ــة األس ــل نهاي ــك قب ــجيل وذل ــول والتس ــرة القب ــر دائ ــد  إىل مدي املعتم
الفصــل الــدرايس األول أو الثــاين أو األســبوع الســابع مــن الفصــل الصيفــي املســجل بــه 
الطالــب، ويف هــذه الحالــة تثبــت لــه يف ســجله مالحظــة »منســحب مــن الجامعــة« ويعــد 

تســجيله يف الجامعــة ملغــى.
ــواردة يف )أ( أعــاله  ــة ال ب. إذا تقــدم الطالــب بطلــب االنســحاب مــن الجامعــة بعــد الفــرة الزمني

ــق. ــل الالح ــحاب للفص ــرب االنس فيعت
ــل مــي ســتة فصــول عــى انســحابه  ج. يجــوز للطالــب املنســحب مــن الجامعــة أن يتقــدم قب
بطلــب إىل املجلــس للنظــر يف إعــادة تســجيله يف نفــس التخصــص مــا مل ميكــن مفصــوالً 
منــه، فــإذا أعيــد تســجيله يحتفــظ بســجله األكادميــي كامــالً عــى أن يكمــل متطلبــات التخــرج 
وفــق الخطــة الدراســية املعمــول بهــا عنــد إعــادة تســجيله، ويف هــذه الحالــة تحســب لــه 
مــدة الدراســة الســابقة ضمــن الحــد األعــى للمــدة املســموح بهــا للحصــول عــى درجــة 

البكالوريــوس.
د. عــى الطالــب املنســحب مــن الدراســة يف الجامعــة أن يــربئ ذمتــه مــن الجامعــة قبــل البــت يف 

طلب انســحابه.
هـــ. تُســرد مــن الطالــب املنســحب مــن الدراســة الجامعيــة جميــع املنــح التــي قدمــت لــه يف أثنــاء 

فــرة دراســته بالجامعــة.

االنتقال من الجامعات األخرى:
ــاً مــن جامعــة معــرف بهــا إىل الجامعــة وفقــا ً  ــة غــر املفصولــني تأديبي املــادة )34(: يســمح بانتقــال الطلب

ــة: للــروط اآلتي
أ. أن يكــون معدلــه يف الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا مقبــوالً يف الكليــة املنتقــل إليهــا ســنة 

قبولــه يف تلــك الجامعــة.
أو معهــد عــاٍل يتبعــان نظــام املواظبــة )ال يقبــل  الطالــب مســجالً يف جامعــة  أن يكــون  ب. 

بهــا. معــرف  والتخصــص  الجامعــة  تكــون  أن  وعــى  االنتســاب( 
ج. أال تقــل النســبة املئويــة لعــدد الســاعات املعتمــدة التــي سيدرســها الطالــب عــن )50%( مــن 

مجمــوع ســاعات الخطــة الدراســية يف التخصــص املنقــول لــه الطالــب.
د. تحتســب للطالــب ومبوافقــة العميــد املــواد التــي نجــح فيهــا يف الجامعــة املنتقــل منهــا إذا 
كانــت ضمــن خطتــه الدراســية وحســب التعليــات واألســس املقــرة مــن وزارة التعليــم العــايل 
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والبحــث العلمــي األردنيــة.
هـــ. ال تحتســب عالمــات املــواد التــي ســبق للطالــب أن درســها يف جامعــة أخــرى ضمــن معدلــه 

ــة. ــي يف الجامع الراكم
و. مــع مراعــاة البنــد )ج( مــن هــذه املــادة يُقبــل الطالــب الــذي حصــل عــى درجــة البكالوريــوس من 
جامعــة معــرف بهــا يف أي تخصــص يف الجامعــة رشيطــة اســتيفاء رشوط القبــول املقــررة 
لهــذا التخصــص عــى أن يــدرس مــا ال يقــل عــن )50%( مــن مجمــوع ســاعات الخطــة الدراســية 

املعتمــدة للتخصــص يف الجامعــة.
يُقبــل الطالــب الــذي اجتــاز امتحــان الشــامل لكليــات املجتمــع األردنيــة يف التخصــص املناظــر  ز. 
رشيطــة أن تنطبــق عليــه أســس التجســر الصــادرة عــن وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي 

األردنيــة.
يُقبــل الطالــب الــذي أنهــى شــهادة دبلــوم كليــات املجتمــع الصــادرة مــن خــارج األردن رشيطــة  ح. 
أن تنطبــق عليــه أســس التجســر الصــادرة عــن وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي األردنيــة.
)15( ســاعة  التخريــج مقابــل كل  األعــى لســنوات  الحــد  يحســم فصــل درايس واحــد مــن  ط. 

للطالــب. معادلتهــا  تــم  معتمــدة 
يعامــل الطالــب املنتقــل معاملــة الطالــب املســتجد لغايــات التأجيــل واإلنــذار والفصــل مــن  ي. 

التخصــص.

االنتقال من تخصص إىل آخر يف الجامعة:
املــادة )35(: أ. يجــوز انتقــال الطالــب مــن تخصــص إىل آخــر يف الجامعــة إذا كانــت تنطبــق عليــه رشوط القبــول 

التــي تؤهلــه لاللتحــاق بالتخصــص الجديــد بعــد دفــع الرســوم الخاصــة بذلــك.
ــول والتســجيل عــى النــاذج املخصصــة لهــذا  ــرة القب ــر دائ ــات االنتقــال إىل مدي ب. تقــدم طلب

ــاً. ــد املنتقــل إليهــا الطالــب خطي الغــرض ومبوافقــة العمي
ج. عنــد انتقــال الطالــب إىل تخصــص آخــر تحتســب املــواد التــي درســها ونجــح بهــا، وضمــن 
مــواد الخطــة الدراســية للتخصــص املنتقــل إليــه، وتدخــل عالمــات تلــك املــادة يف املعــدل 

الفصــيل واملعــدل الراكمــي للطالــب.
ــتجد  ــب املس ــة الطال ــة معامل ــل الجامع ــر داخ ــص إىل آخ ــن تخص ــل م ــب املنتق ــل الطال د. يعام
ــدة  ــية املعتم ــة الدراس ــه الخط ــق علي ــص، وتطب ــن التخص ــل م ــذار والفص ــات اإلن ــك لغاي وذل

ــه. ــل إلي ــص املنتق ــا يف التخص ــول به واملعم

الدراسة خارج الجامعة:
املــادة )36(: يجــوز للطالــب يف الجامعــة دراســة مــا ال يزيــد عــى )12( ســاعة معتمــدة يف جامعــة أخــرى يف 
الفصــل الــدرايس العــادي، و)6( ســاعات يف الفصــل الــدرايس الصيفــي، وتحســب لــه هــذه 

ــة: ــروط اآلتي ــق ال ــاعات وف الس
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1. أن يكون الطالب منتظاً يف دراسته بالجامعة.
2. أن يكون الطالب قد أنهى ما ال يقل عن )36( ساعة معتمدة يف الجامعة.

3. أن تكــون دراســته يف الجامعــة التــي يرغــب الدراســة فيهــا باالنتظــام، ومعــرف بهــا لــدى وزارة 
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي األردنيــة.

4. أن يحصــل الطالــب عــى موافقــة خطيــة مســبقة وفــق النمــوذج املعتمــد لهــذا الغــرض مــن 
رئيــس القســم وعميــد الكليــة، عــى أن يتــم إعــالم مديــر دائــرة القبــول والتســجيل خطيــاً.

5. الحد األدىن لعالمة النجاح يف املواد املراد معادلتها هي )68%( أو ما يعادلها.
6. أن يكون الطالب منتظاً يف دراسته يف آخر فصلني دراسيني يف الجامعة.

7. يُعــد الطالــب الــذي يــدرس مــواد خــارج الجامعــة - يف فصــل اعتيــادي - مؤجــالً لذلــك الفصــل، 
وتطبــق عليــه تعليــات التأجيــل.

8. تســديد االلتزامــات املاليــة املرتبــة عــى الطالــب ودفــع رســوم الســاعات املعتمــدة ورســوم 
التســجيل املقــررة لتســجيل الفصــل املــراد دراســته خــارج الجامعــة.

9. أن تكون الدراسة مرة واحدة فقط.

املواد البديلة:
املــادة )37(: أ. للعميــد بعــد أخــذ رأي رئيــس القســم أن يوافــق عــى أن يــدرس الطالــب مادتــني بديلتــني بحــٍد 
أقــى عــى أن تكــون املــادة البديلــة ماثلــة للــادة األصليــة مــن حيــث عــدد الســاعات 
املعتمــدة أو أكــرث، وأال يكــون لهــا متطلــب ســابق مل يدرســه الطالــب، وذلــك يف الحــاالت 

ــة: اآلتي
1. إذا توقــف احتــال تخــرج الطالــب عــى مــادة واحــدة أو مادتــني إجباريتــني وكانــت أي منهــا 
غــر مطروحــة يف الفصــل الــذي يتوقــع أن يتخــرج فيــه أو كانــت مطروحــة ومتعارضــة مــع 

مــادة إجباريــة أو اختياريــة أخــرى مــن تخصصــه ســجلها الطالــب يف ذات الفصــل.
ــه الدراســية  ــة أو مادتــني مــن خطت ــب ثــالث مــرات أو أكــرث يف مــادة إجباري 2. إذا رســب الطال
ــه بدراســة مــادة بديلــة يف فصــل التخــرج. ــد الســاح ل بحــٍد أقــى، ويجــوز مبوافقــة العمي

ب. تكــون املــادة البديلــة مــن نفــس قســم املــادة اإلجباريــة املســتبدلة، ويف حــال تعــذر ذلــك 
ــوى  ــة يف محت ــون مطابق ــى أن تك ــرى ع ــة أخ ــن كلي ــك فم ــذر ذل ــة، وإن تع ــس الكلي ــن نف فم

ــن )%75(. ــل ع ــبة ال تق ــادة بنس امل
ج. تطبق تعليات املادة املعادة عى املادة البديلة.

د. إذا رســب الطالــب يف املــادة البديلــة وطرحــت املــادة األصيلــة يف الفصــل التــايل، عليــه 
دراســة املــادة األصيلــة وتطبــق عليهــا تعليــات املــادة املعــادة.

ه. إذا نجــح الطالــب يف املــادة البديلــة ومل يتخــرج يف ذلــك الفصــل ثــم طرحــت املــادة األصيلــة 
يعفــى مــن دراســتها.
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أحكام عامة:
ــراءات  ــب إج ــه حس ــجلني في ــة املس ــة للطلب ــرة األكادميي ــة الس ــص متابع ــم التخص ــوىل قس ــادة )38(: يت امل

يقرهــا املجلــس لهــذا الغــرض.

ــدى  ــة منــوذج خــاص ل ــة فصــل مــا، أن يقــوم بتعبئ ــذي يتوقــع تخرجــه يف نهاي ــب ال املــادة )39(: عــى الطال
ــرج  ــل التخ ــبق فص ــذي يس ــل ال ــة الفص ــا نهاي ــدة أقصاه ــص يف م ــرح التخص ــذي يط ــم ال القس
حيــث يتــوىل كل مــن القســم ومديــر دائــرة القبــول والتســجيل معــاً مهمــة التحقــق مــن اســتيفائه 

رشوط التخــرج.

املادة )40(: متنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إمتام املتطلبات اآلتية:
أ. النجــاح يف جميــع املــواد املطلوبــة للتخــرج يف الخطــة الدراســية والحصــول عــى معــدل 

تراكمــي ال يقــل عــن )2.00 نقطــة(.
ب. قضــاء املــدة املطلوبــة للحصــول عــى الدرجــة وعــدم تجــاوز املــدة القصــوى حســبا ورد مــن 

أحــكام يف املــادة )8( مــن هــذه التعليــات.
ج. إمتام املتطلبات األخرى التي تقتضيها الخطة التي يتخرج مبوجبها الطالب.

د. أن يقــي الطالــب آخــر فصليــني دراســيني مبــا فيهــا الفصــل املتوقــع تخرجــه فيــه بالجامعــة 
باســتثناء الفصــل الصيفــي.

هـ. أن يحصل عى وثيقة تثبت براءة ذمته من الجامعة.

املــادة )41(: ال يُقبــل عــذر الطالــب بعــدم علمــه بهــذه التعليــات أو بعــدم اطالعــه عــى النــرات الصــادرة عــن 
الجامعــة، أو مــا ينــر عــى لوحــة إعالناتهــا فيــا يتعلــق بهــذه التعليــات.

املــادة )42(: يتــم الــرصف بأمــر مــن الرئيــس وفقــاً للنظــام املــايل ويف حــدود املوازنــة العامــة املعتمــدة، 
وضمــن خطــة العمــل املقدمــة وبعــد التدقيــق مــن وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخــيل.

والتســجيل  القبــول  دائــرة  ومديــر  األكادمييــة  األقســام  ورؤســاء  الكليــات  وعمــداء  الرئيــس   :)43( املــادة 
التعليــات. هــذه  تنفيــذ  عــن  مســؤولون 

املادة )44(: يبت املجلس يف الحاالت التي مل يرد نص بخصوصها يف هذه التعليات.

املادة )45(: ال يجوز تعديل هذه التعليات أو إلغاؤها إال بقرار من مجلس األمناء.

املادة )46(: تعد هذه التعليات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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تعليمات منح درجة الماجستير

املــادة )1(:   تســمى هــذه التعليــات »تعليــات منــح درجــة املاجســتر« يف جامعــة الــرق األوســط ســنة 
2017، ويعمــل بهــا اعتبــاراً مــن تاريــخ إقرارهــا.

ــا  ــة له ــاين املخصص ــات املع ــذه التعلي ــا وردت يف ه ــة حيث ــارات اآلتي ــات والعب ــون للكل ــادة )2(:   يك امل
أدنــاه، مــا مل تــدل القرينــة عــى غــر ذلــك:

:   جامعة الرق األوسط. الجامعة  
:   مجلس عمداء الجامعة. مجلس العمداء  

:   مجلس الدراسات العليا. املجلس   
:   عادة الدراسات العليا والبحث العلمي. العادة   
:   عميد الدراسات العليا والبحث العلمي. العميد    

:   الكلية التي تقدم برامج دراسات عليا. الكلية    
:   أي قسم يف الكلية. القسم    

:   لجنة الدراسات العليا يف الكلية. لجنة الكلية   
:   لجنة الدراسات العليا يف القسم. لجنة القسم   

:   عضو هيئة التدريس الذي يرشد طلبة الدراسات العليا  املرشد األكادميي  
                                                           أكادمييًا وتعينه لجنة القسم.

:   الفصل الدرايس األول أو الثاين من كل عام جامعي. الفصل الدرايس العادي  
:   عضو هيئة التدريس الذي يرف عى رسالة الطالب. املرف  

متطلبات الحصول عىل الدرجة:
املــادة )3(:   تكــون متطلبــات الحصــول عــى درجــة املاجســتر )33( ســاعة معتمــدة حــداً أدىن حســب الخطــة 
الشــامل  وتــوزع هــذه املتطلبــات وفقــاً ملســارْي  العمــداء،  يقرهــا مجلــس  التــي  الدراســية 

والرســالة عــى النحــو اآليت:
أوالً: برنامج املاجستر )مسار الشامل(:

 أ. دراســة املــواد اإلجباريــة بنجــاح، وهــي )24( ســاعة معتمــدة مــن مســتوى )700( مــن 
بينهــا مــادة تختــص مبنهجيــة البحــث العلمــي، ومــادة مــروع بحــث بواقــع )3( ســاعات 

ــكل منهــا. معتمــدة ل
 ب. دراسة )9( ساعات معتمدة بنجاح من املواد االختيارية من مستوى )700(.

 ج. النجــاح يف االمتحــان الشــامل بعــد إنهــاء جميــع املــواد املطلوبــة بنجــاح ومبعــدل  
تراكمــي ال يقــل عــن )3 نقــاط(.
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ثانياً: برنامج املاجستر )مسار الرسالة(:
 أ. دراســة املــواد اإلجباريــة بنجــاح، وهــي )15( ســاعة معتمــدة مــن مســتوى )700( تتضمــن 

ثــالث ســاعات معتمــدة حــداً أدىن، تختــص مبنهجيــة البحــث العلمــي.
 ب. دراسة )9( ساعات معتمدة بنجاح من املواد االختيارية من مستوى )700(.

 ج. إعــداد رســالة جامعيــة يخصــص لهــا )9( ســاعات معتمــدة، والنجــاح يف مناقشــتها بعــد 
إنهــاء جميــع املــواد املطلوبــة بنجــاح ومبعــدل تراكمــي ال يقــل عــن )3.00 نقــاط(.

ــاً:    أ. يجــوز للطالــب بتوصيــة مــن املرشــد األكادميــي، وبتنســيب لجنــة القســم، وقــرار مــن  ثالث
لجنــة الكليــة دراســة مــا ال يزيــد عــى )3( ســاعات معتمــدة مــن خــارج خطتــه الدراســية 
مــن مســتوى )700( رشيطــة أن تكــون ذات عالقــة بالتخصــص، بحيــث تحتســب لــه مــن 

ضمــن املــواد االختياريــة.
ــى  ــاًء ع ــا بن ــيب منه ــة وبتنس ــم والكلي ــا القس ــا لجنت ــة تقدره ــاالت خاص ــوز يف ح ب. يج
توصيــة مــن املرشــد األكادميــي واملــرف وبقــرار مــن املجلــس دراســة مــادة اختياريــة 
مــن الخطــة تكــون بديلــة عــن مــادة إجباريــة غــر مطروحــة أو متعارضــة مــع مــادة إجباريــة 

أخــرى رشيطــة:
1. أنــه مل يتبقــى للطالــب ســوى دراســة مــادة واحــدة مــن قامئــة املــواد اإلجباريــة يف 

آخــر فصــل درايس إلنهــاء املــواد.
2. أال تكــون املــادة املســتبدلة مــن ضمــن املــواد األساســية ذات الجانــب التطبيقــي 

للتخصــص.
ج. عنــد طــرح مــواد )موضوعــات خاصــة( ضمــن الخطــط الدراســية تحتســب املــادة للطالب 

مــرة واحــدة فقــط ولــو اختلفــت املوضوعات.

املواد االستدراكية:
مرحلــة   يف  لتخصصــه  مغايــر  تخصــص  يف  املاجســتر  برنامــج  يف  الطالــب  قبــول  عنــد  أ.    :)4( املــادة 
البكالوريــوس، يحــدد القســم املــواد االســتدراكية الالزمــة لــه مــن مــواد مســتوى البكالوريــوس 
التــي يراهــا رضوريــة لرفــع املســتوى العلمــي للطالــب، عــى أال تزيــد عــن )9( ســاعات معتمدة، 
ــة وقــرار  وتحــدد هــذه املــواد يف طلــب القبــول، ويجــوز بتنســيب مــن لجنتــي القســم والكلي
مــن املجلــس إعفــاء الطالــب مــن دراســتها جزئيــاً إذا توافــرت بيانــات توضيحيــة عــن كفايــة 

ــابقة. ــة الس ــب يف املرحل الطال
ــوس  ــة البكالوري ــه يف درج ــون تخصص ــذي يك ــب ال ــن الطال ــتدراكية م ــواد اس ــب أي م ب. ال تطل
ــه. ــل في ــذي قُب ــتر ال ــج املاجس ــل يف برنام ــس الحق ــن نف ــص م ــه أو التخص ــص ذات ــو التخص ه
ج. ال تحســب ســاعات املــواد االســتدراكية ضمــن الســاعات املعتمــدة املطلوبــة لنيــل الدرجــة، 

وتظهــر هــذه املــواد يف الكشــف دون عالمــات )ناجــح، راســب(.



دليل الطالب

41

ــة العــام الجامعــي  د.  عــى الطالــب أن ينهــي املــواد االســتدراكية بنجــاح يف موعــد أقصــاه نهاي
األول اللتحاقــه بالربنامــج.

مدة الدراسة:
املــادة )5(:   أ.    الحــد األعــى ملــدة الحصــول عــى درجــة املاجســتر ســتة فصــول دراســية قابلــة للتمديــد ملــدة  
فصلــني دراســيني باســتثناء الفصــل الصيفــي، وذلــك مبوافقــة مجلــس العمــداء، ويجــوز 
ــي  ــائل الت ــى الرس ــالت ع ــتكال التعدي ــع الس ــل درايس تاس ــد لفص ــداء التمدي ــس العم ملجل
متــت مناقشــتها يف الفصــل الــدرايس الثامــن أو لتعــذر مناقشــة الرســالة يف الفصــل الثامــن 

لعــذر قهــري يقــرره املجلــس أو لتــدارك حالــة الــرورة.
ب. ال يجــوز أن تزيــد مــدة التأجيــل واالنســحاب بعــذر مبجموعهــا عــى فصليــني دراســيني وال 
تحســب هــذه املــدة ضمــن الحــد األعــى ملــدة الحصــول عــى الدرجــة، وتصــدر موافقــة عــن 

العميــد لفصــل درايس واحــد وعــن مجلــس العمــداء لفصــل درايس ثــاٍن.
ج. الحد األدىن ملدة الدراسة للحصول عى درجة املاجستر ثالثة فصول دراسية.

العبء الدرايس:
ــبء  ــد األدىن للع ــون الح ــتر يك ــة املاجس ــى درج ــول ع ــدة الحص ــى مل ــد األع ــاة الح ــع مراع ــادة )6(:  أ.   م امل
الــدرايس يف كل مــن الفصــل األول والثــاين )6( ســاعات معتمــدة، والحــد األعــى )12( ســاعة 

معتمــدة، وتحســب ســاعات الرســالة مــن ضمــن العــبء الــدرايس.
ب. يكــون الحــد األعــى للعــبء الــدرايس يف الفصــل الصيفــي )6( ســاعات معتمــدة، ويجــوز رفعــه 

إىل )9( ســاعات مبوافقــة املجلس.
ج. يجــوز يف كل مــن الفصــل األول والثــاين أن يكــون الحــد األدىن للعــبء الــدرايس )3( ســاعات 

يف حــاالت خاصــة يقرهــا العميــد.
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القبــــول:
املادة )7(: رشوط القبول:

أوالً: رشوط عامة:
 أ.   أن يكــون املتقــدم حاصــالً عــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة أو معهــد أو مركــز علمــي 

معــرف بهــا وبتقديــر ال يقــل عــن »جيــد« أو مــا يعادلــه.
ــة  ــدوام املطلوب ــاعات ال ــن س ــن )75%( م ــل ع ــا ال يق ــى م ــب ع ــه واظ ــدم أن ــت املتق ب. أن يثب

ــوس. ــة البكالوري ــى درج ــول ع للحص
ج . يف حــال عــدم اكتــال املقاعــد املخصصــة ألي برنامــج ماجســتر حســبا ورد يف البنــد 
ــول مــن إجــايل املقاعــد  ــد عــى النســبة التــي تحددهــا أســس القب ــول مــا ال يزي )أ( يجــوز قب

للحاصلــني عــى:
الســاعات  يزيــد عــدد  أال  بتقديــر ال يقــل عــن جيــد جــداً رشيطــة  العــايل  الدبلــوم  1. درجــة 
املحتســبة عــن )9( ســاعات معتمــدة، وأن يكــون برنامــج الدبلــوم العــايل الــذي حصــل عليــه 
الطالــب صــادراً مــن إحــدى الجامعــات األردنيــة أو مــا يعادلهــا، وال تحســب أي ســاعات مــن 

ــي. ــي أو التدريب ــيل أو املهن ــوم التأهي ــج الدبل برنام
2. درجــة البكالوريــوس بتقديــر مقبــول أو مــا يعادلــه رشيطــة أن يــدرس الطالــب )3( مــواد مــن 
خطــة برنامــج املاجســتر يف الفصــل األول يحددهــا القســم املــراد االلتحــاق بــه مــن املواد 
ــك  ــني يف ذل ــة املقبول ــع الطلب ــدة لجمي ــون موح ــث تك ــي، بحي ــر نظام ــاً غ ــة طالب اإلجباري
الربنامــج. وأن يجتــاز الطالــب املــواد الثــالث بنجــاح وبعالمــة   ب-حــداً أدىن ألي منهــا عــى 
أال يقــل املعــدل الراكمــي عــن )3.00 نقــاط( وعندهــا يصبــح الطالــب نظاميــاً، وتحســب لــه 
هــذه املــواد ضمــن املــواد املقــررة يف خطتــه، فــإن مل يحقــق هــذا الــرط كامــالً يلغــى 
قبولــه يف الجامعــة، وميكــن لــه االلتحــاق بالجامعــة برقــم جديــد ويف تخصــص جديــد رشط 
عــدم معادلــة أي مــادة مــن املــواد التــي أخذهــا ســابقاً ســواء مــن داخــل الجامعــة أو خارجهــا.
د.  1. عــى الطالــب املتقــدم بطلــب التحــاق لربامــج املاجســتر إرفــاق شــهادة تبــني اجتيــازه 
العــايل  التعليــم  اللغــة اإلنجليزيــة وفــق األســس املعتمــدة مــن وزارة  المتحــان قــدرات 

والبحــث العلمــي األردنيــة عــى النحــو اآليت:

 توفل iBTالتخصصات
االمتحان املكافئ 

للغة اإلنجليزية
IELTS

59505.5اإلنسانية
69656.5العلمية

90756.5اللغة اإلنجليزية
69655.5إدارة األعال
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اإلنجليزيــة دراســة مــادة  اللغــة  امتحــان قــدرات  بنجــاح  الذيــن مل يجتــازوا  الطلبــة  2. عــى 
ــاق  ــن االلتح ــل األول م ــالل الفص ــة خ ــدة يف الجامع ــاعات معتم ــع )6( س ــتدراكية بواق اس

بالربنامــج والنجــاح فيهــا حســب الحــد األدىن املطلــوب للقبــول يف التخصصــات.
3. ينظر املجلس يف اعتاد امتحانات كفاية معتمدة دولياً للغات أجنبية أخرى.

هـ. ال يقبل الطالب يف برنامجني دراسيني يف آن واحد يف أي مرحلة من مراحل دراسته.
و.  ال يقبــل يف الربنامــج مــن كان قــد فصــل منــه أو صــدرت بحقــه عقوبــة الفصــل التأديبــي يف 

مرحلــة البكالوريــوس.
ز.   يجوز قبول طلبة يف برنامج املاجستر يف الفصل الصيفي.

ح. أال يكون الطالب قد فصل من الربنامج الذي يطلب االلتحاق به.
ط. يعــد مســارا برنامــج املاجســتر )الرســالة والشــامل( يف التخصــص نفســه برنامجــاً واحــداً وال 

يجــوز للطالــب الــذي فصــل مــن أحــد املســارين أن يقبــل يف املســار اآلخــر. 
ي. ال يجــوز للطالــب االنتقــال مــن الربنامــج الــذي انتظــم للدراســة فيــه إىل برنامــج آخــر يف 
الجامعــة إال مبوافقــة املجلــس وبتوصيــة مــن القســم وتنســيب مــن الكليــة املنتقــل إليهــا، 

رشيطــة اســتيفاء رشوط القبــول يف الربنامــج الــذي يرغــب يف االنتقــال إليــه.
 ثانياً: رشوط خاصة:

 أ.   يجــوز لقســم التخصــص وضــع رشوط خاصــة إضافيــة لاللتحــاق بالربنامــج الــذي يطرحــه ذلــك 
القســم عــى أال تتعــارض هــذه الــروط مــع اإلطــار العــام لربامــج الدراســات العليــا وهــذه 

ــات. التعلي
 ب.  يجــب أن تظهــر هــذه الــروط بوضــوح يف الخطــة الدراســية املقدمــة لالعتــاد، وتعــد جــزءاً 

منهــا. وأن يقرّهــا مجلــس العمــداء قبــل تقدميهــا لالعتــاد.
 ج. يجوز أن تتضمن الروط الخاصة امتحانات معدة من األقسام مبوافقة املجلس.

آلية القبول:
املــادة )8(:  أ.     تقــدم طلبــات االلتحــاق بربامــج املاجســتر عــى النمــوذج املعــد لهــذا الغــرض محــدداً املســار 
الــذي يرغــب االلتحــاق بــه )الشــامل أو الرســالة( إىل دائــرة القبــول والتســجيل خــالل الفــرة التــي 

تحددهــا العــادة، وترفــق بتلــك الطلبــات الوثائــق الثبوتيــة الالزمــة جميعهــا.
ب. تحــول طلبــات االلتحــاق بالربنامــج إىل الكليــة املعنيــة للتنســيب بالقبــول أو الرفــض، ورفعهــا 

إىل املجلــس للمصادقــة عليهــا وإصــدار قوائــم بأســاء املقبولــني يف الربنامــج.
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االنتقال والتحويل:
املادة )9(:  أ. يجوز تحويل دراسة الطالب من برنامج ماجستر إىل آخر يف الجامعة وفق الرطني اآلتيني:

1.  اســتيفاؤه رشوط القبــول يف الربنامــج الــذي يرغــب يف التحويــل إليــه وتوافــر مقعــد شــاغر 
لــه.

2. أال يقل معدله الراكمي عن )3.00 من 4.00 نقاط(.
ب. يجــوز انتقــال الطالــب مــن برنامــج ماجســتر يف جامعــة أخــرى إىل الربنامــج نفســه أو إىل برنامج 
آخــر يف الجامعــة رشيطــة اســتيفائه رشوط القبــول يف الربنامــج الــذي يرغــب يف االنتقــال إليــه 
وتوافــر مقعــد شــاغر لــه، وأال يقــل معدلــه الراكمــي عــن )3.00 مــن 4.00 نقــاط( أو مــا يعادلــه 

يف حــال رغبتــه يف االلتحــاق بربنامــج التخصــص نفســه املنتقــل منــه الطالــب.

املادة )10(: إجراءات التحويل:
 أ. تقدم طلبات االنتقال والتحويل لدائرة القبول والتسجيل عى النموذج املقرر لهذا الغرض.

 ب. تتــم املوافقــة عــى قــرار االنتقــال أو التحويــل بقــرار مــن العميــد وبتنســيب مــن عميــد كليــة 
التخصــص وتوصيــة مــن رئيــس القســم املعنــي.

 ج. يشرط يف املواد التي درسها الطالب يف جامعة أخرى ويرغب يف احتسابها ما يأيت:
ــادة أو  ــدة مل ــاعات املعتم ــدد الس ــوى وع ــتوى واملحت ــث املس ــن حي ــة م ــون مكافئ 1. أن تك
مــواد يف الخطــة الدراســية املقــررة، عــى أال تقــل نســبة محتواهــا العلمــي عــن )75%( مــن 

املــادة املناظــرة.
2. أال يقل تقدير الطالب يف كل منها عن )3.00 من 4.00 نقاط( أو ما يعادلها.

د. تحســب للطالــب وبنــاًء عــى رغبتــه عنــد انتقالــه مــن جامعــة أخــرى أو تحويلــه مــن برنامــج إىل 
برنامــج آخــر داخــل الجامعــة املــواد التــي كان درســها عــى النحــو اآليت:

1. املــواد التــي درســها يف الربنامــج الســابق وتــم احتســابها أو معادلتهــا للطالــب يف حــال 
التحويــل مــن برنامــج إىل برنامــج آخــر داخــل الجامعــة. وتدخــل يف معدلــه الراكمــي.

2. املــواد التــي كان درســها يف الربنامــج الســابق يف جامعــة أخــرى وتــم احتســابها وال تدخــل 
ــي. ــه الراكم يف معدل

3. ال يجــوز أن يزيــد عــدد الســاعات املحتســبة عــى )9( ســاعات معتمــدة للطالــب املنتقــل مــن 
جامعــة أخــرى و)12( ســاعة معتمــدة للطالــب املقبــول يف برنامــج املاجســتر يف الجامعــة 
وســبق لــه أن درس مــواد خاصــة يف الجامعــة، أو الطالــب املحــول مــن برنامــج إىل برنامــج 

آخــر داخــل الجامعــة.
هـــ. ال يجــوز احتســاب أي مــواد مــن خــارج الخطــة الدراســية التــي التحــق الطالــب عــى أساســها إال 

إذا نُــّص عــى ذلــك حســب مــا ورد يف الفقــرة ثالثــاً/أ مــن املــادة )3( مــن هــذه التعليــات.
ــابقاً  ــا س ــا يعادله ــها أو درس م ــتوى )700 أو 900( درس ــن مس ــب أي مــادة م ــب للطال و. ال تحس
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وحصــل مبوجــب ذلــك عــى درجــة علميــة أخــرى. ويف جميــع األحــوال تتــم املوافقــة عــى 
ــني. ــة املعني ــم والكلي ــّي القس ــن لجنت ــة م ــى توصي ــاءً ع ــس بن ــن املجل ــرار م ــواد بق ــاب امل احتس
ز. يحســم فصــل درايس واحــد مــن الحــد األعــى ملــدة الحصــول عــى الدرجــة للطالــب مقابــل كل 

)9( ســاعات معتمــدة احتســبت.

املــادة )11(: أ.  مــع مراعــاة املــادة )10( مــن هــذه التعليــات للطالــب امللتحــق بربنامــج الدراســات العليــا يف 
الجامعــة أن يــدرس مــا ال يزيــد عــى )6( ســاعات معتمــدة يف برنامــج ماثــل يف جامعــة أخــرى 
رشيطــة الحصــول عــى موافقــة مســبقة مــن املجلــس بنــاًء عــى توصيــة مــن لجنتــّي القســم 

والكليــة املختصتــني رشيطــة أال يزيــد مجمــوع ســاعات املعادلــة للطالــب عــى )9( ســاعات.
ب. ال تحسب عالمات هذه املواد ضمن املعدل الراكمي.

املــادة )12(: أ. يجــوز تحويــل الطالــب مــن مســار إىل آخــر بقــرار مــن املجلــس بنــاًء عــى تنســيب مــن لجنتــي 
القســم والكليــة، وتحتســب لــه املــواد التــي درســها ضمــن الخطــة الدراســية املقــرَة جميعهــا، 
يكــون معدلــه  أن  للطالــب رشيطــة  الراكمــي  املــواد يف املعــدل  تلــك  وتدخــل عالمــات 
ــالة. ــار الرس ــل إىل مس ــة التحوي ــرف يف حال ــر م ــة تواف ــل، رشيط ــى األق ــاط ع ــي )3( نق الراكم

ب. يجوز للطالب أن يحول من مسار إىل آخر مرة واحدة فقط.

املواد والعالمات واالمتحانات
املــادة )13(: أ.  الحــد األدىن لعالمــة النجــاح يف كل مــادة مــن مــواد برامــج املاجســتر )ج+( وتكــون أدىن عالمــة 

تســجل للطالــب )ج( صفــراً جامعياً.
ب . عالمــة النجــاح يف املــواد االســتدراكية هــي )ج( وال تحســب هــذه الســاعات ضمــن الســاعات 
املعتمــدة املطلوبــة لنيــل درجــة املاجســتر، وتظهــر هــذه املــواد يف الكشــف دون عالمــات 

)ناجــح، راســب(.

املــادة )14(: يجــوز للطالــب إعــادة دراســة مادتــني عــى األكــرث بســبب الرســوب أو لرفــع معدلــه الراكمــي 
ضمــن خطتــه الدراســية طيلــة مــدة الدراســة، وتحتســب لــه العالمــة العليــا يف املعــدل الراكمــي 

وتبقــى األخــرى يف ســجله األكادميــي.

ــية  ــه الدراس ــق خطت ــا وف ــة جميعه ــب يف الجامع ــها الطال ــي يدرس ــواد الت ــات امل ــب عالم ــادة )15(: تحتس امل
نجاحــاً أو رســوباً يف معدلــه الراكمــي يف ذلــك الفصــل وتســجل العالمــات واملعــدل يف ســجله 

األكادميــي.
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املادة )16(: يكون توزيع عالمات االمتحانات عى النحو اآليت:
أ. أعــال الفصــل وتشــمل امتحانــاً تحريريــاً واحــداً نصــف فصــيل عــى األقــل ويرصــد لــه نصــف 
عالمــة أعــال الفصــل وهــي )30%( وأعــاالً أخــرى تتضمــن اختبــاراً ثانيــاً وتقاريــراً وبحوثــاً 
وعروضــاً يرصــد لهــا )30%( مــن العالمــة، وبذلــك يكــون مجمــوع أعــال الفصــــل )60%( مــن 

ــة للــادة. العالمــة اإلجالي
ب. عالمة لالمتحان النهايئ ويخصص له )%40(.

يســتثنى مــا ورد يف البنديــن )أ، ب(: املروعــات، واملختــربات، والتصاميــم، والرســومات،  ج. 
ــر  ــا معاي ــون له ــدة، إذ تك ــاعات معتم ــا س ــي له ــيل الت ــب العم ــة، والتدري ــارات العملي واالختب

ــة. وعالمــة تحددهــا األقســام املعني

املادة )17(:  يخصص لعالمات املادة بالحروف النقاط املبينة عى النحو اآليت:

النقاطالعالمة

4.00أ
3.75أ-

3.50ب+
3.00ب

2.75ب-
2.50ج+
2.00ج

املادة )18(: يخصص لعالمات املعدل الفصيل والراكمي بالحروف النقاط املبينة عى النحو اآليت:

التقديرالنقاط

ممتاز4.00-3.65
جيد جدا3.64-3.00ً

ضعيفأقل من 3.00

املــادة )19(: يكــون االمتحــان الشــامل ذا طبيعــة شــاملة تكامليــة، يهــدف إىل قيــاس قــدرة الطالــب عــى 
الربــط بــني املفاهيــم املختلفــة األساســية واملتقدمــة التــي اكتســبها مــن مختلــف املعــارف، 

وتوظيفهــا يف حــل املشــكالت العلميــة والتطبيقيــة يف ميــدان تخصصــه.



دليل الطالب

47

املادة )20(: تتوىل لجنة القسم:
أ. تحديــد مــواد التخصــص التــي يشــملها االمتحــان الشــامل عــى أال يقــل عددهــا عــن ثالثــة، وال 
تزيــد عــن خمســة، وأن يكــون مــن ضمنهــا عــى األقــل ثالثــة مــواد إجباريــة، وتعلــن املــواد 

ــل.  ــى األق ــد ع ــل درايس واح ــان بفص ــد االمتح ــل موع ــة قب للطلب
ب. التوصيــة إىل لجنــة الكليــة بتشــكيل لجنــة االمتحــان الشــامل يف القســم، وتتكــون مــن ثالثــة 
أعضــاء إىل خمســة مبــن فيهــم رئيســها، وتتــوىل مســؤولية إعــداد األســئلة وتصحيــح اإلجابــات، 

ويصــدر القــرار بتشــكيل اللجنــة مــن املجلــس. 
ج. تنســيب نتائــج االمتحــان الشــامل للجنــة الكليــة لدراســتها والتوصيــة بشــأنها إىل املجلــس 

إلقرارهــا.

ــة  ــدة كل جلس ــتني، م ــد يف جلس ــوم واح ــان يف ي ــني تقدم ــن ورقت ــامل م ــان الش ــون االمتح ــادة )21(: يتك امل
منهــا )3( ســاعات، ويعقــد مرتــني يف العــام الجامعــي وفــق التقويــم الجامعــي املعتمــد، وعــى 

الطالــب أن يتقــدم لالمتحــان حســب النمــوذج املعــد لذلــك.

املــادة )22(: أ.  يتقــدم الطالــب لالمتحــان الشــامل بعــد إنهائــه جميــع متطلبــات الخطــة الدراســية بنجــاح 
رشيطــة أال يقــل معدلــه الراكمــي عــن )3.00 نقــاط(.

ب. إذا توقــف تقديــم الطالــب لالمتحــان الشــامل عــى النجــاح يف مــادة إجباريــة واحــدة غــر 
مطروحــة يف الفصــل، أو كانــت مطروحــة ومتعارضــة مــع مــادة إجباريــة أخــرى، فيمكــن بقــرار 
مــن املجلــس وبنــاًء عــى توصيــة مــن لجنتــي القســم والكليــة دراســة مــادة بديلــة مــن املــواد 
االختياريــة للربنامــج. رشيطــة أال تكــون املــادة املســتبدلة مــن ضمــن املــواد األساســية ذات 

الجانــب التطبيقــي للتخصــص.
ج. إذا رســب الطالــب يف االمتحــان الشــامل للمــرة األوىل ميكنــه التقــدم لهــذا االمتحــان مــرة ثانيــة 

ضمــن املــدة القصــوى للحصــول عــى درجــة املاجســتر.
د. تكــون عالمــة النجــاح يف االمتحــان الشــامل )75%( عــى األقــل وإذا رســب الطالــب يف املــرة 

الثانيــة:
1. يفصل من برنامج املاجستر.

2. مينح شهادة دبلوم الدراسات العليا.
هـــ. تســجل نتيجــة الطالــب يف االمتحــان الشــامل يف كشــف عالماتــه بعبــارة ناجــح أو راســب يف 

كل مــرة يتقــدم فيهــا لالمتحــان.
و. يتــم اعتــاد نتيجــة الطالــب يف االمتحــان وكذلــك تنســيب املجلــس لتخريــج الطالــب مــن 
مجلــس العمــداء بنــاًء عــى توصيــة لجنــة القســم ولجنــة الكليــة حســب النمــوذج الصــادر عــن 

العــادة.
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املــادة )23(: تطبــق تعليــات منــح درجــة البكالوريــوس عــى الحــاالت التــي مل يــرد فيهــا نــص يف هــذه 
واملعــدالت. والعالمــات  باالمتحانــات  يتعلــق  فيــا  التعليــات 

املواظبة:
املادة )24(: أ. إذا تجاوز غياب الطالب دون عذر يقبله عميد كلية التخصص )20%( من مجموع الساعات 

ــه يف تلــك املــادة )ج(،  املقــررة ألي مــادة، يحــرم مــن التقــدم لالمتحــان النهــايئ وتعــد عالمت
ــك  ــة ذل ــل نتيج ــوال تدخ ــع األح ــة. ويف جمي ــت إجباري ــادة إذا كان ــك امل ــة تل ــادة دراس ــه إع وعلي
ــل. ــذار والفص ــراض اإلن ــي ألغ ــيل والراكم ــب الفص ــات الطال ــدل عالم ــاب مع ــوب يف حس الرس
ب. إذا تجــاوز غيــاب الطالــب بعــذر يقبلــه عميــد كليــة التخصــص )20%( مــن مجمــوع الســاعات 
ــر  ــة مدي ــد الكلي ــغ عمي ــه يعــّد منســحباً مــن املــادة أو املــواد ويبل املقــررة ملــادة أو أكــرث فإن

ــرة القبــول والتســجيل بذلــك. دائ
ج. يتــم احتســاب الغيــاب اعتبــاراً مــن املحــارضة األوىل لبــدء التدريــس ويحتســب الغيــاب للطلبــة 
الجــدد الذيــن تــم قبولهــم بعــد بــدء التدريــس اعتبــاراً مــن تاريــخ قبولهــم، أمــا الطلبــة املتأخــرون 

يف التســجيل يعــد لهــم مــدة التأخــر غيــاب دون عــذر للفــرة التــي ســبقت تســجيلهم.
د. يشــرط يف العــذر املــريض أن يكــون بشــهادة صــادرة عــن طبيــب عيــادة الطلبــة يف الجامعــة أو 
عيــادة معتمــدة منــه أو صــادرة عــن مستشــفى معتمــد مــن الجامعــة، وأن تقــدم هــذه الشــهادة 
إىل عميــد الكليــة خــالل مــدة ال تتجــاوز أســبوعني مــن تاريــخ انقطــاع الطالــب عــن املواظبــة، 
ويف الحــاالت القاهــرة األخــرى يقــدم الطالــب مــا يثبــت عــذره القهــري خــالل أســبوع مــن تاريــخ 

زوال أســباب الغيــاب.

املادة )25(: تري تعليات منح درجة البكالوريوس يف الجامعة عى إجراءات تقديم العذر املريض.

املــادة )26(: أ. كل مــن يتغيــب عــن االمتحــان النهــايئ املعلــن عنــه بعــذر يقبلــه عميــد كليــة التخصــص تســجل 
لــه مالحظــة )غــر مكتمــل(، ويبلــغ القــرار بقبــول العــذر ملــدرس املــادة إلجــراء امتحــان معــوض 
للطالــب يف مــدة أقصاهــا أســبوعان مــن بدايــة الفصــل التــايل للفصــل الــذي مل يتقــدم فيــه 
إال إذا كان الفصــل التــايل مؤجــالً رســمياً أو كان الطالــب منقطعــاً عنــه بعــذر، ويف تلــك الحالــة 

يعقــد االمتحــان يف الفصــل التــايل للفصــل املؤجــل.
ب. يجــوز للطالــب املؤجــل أو املنقطــع عــن الدراســة التقــدم المتحانــات غــر مكتمــل يف مــدة ال 

تزيــد عــى فصلــني دراســيني مــع مراعــاة البنــد )أ( مــن هــذه املــادة.
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االنسحاب:
املــادة )27(: أ. 1. يســمح للطالــب باالنســحاب مــن دراســة مــادة أو أكــرث خــالل مــدة أقصاهــا نهايــة األســبوع 
ــت يف  ــي، وتثب ــل الصيف ــدء الفص ــن ب ــابع م ــبوع الس ــل، واألس ــدء الفص ــن ب ــر م ــع ع الراب

ســجله مالحظــة )منســحب(، مــع مراعــاة العــبء الــدرايس للطالــب.
2. يتــم االنســحاب يف هــذه الحالــة حســب منــوذج خــاص تُعــده دائــرة القبــول والتســجيل، 
ويتضمــن هــذا النمــوذج تنســيب مــدرس املــادة ورئيــس القســم املختــص واعتــاد مديــر 

ــرة القبــول والتســجيل. دائ
ب. مــع مراعــاة املــادة )5/ج( يُعــّد الطالــب الــذي يتجــاوز مجمــوع غيابــه بعــــذر يقبلــــه عميــد كليــة 

التخصــص )20%( مــن الســاعات املقــررة ملــواد الفصــل منســحباً مــن ذلــك الفصــل.
ج. يجــوز لعميــد كليــة التخصــص املوافقــة عــى انســحاب الطالــب مــن جميــع املــواد التــي 
ســجلها يف الفصــل، رشيطــة تقديــم طلــب االنســحاب قبــل بــدء االمتحانــات النهائيــة وتثبــت 

ــة. ــل مؤجل ــك الفص ــته لذل ــد دراس ــحب(، وتع ــة )منس ــجله مالحظ يف س
د.  ال يحق للطالب اسرداد الرسوم عن املواد التي انسحب منها.

هـــ. 1. يجــوز للعميــد أن يوافــق عــى انســحاب الطالــب بشــكل نهــايئ مــن الربنامــج الــذي قبــل فيــه 
رشيطــة أن يتــم تقديــم طلــب االنســحاب النهــايئ قبــل بــدء االمتحانــات النهائيــة.

2. ال يجــوز للطالــب املنســحب مــن برنامــج املاجســتر أن يقبــل يف الربنامــج نفســه مــرة أخــرى 
إذا كان معدلــه الراكمــي وقــت االنســحاب أقــل مــن )3.00 نقــاط(.

ــب  ــدم بطل ــه أن يتق ــة فعلي ــودة إىل الدراس ــة الع ــن الجامع ــحب م ــب املنس ــب الطال 3. إذا رغ
العــودة إىل الجامعــة ويبــت مجلــس العمــداء بالطلــب، ويف هــذه الحالــة يحتفــظ الطالــب 
بســجله األكادميــي كامــالً، وتحســب مــدة فقــدان املقعــد )االنقطــاع( مــن الحــد األعــى 
للحصــول عــى الدرجــة، وال يجــوز أن يقبــل الطالــب يف تخصــص ســبق أن فصــل منــه عنــد 

انســحابه مــن الجامعــة.
4. يبــت مجلــس العمــداء يف حــال وجــود مــواد درســها الطالــب يف جامعــة أخــرى خــالل فــرة 

فقــدان املقعــد )االنقطــاع( أو االنســحاب مــن الجامعــة.

التأجيـل:
املــادة )28(: يشــرط يف الطالــب الــذي يتقــدم بطلــب تأجيــل أن يكــون قــد أنهــى فصــالً دراســياً واحــداً عــى 

األقــل يف الربنامــج الــذي التحــق بــه.

املــادة )29(: يُقــدم طلــب التأجيــل عــى النمــوذج الصــادر عــن دائــرة القبــول والتســجيل وذلــك قبــل بــدء 
الدراســة، وتصــدر املوافقــة عــن العميــد لفصــل واحــد حــداً أقــى. وال تحســب مــدة التأجيــل مــن 

الحــد األعــى لســنوات التخــرج أو لغايــات إزالــة أســباب الوضــع عــى قامئــة اإلنــذار.
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املادة )30(: يُعد تسجيل الطالب ملغى يف الحاالت اآلتية:
 أ. إذا مل يداوم يف الفصل األول اللتحاقه بالربنامج.

 ب. إذا تجاوز فرات التأجيل املنصوص عليها يف املادة )5( من هذه التعليات.
 ج. إذا انقطــع عــن الدراســة فصــالً دراســياً دون عــذر يقبلــه العميــد. وإذا قبــل العميــد عــذر الطالــب 
قبــل بــدء الفصــل التــايل لفقــدان املقعــد )لالنقطــاع( تحســب مــدة فقــد املقعــد )االنقطــاع( 

مــن مــدة التأجيــل املنصــوص عليهــا يف املــادة )5( مــن هــذه التعليــات.

املــادة )31(: يف حــال عــدم ســداد املبالــغ املرتبــة عــى الطالــب يتــم تجميــد دراســته للفصــل غــر املُســدد 
وحجــب العالمــات.

فقد املقعد الجامعي:
املــادة )32(: أ. يُعــّد الطالــب املتخلــف عــن التســجيل بعــد مــرور أســبوعني مــن بــدء الدراســة يف الفصــل 

الــدرايس حســب التقويــم الجامعــي املعتمــد فاقــداً ملقعــده الجامعــي.
ب. يحتفــظ الطالــب الــذي فقــد مقعــده الجامعــي بســجله األكادميــي ملــدة فصلــني دراســيني حــداً 

أقــى وخــالف ذلــك يلغــى ســجله األكادميــي يف الجامعة.
ج. يجــوز للطالــب الــذي فقــد مقعــده الجامعــي أن يتقــدم بطلــب إلعــادة قبولــه يف الجامعــة، 
وينظــر مجلــس العمــداء يف إعــادة قبولــه، واالحتفــاظ بســجله األكادميــي، عــى أن يكمــل 
للتعليــات  الدراســية املعمــول بهــا عنــد عودتــه ووفقــاً  التخــرج وفــق الخطــة  متطلبــات 
ــرج.  ــنوات التخ ــى واألدىن لس ــن األع ــن الحدي ــابقة ضم ــة الس ــدة الدارس ــب م ــذة، وتحس الناف
ويف حالــة اختــالف الخطــة املعمــول بهــا عنــد عــودة الطالــب عــن الخطــة الدراســية التــي درس 
عليهــا، يحســم فصــل درايس واحــد مــن الحــد األعــى لســنوات التخــرج مقابــل كل )9( ســاعات 

ــي تحتســب للطالــب. معتمــدة مــن املــواد الت
د. إذا قبل مجلس العمداء عذر الطالب تحسب فرة التخلف عن الجامعة تأجيالً.

هـــ. ال يجــوز أن يتخلــف الطالــب عــن الدراســة يف الجامعــة بعــذر مقبــول ألكــرث مــن فصلــني 
دراســيني.

و. يجــوز للطالــب الــذي أعيــد قبولــه يف الجامعــة أو قــام بتأجيــل دراســته أن يتقــدم المتحــان غــر 
مكتمــل للمــواد التــي تخلــف عــن أداء امتحاناتهــا النهائيــة بعــذر يقبلــه عميــد كليــة التخصــص 
قبــل مــدة فقــد املقعــد الجامعــي أو التأجيــل رشيطــة أال تزيــد مــدة فقــدان املقعــد )االنقطــاع( 
أو التأجيــل عــن فصليــني دراســيني متتاليــني وأن يقــوم بتأديــة االمتحــان حســب املواعيــد 

املعلــن عنهــا يف الكليــة.
ز. يســمح للطالــب العائــد للدراســة بعــد تخلفــه عــن الجامعــة بتســجيل املــواد أو الرســالة الجامعية، 

اعتبــاراً مــن بدايــة الفصــل الــذي يــيل الفصــل الــذي تخلــف فيــه عــن الجامعة.
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اإلنذار:
ــو       ــي وه ــدل الراكم ــد األدىن للمع ــى الح ــل ع ــة أي فص ــل يف نهاي ــب إذا مل يحص ــذر الطال ــادة )33(: أ. ين امل
)3.00 نقــاط( يف املــواد التــي درســها حتــى نهايــة ذلــك الفصــل وذلــك باســتثناء الفصــل 
الــدرايس األول لاللتحــاق بالجامعــة أو بعــد تغيــر تخصصــه أو الفصــل الــدرايس الصيفــي.

ــب  ــة أن الطال ــم والكلي ــي القس ــن لجنت ــة م ــى توصي ــاًء ع ــص بن ــة التخص ــس كلي ب. إذا رأى مجل
ــالته. ــاز رس ــل يف إنج أهم

ج. ال يعــد الفصــل الــدرايس الــذي يدرســه الطالــب فصــالً دراســياً، إذ كانــت جميع املواد املســجلة 
اســتدراكية، وذلــك لغايــات اإلنذار أو الفصــل األكادميي.

الفصل:
املادة )34(: أ. يُعّد الطالب مفصوالً من برنامج املاجستر يف الحاالت اآلتية:

ــاين  ــل الث ــة الفص ــواد يف نهاي ــي للم ــدل الراكم ــن املع ــد األدىن م ــى الح ــل ع 1.إذا مل يحص
ــذار. لإلن

2. إذا مل يحقــق متطلبــات التخــرج ضمــن الحــد األعــى للمــدة املســموح بهــا كــا ورد يف   
املــادة )5(.

3. إذا ارتكب مخالفة توجب فصله حسب األنظمة والتعليات املعمول بها يف الجامعة.
4. إذا تجــاوزت مــدة فقــدان املقعــد )االنقطــاع( عــن فصلــني دراســيني، ومل تقبــل الجهــة 

املختصــة عــذر الطالــب.
5. إذا رسب يف مناقشة الرسالة.

6. إذا رسب يف االمتحان الشامل مرتني.
ب. يصــدر مديــر دائــرة القبــول والتســجيل قــرارات اإلنــذارات األكادمييــة، وعليــه إعــالم العميــد 
بذلــك، أمــا قــرارات الفصــل النهــايئ مــن الجامعــة فيصدرهــا مجلــس العمــداء بنــاًء عــى 

تنســيب العميــد.
ــة املعنــي بحــاالت فقــدان املقعــد  ــد الكلي ــرة القبــول والتســجيل بإعــالم عمي ــر دائ ج. يقــوم مدي

ــة. ــن الجامع ــل م ــرارات الفص ــل وق ــحاب والتأجي ــاع( واالنس )االنقط
د. يُعــّد إعــالن قــرارات اإلنــذار والفصــل النهــايئ مــن الجامعــة وأي أمــور أخــرى تخــص الطلبــة عــى 
لوحــة اإلعالنــات يف كليــة الطالــب أو باســتخدام الربيــد اإللكــروين للطالــب أو الربيــد املســجل 

»تبليغــاً« باملعنــى القانــوين.

املــادة )35(: مــع مراعــاة املــادة )14(، يســمح للطالــب الــذي يفصــل بســبب معدلــه الراكمــي بدراســة )12( 
ســاعة معتمــدة مــن تعليــات الدراســة الخاصــة حــداً أعــى بهــدف رفــع معدلــه الراكمــي للحــد 
األدىن املطلــوب، ويعــاد تســجيله للربنامــج امللتحــق بــه عنــد رفــع معدلــه إىل )3.00( نقــاط وفــق 

الــروط اآلتيــة:
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1. أال يقل معدله الراكمي عند فصله عن )2.7( نقطة.
2. أن تكون املواد التي يدرسها الطالب من الخطة الدراسية املعتمدة.

3. أن ينهــي دراســة تلــك املــواد خــالل الفصــل التــايل لتاريــخ فصلــه، ويحتســب هــذا الفصــل مــن 
الحــد األعــى ملــدة الحصــول عــى الدرجــة.

اإلرشاف:
املــادة )36(: أ. 1. يجــوز للطالــب امللتحــق مبســار الرســالة بعــد إنهــاء )15( ســاعة معتمــدة من خطته الدراســية، 

ومبعــدل تراكمــي ال يقــل عــن )3.00( نقاط البدء يف تســجيل ســاعات الرســالة.
2. عى الطالب االلتزام بإجراءات إعداد الرسالة، وخطتها، ومناقشتها.

3. يتقــدم الطالــب بنمــوذج عــدم املانعــة ملناقشــة رســالة املاجســتر بعــد اجتيــاز جميــع 
الــروط واالمتحانــات املقــررة يف الخطــة الدراســية وإنهائــه لجميــع متطلبــات الخطــة 

الدراســية بنجــاح ومبعــدل تراكمــي ال يقــل عــن )3( نقــاط.
ب. يصــدر املجلــس بنــاًء عــى توصيــة مــن لجنــة القســم وتنســيب مــن لجنــة الكليــة قــراراً يتضمــن 
تعيــني املــرف أو املرفــني وإقــرار عنــوان الرســالة وخطتهــا، وذلــك وفقــاً للنمــوذج املحــدد 

ــادة. من الع
ج. 1. تكــون املــدة الفاصلــة بــني بــدء تســجيل ســاعات الرســالة وإقــرار خطتهــا فصــالً دراســياً 

واحــداً، وإن مل ينجــز الطالــب الخطــة خاللــه، يحــول إىل مســار الشــامل حكــاً.
ــداً أدىن  ــهر ح ــة أش ــتها أربع ــخ مناقش ــالة وتاري ــة الرس ــرار خط ــني إق ــة ب ــدة الفاصل ــون امل 2. تك

ــة. ــى الدرج ــول ع ــة للحص ــدة القانوني ــن امل ــى ضم ــداً أع ــيني ح ــني دراس وفصل
إنجــازاً ملموســاً  الرســالة  التــايل إلقــرار خطــة  الــدرايس  الفصــل  الطالــب يف  إذا مل يحقــق  د. 
حســب تقريــر املــرف، ينــذر مــن املجلــس، وإذا مل يناقــش رســالته يف الفصــل الــذي يليــه، 
للمجلــس وبنــاء عــى توصيــة مــن مجلــي القســم والكليــة املعنيــني اتخــاذ قــرار بتحويلــه مــن 

مســار الرســالة إىل مســار الشــامل حكــاً.

املادة )37(: أ. لغايات اإلرشاف عى الرسائل الجامعية يشرط يف عضو هيئة التدريس ما يأيت:
1.  أن يتوافــر لــدى عضــو هيئــة التدريــس مــن رتبــة أســتاذ يف آخــر خمــس ســنوات مــا ال يقــل 

عــن بحثــني منشــورين أو مقبولــني للنــر يف مجــالت علميــة محكمــة.
2. أن يتوافــر لــدى عضــو هيئــة التدريــس مــن رتبــة أســتاذ مشــارك يف أخــر خمــس ســنوات مــا ال 

يقــل عــن ثالثــة بحــوث منشــورة أو مقبولــة للنــر يف مجــالت علميــة محكمــة.
ــة أســتاذ مســاعد يف آخــر ثــالث ســنوات مــا  ــة التدريــس مــن رتب 3. أن يتوافــر لــدى عضــو هيئ
ال يقــل عــن بحثــني منشــورين أو مقبولــني للنــر يف مجــالت علميــة محكمــة، رشيطــة أن 
يكــون باحثــاً منفــرداً أو رئيســاً يف أحدهــا عــى األقــل بعــد حصولــه عــى الدكتــوراه، وأال يكــون 
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مســتالً مــن رســالته يف املاجســتر أو مــن أطروحتــه يف الدكتــوراه.
ب. يكــون الحــد األعــى لعــدد الطلبــة الذيــن يحــق للمــرف اإلرشاف عليهــم ســواء أكان مرفــاً 

منفــرداً أم مرفــاً مشــاركاً يف وقــت واحــد عــى النحــو اآليت:
1. ستة طلبة إذا كان املرف أستاذاً.

2. أربعة طلبة إذا كان املرف أستاذاً مشاركاً.
3. طالبني إذا كان املرف أستاذاً مساعداً.

ج. يشــرط أن يكــون املــرف الرئيــس عــى الرســالة عضــو هيئــة تدريــس متفرغــاً يف الجامعــة، 
ويجــوز بالــروط نفســها الــواردة يف )أ( أعــاله االســتعانة بأعضــاء هيئــة تدريــس مــن خــارج 

ــة. ــم أو الجامع القس
د. يجــوز يف حــاالت خاصــة تعيــني مــرف مــن خــارج القســم أو الكليــة أو الجامعــة، تتوافــر فيــه 
رشوط اإلرشاف بتوصيــة مــن لجنــة الدراســات العليــا يف القســم والكليــة املختصتــني، وقــرار 

مــن اللجنــة الدامئــة للدراســات العليــا.
ــس مــن األقــارب مــن الدرجــة األوىل اإلرشاف عــى الرســالة أو  ــة التدري ــوز ألعضــاء هيئ هـــ. ال يج

مناقشــتها.
و. ميكــن لعضــو هيئــة التدريــس ممــن ال ينطبــق عليــه رشوط اإلرشاف املســاعدة بــاإلرشاف دون 
ــكر  ــة الش ــه يف صفح ــارة ل ــن اإلش ــالة، وميك ــى الرس ــرف ع ــمه كم ــف ودون إدراج اس تكلي

ضمــن الرســالة.

ــة وباقــراح مــن  ــة الكلي ــة القســم وتنســيب مــن لجن ــة مــن لجن املــادة )38(:  يجــوز للمجلــس أن يقــرر بتوصي
ــب. ــالة الطال ــى رس ــاركته يف اإلرشاف ع ــر ملش ــس آخ ــة تدري ــو هيئ ــمية عض ــرف تس امل

املــادة )39(: يجــوز تغيــر املــرف لظــروف قاهــرة، وذلــك بالطريقــة نفســها التــي تــم بهــا تعيينــه ويوثــق هــذا 
التغيــر بالنمــوذج الصــادر عــن العــادة.

املــادة )40(: أ. يجــوز بقــرار مــن مجلــس العمــداء بنــاًء عــى توصيــة مــن مجلــي القســم والكليــة املعنيــني 
وبتنســيب مــن املجلــس أن يســتمر عضــو هيئــة التدريــس املجــاز أو املنتهيــة خدمتــه يف 
الجامعــة والــذي ســبق أن ُعــنّي مرفــاً عــى الرســالة االســتمرار بــاإلرشاف عــى الرســائل التــي 

كانــت قــد أوكلــت إليــه.
ب. يجــوز يف حــاالت خاصــة للمجلــس بتوصيــة مــن لجنــة القســم وتنســيب مــن لجنــة الكليــة 
املوافقــة للمــرف الــذي يقــي إجازتــه خــارج األردن، االســتمرار بــاإلرشاف عــى الطالــب إذا 

كان اإلرشاف مشــركاً.
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املــادة )41(: أ. يحســب للمــرف عــن كل رســالة )ماجســتر( أرشف عليهــا ســاعة معتمــدة يف الفصل الدرايس 
ــنّي فيــه مرفــاً ومبــا ال يزيــد عــى فصلــني  ــدء الفصــل الــذي ُع ــاراً مــن ب الواحــد، وذلــك اعتب
ــدة،  ــاعة معتم ــف س ــا نص ــكل منه ــب ل ــارك يحس ــرف مش ــود م ــة وج ــيني، ويف حال دراس

ومبــا ال يزيــد عــن فصلــني دراســيني.
ــة التدريــس يف الجامعــة، ويف  ب. تحســب ســاعات اإلرشاف ضمــن العــبء املقــرر لعضــو هيئ
حــال اكتــال النصــاب متنــح املكافــآت الخاصــة بــاإلرشاف ســواء مــن داخــل الجامعــة أم 
ــاء لهــذه الغايــة بتنســيب مــن مجلــس  مــن خارجهــا مبوجــب تعليــات يصدرهــا مجلــس األمن

العمــداء.

املادة )42(: تتكون لجنة املناقشة يف حالة اإلرشاف املنفرد أو املشرك من:
 أ. املرف املنفرد أو )املرف الرئيس أو املرف املشارك يف حالة اإلرشاف املشرك(.

 ب. عضو هيئة تدريس من داخل القسم املعني ممن تنطبق عليه رشوط اإلرشاف.
 ج. عضــو هيئــة تدريــس مــن خــارج الجامعــة يكــون تخصصــه ذا عالقــة مبوضــوع الرســالة وتنطبــق 

عليــه رشوط اإلرشاف.

املــادة )43(: أ. يتــوىل رئاســة لجنــة املناقشــة عضــو هيئــة التدريــس األعــى رتبــة وأقدميــة مــن بــني أعضائهــا 
مــن داخــل الجامعــة.

ب. ال يجوز للمرف املشاركة يف املناقشة.

املادة )44(: تقع مسؤولية فحص االستالل والتدقيق اللغوي عى مرف الطالب قبل طباعة الرسالة 
بشكلها النهايئ حسب اآللية املعتمدة من العادة.

املــادة )45(: أ. يقــوم الطالــب بتســليم النســخ مــن الرســالة بشــكلها النهــايئ بعــد -فحــص نســبة االســتالل- 
إىل رئيــس القســم املعنــي يف الكليــة لتســليمها إىل العــادة قبــل أســبوعني عــى األقــل مــن 

موعــد املناقشــة املقــرح.
ب. تُعــنّي لجنــة املناقشــة ويحــدد موعدهــا بقــرار يصــدر مــن العميــد بنــاًء عــى توصيــة مــن 
لجنــة الكليــة وتنســيب مــن لجنــة القســم بعــد االســتئناس بــرأي املــرف، عــى أال يقــل عــدد 
األســاء املقرحــة عــن خمســة أشــخاص: اســمني مــن داخــل الجامعــة وثالثــة أســاء مــن 

خارجهــا، وتقــوم العــادة بتســليم النســخ إىل أعضــاء لجنــة املناقشــة.
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املادة )46(: يلتزم الطالب مبواصفات كتابة الرسالة وفق اآليت:
 أ. تحتوي صفحة العنوان األوىل عى ما يأيت:

1.  شعار الجامعة.
2. عنوان الرسالة باللغة التي كتبت بها. 

3. العنوان مرجاً إىل اللغة األخرى.
4. اسم الطالب )كا هو مسجل رسمياً يف الجامعة(.

5. اسم املرف واملرف املشارك )إن وجد(.
6. العبــارة اآلتيــة: قدمــت هــذه الرســالة اســتكاالً ملتطلبــات الحصــول عــى درجــة املاجســتر 

يف تخصــص الطالــب مــن جامعــة الــرق األوســط.
أو ما يعادلها يف االنجليزية:

Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of 
Master of ……… from Middle East University.

7.  تاريخ تقديم الرسالة.
 ب. تحتوي صفحة العنوان الثانية عى أساء أعضاء لجنة املناقشة وتواقيعهم.

 ج. تقــدم الرســالة مطبوعــة حســب األســلوب املعتمــد وضمــن املواصفــات الــواردة يف الدليــل 
االسرشــادي إلعــداد رســائل املاجســتر الصــادر عــن العــادة.

ــراً  ــة تقري ــة ويقــدم رئيــس اللجن املــادة )47(: تتــوىّل العــادة مســؤولية التأكــد مــن إجــراءات املناقشــة كامل
عنهــا للعميــد وفــق النمــوذج املعتمــد الصــادر عــن العــادة.

املادة )48(: أ.   تتم مناقشة الرسالة عى النحو اآليت:
1. يعرض الطالب ملخصاً لرسالته.

2. يتوىّل رئيس اللجنة إدارة املناقشة، وبعد انتهائها تتداول اللجنة نتيجة املناقشة اآلتية:
أ. ناجــح مــع تصويبــات: ويف هــذه الحالــة عــى الطالــب تســليم رســالته معدلــة ومدققــة 

لغويــاً خــالل أســبوع مــن تاريــخ املناقشــة.
ب. ناجــح مــع تعديــالت طفيفــة: ويف هــذه الحالــة عــى الطالــب إجــراء التعديــالت املطلوبة 

وتســليم الرســالة معّدلــة ومدققــة لغويــاً خــالل ثالثــة أســابيع مــن تاريخ املناقشــة.
ج. ناجــح مــع تعديــالت جوهريــة: ويف هــذه الحالــة عــى الطالب إجــراء التعديــالت املطلوبة 
وتســليم رســالته معدلــة ومدققــة لغويــاً خــالل مــدة ال تقــل عــن شــهرين وال تزيــد عــى 

الفصــل الــذي يليــه.
د. راسب: ويف هذه الحالة مينح الطالب شهادة دبلوم عايل.

3. تعــرض الرســالة بعــد تعديلهــا عــى لجنــة املناقشــة، ويُعــد الطالــب ناجحــاً إذا وافقــت اللجنــة 
عــى الرســالة، وإال يعــد الطالــب راســباً.
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4. يتــم اعتــاد قــرار لجنــة املناقشــة مــن املجلــس بنــاًء عــى توصيــة مــن لجنــة القســم 
الــذي تضمنــه النمــوذج الصــادر عــن  وتنســيب مــن لجنــة الكليــة، وبنــاًء عــى التقريــر 

الغــرض. لهــذا  املعــّد  العــادة 
5. يثبت عنوان رسالة املاجستر يف كشف عالمات الطالب باللغتني العربية واإلنجليزية.

ــل إىل الحالــة  ــج الســابقة ينتق ــددة يف حــاالت النتائ ــدة املح 6. إذا مل يلتــزم الطالــب يف امل
ــجيل يف  ــام التس ــق بنظ ــة تتعل ــات مالي ــل الطالــب أي تبع ــاً ويتحم ــاً حك ــا تباع ــي تليه الت
الجامعــة. ويقــوم الطالــب بتســجيل )صفــر( ســاعة اســتمرارية رســالة عــن كل فصــل يقضيه 

بعــد ســاعات الرســالة املحســوبة.
7. إذا تغيــب الطالــب عــن موعــد مناقشــة الرســالة دون عــذر قهــري يقبلــه املجلــس يعــد راســباً 

يف املناقشــة.
ب. ال يتقدم الطالب للمناقشة إال بعد تربئة ذمته املالية.

ج. ال تقبل أي طلبات للمناقشة بعد مواعيد التسليم املحددة يف التقويم الجامعي.
د. يف حــال عــدم مناقشــة الرســالة يف الوقــت املحــدد حســب األصــول، عــى الطالــب 

تســجيل )0( صفــر ســاعة اســتمرارية الرســالة.

املادة )49(: لجان الدراسات العليا ومهاتها:
أ . تشــكل لجنــة القســم بقــرار مــن عميــد كليــة التخصــص وبعــد االســتئناس بــرأي رئيــس القســم 
وتفــوض إليهــا صالحيــات مجلــس القســم املتعلقــة بالدراســات العليــا، ويكــون تشــكيل 

كاآليت: اللجنــة 
1. رئيــس القســم/ رئيســاً، ويف حــال عــدم توافــر رشوط التدريــس واإلرشاف لديــه يتــوىل عضــو 

هيئــة التدريــس آخــر يعينــه عميــد الكليــة ممــن تنطبــق عليــه الــروط رئاســة هــذه اللجنــة.
2. ثالثــة إىل خمســة مــن األســاتذة واألســاتذة املشــاركني، ويجــوز عنــد الــرورة أن تضــم 
برتبــة أســتاذ مســاعد رشيطــة أن تنطبــق عليهــم رشوط  اللجنــة أعضــاء هيئــة تدريــس 

املاجســتر. برامــج  يف  واإلرشاف  التدريــس 
ب. تتــوىل لجنــة القســم اإلرشاف عــى أمــور الدراســات العليــا يف القســم وضــان االلتــزام 
بسياســات الدراســات العليــا وتعلياتهــا، وأخالقيــات البحــث العلمــي، وتشــتمل صالحيــة 

اآليت: اللجنــة 
ــم  ــد يف القس ــص الواح ــة التخص ــي لطلب ــام الجامع ــة الع ــي يف بداي ــد أكادمي ــني مرش 1. تعي

ممــن تنطبــق عليــه رشوط التدريــس واإلرشاف يف برامــج الدراســات العليــا. 
2. تقديم التوصيات املتعلقة مبا يأيت ورفعها للجنة الكلية:

 أ.  إنشاء برامج دراسات عليا جديدة أو تجميدها أو إلغاؤها أو تطويرها.
ب. متابعة الخطط الدراسية التي يقدمها القسم لربامج الدراسات العليا وتحديثها.
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ج. أعداد الطلبة املقرح قبولهم سنوياً.
د. اعتاد نتائج امتحانات املواد الدراسية لربامج الدراسات العليا يف القسم.

هـ. تعيني املرفني واملرفني املشاركني والتأكد من توافر معاير االعتاد عليهم.
و. اإلعالن عن املوضوعات البحثية املقرحة من أعضاء هيئة التدريس.

ز. مروعات الرسائل واألطروحات الجامعية.
ح. تشكيل لجان وتحديد مواعيد املناقشة.

ط. رفــع قوائــم بأســاء الطلبــة املرشــحني للمنــح الدراســية ومتابعــة أعالهــم وتأمــني 
احتياجاتهــم داخــل القســم للعمــل.

ي. تنسيق الندوات العلمية الخاصة بطلبة القسم.
ك. إعالم الطلبة بالخطة الدراسية املطبقة عليهم واإلجراءات النافذة.

ل. عقد اجتاعات مع طلبة الدراسات العليا لبحث قضاياهم.

ــة التخصــص وتفــوض إليهــا صالحيــات مجلــس  املــادة )50(: أ. تشــكل لجنــة الكليــة بقــرار مــن مجلــس كلي
الكليــة املتعلقــة بالدراســات العليــا، ويكــون تشــكيل اللجنــة عــى النحــو اآليت:

1.  عميــد الكليــة/ رئيســاً )أو مــن يفوضــه ممــن تنطبــق عليــه رشوط اإلرشاف والتدريــس يف 
برامــج الدراســات العليــا(.

2. رؤساء لجان الدراسات العليا يف األقسام.
3. عضوا هيئة تدريس برتبة أستاذ، ويجوز أن يكون أستاذ مشارك عند الحاجة.

االلتــزام  وضــان  الكليــة  يف  العليــا  الدراســات  أمــور  عــى  اإلرشاف  الكليــة  لجنــة  تتــوىل  ب. 
صالحيــة  وتشــتمل  العلمــي،  البحــث  وأخالقيــات  وتعلياتهــا  العليــا  الدراســات  بسياســات 

اللجنــــة اآليت:
1.  متابعة الشؤون األكادميية لطلبة الدراسات العليا.

2. التنســيب بجاهزيــة الرســالة للمناقشــة، والتأكــد مــن ســالمتها منهجيــاً وعلميــاً، والتنســيب 
بهــا إىل مجلــس الكليــة.

ــة  ــائل طلب ــى رس ــاإلرشاف ع ــني ب ــية املكلف ــة التدريس ــاء الهيئ ــاء أعض ــة بأس ــداد قامئ 3. إع
ــا. ــات العلي الدراس

4. دراسة مقرحات بتخصصات جديدة عى مستوى الدراسات العليا يف الكلية.
5. مراجعة الخطط الدراسية لربامج الدراسات العليا يف الكلية.
6. التنسيق إلجراء بحوث مشركة بني أعضاء الهيئة التدريسية.

ــاء  ــن أعض ــة م ــا مجموع ــرك به ــية يش ــط الدراس ــق والخط ــررات تتف ــف مق ــيق بتألي 7.  التنس
الهيئــة التدريســية.
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املــادة )51(: تشــكل لجنــة أخالقيــات العمــل يف البحــث العلمــي بقــرار مــن املجلــس يف مطلــع كل عــام 
جامعــي، ويكــون تشــكيل اللجنــة عــى النحــو اآليت:

 أ. العميد/ رئيساً.
ب. أربعة أعضاء من الهيئة التدريسية برتبة أستاذ مشارك حداً أدىن.

وتكون مهات هذه اللجنة ما يأيت:
أ . جمع البيانات ومعالجتها واالحتفاظ بها:

1.  أن يكون جمع البيانات مبوافقة من يخصهم األمر ممن ستجرى عليهم الدراسة.
2. أن تكون البيانات صحيحة دقيقة كاملة أصيلة.

3. أال تخضــع البيانــات ألي تشــويه أو تعديــل بحيــث تتــواءم والنتائــج التــي يريدهــا الباحــث أو 
الباحثــون.

4. أن تكون البيانات متوافرة للرجوع إليها عند الحاجة.
5. أن يتم الحفاظ عى رسيّة البيانات

6. أن يتم تحديد من له أو لهم حق االطالع عى البيانات.
7.  أن تحفظ البيانات ملدة ال تقل عن )5( سنوات بعد نر نتائج البحث.

ب . توخي األمانة العلميّة:
1.  االلتــزام مبفهــوم األمانــة العلميّــة والفكريـّـة عنــد إعــداد خطــط األبحــاث يف إجرائهــا وكتابــة 

التقاريــر عنهــا ونرهــا يف الدوريــات العلميــة املحّكمــة ومنافــذ النــر العلمــي األخــرى.
2. مراعــاة الدقــة يف اإلشــارة إىل جهــود اآلخريــن ومنجزاتهــم يف مختلــف مراحــل إجــراء البحــث 

أو البحــوث.
ــة يف تقييــم أعــال اآلخريــن مــن الزمــالء وذلــك فيــا يتعلــق بتقييــم  3. العدالــة واملوضوعيّ
الطلبــات التــي يتقدمــون بهــا، وكذلــك إبــداء الــرأي يف مــدى صالحيــة أبحاثهــم للنــر يف 
الدوريــات العلميّــة املحّكمــة وكذلــك يف ترقياتهــم مــن رتبــة أكادمييّــة إىل أخــرى أرفــع 

منهــا.
4. اإلفصــاح بــكل شــفافية عــن كل مــا ميكــن أن يعــد تضاربــاً يف املصالــح عــى املســتويني 

الشــخيص واملهنــي.
5. االبتعــاد عــن الرقــات األكادمييــة وعــدم الوقــوع فيهــا عــن قصــد أو عــن غــر قصــد، 

أكادمييــة: رسقــات  اآلتيــة  املارســات  وتشــّكل 
- اقتبــاس ُجمــل أو فقــرات مــن أعــال منشــورة أو غــر منشــورة لباحثــني آخريــن دون 

إســنادها إليهــم.
- نقــل ونســخ أعــال اآلخريــن و/أو اتبــاع التسلســل نفســه وأســاليب البحــث نفســها 

إضافــة علميّــة. أي  النتائــج نفســها دون  إىل  والتوّصــل  واملصــادر نفســها 
- تلخيــص مــا توّصــل إليــه الباحثــون اآلخــرون مــع املحافظــة عــى املضمــون األصــيل مــن 
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غــر أي إضافــة ذات قيمــة مــن غــر إســناد منجزاتهــم إليهــم.
- استنســاخ املــادة املطبوعــة والصــور والجــداول والبيانــات مهــا يكــن نوعهــا مــن 

ذلــك. إىل  اإلشــارة  دون  اإللكرونيــة  املواقــع 
- إسناد معلومات أو أفكار إىل مصدر غر موجودة فيه أصالً.

ج. الترصفات غر املقبولة يف البحث العلمي:
ــي  ــراءات البحــث العلم ــة إلج ــة ومنافي ــة مخالف ــلوكية اآلتي ــاط الس ــات واألمن ــد الترصّف 1.  تع
ــة يف  ــراءات التأديبي ــق اإلج ــاءلة وف ــا للمس ــأي منه ــوم ب ــن يق ــع كل م ــا ويخض ومتطلباته

ــة: الجامع
- تزوير البيانات ألغراض التقّدم بطلبات دعم األبحاث أو تقديم أبحاث غر صحيحة.
- التكتّم عى نتائج األبحاث التي يجريها الباحث والحد من حرية وصول زمالئه إليها.

- عــدم احتفــاظ الباحــث أو الباحثــني بســجالت وبيانــات كاملــة موثقــة باألبحــاث التــي 
قامــوا بهــا وتــم نرهــا أو تلــك التــي يقومــون بهــا واالحتفــاظ بنســخة أو نســخ منهــا يف 

ــا. ــون به ــي يعمل ــة الت ــدات األكادمييّ الوح
- عــدم اإلبــالغ عــن املخالفــات التــي يعــرف الباحــث أن باحثــني آخريــن يقومــون أو قامــوا 

بهــا وذلــك إىل العميــد املعنــي يف الجامعــة.
- اتهــام اآلخريــن بنيّــة مبيتــة وبقصــد إيذائهــم مــن غــر وجــود دليــل موضوعــي يدعــم 

اتهامهــم.
- عدم اإلفصاح عن أي تضارب للمصالح.

ويف هذا املجال تقع عى الجامعة املسؤوليات اآلتية:
- عــدم اعتبــار االلتــزام بأخالقيــات البحــث العلمــي واجبــاً فرديــاً عــى الباحــث بــل مســؤولية 
عليــه تجــاه املؤسســة واملجتمــع األكادميــي بشــكل خــاص وكافــة رشائــح املجتمــع 

بشــكل عــام.
ــون  ــن يقوم ــك م ــا يف ذل ــمعتهم مب ــبيها وس ــة منتس ــوق كاف ــظ حق ــى حف ــرص ع - الح

باإلبــالغ عــن املخالفــات واملتهمــون بارتكابهــا.
البحثيّــة  املخالفــات  عــن  اإلبــالغ  وإجــراءات  وواجباتهــم  بحقوقهــم  الباحثــني  تعريــف   -
والتعامــل معهــا مبوضوعيّــة وشــفافيّة وكذلــك التعريــف بحقــوق وواجبــات اللجــان 
املختّصــة وصالحيــات كل منهــا بــدءاً بإجــراءات االســتقصاء املبــديئ ومــروراً بإجــراءات 

االســتقصاء الرســميّة وجلســات االســتاع ووصــوالً إىل القــرار النهــايئ.
- منــع التباطــؤ املتعمــد يف تقييــم مشــاريع أبحــاث اآلخريــن بهــدف الســبق العلمــي يف 

النــر وبخاصــة عندمــا يكــون املقيّــم يجــري بحثــاً أو أبحاثــاً يف املجــال نفســه.
- توجيــه الطلبــة إلجــراء األبحــاث التــي تتفــق ومصالــح الباحــث بــدالً مــن تلــك التــي تتــواءم 

واحتياجاتهــم وقدراتهــم وتخصصاتهــم الدقيقــة.
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- تنظيــم محــارضات أو نــدوات تهــدف إىل مناقشــة األبحــاث العلميّــة التــي يقــوم بهــا 
أعضــاء هيئــة التدريــس بهــدف نــر املعرفــة.

املادة )52(: أوالً: يتوىل املرشد األكادميي املهات اآلتية:
 أ.  تعريف الطالب بفلسفة الدراسات العليا يف الجامعة وتعلياتها. 

 ب. مساعدة الطالب يف اكتساب املهارات الالزمة للنجاح يف الدراسات العليا.
 ج. متابعة سر الطالب األكادميي وفق الخطة االسرشادية املعتمدة. 

ثانياً: يتوىل املرف املهات اآلتية:
 أ.  اإلرشاف عى تقدم الطالب يف موضوع رسالته.

 ب. توجيه الطالب وضان التواصل معه بشكل منتظم.
 ج. تقديم تقرير فصيل إىل لجنة القسم عن مستوى تقدم الطالب يف موضوع

      رسالته.

منح الشهادات والدرجات العلمية:
املــادة )53(: أ.  متنــح درجــة املاجســتر بقــرار مــن مجلــس العمــداء بنــاًء عــى تنســيب مــن املجلــس وتوصيــة 

مــن لجنتــّي القســم والكليــة وفــق الــروط اآلتيــة:
1.  النجــاح يف جميــع املــواد املطلوبــة للتخــرج يف الخطــة الدراســية والحصــول عــى معــدل 

تراكمــي ال يقــل عــن )3.00( نقــاط.
2. قضــاء الحــد األدىن للمــدة املطلوبــة للحصــول عــى الدرجــة وعــدم تجــاوز املــدة القصــوى 

حســبا ورد مــن أحــكام يف املــادة )5( مــن هــذه التعليــات.
ب. متنــح شــهادة دبلــوم الدراســات العليــا للطالــب عوضــاً عــن درجــة املاجســتر بقــرار مــن مجلس 
ــة يف أي مــن  ــّي القســم والكلي ــة مــن لجنت ــاًء عــى تنســيب مــن املجلــس وتوصي العمــداء بن
الحــاالت اآلتيــة رشيطــة أال يكــون الطالــب قــد اســتنفد الحــد األعــى ملــدة الحصــول عــى درجــة 

املاجســتر املنصــوص عليــه يف املادتــني )5( )6( أعــاله:
1. إذا كان الطالب مسجالً يف مسار الرسالة ورسب يف مناقشة الرسالة.

2. إذا كان الطالب مسجالً يف مسار الشامل ورسب للمرة الثانية يف االمتحان الشامل.
ــه دراســة )24(  3. إذا تقــدم الطالــب بطلــب خطــي للحصــول عــى شــهادة الدبلــوم بعــد إنهائ
ســاعة معتمــدة بنجــاح مــن املــواد املقــررة للربنامــج ومبعــدل تراكمــي ال يقــل عــن )3.00( 

نقــاط.
ج. متنــح الشــهادات والدرجــات العلميــة يف املواعيــد املقــررة يف نهايــة كل فصــل درايس مبــا 

فيهــا الفصــل الصيفــي.
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أحكام عامة:
املــادة )54(: أ. يســلم الطالــب )4( نســخ ورقيــة التــي متــت املوافقــة عليهــا يف صيغتهــا النهائيــة من املرف 

.)CD( والعــادة، وأربعة نســخ أقــراص مدمجة
ب. عــى طالــب املاجســتر أن يُفــّوض الجامعــة )خطيــاً( حــق تصويــر الرســالة كليــاً أو جزئيــاً 
وبأشــكال مختلفــة )ورقيــاً أو عــى رشيــط أو إلكرونيــاً( وذلــك لغايــات البحــث العلمــي والنــر 

اإللكــروين والتبــادل مــع املؤسســات التعليميــة والبحثيــة والجامعــات.
ج. عــى طالــب املاجســتر أن يقــر مبســؤوليته الكاملــة األخالقيــة والقانونيــة واملهنيــة عــن رســالة 
املاجســتر ومــا تحويــه، وعــن أي ادعــاء يف هــذا الشــأن مــن أي جهــة أو أفــراد ســواء يف الحــارض 

أم املســتقبل، ومــن غــر أي مســؤولية عــى الجامعــة.

املادة )55(: يتخذ مجلس العمداء قراراً بسحب الدرجة العلمية إذا تبني يف أي وقت من األوقات أن هذه 
الدرجــة قــد تــم الحصــول عليهــا بطــرق غــر قانونيــة أو أن الرســالة املقدمــة لنيــل الدرجــة العلميــة 
ال تتفــق يف مضمونهــا ومعايــر األمانــة العلميــة، عــى أن يتــم إبــالغ الجهــات ذات العالقــة داخــل 

الجامعــة وخارجهــا بهــذا القــرار.

املــادة )56(: مــع مراعــاة املــادة )51( تحــال قضايــا االنتحــاالت العلميــة أو الشــك فيهــا إىل لجــان تحقيــق 
متخصصــة للبــت فيهــا ســواء قبــل املناقشــة أم بعدهــا وتنفــذ القــرارات الصــادرة عــن الجامعــة 

بهــذا الشــأن.

املــادة )57(: يتــم الــرصف بأمــر مــن الرئيــس وفقــاً للنظــام املــايل ويف حــدود املوازنــة العامــة املعتمــدة، 
وضمــن خطــة العمــل املقدمــة وبعــد التدقيــق مــن وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخــيل.

املادة )58(: تلغي هذه التعليات أي تعليات كانت قد صدرت سابقاً عن مجلس العمداء.

املــادة )59(: يتــوىل العميــد أي صالحيــات تتعلــق بشــؤون الدراســات العليــا غــر منصــوص عليهــا يف هــذه 
ــات. التعلي

املادة )60(: يبّت مجلس العمداء يف الحاالت التي مل يرد فيها نص يف هذه التعليات.

املادة )61(: رئيس الجامعة والعمداء ومدير دائرة القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليات.

املادة )62(: ال يجوز تعديل هذه التعليات أو إلغاؤها إال بقرار من مجلس األمناء.

املادة )63(: تعد هذه التعليات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول
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عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

أنشــئت عــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي بدايــة العــام 2008، لتتــوىل تنظيــم شــؤون الدراســات العليــا 
والبحــث العلمــي يف الجامعــة، وتــرف العــادة عــى قبــول الطلبــة يف برامــج املاجســتر يف التخصصــات 
ــة  ــز العــادة يف إيجــاد بيئ ــع ادائهــم األكادميــي والبحثــي حتــى تخرجهــم، وتتمي املطروحــة يف الجامعــة وتتاب

تربويــة محورهــا الطالــب للوصــول إىل مســتويات أكادمييــة رفيعــة أساســها البحــث العلمــي.

تســعى عــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي إىل مواكبــة معايــر االعتــاد وضــان الجــودة مبــا ينســجم 
مــع التوجهــات الوطنيــة يف البحــث العلمــي والتطــورات العلميــة والتكنولوجيــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة.

ويعمــل قســم البحــث العلمــي عــى تحفيــز الباحثــني مــن أعضــاء هيئــة التدريــس عــى إجــراء البحــوث األصيلــة 
واملبتكــرة التــي تســهم يف إثــراء املعرفــة وخدمــة املجتمــع وتســعى إىل التعــاون مــع الهيئــات واملؤسســات 

العلميــة والبحثيــة عــن طريــق إجــراء البحــوث املشــركة وتبــادل املعرفــة والخــربات.
مجالس العادة:

1. مجلس الدراسات العليا
2. مجلس البحث العلمي 

ويعمــل قســم الدراســات العليــا عــى تأهيــل الطلبــة يف مجــال تخصصاتهــم لنيــل درجــة املاجســتر يف 
التخصصــات التــي تقدمهــا الجامعــة علــاً بــأن الربامــج املّعــدة للدراســات العليــا تواكــب أحــدث الربامــج يف 
الجامعــات العامليــة حيــث يقــوم عــدد مــن األســاتذة املتخّصصــني وذوي املكانــة العاليــة يف التدريــس 
لــإلرشاف عــى طلبــة الدراســات العليــا لإلســهام وإثــراء املعرفــة اإلنســانية بكافــة فروعهــا وإعــداد الكفايــات 
العلميــة واملهنيــة املتخّصصــة وتشــجيعها ملســايرة التقــدم الريــع للعلــوم والتكنولوجيــا ودفعهــم لالبتــكار 

والتطويــر.
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تعليمات البعثات العلمية

استناداً إىل املادة )17/ب( من قانون الجامعات األردنية رقم )20( لسنة 2009 وتعديالته

املــادة )1(:   تســمى هــذه التعليــات »تعليــات البعثــات العلميــة« يف جامعــة الــرق األوســط ســنة 2017، 
ويعمــل بهــا اعتبــاراً مــن تاريــخ إقرارهــا.

املــادة )2(:  يتــم إرســال املوفــد )املبتعــث( للحصــول عــى املؤهــل العلمــي بقــرار مــن مجلــس العمــداء بنــاًء 
عــى تنســيب مــن لجنــة التعيــني والرقيــة ويف ضــوء توصيــة مــن مجلــس القســم وتنســيب مــن 

مجلــس الكليــة.

املــادة )3(: مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة )6( مــن نظــام البعثــات العلميــة يشــرط يف املرشــح لإليفــاد 
)االبتعــاث( أن يكــون حاصــالً عــى املؤهــالت العلميــة املطلوبــة والــروط املقــررة لإليفــاد 

)االبتعــاث( وهــي:
1. أن يكــون حاصــالً عــى درجــة البكالوريــوس يف تخصــص اإليفــاد )االبتعــاث( مــن جامعــة معرف 

بهــا وبتقديــر جيــد عــى األقل.
2. أن يكــون حاصــالً عــى درجــة املاجســتر يف ذات التخصــص مــن جامعــة معــرف بهــا وبتقديــر 

ال يقــل عــن جيــد جــداً.
3. أن يستكمل متطلبات القبول كافة يف الجامعة املرشح لاللتحاق بها.

4. أال يزيد عمره عى خمسة وثالثني عاماً ميالدياً كحد أقى.
5. أال يكون ملتزماً بالعمل ألي جهة أخرى.

املــادة )4(: عــى املوفــد )املبتعــث( التقيــد بأحــكام نظــام البعثــات العلميــة يف جامعــة الــرق األوســط، مــا 
مل ينــص عــى خالفــه رصاحــة يف هــذه التعليــات.

املــادة )5(: ال يجــوز إيفــاد )ابتعــاث( امللتــزم بالخدمــة يف بعثــة علميــة أخــرى قبــل انتهــاء مــدة التزامــه إال 
ــاد  ــدة اإليف ــاوز م ــب أن ال تتج ــة يج ــذه الحال ــداء، ويف ه ــس العم ــا مجل ــة يقرره ــاالت خاص يف ح

)االبتعــاث( مجتمعــة خمــس ســنوات.

املــادة )6(:  تــرصف مخصصــات اإليفــاد )االبتعــاث( وفقــاً لألحــكام املاليــة املتعلقــة بالبعثــات العلميــة 
الصــادرة عــن مجلــس العمــداء.
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املــادة )7(: يجــوز متديــد مــدة اإليفــاد )االبتعــاث( ملــدة ال تزيــد عــن ســنة واحــدة فقــط بعــد انتهــاء املــدة 
القانونيــة للبعثــة وفقــاً لإلجــراءات املتبعــة، وبنــاًء عــى تقاريــر املــرف والجامعــة املوفــد 
ــن أي  ــنوات ع ــالث س ــة ث ــدى الجامع ــل ل ــث( بالعم ــد )املبتع ــزام املوف ــع الت ــا، م ــث( إليه )املبتع

ســنة دراســية أو كــر الســنة.

ــن  ــاً م ــني يوم ــا )30( ثالث ــدة أقصاه ــالل م ــة خ ــه للجامع ــم نفس ــث( بتقدي ــد )املبتع ــزم املوف ــادة )8(: يلت امل
انتهــاء دراســته إيفــاده )ابتعاثــه( وتخرجــه خطيــاً مــع تقديــم كافــة الوثائــق الرســمية املؤيــدة لذلــك، 
ويحــق للجامعــة تعيينــه خــالل )6( شــهور والفصــل الــذي تــراه مناســباً مــن تاريــخ اإلبــالغ الخطــي 

مــن املوفــد )املبتعــث(.

املــادة )9(: يف حــال إخــالل املوفــد )املبتعــث( بــأي رشط مــن رشوط العقــد و/أو نظــام وتعليــات البعثــات 
العلميــة أو تركــه أو انقطاعــه عــن العمــل و/أو فصلــه مــن العمــل يلتــزم املوفــد )املبتعــث( 
وكفــالءه بدفــع قيمــة كامــل الرهــن دون نقصــان، وقيمــة الــرط الجــزايئ البالــغ 100% مــن قيمــة 
الرهــن، ويعــد هــذا املبلــغ مســتحق عــى املوفــد )املبتعــث( وكفــالءه دون حاجــة إىل إنــذار ودون 
اعــراض، ويُعــد هــذا املبلــغ مســتحق عنــد الطلــب ويف أي مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ مــدة االلتــزام 

نتيجــة اإليفــاد )االبتعــاث(.

املــادة )10(: عــى املوفــد )املبتعــث( بعــد عودتــه أن يتقــدم بتقريــر خطــي لعميــد الدراســات العليــا والبحــث 
العلمــي يبــني فيــه أنــه قــد أنهــى متطلبــات الحصــول عــى الشــهادة التــي ابتُعــث مــن أجلهــا، ويتــم 

إعــالم رئاســة الجامعــة رســمياً الســتكال إجــراءات التعيــني.

ــات الحصــول عــى  ــع متطلب ــه جمي ــد بعــد إنهائ ــزام للموفــد )املبتعــث( العائ املــادة )11(: تحســب مــدة االلت
ــه  ــاراً مــن تاريــخ مبارشت ــه الجامعــة للحصــول عليهــا، وذلــك اعتب الدرجــة أو الشــهادة التــي ابتعثت

ــراز مــا يثبــت حصولــه عــى هــذا املؤهــل. العمــل يف الجامعــة وإب

املــادة )12(: يلتــزم املوفــد )املبتعــث( بعــد تخرجــه االلتحــاق بالجامعــة مبــارشة وبالراتــب املقــرر يف الجامعــة 
حســب الــكادر املعتمــد.

املادة )13(: اإلجراءات التنفيذية وأسس املفاضلة:
أ . ألغــراض اإليفــاد )االبتعــاث( يتــوىل مجلــس العمــداء تحديــد احتياجــات األقســام للتخصصــات 
الدقيقــة واملؤهــالت العلميــة بنــاءً عــى توصيــات مــن مجالــس األقســام ومجالــس الكليــات.

ب . يتــم اإلعــالن عــن توافــر فــرص اإليفــاد )لالبتعــاث( يف التخصصــات واملؤهــالت املشــار إليهــا 
يف الفقــرة )أ( واســتقبال الطلبــات وفــق األنظمــة والتعليــات الجامعيــة النافــذة.
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ج. يتــوىل مجلــس القســم دراســة وفــرز الطلبــات وتحديــد الطلبــات التــي تنطبــق عــى أصحابهــا 
ــاد  ــحني لإليف ــة باملرش ــداد قامئ ــم بإع ــوم القس ــا يق ــالن. ك ــددة يف اإلع ــات املح املواصف

ــاً وفــق املعايــر املعتمــدة مبوجــب هــذه التعليــات. ــة تنازلي )االبتعــاث( مرتب
د. يحــدد مجلــس العمــداء أســس املفاضلــة املبينــة عــى املؤهــالت العلميــة والخــربات العمليــة 

واألداء يف املقابلــة الشــخصية للمتقدمــني.
هـــ. بهــدف املفاضلــة بــني املتقدمــني للمنحــة نفســها، تعطــى األولويــة للشــخص الحاصــل عــى 
قبــول غــر مــروط يف التخصــص املطلــوب واملحــدد يف اإلعــالن مــن جامعــة معــرف بهــا.

املــادة )14(: يتــم الــرصف بأمــر مــن الرئيــس وفقــاً للنظــام املــايل ويف حــدود املوازنــة العامــة املعتمــدة، 
وضمــن خطــة العمــل املقدمــة وبعــد التدقيــق مــن وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخــيل.

املادة )15(: يبت رئيس الجامعة يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليات.

املادة )16(: تلغي هذه التعليات بعد إقرارها أي تعليات سابقة ذات صلة.

املادة )17(: رئيس الجامعة والجهات التنفيذية املعنية فيها مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليات.

املادة )18(: ال يجوز تعديل هذه التعليات أو إلغاؤها إال بقرار من مجلس األمناء.

املادة )19(: تعد هذه التعليات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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عمادة شؤون الطلبة 

تســعى عــادة شــؤون الطلبــة بجامعــة الــرق األوســط إىل بنــاء شــخصية الطالــب املميــزة والقويــة وصقلهــا، 
وذلــك مــن خــالل خلــق بيئــة طالبيــة مناســبة، وتنميــة اتجاهــات إيجابيــة لديــه، وكذلــك إتاحــة فــرص املشــاركة 
يف األنشــطة املتنوعــة: الثقافيــة، واإلجتاعيــة، والرياضيــة، واملناســبات الوطنيــة، كل ذلــك مــن خــالل 

اللجــان الطالبيــة املختلفــة، وإقامــة النــدوات، واملحــارضات، واإلحتفــاالت، واملعــارض، والرحــالت. 

تــويل عــادة شــؤون الطلبــة اهتامــاً خاصــاً بتكويــن شــخصية الطالــب املتكاملــة واملــزودة باملعــارف 
واملهــارات التقنيــة والرياديــة الالزمــة، ملواكبــة املتغــرات العامليــة املســتجدة يف بيئــة مالمئــة للتميــز 
واإلبتــكار، مــع الحــرص عــى قيــم املجتمــع األردين واملجتمــع العــريب، مبــا ميكنــه مــن املشــاركة الفعالــة يف 

ــار.  ــو واإلزده ــاس النم ــو أس ــدع ه ــوي واملب ــان الق ــأّن اإلنس ــاً ب ــة، إميان ــارة العاملي الحض

وهــي بذلــك تحــرص كل الحــرص عــى تحقيــق األهــداف اآلتيــة والقيــام مبهــات متنوعــة لتحقيــق رســالة 
الجامعــة وأهدافهــا مــن خــالل األنشــطة املدروســة واملوجهــة واملخطــط لهــا. 

ومن أهم األنشطة التي تقدمها عامدة شؤون الطلبة من خالل أقسامها: 

قسم الخدمات الطالبية :
• متابعة جودة الخدمات املقدمة للطلبة .

• اإلرشاف عى الجمعيات و األندية الطالبية و متابعة انتخاب هيئاتها العامة و اإلدارية.
• إصدار شهادات حسن السرة والسلوك وفقاً لتعليات الجامعة.

• تغطية الغيابات املرتبطة باألنشطة الطالبية.
• املساهمة يف استقبال الطلبة الجدد.

• املساهمة يف حفل التخريج.
• العمل عى التواصل املستمر مع الطلبة .

• تفعيل دور الطلبة الوافدين يف املجتمع الجامعي بشكل خاص و املجتمع األردين بشكل عام .
• متابعة الطلبة الوافدين ومساعدتهم يف حل مشكالتهم ضمن أنظمة الجامعة و تعلياتها.

• تنظيم اللقاءات الدورية و الحوارات الهادفة بني الطلبة الوافدين و القامئني عى الجامعة.
• تنظيم سلسلة لقاءات للطلبة الوافدين مع امللحقني الثقافيني لبلدانهم.

• مساعدة الطلبة الوافدين يف تنظيم و إقامة معارض و احتفاالت يف الجامعة مبناسباتهم الوطنية.
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قسم متابعة الخريجني:
• بناء مختلف قنوات االتصال والتواصل مع الخريجني.

ــن  ــني ع ــة و الباحث ــات املختلف ــني املؤسس ــي ب ــاء الحقيق ــة اللق ــر فرص ــي توف ــة الت ــام الوظيفي ــم األي •  تنظي
ــل. العم

• العمل عى توفر قاعدة بيانات متطورة عن الخريجني وسوق العمل.
•  التواصل مع املؤسسات والركات إليجاد فرص عمل للخريجني تتناسب مع تخصصاتهم  وميولهم.

•  تنمية مهارات الخريجني عن طريق عقد دورات ولقاءات تساهم وتساعد يف إيجاد فرص وظيفية .
• إقامــة نــدوات ولقــاءات وأيــام توعويــة للطلبــة املتوقــع تخرجهــم  عــن التوظيــف وســوق العمــل وآليــة عمــل 

الســرة الذاتيــة و املقابــالت .
• التواصل مع جهات التوظيف املختلفة وتعريفهم مبواصفات الخريج لتوفر فرص عمل مناسبة له.

•  العمل عى إقامة نادي للخريجني ليضم كل خريجي الجامعة من مختلف األفواج والتخصصات.
• إتاحــة الفرصــة للخريجــني القدامــى  املتميزيــن بأعالهــم يف ســوق العمــل  لعــرض قصــص نجاحاتهــم خــالل 

لقــاءات دوريــة.
• ومتابعة أوضاع الخريجني يف مواقع عملهم وتزويدهم بآخر األخبار عن الجامعة.

قســم األنشــطة الطالبيــة و الــذي يتضمــن 3 شــعب رئيســة و هــي شــعبة النشــاط الريــايض، شــعبة النشــاط 
الفنــي، شــعبة النشــاط الثقــايف و اإلجتامعــي:

شعبة النشاط الريايض:
• تنظيم البطوالت الرياضية الداخلية و الخارجية للرياضات املختلفة.

• تنفيذ األنشطة الرياضية املختلفة و املتنوعة و التي تتالئم مع احتياجات الطلبة و ميولهم.
• إتاحــة الفرصــة ألكــرب عــدد مــن الطلبــة والعاملــني يف الجامعــة )أعضــاء هيئــة التدريــس وموظفني ( ملارســة 

النشــاطات الرياضيــة املختلفة .
• غرس وترسيخ املفاهيم الصحيحة للربية البدنية والتوعية بأهمية النشاط الريايض.

• نر الوعي والثقافة الرياضية املفيدة بني الطلبة.
• رفع مستوى األداء الفني لفرق الجامعة الرياضية ..

• استثار أوقات فراغ الطلبة عن طريق مزاولة بعض األنشطة الرياضية.
• إقامة املعسكرات الرياضية املختلفة.

شعبة النشاط الفني :
• إتاحة الفرصة أمام الطلبة ملارسة هواياتهم الفنية، وتنميتها، وصقلها.

• رعاية املوهوبني، وتنمية مهاراتهم يف املجاالت املوسيقية و الفنية املختلفة .
• إنشاء الفرق الفنية داخل الجامعة.
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• املشاركة يف املهرجانات الفنية.
• املشاركة يف املسابقات الفنية املختلفة.

• عقد الدورات الفنية املختلفة يف الغناء و العزف و الدبكة .... الخ.

شعبة النشاط الثقايف واإلجتامعي: 
• رفع مستوى الوعي لدى الطلبة، والعمل عى صقل وتطوير شخصية الطالب الجامعي.

• اإلرشاف عى األنشطة الثقافية و اإلجتاعية املختلفة.
• تحفيز الطلبة عى املشاركة يف أنشطة القسم و بيان أهمية املشاركة يف خدمة املجتمع و الوطن.

• تعزيــز مفهــوم الخدمــة العامــة و الخدمــة املجتمعيــة لــدى الطلبــة عــن طريــق عقــد ورش العمــل و النــدوات 
املتخصصــة.

• املشاركة يف الفعاليات املختلفة و التي تخدم املجتمع املحيل.

 مكتب اإلرشاد الوظيفي و متابعة الخريجني / صندوق امللك عبد الله الثاين للتنمية:
• تقديم النصح واإلرشاد الوظيفي وعقد ورشات العمل املتخصصة.

• مساعدة الطلبة عى  الحصول عى فرص العمل املناسبة لتخصصاتهم و ميولهم.
• مساعدة الراغبني من الطلبة  عى االلتحاق بربامج العمل التطوعي ونشاطات الخدمة املجتمعية.

ــة  ــة مــن الحصــول عــى الخــربة العملي ــة متطــورة لتمكــني الطلب ــم دورات و ورش عمــل تدريبي • إعــداد وتنظي
وضمــن تخصصاتهــم قبــل التخــرج مــن الجامعــة.

• مساعدة الطلبة والخريجني عى تحديد أهدافهم واتجاهاتهم املهنية و الوظيفية.
• تشجيع الطلبة عى إقامة مشاريع ريادية و إنتاجية تخدم الوطن.

• إقامة أيام وظيفية ملساعدة الطلبة عى إيجاد فرص العمل املالمئة

قسم األمن والحامية / التابع لدائرة الهندسة والخدمات:
1. تنظيــم وتنفيــذ برنامــج وأعــال األمــن والســالمة للطلبــة واملوظفــني والــزوار واملمتلــكات داخــل الجامعــة 
وتنفيــذ أعــال الدفــاع املــدين والحراســة الداخليــة والخارجيــة ملبــاين وموجــودات ممتلــكات الجامعــة وعــى 

مــدار الســاعة. 
العــون واملســاعدة لهــم عنــد  2. اإلرشاف عــى حايــة الطلبــة والعاملــني يف الجامعــة والــزوار وتقديــم 

الــرورة. 
3. املبــادرة إىل مــكان أي مشــكلة طالبيــة أو غــر طالبيــة داخــل الحــرم الجامعــي واإلعــالم الفــوري لعميــد 
شــؤون الطلبــة وملديــر دائرتــه ولرئيــس قســمه وتوجيــه أفــراد الشــعبة لتطويــق املشــكلة ومعالجتهــا مــا 

أمكــن ذلــك.
ــات  ــب التعلي ــة حس ــول الالزم ــح الدخ ــح تصاري ــة ومن ــات الجامع ــن بواب ــروج م ــول والخ ــة الدخ ــم حرك 4. تنظي

ــة.  املتبع
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5. العمــل عــى توثيــق العالقــة بــني موظفــي األمــن الجامعــي والطلبــة والعاملــني يف الجامعــة وكذلــك 
ــواء أي خــالف يف  ــز وأحت ــزوار مــن حيــث حســن التعامــل والتخاطــب واألداء الوظيفــي املمي املراجعــني وال

منتهــى اإلنضباطيــة والحكمــة. 
6. العمــل عــى رصــد كل مــن الطلبــة والعاملــني يف الجامعــة املســموح لهــم بدخــول الحــرم الجامعــي 
بســياراتهم والتأكــد مــن مراعاتهــم إلجــراء تنظيــم دخــول املركبــات واســتعالها داخــل الحــرم الجامعــي 
وتقيدهــم بوضــع ملصــق ترصيــح دخــول الســيارات الصــادرة يف الجامعــة عــى الزجــاج األمامــي لســياراتهم 
واصطفافهــا يف املواقــف املخصصــة لهــم وإطفــاء أجهــزة اإلنــذار املوجــودة يف ســياراتهم ومنــع مــن ال 

ــياراته.  ــي بس ــرم الجامع ــول الح ــات دخ ــذه التعلي ــد به يتقي
7. العمل عى رصد الطلبة املفصولني من الجامعة ومنعهم من دخول الحرم الجامعي بسيارته. 

8. تبليغ الجهات املعنية عن أّي خلل أو عطل يف أي مرفق من مرافق الجامعة. 
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تعليمات دائرة القبول والتسجيل
 

ــرة القبــول والتســجيل« ســنة 2017، يف جامعــة الــرق  املــادة )1(: تســمى هــذه التعليــات »تعليــات دائ
األوســط ويعمــل بهــا اعتبــاراً مــن تاريــخ إقرارهــا.

مدير دائرة القبول والتسجيل:
املــادة )2(: مديــر دائــرة القبــول والتســجيل مســؤول عــن حســن ســر العمــل يف دائــرة القبــول والتســجيل وفــق 
األنظمــة والتعليــات الجامعيــة النافــذة وعليــه القيــام بالواجبــات املحــددة بالوصــف الوظيفــي 

املعتمــد للعاملــني يف الدائــرة.

مهاممت دائرة القبول والتسجيل وواجباتها:
املــادة )3(: مهــات دائــرة القبــول والتســجيل وواجباتهــا، تتــوىل دائــرة القبول والتســجيل املهــات والواجبات 

اآلتية:
1. إعداد الخطة اإلسراتيجية والخطة التنفيذية الخاصة بالدائرة وتطويرها ومتابعة تنفيذها.

2. إعداد املوازنة السنوية للدائرة يف ضوء إسراتيجية عمل الدائرة وخطتها.
3. التأكــد مــن ُحســن تطبيــق تعليــات وزارة التعليــم العايل والبحــث العلمي وقوانينهــا وأنظمتها، 
وتعليــات هيئــة اعتــاد مؤسســات التعليــم العــايل وتعليــات كافــة مجالــس الجامعــة 
املختصــة: مجلــس األمنــاء، ومجلــس الجامعــة، ومجلــس العمــداء فيــا يتعلــق بعمــل الدائــرة 

وتعليــات منــح الدرجــات العلميــة املعمــول بهــا يف الجامعــة، ومتابعــة تنفيذهــا.
4. تنفيــذ قــرارات وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي وقــرارات هيئــة االعتــاد ومجلــس التعليــم 
الجامعــة  ومجلــس  األمنــاء  مجلــس  املختصــة:  الجامعــة  مجالــس  كافــة  وقــرارات  العــايل 

ــرة. ــل الدائ ــة بعم ــداء املتعلق ــس العم ومجل
5. متابعــة وتطبيــق مــا يطــرأ مــن تعديــالت عــى النظــام الــدرايس ونظــام املنــح والرســوم 

الدراســية. والخطــط  الجامعيــة 
6. التنســيق مــع الجهــات الرســمية وبخاصــة وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي وهيئــة اعتــاد 
مؤسســات التعليــم العــايل األردين بشــأن رشوط وإجــراءات قبــول الطلبــة وانتقالهــم مــن 
ــة  ــات الطلب ــل ملف ــم ونق ــة وتنظي ــق الجامعي ــهادات والوثائ ــق الش ــرى وتصدي ــة إىل أخ جامع

ومــا شــابه.
7. تنســيق تبــادل الثبوتيــات املتعلقــة بالطلبــة مــع الكليــات املختلفــة داخــل الجامعــة مبــا ميّكــن 

تلــك الكليــات مــن فتــح ملــف متكامــل لــكل طالــب جامعــي لديهــا.
وآليــة  الجامعيــة  والرســوم  التســجيل  رســوم  بشــأن  املاليــة  الشــؤون  دائــرة  مــع  التنســيق   .8

تســديدها.
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9. التنســيق مــع الكليــات إلعــداد التقويــم الجامعــي وعرضــه عــى مجلــس العمــداء مــن أجــل 
إقــراره.

القبــول  الطالــب مــع طلــب  التــي يرفقهــا  العلميــة  الثبوتيــة والشــهادات  10. دراســة األوراق 
وقانونيّتهــا. املقدمــة  والشــهادات  الثبوتيــات  اكتــال  مــن  والتأكــد  وفحصهــا 

11. تخصيــص رقــم جامعــي للطالــب ميّكنــه مــن الدخــول إىل الربنامــج املُحوســب يتضمــن كافــة 
املعلومــات الشــخصية واألكادمييــة وتزويــد الكليــات املعنيــة بكافــة املعلومــات والوثائــق 

التــي متكــن مــن إصــدار قــرارات القبــول حســب التعليــات املعتمــدة يف الجامعــة.
12. إصــدار شــهادات القبــول للطلبــة امللتحقــني يف الجامعــة حســب التعليــات النافــذة يف 

الجامعــة.
13. إعــداد التقاريــر واإلحصائيــات املتعلقــة بشــؤون الطلبــة وأوضاعهــم األكادمييــة ونتائــج 
االمتحانــات، وإعــداد اإلحصائيــات الدوريــة الفصليــة والســنوية وكذلــك اإلحصائيــات املتعلقــة 
بنتائــج االمتحانــات وغرهــا، وإعــداد التقاريــر الشــهريّة والفصليــة والســنوية مبــا فيهــا التقاريــر 

املتعلقــة باإلنجــازات وتطويــر أعــال الدائــرة.
14. التنســيق مــع الكليــات إلعــداد الجــدول الــدرايس وجــدول االمتحانــات الفصليــة والنهائيــة 

وجدولــة املــواد املطروحــة عــى القاعــات.
15. التنســيق مــع الكليــات إلعــداد قوائــم الخريجــني حســب التعليــات املعمــول بهــا وإعــداد 
قوائــم الطلبــة املتوقــع تخرجهــم يف ضــوء ســجالتهم األكادمييــة وتزويــد الكليــات بهــذه 

القوائــم.
16. إعــداد وثائــق التخــرج – مصدقــات التخــرج، إثبــات الطالــب، حســن الســر والســلوك بعــد إبــراز 

الوصــل املــايل.
17. اســتخراج الوثائــق الخاصــة بالطلبــة املســجلني والخريجــني اعتــاداً عى ســجالتهم األكادميية 

املتوافــرة بالدائرة.
18. التواصــل الفعــال بكافــة وســائل االتصــال املمكنــة مــع الجمهــور املتعامــل مــع الدائــرة داخــل 

األردن وخارجــه واإلجابــة عــن األســئلة التــي تتلقاهــا الدائــرة مــن خــارج الجامعــة.
19. املشــاركة يف اإلعــداد لحفــل التخريــج الســنوي، ويف إعــداد دليــل الطالــب والكتــاب الســنوي 

وأدلــة الجامعــة الخاصــة باألنظمــة والتعليــات.
20. العمــل عــى حوســبة جميــع أعــال الدائــرة، إضافــة إىل التســجيل اإللكــروين ومتابعــة آليــات 
حفــظ الســجالت األكادمييــة للطلبــة والتــي هــي إلكرونيــة يف األســاس، مــع التأكــد مــن وجــود 

نظــام ورقــي مســاند.
21. التنســيق مــع الكليــات بدايــة كل فصــل درايس بالشــواغر يف كل تخصــص حســب األنظمــة 

والتعليــات.
22. تثبيت العالمات، ومسؤولية تعديل العالمات بناًء عى الكتب الرسمية الالزمة لذلك.
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ــن  ــحبني واملنذري ــاً واملنس ــني أكادميي ــني واملفصول ــة الخريج ــة بالطلب ــم فصلي ــداد قوائ 23. إع
واملؤجلــني واملنقطعــني.

24. حفظ الوثائق املتعلقة بالطلبة من كشوف عالمات وشهادات وسجالت.

25. حفظ سجالت الطلبة وتوثيق العالمات واإلنذارات األكادميية والعقوبات.

إجراءات القبول:
املادة )4(: تكون إجراءات القبول كا يأيت:

1. يقوم الطالب بتعبئة منوذج طلب االلتحاق يف الجامعة بعد دفع الرسوم املقررة لذلك.
2. يرفــق مــع طلــب االلتحــاق الشــهادات والوثائــق املطلوبــة واملوضحــة يف الطلــب مصدقــة 

حســب األصــول.
3. يتم تعبئة منوذج مقابلة الطلبة املنتقلني إىل الجامعة.

4. يقدم الطلب إىل دائرة القبول والتسجيل.
5. يتم النظر يف الطلب يف ضوء التعليات وأسس القبول النافذة.

6. يعلــم الطالــب بالقبــول مــن عدمــه خــالل فــرة أقصاهــا أســبوع واحــد مــن تقدميــه الطلــب أو 
املوعــد املحــدد لإلعــالن عــن القبــول أيهــا أبعــد.

الجامعــي وتخصصــه  فيهــا رقمــه  الطالــب مينــح شــهادة قبــول موضحــاً  7. يف حــال قبــول 
بــه. الخــاص  الــذي قبــل فيــه وبريــده اإللكــروين  الــدرايس  والفصــل 

8. يســجل الطالــب املــواد الدراســية قبــل بــدء الدراســة ويف حــال عــدم التســجيل ودفــع الرســوم 
املقــررة يعتــرب قبولــه يف الجامعــة الغيــاً.

إجراءات معادلة املواد:
املــادة )5(: تكــون إجــراءات معادلــة املــواد التــي درســها الطالــب يف جامعــة/ كليــة/ معهــد معــرف بــه ويريــد 

احتســابها ضمــن خطتــه الدراســية يف جامعــة الــرق األوســط كــا يــأيت:
1. يتقــدم الطالــب بطلــب معادلــة املــواد التــي درســها يف جامعــة/ كليــة/ معهــد أخــرى ويرغــب 
بنقلهــا عــى النمــوذج املخصــص لذلــك عنــد التحاقــه بالدراســة، ويرفــق مــع الطلــب كشــف 

عالمــات وتوصيــف للمــواد مصــدق حســب األصــول.
والتعليــات.  األنظمــة  حســب  الطالــب  درســها  التــي  املــواد  معادلــة  طلــب  دراســة  يتــم   .2

الــخ(.  ... املــادة،  دراســة  تاريــخ  الدراســة،  نظــام  بالجامعــة،  )االعــراف 
3. يتــم تحويــل الطلــب مــن دائــرة القبــول والتســجيل إىل الكليــات املعنيــة إلجــراء املعادلــة للمواد 

التــي تتــوىل تدريســها ويتــم اتخــاذ القــرار مــن عميــد الكليــة املعنية.
4. ترســل القــرارات إىل دائــرة القبــول والتســجيل يف مــدة أقصاهــا أســبوع مــن تاريــخ تقديــم 
ــم تدقيقهــا والتأكــد مــن مطابقتهــا للخطــة  ــة ويت ــة املطلوب ــق الثبوتي الطلــب املعــّزز بالوثائ
ــة بذلــك. ــات الخاص ــة والتعلي ــه حســب األنظم ــل في ــذي قب ــج ال ــية للطالــب للربنام الدراس
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5. ترصــد املــواد املعادلــة يف ســجل الطالــب الــدرايس، وتحفــظ يف ملفــه يف دائــرة القبــول 
والتســجيل حســب األصــول.

6. يعلم الطالب رسمياً باملعادلة التي تم اعتادها.

إجراءات التسجيل والسحب واإلضافة:
املادة )6(: تكون إجراءات التسجيل والسحب واإلضافة كا يأيت:

1. تتــم عمليــة التســجيل إلكرونيــاً عــرب موقــع الجامعــة اإللكــروين، ويجــوز للطالــب أن يســجل مــن 
خــالل شــعبة التســجيل يف دائــرة القبــول والتســجيل.

2. يف بعــض الحــاالت ال يجــوز للطالــب أن يســجل إلكرونيــاً، وعليــه مراجعــة شــعبة التســجيل 
إلمتــام عمليــة التســجيل.

3. تستوجب أي عملية تسجيل تسوية املستحقات املالية مسبقاً.
4. يلتزم الطالب أثناء تسجيله باألنظمة والتعليات وبخطته الدراسية.

5. يحــق للجامعــة إلغــاء تســجيل أي طالــب يف أي مــادة يقــل فيهــا عــدد الطلبــة عــن الحــد األدىن 
املقــرر، وال يرتــب عــى الطالــب أي رســوم جــرّاء هــذا اإللغــاء ويطلــب منــه إضافــة مــواد بــدالً 

مــن امللغــاة إن رغــب يف ذلــك.
6. ميكــن للطالــب تعديــل جدولــه الــدرايس بإضافــة مــواد وســحب مــواد أخــرى خــالل فــرة الســحب 

واإلضافــة املقــررة يف التقويــم الجامعــي املعتمــد.
7. يف حــال رغبــة الطالــب االنســحاب خــالل الفصــل الــدرايس مــن مــواد كان قــد ســجلها يتــم 

للتقويــم الجامعــي واألنظمــة املاليــة. ســحبها وفــق األنظمــة والتعليــات ووفقــاً 
8. يف جميــع الحــاالت يجــب أن ال يقــل عــدد الســاعات املســجلة عــن الحــد األدىن املعتمــد يف 

التعليــات النافــذة.
9. يلغــى تســجيل الطالــب يف أي فصــل إذا مل يســدد الرســوم الدراســية املقــررة يف املواعيــد 

ــل. ــك الفص ــددة يف ذل املح

إجراءات تغيري التخصص:
املادة )7(: تكون إجراءات تغير التخصص كا يأيت:

النمــوذج  عــى  تخصصــه  لتغيــر  طلبــاً  الجامعــة  يف  واملســجل  املقبــول  الطالــب  يقــدم   .1
املقــررة. الرســوم  دفــع  بعــد  والتســجيل  القبــول  دائــرة  يف  املعتمــد 
2. ينظر يف الطلب يف ضوء األنظمة والتعليات وأسس القبول النافذة.

3. يرســل الطلــب إىل عميــد الكليــة املعنيــة املحــول لهــا الطالــب يف حــال رغبــة الطالــب باالنتقــال 
مــن كليــة إىل أخــرى أو إىل عميــد كليتــه يف حــال رغبــة الطالــب باالنتقــال مــن تخصــص إىل آخــر 

يف نفــس الكليــة، للموافقــة عــى االنتقــال أو التحويــل.
4. تطبــق عــى الطالــب الخطــة الدراســية املعمــول بهــا للتخصــص الجديــد يف الفصــل الــذي 

ــه. ــل في ــب التحوي يطل
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5. تحســب للطالــب بعــض أو كل املــواد التــي كان قــد درســها يف تخصصــه الســابق وفــق 
النافــذة. التعليــات 

إجراءات تأجيل الدراسة:
املادة )8(: تكون إجراءات تأجيل الدراسة كا يأيت:

1. يقــوم الطالــب بتعبئــة منــوذج طلــب تأجيــل الدراســة حســب األصــول وقبــل بــدء الدراســة يف 
الفصــل املطلــوب تأجيلــه.

ــب  ــتنفاذ الطال ــدم اس ــن ع ــد م ــل والتأك ــب التأجي ــق طل ــجيل بتدقي ــول والتس ــرة القب ــوم دائ 2. تق
للحــد األعــى مــن فصــول التأجيــل املســموح بهــا وفــق التعليــات النافــذة وبعــد التأكــد مــن 
تســديد كافــة املســتحقات املاليــة يتــم تحويــل الطلــب إىل الجهــة املخولــة باملوافقــة حســب 

األصــول.
3. يعــّد الطالــب مؤجــالً بعــد صــدور املوافقــة عــى التأجيــل مــن الجهــة املخولــة لذلــك وبعــد دفــع 

رســوم التأجيــل املقــررة حســب األنظمــة والتعليــات.

إجراءات التغيب عن االمتحان النهايئ:
املادة )9(: تكون إجراءات التغيب عن االمتحان النهايئ كا يأيت:

1. يف حــال تغيــب الطالــب عــن امتحــان نهــايئ معلــن عنــه بعــذر، يتقــدم بعــذره إىل عميــد الكليــة 
املعنيــة عــى النمــوذج املحــدد لذلــك خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ االمتحــان.

2. يف حال اعتاد العذر املقدم يتم رصد عالمة »غر مكتمل« يف سجل الطالب األكادميي.
3. يتقــدم الطالــب المتحــان نهــايئ تعويــي يف الفــرة املحــددة لذلــك حســب تعليــات منــح 

الدرجــات العلميــة النافــذة.
ــجل  ــد النتيجــة يف س ــم رص ــجيل ويت ــول والتس ــرة القب ــي لدائ ــة االمتحــان التعوي ــل نتيج 4. ترس
األنظمــة  عليــه  وتطبــق  الراكمــي  الطالــب  معــدل  احتســاب  ويعــاد  األكادميــي،  الطالــب 

والتعليــات بأثــر رجعــي مــا عــدا تاريــخ منــح الشــهادة.

النامذج املستخدمة يف الدائرة:
املادة )10(: يتم إعداد مناذج لتنفيذ عمليات القبول والتسجيل حسب األنظمة والتعليات وتكون هذه 

الناذج محددة ومنظمة وموثـقة حسب األصول.

املــادة )11(: يتــم الــرصف بأمــر مــن الرئيــس وفقــاً للنظــام املــايل ويف حــدود املوازنــة العامــة املعتمــدة، 
وضمــن خطــة العمــل املقدمــة وبعــد التدقيــق مــن وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخــيل.
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املادة )12(: مدير دائرة القبول والتسجيل مسؤول عن تنفيذ هذه التعليات.

املادة )13(: يبت مجلس العمداء يف األمور التي مل ترد يف هذه التعليات.

املادة )14(: ال يجوز تعديل هذه التعليات أو إلغائها إال بقرار من مجلس األمناء.

املادة )15(: تعترب هذه التعليات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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تعليمات الخدمات العامة في المكتبة

املــادة )1(:  تســمى هــذه التعليــات »تعليــات الخدمــات العامــة« يف مكتبــة جامعــة الــرق األوســط ســنة 
2017، ويعمــل بهــا اعتبــاراً مــن تاريــخ إقرارهــا.

املــادة )2(:  يكــون للكلــات والعبــارات اآلتيــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين املخصصــة أدنــاه مــا 
مل تــدل القرينــة عــى خــالف ذلــك:

جامعة الرق األوسط. الجامعة     :  
رئيس الجامعة. الرئيس     :  

العميــد     :  أي عميد يف الجامعة.
املدير     :  مدير دائرة املكتبة.

أي قسم أكادميي يف كليات الجامعة. القسم     :  
األوعية الورقية من الكتب والدوريات والوثائق واملخطوطات  أوعية املعلومات   :  

اإللكرونيــة  واألوعيــة  وغرهــا  الجامعيــة  والرســائل  والخرائــط 
مــن األرشطــة واألقــراص املمغنطــة واألقــراص املدمجــة وأي 
ــد  ــات وقواع ــبكات املعلوم ــرى وش ــات أخ ــن معلوم ــيلة تخزي وس
البيانــات اإللكرونيــة وأي أوعيــة للمعلومــات األخــرى وشــبكاتها، 
والرائــح  وامليكروفيــش  املكروفيلــم  مــن  واملصغــرات 

وغرهــا. واألفــالم 
املستفيــد    :  أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والعاملون يف الجامعة وأي 

أوعيــة  اســتعارة  يف  الحــق  لهــا  مؤسســة  أو  هيئــة  أو  فــرد 
. ت مــا ملعلو ا

املــادة )3(:  أ.     تتــوىل مكتبــة الجامعــة رشاء املــواد املكتبيــة وتوفرهــا وفقــاً ألحــكام نظــام اللــوازم املعمــول 
بــه يف الجامعة.

ب. يتــم رشاء املــواد املكتبيــة مبوجــب منــاذج خاصــة تعدهــا املكتبــة، وبتنســيب مــن عميــد 
الكليــة، ومبوافقــة رئيــس الجامعــة.

املـــادة )4(:  أ.   تُشـــكل لجنـــة يف الجامعـــة مؤلفـــة مـــن نائب رئيـــس الجامعة ومديـــر دائرة املكتبـــة وعميد 
الكليـــة املعنـــي تكون مهمتهـــا عمل خطة رشاء ألوعيـــة املعلومات قبل بدايـــة العام املايل 
بنـــاًء عى اقراحـــات أعضاء الهيئة التدريســـية، وتقدم الخطـــة للجهات املعنيـــة إلدراجها يف 
موازنـــة الجامعـــة، وميكـــن أن تتضمـــن الخطة رشاء األعـــداد الســـابقة من الدوريـــات، وعدد 
النســـخ املطلوبة من الصحف الرئيســـة التي تصدر يف األردن بحيث ال تزيد عى ثالث نســـخ 
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لـــكل منهـــا. ويف جميع األحوال يجـــب مع مراعاة املادة رقـــم )3( من هـــذه التعليات إال أنه 
يجـــوز للجنـــة طلب رشاء أوعيـــة معلومات خـــارج الخطة وعند الـــرورة فقط.

ب. تتضمــن خطــة رشاء أوعيــة املعلومــات توفــر نســخة واحــدة مــن كل كتــاب، ويجــوز رشاء أكــرث 
مــن نســخة واحــدة يف حــاالت اضطراريــة تقررهــا اللجنــة، عــى أال يزيــد عــدد النســخ املشــراة 

يف جميــع األحــوال عــى خمــس نســخ.
ج. ملديــر املكتبــة رشاء خمــس نســخ حــداً أعــى مــن الكتــب التــي يؤلفهــا العاملــون يف الجامعــة 
وغــر املدعومــة مــن الجامعــة، ونســختني حــداً أعــى مــن الكتــب التــي يؤلفهــا مؤلفــون 
ــم رشاؤه  ــا يت ــد م ــى أال يزي ــادل ع ــداء والتب ــراض اإله ــك ألغ ــة وذل ــارج الجامع ــن خ ــون م أردني

ــدة. ــنة الواح ــار يف الس ــائة دين ــن خمس ــة ع ــذه الطريق به

املــادة )5(: تتــم إعــارة الكتــب لطلبــة الجامعــة مبوجــب الهويــة الجامعيــة، وال يجــوز اســتعال هــذه الهويــة إال 
مــن قبــل صاحبهــا وفــق الــروط اآلتيــة:

1. يحق لطلبة البكالوريوس استعارة )3( كتب كحد أقى ملدة أسبوعني.
2. يحق لطلبة املاجستر استعارة )5( كتب كحد أقى ملدة أسبوعني.

3. ال يجــوز تجديــد إعــارة أي كتــاب إذا كان مطلوبــاً لشــخص أو أكــرث، ويف هــذه الحالــة تراعــى 
األولويــة يف إعــارة هــذا الكتــاب، كــا ال يجــوز إعــارة كتــب جديــدة للمســتفيدين إذا كانــت 

بحوزتهــم كتــب متأخــرة.
4. ال تجوز إعارة املراجع والدوريات.

5. تعــار الكتــب املوضوعــة عــى رف الحجــز إعــارة ليليــة فقــط، وتنظــم املكتبــة عمليــة اســتعالها 
خــالل ســاعات الــدوام.

6. تبــدأ اإلعــارة الليليــة قبــل نصــف ســاعة مــن انتهــاء الــدوام الرســمي للمكتبــة، وتنتهــي بعــد 
ســاعة مــن بدايــة دوام اليــوم التــايل.

7. يتم ختم تاريخ اإلرجاع عى منوذج خاص مثبت يف آخر الكتاب املعار.

ــني  ــني وخمس ــرم )250( مائت ــدد، يغ ــد املح ــاب يف املوع ــاع الكت ــن إرج ــتعر ع ــر املس ــادة )6(: أ.     إذا تأخ امل
فلســاً عــن كل يــوم تأخــر عــى أال تزيــد الغرامــة عــن عريــن دينــاراً، ويف حــال تجــاوز مــدة 
ــه أحــكام املــادة  ــم اســتعارته أصبــح مفقــوداً وتطبــق علي التأخــر عــن شــهر واحــد يعتــرب مــا ت

)14( مــن هــذه التعليــات، إضافــة إىل دفــع غرامــة التأخــر.
ب. إذا تأخــر املســتعر عــن إرجــاع كتــاب معــار إعــارة ليليــة يف املوعــد املحــدد، يغــرم مائتــي فلــس 
عــن كل ســاعة تأخــر عــى أال تزيــد الغرامــة عــن عريــن دينــاراً، ويف حــال تجــاوز مــدة التأخــر 
عــن أســبوع واحــد يعتــرب مــا تــم اســتعارته أصبــح مفقــوداً وتطبــق عليــه أحــكام املــادة )14( مــن 

هــذه التعليــات، إضافــة إىل دفــع غرامــة التأخــر.



دليل الطالب

78

ج. يجــوز ملديــر املكتبــة اإلعفــاء الجــزيئ مــن دفــع الغرامــة املرتبــة عــى تأخــر إرجــاع الكتــب 
املســتعارة وذلــك يف ضــوء مســببات خطيــة يقدمهــا املســتعر، ومبــا ال يزيــد عــى )%50( 

مــن الغرامــة.
د. يجــوز لرئيــس الجامعــة اإلعفــاء الــكيل أو الجــزيئ مــن دفــع الغرامــة املرتبــة عــى تأخــر إرجــاع 

ــة يقدمهــا املســتعر. الكتــب املســتعارة وذلــك يف ضــوء مســببات خطي

املــادة )7(: أ.    تتــم إعــارة الكتــب ألعضــاء هيئــة التدريــس واملحارضيــن يف الجامعــة مبوجــب البطاقــة التــي 
تعدهــا الجامعــة.

ب. يســمح لعضــو هيئــة التدريــس واملحــارض املتفــرغ اســتعارة )10( كتــب كحــد أقــى ملــدة 
ــة  ــد نهاي ــتعارتها عن ــدد اس ــتعارها أو يج ــي اس ــب الت ــد الكت ــه أن يعي ــد. وعلي ــل درايس واح فص

ــدرايس. ــل ال الفص

املادة )8(:  أ. تتم إعارة الكتب للموظفني يف الجامعة مبوجب البطاقة التي تعدها الجامعة.
ب. يجوز ملوظف الجامعة استعارة )3( كتب كحد أقى وملدة أسبوعني.

املادة )9(:  يجوز تجديد إعارة أي كتاب ملرة واحدة فقط إذا مل يكن مطلوباً ملستفيد آخر.

املــادة )10(:  تنظــم اإلعــارة املتبادلــة بــني مكتبــة الجامعــة ومكتبــات الجامعــات األردنيــة واملؤسســات األخرى 
مبوجــب تعليــات يضعهــا مديــر دائــرة املكتبــة ويوافــق عليهــا مجلــس العمداء.

املادة )11(: للمكتبة أن تسرد أي كتاب معار قبل انتهاء مدة اإلعارة إذا دعت الرورة إىل ذلك.

الجامعيــة  والرســائل  الخاصــة  املجموعــات  وكتــب  النــادرة  والكتــب  املراجــع  إعــارة  يجــوز  ال   :)12( املــادة 
والدوريــات واألفــالم والرائــح واألرشطــة واألقــراص املمغنطــة ووثائــق األمــم املتحــدة إال يف 

ــة. ــرة املكتب ــر دائ ــا مدي ــة يقرره ــاالت خاص ح

املــادة )13(: إذا رفــض الطالــب إعــادة املــادة املكتبيــة املســتعارة فيحــال عــى عميــد شــؤون الطلبــة التخــاذ 
اإلجــراءات التأديبيــة بحقــه باإلضافــة إىل تطبيــق أحــكام املادتــني )6، 14( مــن هــذه التعليــات.

املــادة )14(: أ. إذا فقــد املســتعر كتابــاً فعليــه تأمــني نســخة أصليــة بديلــة عنــه وإال يغــرم ثالثــة أمثــال مثنهــا 
بالســعر الحــايل باإلضافــة إىل تكاليــف التجليــد.

ب. إذا فقــد املســتعر جــزءاً مــن كتــاب متعــدد األجــزاء، فعليــه تأمــني نســخة أصليــة بديلــة عنــه وإال 
يغــرم ثالثــة أمثــال مثــن األجــزاء كاملــة بالســعر الحــايل باإلضافــة إىل تكاليــف التجليد.
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ج. إذا فقــد املســتعر كتابــاً تســلمته املكتبــة عــى ســبيل اإلهــداء أو التبــادل فلمديــر دائــرة 
املكتبــة تقديــر مثــن الكتــاب، ويطبــق بحــق املســتعر مــا جــاء يف البنديــن )أ( و )ب( مــن هــذه 

املــادة.

املــادة )15(: عــى مــن تســبب بفقــدان أي مــادة مكتبيــة أو إتالفهــا تأمــني نســخة أصليــة بديلــة عنهــا أو دفــع 
ثالثــة أمثــال مثنهــا بالســعر الحــايل كــا تقــدره املكتبــة.

 ،)On Line( املبــارش  االتصــال  الفوتوســتايت، وخدمــات  التصويــر  تقــدم املكتبــة خدمــات   :)16( املــادة 
واســتخدام قواعــد البيانــات املتوفــرة يتــم وفــق األســس التــي تقررهــا الجامعــة.

املــادة )17(: تقــدم املكتبــة خدمــات املعلومــات والبحــث الببليوغــرايف بواســطة الحاســوب مــن خــالل قاعــدة 
بيانــات املكتبــة وقواعــد البيانــات اإللكرونيــة املنشــورة عــى شــبكة املعلومــات العامليــة 

)اإلنرنــت( عــى النحــو اآليت:
أ. يحــق للطالــب طباعــة مــا ال يزيــد عــى )50( خمســني صفحــة مجانــاً يف الفصــل الــدرايس الواحــد 
ــة وإذا زاد العــدد عــى ذلــك يدفــع  ــة التــي تشــرك بهــا املكتب ــات اإللكروني مــن قواعــد البيان

)50( خمســني فلســاً للصفحــة الواحــدة.
ب. طباعــة الصفحــة الواحــدة مــن اإلنرنــت ألرسة الجامعــة بـــ )30( ثالثــني فلســاً ومــن خــارج 

)100( مائــة فلــس. الجامعــة 
ــس  ــدة )50( فل ــة الواح ــة للصفح ــج )CD( ألرسة الجامع ــرص مدم ــى ق ــروين ع ــخ اإللك ج. النس
ــة فلســاً يضــاف إليهــا  يضــاف إليهــا مثــن قــرص )CD( فــارغ ومــن خــارج الجامعــة )100( مائ

مثــن قــرص )CD( فــارغ.

املادة )18(: أ. ال يسمح باستخدام أوعية املعلومات املحظورة إال ألغراض البحث العلمي بعد موافقة 
مسبقة من رئيس الجامعة أو من يفوضه.

ب. يقيــد اســتخدام املــواد املحظــورة يف داخــل القاعــة املخصصــة لهــا، وال يســمح باســتعارتها 
أو تصويــر أي جــزء منهــا.

املادة )19(: يتم إهداء الكتب من مكتبة الجامعة، بناًء عى موافقة رئيس الجامعة.

املــادة )20(: يتــم إتــالف أوعيــة املعلومــات غــر القابلــة للرميــم وتشــطب قيودهــا وقيــود املــواد املفقــودة 
مــن املكتبــة وفــق التعليــات املعمــول بهــا يف الجامعــة.
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ــن  ــه م ــة أن مينع ــرة املكتب ــر دائ ــة فلمدي ــات املكتب ــف تعلي ــلوك أو خال ــخص الس ــاء ش ــادة )21(: إذا أس امل
دخــول املكتبــة وأن يحرمــه مــن اســتعارة أي مــادة مكتبيــة ملــدة ال تزيــد عــى فصــل درايس واحــد، 
أو تقديــم شــكوى بحقــه إىل الجهــات املختصــة يف الجامعــة التخــاذ اإلجــراءات املناســبة بحقــه.

املــادة )22(: ال يحــق ألي شــخص أن يلصــق أو يثبــت أي بيــان أو إعــالن أو نــرة يف أي مــكان يف املكتبــة إال 
بــإذن مســبق مــن مديــر دائــرة املكتبــة بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة يف الجامعــة.

ــد  ــل عن ــب املدخ ــى مراق ــة ع ــواد مكتبي ــب وم ــن كت ــهم م ــا بحوزتـ ــرض م ــة ع ــى رواد املكتب ــادة )23(: ع امل
خروجهــم مــن املكتبــة.

املــادة )24(: يتــم الــرصف بأمــر مــن الرئيــس وفقــاً للنظــام املــايل ويف حــدود املوازنــة العامــة املعتمــدة، 
وضمــن خطــة العمــل املقدمــة وبعــد التدقيــق مــن وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخــيل.

املادة )25(: يتم تعديل هذه التعليات والبت يف الحاالت التي مل يرد بها نص بقرار من الرئيس.

املادة )26(: الرئيس واملدير مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليات.

ــواردة يف أي تعليــات أو قــرارات  ــع األحــكام املتعارضــة معهــا وال املــادة )27(: تلغــي هــذه التعليــات جمي
ســابقة.

املادة )28(: ال يجوز تعديل هذه التعليات أو إلغاؤها إال بقرار من مجلس األمناء.

املادة )29(: تُعد هذه التعليات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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تعليمات تأديب الطلبة

املادة )1(: تُسمى هذه التعليات »تعليات تأديب الطلبة« يف جامعة الرق األوسط سنة 2017، ويعمل 
بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.

املادة )2(: يكون للكلات اآلتية حيثا وردت يف هذه التعليات املعاين املخصصة لها ما مل تدل القرينة 
عى غر ذلك:

:   جامعة الرق األوسط. الجــامعـــــــة  
:   مجلس أمناء الجامعة. مجلس األمناء 

:   رئيس الجامعة. الرئيــــــــــس 
:   الطالب الذي يدرس يف الجامعة. الطــــــــــالب 

:   لجنة تأديب الطلبة. اللجنـــــــــــة 
:   عميد شؤون الطلبة. العميـــــــــــد 

:   العمداء املعنيّون. العمـــــــــداء 

املــادة )3(: تعــد األعــال اآلتيــة مخالفــات تأديبيــة تعــرّض الطالــب الــذي يرتكــب أيــاً منهــا للعقوبــات التأديبيــة 
املنصــوص عليهــا يف هــذه التعليــات.

ــر عــن حضــور املحــارضات أو الــدروس أو عــن األعــال األخــرى التــي تقــي  ــاع املدبّ االمتن أ . 
األنظمــة باملواظبــة عليهــا، وكل تحريــض عــى هــذا االمتنــاع.

الغش يف االمتحان أو االشراك أو الروع فيه. ب . 
اإلخالل بنظام االمتحانات املعمول به يف الجامعة. ج. 

أي فعــل مــاس بالــرف أو الكرامــة أو األخــالق، أو مخــل بحســن الســرة والســلوك، أو مــن  د. 
شــأنه اإلســاءة إىل ســمعة الجامعــة أو العاملــني فيهــا، مبــا يف ذلــك أي فعــل مــن هــذا 
القبيــل يرتكبــه الطالــب خــارج الجامعــة يف مناســبة تشــرك فيهــا الجامعــة أو نشــاط تقــوم 

بــه.
املشــاركة يف تنظيــم أي فعاليــات أو أنشــطة داخــل الجامعــة مــن غــر موافقة أو إذن مســبق  هـ. 

مــن الجهــات املختصــة يف الجامعــة، أو التحريــض عليهــا.
ــي أعــدت لهــا أو اســتعالها دون إذن مســبق  ــاين الجامعــة لغــر األغــراض الت اســتعال مب و. 

مــن العميــد أو مــن ينيبــه.
إدخــال أي أســلحة ناريــة أو أدوات حــادة أو مــواد غــر مروعــة، أو حملهــا، أو اســتخدامها  ز. 

لغــرض غــر مــروع.
توزيــع النــرات، أو إصــدار جرائــد حائــط بالكليــات، أو جمــع التواقيــع، أو التربعــات بــدون  ح. 
املوافقــة الرســمية املســبقة مــن عميــد شــؤون الطلبــة، أو تلــك التــي مــن شــأنها اإلخــالل 
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باألمــن والنظــام الجامعــي أو اإلســاءة إىل الوحــدة الوطنيــة.
اإلخــالل بالنظــام واالنضبــاط الــذي تقتضيــه املحــارضات أو النــدوات أو األنشــطة التــي تقــام  ط. 

داخــل الجامعــة.
أي إهانــة أو إســاءة يرتكبهــا الطالــب بحــق عضــو هيئــة التدريــس، أو أي مــن العاملــني أو  ي. 

الجامعــة. يف  الطلبــة 
إتــالف أي مــن املمتلــكات الخاصــة بالجامعــة، أو العاملــني فيهــا، أو بطلبتهــا، أو بزوارهــا، أو  ك. 
ــا يف  ــرات، أو وضعه ــاق الن ــا، أو إلص ــى أثاثه ــة، أو ع ــدران الجامع ــى ج ــة ع ــام بالكتاب القي

األماكــن غــر املخصصــة لهــا.
التزوير يف الوثائق الجامعية، أو استعال الوثائق املزورة ألي هدف كان. ل. 

إعطاء وثائق وهويات جامعية للغر بقصد استعالها بطريقة غر مروعة. م. 
رسقة أي من املمتلكات الخاصة بالجامعة، أو بالعاملني فيها أو بطلبتها، أو بزّوارها. ن. 

أو  التدبــر،  أو  أو االشــراك،  أعــال عنــف،  التدخــل يف  أو  أو شــغب،  س. مشــاجرات فرديــة، 
يف  خارجهــا  أو  الجامعــة،  داخــل  آخريــن  أشــخاص  أو  طلبــة،  ضــد  جاعيــة  أو  التحريــض، 

بــه. تقــوم  أو نشــاط  الجامعــة،  مناســبات تشــرك فيهــا 
ــة، أو  ــل الجامع ــا داخ ــج له ــا، أو الروي ــدرة، أو تعاطيه ــواد مخ ــة، أو م ــات روحي ــازة مروب حي ع. 
حضــور الطالــب إىل الجامعــة، وهــو تحــت تأثــر املروبــات الروحيــة، أو املــواد املخــدرة.

ف. مخالفــة تريعــات الجامعــة، أو أنظمتهــا، أو تعلياتهــا، أو قراراتهــا النافــذة، أو ميثاقهــا 
األخالقــي، أو التحريــض عــى مخالفــة أي منهــا.

ص. التدخني داخل مباين الجامعة أو خارج األماكن املخصصة.

مــع مراعــاة أحــكام املــواد )5(، )6(، )7(، )8( مــن هــذه التعليــات، تحــدد العقوبــات التأديبيــة  املادة )4(: 
للطالــب عــى املخالفــات التأديبيــة الــواردة يف املــادة )4( مــن هــذه التعليــات عــى النحــو اآليت:

التنبيه الخطي.  أ. 
اإلخراج من قاعة التدريس واالستعانة باألمن الجامعي عند الرورة. ب. 

الحرمــان مــن حضــور بعــض محــارضات املــواد، أو جميعهــا التــي يخــل الطالــب بالنظــام أثنــاء  ج. 
تدريســها.

ــن  ــرث م ــق، أو أك ــا املرف ــي يقدمه ــات الت ــن الخدم ــتفادة م ــن االس ــددة م ــدة مح ــان مل الحرم د. 
املرافــق الجامعيــة التــي تــم ارتــكاب املخالفــة فيهــا.

الحرمــان ملــدة محــددة مــن مارســة نشــاط، أو أكــرث مــن األنشــطة الطالبيــة التــي ارتكبــت  هـ. 
املخالفــة فيهــا.

اإلنذار بدرجاته الثالث: األول واملزدوج والنهايئ. و. 
الغرامــة مبــا ال يقــل عــن قيمــة مثــيل الــيء، أو األشــياء التــي أتلفهــا الطالــب، أو عــن كلفــة  ز. 
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ــاث. ــدران، أو األث ــى الج ــوب ع ــو مكت ــا ه ــف م ــات، أو تنظي ــة امللصق ــة إزال ــا، أو كلف إصالحه
إلغاء التسجيل يف مادة، أو أكرث من مواد الفصل الذي تقع فيه املخالفة. ح. 

عّده راسباً يف مادة، أو أكرث. ط. 
الفصــل املؤقــت مــن الجامعــة ملــدة فصــل درايس، أو أكــرث، أو عــدم الســاح لــه بالتســجيل  ي. 

يف الفصــل الصيفــي.
الفصل النهايئ من الجامعة. ك. 

تعليق منح الدرجة مبا ال يتجاوز فصلني دراسيني. ل. 
إلغــاء قــرار منــح الشــهادة إذا تبــني أن هنالــك عمليــة تزويــر، أو احتيــال يف متطلبــات الحصــول  م. 

عليهــا مــع التحويــل للجهــات القضائيــة إن لــزم ذلــك.
الخدمة املجتمعية. ن. 

إذا ثبــت نتيجــة التحقيــق أن الطالــب حــاول الغــش، أو اشــرك، أو رشع فيــه أثنــاء تأديــة االمتحــان،          املادة )5(: 
أو االختبــار يف إحــدى املــواد تقــع عليــه إحــدى العقوبــات اآلتيــة:

عّده راسباً يف تلك املادة.   .1
إلغاء تسجيله يف بقية املواد املسجلة له يف ذلك الفصل.   .2

فصله من الجامعة ملدة فصل درايس واحد ييل الفصل الذي ضبط فيه.  .3

املــادة )6(:  أ. تقــع عــى الطالــب الــذي اتفــق مــع طالــب آخــر، أو شــخص آخــر عــى الدخــول لتأديــة امتحــان أو 
اختبــار بــدالً منــه إحــدى العقوبــات اآلتيــة:
عّده راسباً يف االمتحان، أو االختبار.  .1

إلغاء تسجيله يف بقية املواد املسجلة له يف ذلك الفصل.  .2
ــاراً مــن الفصــل الــذي  ــه مــن الجامعــة ملــدة فصــل درايس واحــد عــى األقــل اعتب فصل  .3

يــيل الفصــل الــذي ضبــط فيــه.
تقــع عــى الطالــب الــذي دخــل االمتحــان، أو االختبــار بــدالً مــن طالــب آخــر إحــدى العقوبــات  ب. 

ــة: اآلتي
إلغاء تسجيله يف املواد املسجلة يف ذلك الفصل.  .1

ــاراً مــن الفصــل الــذي  ــه مــن الجامعــة ملــدة فصــل درايس واحــد عــى األقــل اعتب فصل  .2
يــيل الفصــل الــذي ضبــط فيــه.

ــات  ــال إىل الجه ــة فيح ــة الجامع ــر طلب ــن غ ــان م ــة االمتح ــل قاع ــذي دخ ــخص ال إذا كان الش ج. 
املختصــة. القضائيــة 
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املــادة )7(:  أ.   إذا ثبــت، نتيجــة التحقيــق، أن الطالــب قــد حــرض، أو ّدبــر، أو شــارك، أو تدخــل يف أعــال عنــف، 
أو شــغب، أو مشــاجرة ثنائيــة، أو جاعيــة داخــل الجامعــة، أو خارجهــا يف مناســبة تشــرك 
فيهــا الجامعــة، أو نشــاط تقــوم بــه، أو عــى مــن حافــالت الجامعــة، تقــع عليــه عقوبــة الفصــل 

النهــايئ مــن الجامعــة.
إذا ثبــت، نتيجــة التحقيــق، أن الطالــب قــد أقــدم عــى إيــذاء لعضــو هيئــة التدريــس، أو أحــد  ب. 
العاملــني يف الجامعــة، أو أحــد الطلبــة فيهــا، أو أي شــخص آخــر داخــل الجامعــة، فيقــع عليــه 

جــزاء الفصــل املؤقــت، أو النهــايئ مــن الجامعــة.

إذا ثبــت نتيجــة التحقيــق أن الطالــب كان يف حوزتــه مروبــات روحيــة، أو حــر إىل الجامعــة  املادة )8(:   أ. 
ــة الفصــل مــن الجامعــة ملــدة فصلــني دراســيني، ويف  وهــو تحــت تأثرهــا، يقــع عليــه عقوب

حالــة تكــرار ذلــك يفصــل نهائيــاً مــن الجامعــة.
إذا ثبــت نتيجــة التحقيــق أن الطالــب كان يف حوزتــه مــواد مخــدرة، أو تعاطاهــا، أو رّوج لهــا،  ب. 
أو حــر إىل الجامعــة وهــو تحــت تأثرهــا، يقــع عليــه جــزاء الفصــل النهــايئ مــن الجامعــة مــع 

تحويلــه للجهــات األمنيــة املختصــة.

املــادة )9(:    أ.  عــدم جــواز إيقــاع أكــرث مــن عقوبــة واحــدة مــن العقوبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة )4( مــن 
هــذه التعليــات عــى املخالفــة املســلكية الواحــدة التــي يرتكبهــا الطالب.

يف حــال إيقــاع عقوبــة الفصــل املؤقــت مــن الجامعــة تســحب هويــة الطالــب املفصــول،  ب. 
ــد. ــن العمي ــبق م ــإذن مس ــل، إال ب ــدة الفص ــالل م ــي خ ــرم الجامع ــول إىل الح ــن الدخ ــع م ومين
ــاً مــن الحصــول عــى شــهادة  ــاً نهائي يحــرم الطالــب الــذي فصــل مــن الجامعــة فصــالً تأديبي ج. 
حســن الســلوك، كــا يتــم تعميــم اســم الطالــب املفصــول نهائيــاً عــى الجامعــات الرســمية 

والخاصــة األخــرى.

ــة،  ــؤون الطلب ــادة ش ــدى ع ــب ل ــف الطال ــة يف مل ــات التأديبي ــرض العقوب ــرارات ف ــظ ق تحف املادة )10(: أ. 
وتبلــغ الجهــة املختصــة بفــرض العقوبــة قرارهــا إىل عميــد الكليــة املعنــي، وإىل مديــر دائــرة 
القبــول والتســجيل، وإىل ويل أمــر الطالــب، وإىل الجهــة املوِفــدة، إن وجــدت، ولعميــد الكليــة 

املعنــي وضــع القــرار يف لوحــة اإلعالنــات.
عــى عميــد الكليــة تبليــغ قــرارات فــرض العقوبــات جميعهــا عــى أي مــن الطلبــة يف كليتــه  ب. 

ــجيل. ــول والتس ــر دائــرة القب ــد ومدي إىل العمي

التســجيل يف الفصــل  ال يحــق للطالــب الــذي فصــل مــن الجامعــة فصــالً تأديبيــاً مؤقتــاً  املادة )11(: أ. 
الصيفــي الــذي يســبق الفصــل الــذي فصــل فيــه ويــيل الفصــل الــذي ضبــط فيــه.
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ــه يف أي  ــاً أي مــواد يدرســها خــالل مــدة فصل ال تحتســب للطالــب املفصــول فصــالً مؤقت ب. 
ــرى. ــة أخ جامع

ال يحق للطالب املحال إىل التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه. املادة )12(:أ. 
ُوقَف إجراءات تخريج الطالب إىل حني البت يف موضوع املخالفة التي ارتكبها. ب. 

يؤلــف مجلــس الكليــة يف الشــهر األول مــن كل عــام جامعــي لجنــة مــن ثالثــة أعضــاء  املادة )13(: أ.  1. 
باإلضافــة إىل عضــو رابــع احتياطــي مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف الكليــة، وذلــك 

للتحقيــق يف املخالفــات التــي يرتكبهــا الطلبــة داخــل مبــاين الكليــة.
تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.  .2

يتــوىل عميــد الكليــة إحالــة املخالفــات إىل اللجنــة للتحقيــق فيهــا، وتنســيب العقوبــة   .3
بشــأنها. املناســبة 

ينســب العميــد للرئيــس يف مطلــع العــام الجامعــي بتشــكيل لجنــة مــن ثالثــة أعضــاء  ب. 1. 
باإلضافــة إىل عضــو رابــع احتياطــي مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية يف الجامعــة، وذلــك 
للتحقيــق يف املخالفــات التــي يرتكبهــا الطلبــة يف حــرم الجامعــة خــارج مبــاين الكليــات، 
ويجــوز للعميــد يف حالــة الــرورة تشــكيل أكــرث مــن لجنــة للتحقيــق تنتهــي مدتهــا بانتهــاء 

الغايــة منهــا.
تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.  .2

يتــوىل العميــد إحالــة املخالفــات إىل هــذه اللجنــة للتحقيــق فيهــا وتنســيب العقوبــة   .3
املناســبة. 

يؤلــف مجلــس العمــداء يف مطلــع العــام الجامعــي مجلســاً تأديبيــاً يتكــون مــن العميــد رئيســاً،  املادة )14(: أ. 
وعميــد الكليــة التــي يتبعهــا الطالــب، وثالثــة أعضــاء مــن الهيئــة التدريســية يف الجامعــة ويتــم 
تســمية عضــو رابــع احتياطــي مــن الهيئــة التدريســية يف الجامعــة، وذلــك للنظــر يف مخالفــات 

الطلبــة املحالــة إليــه مــن العميــد، أو مــن عمــداء الكليــات حســب مقتــى الحــال.
تكون مدة املجلس سنة واحدة قابلة للتجديد. ب. 

ملجلــس العمــداء يف حــاالت خاصــة أن يســتبدل رئيــس مجلــس التأديــب برئيــٍس آخــر ملــدة  ج. 
محــددة.

املــادة )15(: عــى اللجنــة ومجلــس التأديــب البــت يف القضايــا املحالــة إليهــا خــالل مــدة ال تتجــاوز ثالثــني يومــاً 
مــن تاريــخ إحالتهــا مــن الجهــات املختّصــة، وللرئيــس متديدهــا إن اقتضــت الظــروف ذلــك، وعــى 
الطالــب املخالــف املثــول أمــام اللجنــة، أو مجلــس التأديــب خــالل املــدة املحــددة، وملجلــس 
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التأديــب الحــق يف إصــدار العقوبــة غيابيــاً إذا مل ميثــل الطالــب املخالــف بعــد تبليغــه عــن طريــق 
اإلعــالن يف الكليــة للمــرة الثانيــة.

املــادة )16(: إذا انتهــت املــدة املحــددة ألي لجنــة مــن لجــان التحقيــق واملجلــس التأديبــي فإنهــا تســتمر يف 
مارســة صالحياتهــا إىل أن تشــكل لجــان جديــدة ومجلــس جديــد يحــل محلهــا.

املادة )17(: تحدد صالحيات إيقاع العقوبات التأديبية عى الطلبة عى النحو اآليت:
لعضــو هيئــة التدريــس، أو مــن يــدرس املــادة، حــق إيقــاع العقوبــات املنصــوص عليهــا يف  أ. 

الفقــرات )أ(، )ب(، )ج( مــن املــادة )4( مــن هــذه التعليــات خطيــاً عــى الطالــب.
ــات املنصــوص عليهــا يف الفقــرات )أ( إىل )ي( مــن املــادة )4(  ــد حــق إيقــاع العقوب للعمي ب. 

ــات. ــذه التعلي ــن ه م
ــتخدامها  ــدف اس ــب به ــا الطال ــادة يدخله ــادرة أي م ــق مص ــد ح ــص، أو العمي ــد املخت للعمي ج. 

ألي غــرض غــر مــروع.
هــذه  مــن   )4( املــادة  يف  عليهــا  املنصــوص  العقوبــات  إيقــاع  حــق  التأديــب  ملجلــس  د. 

عليــه. املعروضــة  للمخالفــة  املناســبة  بالعقوبــة  لقناعتــه  وفقــاً  التعليــات 

املــادة )18(: أ.  القــرارات التأديبيــة جميعهــا نهائيــة، باســتثناء العقوبــات املنصــوص عليهــا يف الفقــرات مــن 
)ح( إىل )م( مــن املــادة )4( مــن هــذه التعليــات، إذ يحــق للطالــب أن يســتأنف قــرار العقوبــة 
املتخــذ بحقــه لــدى مجلــس العمــداء، أي قــرار منهــا خــالل خمســة عــر يومــاً مــن تاريــخ صــدور 
القــرار، أو إعالنــه يف الكليــة، وملجلــس العمــداء أن يصــادق عــى القــرارات املتخــذة بشــأن 
ــي  ــرار التأديب ــد الق ــة يع ــرار العقوب ــب ق ــتأنف الطال ــه، وإذا مل يس ــه، أو يلغي ــة، أو يعدل العقوب

الصــادر بحقــه نهائيــاً.
ترصد العقوبات من درجة إنذار أول فا فوق يف سجل الطالب األكادميي. ب. 

املــادة )19(: يتــوىل موظفــو األمــن الجامعــي املحافظــة عــى األمــن والنظــام داخــل الحــرم الجامعــي، وتكــون 
للتبليغــات والتقاريــر التــي يقدمونهــا ُحجيتهــا مــا مل يثبــت عكــس ذلــك.

ــا يف  ــوص عليه ــة املنص ــب يف الجامع ــس التأدي ــات مجل ــوىل اختصاص ــة أن يت ــس الجامع لرئي املادة )20(: 
ــكات  ــى ممتل ــداء ع ــغب، أو اعت ــاجرات، أو ش ــدوث مش ــرورة كح ــة ال ــات يف حال ــذه التعلي ه
ــغ رئيــس الجامعــة قــراره الــذي يصــدره يف  الجامعــة، أو اضطــراب، أو إخــالل بالنظــام فيهــا، ويبلَّ

ــة إىل مجلــس العمــداء. هــذه الحال
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املــادة )21(: للجامعــة االســتمرار يف إجراءاتهــا التأديبيــة املنصــوص عليهــا يف هــذه التعليــات حتــى لــو 
ــرى. ــات أخ ــدى جه ــورة ل ــة منظ ــت املخالف كان

ال يجــوز ألي طالــب االدعــاء بعــدم علمــه بأنظمــة الجامعــة، أو تعلياتهــا، أو بعــدم اطالعــه عــى  املادة )22(: 
مــا ينــر يف لوحــات اإلعالنــات بالجامعــة.

ــرة )أ(، )ب(، )ج(  ــواردة يف الفق ــا ال ــات أو كله ــن العقوب ــه أي م ــت علي ــذي وقع ــب ال ــوز للطال يج املادة )23(: 
مــن املــادة )4( مــن هــذه التعليــات بعــد مــي عــام جامعــي أن يتقــدم بطلــب إىل عميــد الكليــة 

الــذي يــدرس بهــا لرفعهــا مــن ملفــه إذا ثبــت حســن ســلوكه خــالل تلــك الفــرة.

للرئيــس إيقــاف أي منحــة/ خصــم للطالــب يف حــال توقيــع أي جــزاء أو عقوبــة منصــوص عليهــا  املادة )24(: 
يف هــذه التعليــات ابتــداء مــن تاريــخ حصــول املخالفــة.

تراعــى عنــد تشــكيل أي لجنــة تحقيــق أو مجلــس تأديــب االعتبــارات التــي تنــص عليهــا وتحددهــا  املادة )25(: 
القوانــني واألنظمــة بدقــة متناهيــة، وال يجــوز التوســع أو القيــاس عــى هــذه النصــوص يف 

ــا. ــوال جميعه األح

إذا نصــت القوانــني أو األنظمــة عــى تأليــف مجلــس أو لجنــة مــن عــدد معــني مــن األشــخاص ومل  املادة )26(: 
تنــص عــى جــواز انعقــاد هــذه اللجنــة أو املجلــس مــن أقــل مــن هــذا العــدد فــال يكــون انعقادهــا 
ــة أو  ــع األعضــاء. وإذا نصــت القوانــني أو األنظمــة عــى تأليــف لجن مروعــاً مــا مل يحــر جمي
مجلــس مــن أشــخاص بذواتهــم أو بوظائفهــم وســكتت عــن الترصيــح بصحــة االنعقــاد عنــد 
تكامــل عــدد معــني مــن األعضــاء، فيكــون حضــور جميــع األعضــاء رضوريــاً لصحــة االنعقــاد، فــأي 
قــرارات تصدرهــا اللجنــة أو املجلــس دون أن يكونــا منعقديــن عــى هــذا النحــو لتكــون مروعــة.

ــدة  ــا، ألن القاع ــايل له ــب الت ــس التأدي ــواً يف مجل ــون عض ــق أن يك ــة التحقي ــو لجن ــوز لعض املادة )27(:  ال يج
األصوليــة تقــي بأنــه ال يجــوز ألي عضــو يف لجنــة ابتدائيــة أن يكــون عضــواً يف لجنة اســتئنافية، 

أي ال يجــوز ملــن تــوىل التحقيــق أن يتــوىل التأديــب.

املــادة )28(: ال يجــوز لعميــد الكليــة أو عميــد شــؤون الطلبــة أن يكــون عضــواً يف لجنــة التحقيــق األوليــة التــي 
تتــوىل النظــر يف املخالفــات التــي يرتكبهــا الطلبــة، ألنــه هــو الــذي يتــوىل إحالــة املخالفــات إىل 

هــذه اللجنــة، كــا ال يجــوز لــه يف هــذه الحالــة أن يكــون شــاهداً.
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ال يجــوز للجنــة التحقيــق أو مجلــس التأديــب تكليف أحد أعضائها ملقابلة أحد الشــهود واالســتاع  املادة )29(: 
إىل شــهادته، بــل يتعــني اســتدعاء الشــاهد أمــام أعضــاء اللجنــة أو املجلــس مجتمعــني، أو انتقــال 
ــأذن فيهــا  ــه واالســتاع إىل شــهادته يف األحــوال التــي ت ــة أو املجلــس مجتمعــني ملقابلت اللجن

القوانــني واألنظمــة والتعليــات بذلــك.

ال يتــم تحليــف املتهــم ولكــن يجــب تحليــف الشــاهد، وعنــد القيــام بتحليــف أحــد الشــهود اليمــني،  املادة )30(: 
يتعــني أن يضــع يــده عــى القــرآن الكريــم أو الكتــاب املقــدس ويــديل مبــا يفيــد أنــه ســيقول 
الصــدق والحــق وال يشء غــر الصــدق والحــق، مبعنــى أن مالمســة كتــاب اللــه واإلدالء بصيغــة 

اليمــني يجــب أن يكونــا يف وقــت واحــد.
 

ال يجــوز للجنــة التحقيــق أو مجلــس التأديــب بعــد التوقيــع عــى محــر التحقيــق أن يقومــا بتغيــر  املادة )31(: 
مضمونــه أو جــزء مــن هــذا املضمــون.

عنــد امتنــاع أحــد الشــهود عــن الحضــور أمــام مجلــس التأديــب أو لجنــة التحقيــق لســبب أو آلخــر،  املادة )32(: 
تبلــغ الجهــات املختصــة بالجامعــة بذلــك  لالتصــال مــع املســؤولني يف الجامعــة إلحضــاره 

بالطــرق املروعــة وبالتعــاون مــع جهــة االختصــاص.

بعــد القيــام بتحليــف الشــاهد اليمــني، يجــوز أن توجــه إليــه األســئلة ليتــوىل اإلجابــة عنهــا، وتــدون  املادة )33(: 
كتابــة بخــط اليــد أو إلكرونيــاً، عــى أن يوقــع عــى كل صفحــة  مكتوبــة بخــط اليــد أو عــى النســخة 
الورقيــة يف حــال التدويــن إلكرونيــاً  لتصبــح هــذه النســخة هــي النســخة املعتمــدة أو يضــع 
بصمــة إبهامــه عليهــا أو التوقيــع، كــا يتعــني أن يوقــع أعضــاء مجلــس التأديــب أو لجنــة التحقيــق 

عــى كل صفحــة.

ال يجــوز ملجلــس التأديــب أو لجنــة التحقيــق أن يســتعمال أثنــاء إجــراء التحقيــق أجهــزة تنصــت  املادة )34(: 
بصــورة رسيــة لتكــون وســيلة إثبــات ضــد الطالــب إال يف األحــوال التــي يــأذن فيهــا القانــون 
بذلــك وضمــن األصــول واإلجــراءات التــي ينــص عليهــا القانــون واألنظمــة والتعليــات النافــذة، 
عــى أنــه يجــوز اســتعال مثــل هــذه األجهــزة بصــورة علنيــة لالســتئناس بهــا يف تســجيل وقائــع 

ــة. ــاً للعدال ــه تحقيق ــواردة في ــارات ال ــل والعب ــض الجم ــر بع ــر وتذك املح

إذا أصيــب الطالــب أثنــاء التحقيــق أو أثنــاء جلســات مجلــس التأديــب بحالــة انهيــار عصبــي أو  املادة )35(: 
ــب أن  ــس التأدي ــق أو مجل ــة التحقي ــى لجن ــني ع ــة، فيتع ــاء أو حقيق ــاء، ادع ــة إغ ــي أو بحال نف

ــة. ــن العدال ــدر م ــرب ق ــاً ألك ــق تحقيق ــد الح ــا ملوع ــال انعقاده يؤج
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ال يجــوز أن يشــرك يف لجنــة التحقيــق أو مجلــس التأديــب مــن كان الطالــب قريبــاً لــه، كــا  املادة )36(: 
ال يجــوز أن يشــرك فيهــا مــن لــه مصلحــة يف تربئــة الطالــب أو يف إدانتــه، ويف مثــل هــذه 
األحــوال يتعــني عــى العضــو أن يبلــغ عميــد الكليــة أو عميــد شــؤون الطلبــة بذلــك ويتنحــى عــن 

ــق. ــام التحقي ــاط إلمت ــو االحتي ــه عض ــل محل ــق، ويح ــارشة التحقي مب

يجــب أن تقــوم لجنــة التحقيــق بإطــالع الطالــب عــى املخالفــة املنســوبة إليــه، وتحديــد موعــد  املادة )37(: 
إجــراء التحقيــق، وتوفــر الجــو املالئــم لــه لإلحســاس بالطأمنينــة، وذلــك بعــدم تجريحــه أو إهانتــه 
ــن  ــاع ع ــة الدف ــب فرص ــئ للطال ــب أن يهي ــس التأدي ــة أو مجل ــى اللجن ــني ع ــا يتع ــده، ك أو تهدي
نفســه بالوســائل املروعــة كافــة، ذلــك ألن مقتــى القاعــدة األصوليــة يف إجــراءات التحقيــق 

والتأديــب هــي أن تأمــني مظاهــر العدالــة ال يقــل أهميــة عــن تأمــني العدالــة نفســها.
 

ــة  ــن جه ــرث م ــن أك ــدة م ــة الواح ــى املخالف ــا ع ــوال جميعه ــب يف األح ــب الطال ــوز أن يعاق ال يج املادة )38(: 
تأديبيــة واحــدة داخــل الجامعــة، ألن ذلــك يتنــاىف مــع قواعــد االختصــاص وهــذه التعليــات مــن 

جهــة، ومــع روح العدالــة مــن جهــة أخــرى.

املادة )39(: إن إحالة الطالب إىل لجنة التحقيق، يجب أن يتم يف ضوء الروط اآلتية:
بوقــوع مخالفــة منــه وتبــني وقائــع هــذه  تفيــد  الطالــب  تكــون هنــاك شــكوى ضــد  أن  أ. 
ــاء  ــد أعض ــن أح ــة، أم م ــد كلي ــن عمي ــكوى م ــذه الش ــت ه ــواء قدم ــل، س ــة بالتفصي املخالف

الغــر. أحــد الطلبــة أو مــن  أحــد موظفــي الجامعــة، أو مــن  التدريــس، أو مــن  هيئــة 
أن تســند هــذه الشــكوى ضــد طالــب، أو طلبــة معينــني، ولهــذا فــإن الشــكوى االحتاليــة، أو  ب. 

الغامضــة، أو غــر املحــددة تكــون غــر مقبولــة.
قيــام الطالــب بــأي مشــاجرة ثنائيــة، أو جاعيــة، أو أعــال شــغب، أو شــتم، أو ذم، أو تحقــر  ج. 

أي طالــب آخــر، أو أي شــخص يف الجامعــة.

ــن  ــرج ع ــب، أو خ ــق أو التأدي ــات التحقي ــه جلس ــذي تقتضي ــط ال ــام والضب ــب بالنظ ــل الطال إذا أخ املادة )40(: 
التحقيــق، فيعــد مرتكبــاً  حــدود األخــالق واألدب يف ترصفاتــه أو يف مخاطبتــه أعضــاء لجنــة 
مخالفــة تأديبيــة جديــدة، ويتعــني يف هــذه الحالــة وقــف التحقيــق مــع الطالــب فــوراً، وتنســيب 
أفعالــه إىل العميــد، لتقــوم الجهــة املخولــة بتشــكيل لجنــة جديــدة خــالل )15( يومــاً، للنظــر يف 

ــة. ــة املالمئ ــيب العقوب ــاً وتنس ــني مع التهمت
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ــرأي حــول املخالفــة  ــد وجــود خــالف يف ال ــق أو مجلــس التأديــب عن ــة التحقي يجــوز ألعضــاء لجن املادة )41(: 
أن  التحقيــق،  يف  تواجههــم  قــد  أخــرى  مســألة  أي  حــول  أو  الطالــب،  ارتكبهــا  التــي  التأديبيــة 
يســتأذنوا رئيــس الجامعــة بوســاطة العميــد باستشــارة املستشــار القانــوين للجامعــة لالســتئناس 
بالــرأي الــذي يبديــه يف حــل هــذا الخــالف، وال يعــد الــرأي الــذي يبديــه املستشــار املذكــور قــراراً 
إداريــاً بــل مجــرد رأي استشــاري، كــا ال يعــد هــذا املستشــار يف هــذه الحالــة خصــاً أو حكــاً يف 

التحقيــق.

مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة )41( مــن هــذه التعليــات، تكــون إجــراءات التحقيــق، وجلســات  املادة )42(: 
يجــوز  ال  التــي  األرسار  مــن  عنهــا  تســفر  التــي  والنتائــج  وموضوعاتهــا،  التأديــب،  مجلــس 
إفشــاؤها، ولهــذا يتعــني عــدم الســاح للطلبــة وغرهــم بحضــور إجــراءات التحقيــق أو جلســات 
للجــان  يجــوز  أنــه  إال  عــى محــارض جلســاتها،  االطــالع  أو  وارتيــاد مكانهــا  التأديــب  مجلــس 
التحقيــق واملجلــس التأديبــي االســتعانة بشــخص مــن موظفــي الجامعــة مــن غــر أعضــاء اللجنــة 
أو املجلــس التأديبــي للطباعــة الفوريــة ملحــارض الجلســات بعــد أداءه القســم القانــوين بعــدم 

ــا. ــع عليه ــي يطل ــات الت ــن املعلوم ــاء أي م إفش

ميكــن للطالــب االســتعانة بأحــد املحامــني وفقــاً لوكالــة رســمية للدفــاع عنــه أمــام مجلــس  املادة )43(: 
ــة، ألن الطالــب  ــع هــذا املحامــي مــن الحضــور مــع الطالــب بحجــة الري التأديــب، وال يجــوز من

ومحاميــه يعــدان يف هــذه الحالــة شــخصاً واحــداً.

يتعــني عــى لجنــة التحقيــق عنــد اســتاعها للشــهود أن تســتمع إىل كل شــاهد عــى حــده، واللجنة  املادة )44(: 
إذا رأت رضورة أن تواجــه الشــهود بعضهــم البعــض، أو أن تواجههــم بــأي مــن أطــراف الشــكوى.

ال يجــوز أن يتــوىل التحقيــق مــع الطالــب حــول مخالفــة واحــدة يف آن واحــد داخــل الجامعــة أكــرث  املادة )45(: 
مــن لجنــة واحــدة.

ترفــع لجنــة التحقيــق تنســيبها إىل العميــد املعنــي موقعــاً مــن أعضائهــا جميعهــم، كــا يجــب أن  املادة )46(: 
يكــون هــذا التنســيب واضحــاً يف معانيــه وخاليــاً يف عباراتــه مــن أي غمــوض أو إبهــام.

إذا رغــب أحــد األطــراف يف اســتدعاء شــاهد مــا، ورأت لجنــة التحقيــق أو مجلــس التأديــب أن  املادة )47(: 
اســتدعاءه ســيثبت واقعــة غــر منتجــة، فيحــق لهــا عــدم إجابــة طلبــه، وال يعــد ذلــك إخــالالً بحــق 

دفاعــه عــن نفســه.

* املقصود بالعفو العام هو القانون الذي يصدر مبوجب إرادة ملكية سامية.
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* املقصود بالعفو العام هو القانون الذي يصدر مبوجب إرادة ملكية سامية.

إذا صــدر قانــون للعفــو العــام*، فإنــه ال يشــمل املخالفــات التأديبيــة وإمنــا يشــمل الجرائــم  املادة )48(: 
الجزائيــة فقــط، ذلــك ألن أســاس املخالفــات التأديبيــة هــو مخالفــة الشــخص للواجبــات القانونية 
والســلوكية لوظيفتــه أو ملهنتــه. أمــا الجرائــم الجزائيــة فأساســها معــاداة الشــخص املجتمــع 

ــام بأفعــال أمــر مببارشتهــا املــرع. ــاع عــن القي بارتــكاب أفعــال جرمهــا املــرع أو باالمتن

عنــد مثــول أحــد الشــهود أمــام لجنــة التحقيــق أو مجلــس التأديــب، يجــب عــى رئيــس اللجنــة أو  املادة )49(: 
رئيــس املجلــس أن يطلــع عــى مــا يثبــت شــخصيته، ثــم يســأله عــن اســمه وعمــره ومهنتــه ومحــل 

إقامتــه وصلــة قرابتــه بالطالــب، ثــم يحلفــه اليمــني قبــل اإلدالء بالشــهادة.

إذا كان الطالــب أو أحــد الشــهود ال يحســن التحــدث باللغــة العربيــة، فيجــب عــى رئيــس لجنــة  املادة )50(: 
التحقيــق أو مجلــس التأديــب أن يســتعني بأحــد املرجمــني بعــد أن يحلفــه اليمــني بــأن يرجــم مــا 
يســمعه مــن الطالــب أو مــن الشــاهد بصــدق وأمانــة، وال يجــوز أن يكــون هــذا املرجــم مــن بــني 

أعضــاء لجنــة التحقيــق أو مــن بــني الشــهود، ولــو قبــل الطالــب بذلــك.

ــاد  ــم اعت ــى أن يت ــاً ع ــد أو إلكروني ــط الي ــة بخ ــب كتاب ــق والتأدي ــات التحقي ــارض جلس ــدون مح ت املادة )51(: 
النســخة الورقيــة بعــد التوقيــع عليهــا مــن أعضــاء اللجنــة، وقبــل نهايــة الجلســة التــي كتبــت فيهــا 
ــد، وال أن  ــة بخــط الي ــة التحقيــق املكتوب وال يجــوز أن يحــدث أي حــك أو شــطب يف محــارض لجن
يتخلــل ســطورها تحشــية، وإذا اقتــى األمــر شــطب كلمــة أو زيادتهــا، وجــب عــى جميــع أعضــاء 

لجنــة التحقيــق والطالــب التوقيــع عــى الشــطب أو الزيــادة يف هامــش املحــارض.
 

يجــوز للجنــة التحقيــق أن تســتعني بأحــد الخــرباء لتقــيص الحقائــق، كــا يجــوز لهــا معاينــة مــكان  املادة )52(: 
الحــادث، أو أي مســائل ماديــة أخــرى لهــا عالقــة بالتحقيــق.

إذا أحيــل الطالــب إىل لجنــة التحقيــق أو مجلــس التأديــب فعــى العميــد املعنــي إبــالغ دائــرة  املادة )53(: 
القبــول والتســجيل بذلــك.

ــول  ــرة القب ــي، وإىل دائ ــة املعن ــد الكلي ــا إىل عمي ــة قرارَه ــرض العقوب ــة بف ــة املختص ــغ الجه تبل املادة )54(: 
والتســجيل، وإىل عميــد شــؤون الطلبــة، ويقــوم عميــد شــؤون الطلبــة بإبــالغ الطالــب وويل أمــره 

والجهــة املوفــدة لــه بالعقوبــة املتخــذة بحقــه.
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املادة )55(:  يصدر مجلس العمداء القرارات الالزمة لتطبيق أحكام هذه التعليات.

يبت رئيس الجامعة يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليات. املادة )56(: 

ــات  ــن الجه ــا م ــد إقراره ــة بع ــابقة ذات صل ــرارات س ــات و/أو ق ــات أي تعلي ــذه التعلي ــي ه تلغ املادة )57(: 
املختصــة.

املادة )58(:  عمداء الكليات وعميد شؤون الطلبة مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليات.

ال يجوز تعديل هذه التعليات أو إلغاؤها إال بقرار من مجلس األمناء. املادة )59(: 

تُعد هذه التعليات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول. املادة )60(: 
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تعليمات األندية الطالبية

املــادة )1(: تســمى هــذه التعليــات "تعليــات األنديــة الطالبيــة" يف جامعــة الــرق األوســط ســنة 2017، 
ويعمــل بهــا مــن تاريــخ إقرارهــا.

املــادة )2(: يكــون للكلــات والعبــارات اآلتيــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين املخصصــة لهــا 
ــة عــى غــر ذلــك: ــدل القرين ــاه، مــا مل ت أدن

: جامعة الرق األوسط. الجامعة  
: رئيس الجامعة. الرئيس  

: عميد شؤون الطلبة. العميد  
: عادة شؤون الطلبة. العادة  

األندية الطالبية  : هي أندية النشاطات والهوايات الرياضية واملوسيقية واملرحية 
األجانــب والخدمــات  الالســليك وللطلبــة  والثقافيــة، والشــطرنج وهــواة 

العامــة التطوعيــة وخدمــة املجتمــع املحــيل وغرهــا.

املــادة )3(: تؤســس جامعــة الــرق األوســط أنديــة طالبيــة بــإرشاف العــادة، وفــق القــرارات التــي يصدرهــا 
الرئيــس بنــاًء عــى تنســيب مــن عميــد شــؤون الطلبــة، ويكــون مركزهــا الحــرم الجامعــي.

املادة )4(: للعميد ومبوافقة الرئيس تشكيل األندية الطالبية يف الجامعة.

املادة )5(: تهدف األندية الطالبية إىل تحقيق األهداف اآلتية:
1. تشجيع امليول التطوعية للخدمة العامة والعمل الجاعي بني طلبة الجامعة.

2. تنمية املواهب والهوايات وتشجيعها عند الطلبة.
ميولهــم  مــع  تتناســب  التــي  النشــاطات  يف  للمشــاركة  الجامعــة  لطلبــة  الفــرص  إفســاح   .3

واســتعداداتهم. وقدراتهــم 
4. إفســاح املجــال للطلبــة غــر األردنيــني للمشــاركة يف النشــاطات الطالبيــة، وإظهــار ثقافتهــم 

وميولهــم ومهاراتهــم.
5. تنمية االهتام بالنواحي الجالية والتذوقية والوجدانية.

6. تنميــة االهتــام بالــراث الحضــاري يف األردن والوطــن العــريب والعــامل اإلســالمي والعنايــة 
بالثقافــة املحليــة والعامليــة.

املادة )6(: ال يجوز لألندية الطالبية االشتغال باألمور السياسية والطائفية أو اإلقليمية.
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املادة )7(: متارس األندية اختصاصاتها وتعمل عى تحقيق أهدافها من خالل الهيئتني اآلتيتني:
أ. الهيئة العامة.

ب. الهيئة اإلدارية.

املــادة )8(: أ.     تتكــون الهيئــة العامــة مــن جميــع األعضــاء املنضمــني إىل النــادي عــى أال يقــل عددهــم عــن 
عــرة طلبــة.

ب. متارس الهيئة العامة اختصاصاتها اآلتية:
1. انتخاب الهيئة اإلدارية من بني أعضائها.

2. مناقشة التقرير السنوي املايل واإلداري الذي تقدمه الهيئة اإلدارية وإقراره.
3. إقرار خطة العمل السنوية.

4. سحب الثقة من الهيئة اإلدارية عى أال يتم ذلك إال بأغلبية ثلثي األعضاء.
5. املشاركة الفعالة يف نشاطات النادي من خالل اللجان املختصة.

املــادة )9(: تتكــون الهيئــة اإلداريــة لــكل نــاد مــن ســبعة أو تســعة أعضــاء تنتخبهــم الهيئــة العامــة بطريقــة 
االقــراع الــري يف النصــف الثــاين مــن شــهر تريــن األول مــن كل عــام جامعــي وفــق ترتيبــات 
تعدهــا العــادة، ويشــرط لقانونيــة هــذه االنتخابــات أن ميــارس عمليــة االقــراع )51%( عــى 
األقــل مــن مجمــوع األعضــاء العاملــني، وإذا مل يكتمــل النصــاب القانــوين تؤجــل االنتخابــات ملــدة 

أســبوع واحــد تصبــح بعدهــا قانونيــة مهــا بلــغ عــدد الحارضيــن.

املادة )10(: يشرط يف الطالب الذي يرشح نفسه لعضوية الهيئة اإلدارية ألي ناد ما يأيت:
أ. أال يقل معدله الراكمي عن )%60(.

ب. أن يبقى عى تخرجه من الجامعة فصالن دراسيان عى األقل.
ج. أال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية من درجة إنذار أول فا فوق.

املــادة )11(: أ.   تنتخــب الهيئــة اإلداريــة مــن بــني أعضائهــا يف أول اجتــاع تعقــده رئيســاً لهــا ونائبــاً وأمينــاً للــر 
وأمينــاً للصنــدوق، وذلــك بطريقــة االقــراع الــري، وتــوزع االختصاصــات اإلداريــة األخــرى 

عــى أعضائهــا بطريقــة االقــراع العلنــي.
ب. يعــني لــكل نــاد مستشــار مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية أو مــن العاملــني يف الجامعــة يتــوىل 

اإلرشاف عــى أعــال الهيئــة اإلداريــة للنــادي وتوجيههــا دون أن ميــارس حــق التصويــت.

املــادة )12(: تتــوىل الهيئــة اإلداريــة لــكل ناد شــؤونه اإلداريــة واملاليــة والتنظيمية ويدخل ضمــن اختصاصاتها 
ترصيــف األمــور اآلتية:
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أ. اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف النادي.
ب. تشــكيل اللجــان الطالبيــة للنشــاطات املتنوعــة مــن أعضــاء الهيئــة العامــة واإلرشاف عــى 

ــا. أعاله
ج. تقديــم خطــة عمــل ســنوية إىل الهيئــة العامــة تتضمــن النشــاطات التــي تنــوي القيــام بهــا 

لتنفيذهــا. واملســتلزمات املاليــة 
تقديم التقرير املايل واإلداري السنوي إىل الهيئة العامة. د. 

النظــر يف طلبــات االنضــام إىل النــادي، والبــت فيهــا، ويف حالــة رفضهــا أي منهــا يحــق لــه  هـ. 
تقديــم طلــب اســتئناف قــرار الهيئــة اإلداريــة إىل العميــد خــالل مــدة أســبوع مــن تاريــخ تبليــغ 

القــرار للطالــب.
و. اإلرشاف عى اجتاعات الهيئة العامة.

ز. تحديد الوسائل املناسبة لتحقيق أهداف النادي.
ح. التنسيب إىل العميد بقيمة االشراك يف عضوية النادي وكيفية دفع هذا االشراك.

املــادة )13(: يتــوىل أعضــاء الهيئــة اإلداريــة كل حســب اختصاصهــم القيــام باملهــام التــي تخــول إليهــم كــا 
يتــوىل رئيــس النــادي متثيــل ناديــه.

املادة )14(: عضوية األندية الطالبية:
أ. العضــو العامــل: وهــو الطالــب املســجل يف الجامعــة لنيــل درجــة علميــة ووافقــت الهيئــة 
النشــاط  يلتــزم مبارســة  أن  النــادي عــى  االنضــام إىل  اإلداريــة عــى طلبــه املتضمــن 

الخــاص بذلــك النــادي.
ب. العضــو املــؤازر: وهــو الخريــج الــذي يرغــب يف اســتمرار عضويتــه بالنــادي ملتزمــاً بدفــع قيمــة 

االشــراك ومبــؤازرة النــادي بشــتى الوســائل دون أن يشــرك يف التصويــت.

املادة )15(: تزول العضوية يف إحدى الحاالت اآلتية:
أ. االستقالة الخطية.

ب. فقدان أحد رشوط العضوية.
ج. التوقف عن دفع قيمة االشراك ملدة تزيد عن سنة.

د. التغيب ثالث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة دون عذر تقبله الهيئة.

ــات  ــة اإلداريــة ومــا يتفــرع عنهــا مــن لجــان ســنة واحــدة تجــري بعدهــا انتخاب ــة الهيئ املــادة )16(: مــدة عضوي
ــدة. جدي
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املــادة )17(: تعــد اجتاعــات الهيئــة اإلداريــة قانونيــة إذا حرهــا مــا يزيــد عــى نصــف عــدد األعضــاء وتصــدر 
القــرارات بأغلبيــة أصــوات الحارضيــن ويف حــال تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت لــه 

رئيــس الهيئــة.

املــادة )18(: إذا خــال منصــب مــن أعضــاء الهيئــة اإلداريــة ألي ســبب كان، يحــل محلــه الطالــب الــذي يليــه يف 
ــة  ــك تقــوم الهيئ ــة تعــذر ذل ــة العامــة، ويف حال ــات أجرتهــا الهيئ ترتيــب األصــوات يف آخــر انتخاب

اإلداريــة باختيــار عضــو للمنصــب الشــاغر تنطبــق عليــه رشوط عضويــة الهيئــة اإلداريــة.

املادة )19(: تبلغ الهيئة العامة قراراتها وقرارات الهيئة اإلدارية للعميد.

املــادة )20(: تجتمــع الهيئــة العامــة مــرة كل عــام ويجــوز دعوتهــا الجتاعــات غــر عاديــة بقــرار مــن الهيئــة 
ــة. ــة العام ــاء الهيئ ــدد أعض ــف ع ــى نص ــد ع ــا يزي ــب م ــى طل ــاء ع ــة أو بن اإلداري

املــادة )21(: يكــون اجتــاع الهيئــة العامــة قانونيــاً إذا حــره مــا يزيــد عــى نصــف عــدد األعضــاء، وإذا مل 
يكتمــل النصــاب يؤجــل االجتــاع ملــدة أســبوع واحــد ويعــد بعــد ذلــك قانونيــاً، مهــا بلــغ عــدد 

ــور. الحض

املــادة )22(: يجــب أن تكــون قــرارات الهيئــة العامــة والهيئــة اإلداريــة منســجمة مــع سياســة الجامعــة وأهدافهــا 
ومصلحتهــا ومــع مــا ورد يف املادتــني )5،6( مــن هــذه التعليــات.

املادة )23(: تبدأ السنة املالية لألندية ببدء العام الجامعي وتنتهي بنهايته.

املــادة )24(: تــودع أمــوال األنديــة باســمها يف أي بنــك يف الحــرم الجامعــي وتســحب بتوقيــع كل مــن أمــني 
الصنــدوق والرئيــس أو نائبــه وعميــد شــؤون الطلبــة أو مــن ميثلــه.

املادة )25(: يجري رصف أموال النادي بقرار من الهيئة اإلدارية يف اجتاع قانوين.

ــوز  ــك ويج ــة بذل ــات الخاص ــه التعلي ــص علي ــا تن ــق م ــة وف ــة األندي ــادة يف تغطي ــاهم الع ــادة )26(: تس امل
ــك. ــر ذل ــتدعى األم ــة إذا اس ــات األندي ــادة يف نفق ــاهمة الع ــادة مس ــد زي للعمي

املادة )27(: تتكون إيرادات األندية من:
أ. اشراكات األعضاء.

ب. مساهمة العادة يف دعم نشاطات النادي.
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ج. ريع النشاطات التي سيقوم بها النادي.
د. التربعات والهبات التي يوافق عليها العميد.

هـ. أي إيرادات أخرى يوافق عليها العميد.

املــادة )28(: يتــم تدقيــق الفواتــر واملشــريات واألمــور املاليــة الخاصــة باألنديــة مــن قبــل محاســب تنتدبــه 
الدائــرة املاليــة يف الجامعــة لهــذا الغــرض.

املــادة )29(: يف املرحلــة التأسيســية التــي تســبق تشــكيل الهيئــة اإلداريــة ألي نــاد، وفقــاً ألحــكام املــادة )10(
ــات  ــر يف الطلب ــا النظ ــا فيه ــة مب ــة اإلداري ــات الهيئ ــد صالحي ــوىل العمي ــات يت ــذه التعلي ــن ه م

املقدمــة لالنضــام للنــادي، واتخــاذ القــرار املناســب بشــأنها.

املــادة )30(: للعميــد أن يفــوض صالحياتــه املبينــة يف هــذه التعليــات كال أو بعضــاً منهــا إىل أحــد نوابــه أو 
مســاعديه، أو أحــد العاملــني يف العــادة.

املــادة )31(: ال يحــل النــادي إال بقــرار مــن الرئيــس بنــاًء عــى تنســيب مــن العميــد ويف هــذه الحالــة تــؤول أمــوال 
النــادي وموجوداتــه إىل العادة.

املادة )32(: لرئيس الجامعة البت يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليات.

املــادة )33(: لرئيــس الجامعــة أن يصــدر القــرارات التنفيذيــة واإلجرائيــة التــي يراهــا رضوريــة لتنفيــذ أحــكام هــذه 
التعليات.

املادة )34(: العميد مسؤول عن تنفيذ هذه التعليات.

املــادة )35(: يتــم الــرصف بأمــر مــن الرئيــس وفقــاً للنظــام املــايل ويف حــدود املوازنــة العامــة املعتمــدة، 
وضمــن خطــة العمــل املقدمــة وبعــد التدقيــق مــن وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخــيل.

املادة )36(: تلغي هذه التعليات بعد إقرارها أي تعليات سابقة ذات صلة.

املادة )37(: ال يجوز تعديل هذه التعليات أو إلغاؤها إال بقرار من مجلس األمناء.

املادة )38(: تُعد هذه التعليات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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تعليمات دائرة الرعاية الصحية
ــنة  ــط س ــرق األوس ــة ال ــة« يف جامع ــة الصحي ــرة الرعاي ــات دائ ــات »تعلي ــذه التعلي ــمى ه ــادة )1(: تس امل

ــا. ــخ إقراره ــن تاري ــا م ــل به 2017، ويُعم

ــدل  ــا مل ت ــا م ــة له ــاين املخصص ــات املع ــذه التعلي ــا وردت يف ه ــة حيث ــات اآلتي ــون للكل ــادة )2(: يك امل
القرينــة عــى غــر ذلــك:

: جامعة الرق األوسط. الجـامعـة  
: مجلس أمناء الجامعة. مجلس األمناء 

: رئيس الجامعة. الرئيـــس  
: دائرة الرعاية الصحية. الــدائــرة  

: مدير دائرة الرعاية الصحية. املـديــر  
: قسم إداري داخل الدائرة. القســــم  

: كل مشرِك بالتأمني الصحي من الطلبة والعاملني يف الجامعة مبوجب  املشتــرِك  
أحكام هذه التعليات.

: كل من يحق له االنتفاع من التأمني الصحي من عائالت العاملني يف  املنتفـِـع  
الجامعة مبوجب أحكام هذه التعليات.

املنافــع  وتشــمل  واملنتِفــع،  للمشــرِك  تقــدم  التــي  الطبيــة  الخدمــات   : املعالَجــة 
ة  ملغطــا ا

كافة حسب عقد التأمني الجاعي املعمول به يف الجامعة.
: العيادة الصحية داخل الجامعة. العيادة  

املادة )3(:   تسعى الدائرة إىل تحقيق األهداف اآلتية:
1. تلبية احتياجات الرعاية الصحية ملنتسبي الجامعة.

2. متابعة تنفيذ عقود برنامج التأمني الصحي الجاعي لجميع منتسبي الجامعة.
3. اإلسهام يف رفع مستوى الوعي الصحي يف الجامعة واملجتمع املحيل.

4. تعزيز الخدمات الصحية الوقائية يف الجامعة.

املــادة )4(:  أ.    يســتفيد املشــركون واملنتفعــون يف الجامعــة مــن املعالجــة حســب رشوط اتفاقيــة التأمــني 
الصحــي املوقعــة بــني الجامعــة ورشكــة التأمــني واســتثناءاتها.

ب. يتحمــل املوظــف أقســاط التأمــني الصحــي للمنتفعــني مــن أفــراد عائلتــه، وعــى حســابه، 
وحســب اتفاقيــة التأمــني املوقعــة بــني الجامعــة ورشكــة التأمــني.
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املادة )5(: تتكون الدائرة من األقسام اآلتية:
1. قسم الخدمات الطبية:

• شعبة األطباء.
• شعبة التمريض.

• الصيدلية.
2. قسم التأمني الصحي وامللفات.

املادة )6(: تكون املهات الرئيسة لهذه الدائرة كا يأيت:
1. تنفيذ سياسة الجامعة وتريعاتها.

2. إجــراء الفحــص والكشــف الطبــي اليومــي ملــرىض الدائــرة مــن الطلبــة والعاملــني يف الجامعــة، 
واتخــاذ اإلجــراء املناســب للحالــة املرضيــة ســواء بــرصف العــالج، أو التحويــل للمراكــز الطبيــة 
واألطبــاء واملستشــفيات املعتمــدة حســب الحالــة وحســب رشوط االتفاقيــة مــع رشكــة 

التأمــني املعتمــدة، ومتابعتهــا.
3. متابعــة تنفيــذ عقــود برنامــج التأمــني الجاعــي مــع رشكــة التأمــني املعتمــدة، واتخــاذ اإلجــراءات 

الالزمــة بخصوصها.
4. ضــان توفــر التجهيــزات واملعــّدات واألدويــة واملســتلزمات الطبيــة داخــل الدائــرة مبــا يضمن 

توفــر الخدمــة الطبيــة باملســتوى املطلوب.
5. منــح اإلجــازات املرضيــة املســتحقة للمــرىض مــن الطلبــة والعاملــني يف الجامعــة، واعتــاد 
املمنوحــة مــن خــارج الجامعــة منهــا حســب األنظمــة والتعليــات املعمــول بهــا يف الجامعــة.

6. إجراء الفحص الطبي للعاملني يف الجامعة قبل التعيني.
ــا ونظافــة  ــاه الــرب والكافتري ــة بالجامعــة مــن صحــة وســالمة مي 7. متابعــة الخدمــات الوقائي

البيئــة الصحيــة، والتأكــد مــن تطبيــق قواعــد الســالمة العامــة.
8. اإلسهام يف رفع مستوى الوعي الصحي بالجامعة واملجتمع املحيل.

املادة )7(: يتوىل املدير املهات والواجبات اآلتية:
1. املســاهمة يف تنفيــذ سياســات الجامعــة وتريعاتهــا واإلرشاف املبــارش عــى أقســام الدائــرة 

الصحية.
2. القيام مبهام طبيب العيادة إضافة إىل املهات اإلدارية.

3. متابعة عمل األقسام يف دائرته.
4. التأكد من جاهزية العيادة الستقبال املرىض.

5. إعداد أسس املعالجة الطبية والتأمني الصحي.
6. تنظيــم حمــالت توعويــة باألمــراض الســارية وجــدول زمنــي إرشــادي حــول املطاعيــم الروريــة 

لألمــراض املوســمية.
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ــني يف  ــة والعامل ــى الطلب ــف ع ــني للكش ــاء أخصائي ــاركة أطب ــاين مبش ــي مج ــوم طب ــم ي 7. تنظي
ــيل. ــع املح ــة، واملجتم الجامع

8. استضافة أطباء أخصائيني إللقاء محارضات طبية وتثقيفية.
9. اعتــاد اإلجــازات املرضيــة للطلبــة والعاملــني يف الجامعــة املمنوحــة لهــم مــن الجهــات 

الصحيــة التــي تعتمدهــا الجامعــة.
10. أي مهات أخرى توكل إليه من الرئيس.

املادة )8(: يتوىل رئيس قسم الخدمات الطبية املهات والواجبات اآلتية:
1. الكشــف اليومــي عــى مراجعــي الدائــرة مــن طلبــة وموظفــني، ومتابعــة الحــاالت الطارئــة يف 

غرفــة الطــوارئ بالعيــادة.
2. عمل فحوصات مخربيّة وإشعاعية للمرىض الذين تستوجب حالتهم املرضية ذلك.

3. تحويل الحاالت املرضية إىل أطباء االختصاص واملستشفيات املعتمدة عند الحاجة.
4. القيام بالفحص الطبي للموظفني الجدد.

5. متابعــة مرافــق الجامعــة مــن مصــادر امليــاه والكفتريــا واملرافــق الصحيــة العامــة ومطابقتهــا 
لقواعــد الســالمة العامــة ورشوطهــا.

التوعيــة  نــرات  الجامعــة مــن خــالل  الطلبــة واملوظفــني يف  بــني  الوعــي الصحــي  نــر   .6
املختصــني. مبشــاركة  طبيــة  محــارضات  وتنظيــم  الصحيــة، 

7. مواكبة التطور العلمي ومستجدات املهنة.
8. التعاون والتفاهم وبناء عالقات إنسانية وديّة مع الطلبة واملوظفني.

9. إعداد التقارير اليومية والشهرية والسنوية الخاصة بالدائرة.
10. أي مهات أخرى يوكلها إليه املدير.

املادة )9(: يتوىل طبيب العيادة العام املهات والواجبات اآلتية:
ــرة مــن طــالب وعاملــني يف الجامعــة ومتابعــة الحــاالت  1. الكشــف اليومــي عــى مراجعــي الدائ

ــرة. ــة يف غرفــة الطــوارئ بالدائ الطارئ
2. تحويل الحاالت املرضية إىل أطباء االختصاص واملستشفيات املعتمدة عند الحاجة.

3. الفحص الطبي للعاملني الجدد قبل التعيني.
الجامعــة حســب األنظمــة  الطلبــة والعاملــني يف  للمــرىض مــن  4. منــح اإلجــازات املرضيــة 

والتعليــات.
5. متابعــة مرافــق الجامعــة مــن مصــادر امليــاه والكفتريــا واملرافــق الصحيــة العامــة ومطابقتهــا 

لقواعــد الســالمة العامــة ورشوطهــا.
6. املســاهمة يف نــر الوعــي الصحــي بــني الطلبــة والعاملــني يف الجامعــة بإعطــاء محــارضات 
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تثقيــف صحــي وإعــداد النــرات الالزمــة.
7. مواكبة التطور العلمي والعميل يف مجال العمل.

8. االلتزام بأخالقيات املهنة.
9. أي مهات أخرى يوكلها إليه املدير.

املادة )10(: يتوىل املرض املهات اآلتية:
1. تجهيز العيادة باملستلزمات الطبية.

2. تحضر املراجعني من املرىض قبل الدخول عى األطباء.
3. القيام بإجراءات الطبيّة حسب أوامر األطباء.

4. إسعاف الحاالت الطارئة التي تحدث للطلبة والعاملني، واملجتمع املحيّل.
ــاء عــن ســر  ــة الحــاالت املرضيــة يف قســم املالحظــة يف غرفــة الطــوارئ وإبــالغ األطب 5. مراقب

ــة العالجيــة. الحال
6. االلتزام بأخالقيات املهنة.

7. أي مهات أخرى يوكلها إليه املدير.

املادة )11(: يتوىل الصيديل املهات والواجبات اآلتية:
1. املساهمة يف تنفيذ سياسات الجامعة.

2. إدارة الصيدلية.
2. اإلرشاف عى املوظفني التابعني له.

3. تجهيز الصيدلية، وإعداد األدوية الالزمة للرصف اليومي للطلبة.
4. مراقبــة الحــد األدىن ملخــزون األدويــة واملســتلزمات الطبيــة، والتأكــد مــن صالحيتهــا وإعــداد 

التقاريــر الدوريــة الالزمــة شــهرياً.
5. إدارة نظام الصيدلية املحوسب وتشغيله، وجرد محتويات الصيدلية ورقياً وإلكرونياً.

6. استالم محتويات الصيدلية ورصفها حسب األصول.
7. االلتزام بأخالقيات املهنة.

8. أي مهات أخرى يوكلها إليه املدير.

املادة )12(: تتوىل السكرترة املهات والواجبات اآلتية:
1. املحافظة عى حسن تنفيذ العمل ورسيته.

2. توريد وتصدير الربيد وتنظيمية.
3. عرض الربيد عى الرئيس املبارش.

4. توزيع الربيد الوارد حسب األصول ومتابعته.
5. توثيق وأرشفة الوثائق واملراسالت وحفظها حسب األصول.
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6. تنسيق مواعيد الرئيس املبارش.
7. طباعة كل ما يتعلق بالعمل.

8. اإلعداد لالجتاعات.
9. القيام بأي مهات أخرى تكلف بها من املسؤول املبارش.

املادة )13(: يتوىل قسم التأمني الصحي وامللفات املهات والواجبات اآلتية:
1. اإلرشاف عى عمل القسم ومتابعة موظفيه.

2. متابعــة تنفيــذ بنــود اتفاقيــة التأمــني الصحــي للطلبــة والعاملــني يف الجامعــة مــع رشكــة 
التأمــني.

3. اإلعداد السنوي لعطاء التأمني الصحي للعاملني والطلبة بوقت كاٍف.
4. تجهيز النموذج الخاص بالتأمني الصحي للموظف وعائلته.

5. إرســال كشــوفات بأســاء العاملــني وطلبــة الجامعــة لركــة التأمــني املعتمــدة لتأمينهــم 
صحيــاً.

6. اســتالم بطاقــات التأمــني ومنــاذج العــالج ودليــل املشــركني مــن رشكــة التأمــني املعتمــدة، 
وتوزيعهــا عليهــم مــع توضيــح الــروط.

7. إعــداد مطالبــات التأمــني الصحــي للطلبــة والعاملــني بكشــوفات وإرســالها لركــة التأمــني 
ــا  ــة لرصفه ــؤون املالي ــرة الش ــالها لدائ ــا وإرس ــة وتدقيقه ــات املطالب ــتالم ردي ــا واس ومتابعته

ملســتحقيها.
8. اإلعــالم الفــوري لــركات التأمــني بإلغــاء أو إضافــة مؤمنــني عــى وثيقــة التأمــني مــن العاملــني 

وعائالتهــم والطلبة.
9. اســتالم اإلشــعارات بحــاالت التأمــني غــر املغطــاة الــواردة مــن رشكــة التأمــني للدائــرة، والتأكــد 

مــن صحتهــا ثــم إرســالها لدائــرة الشــؤون املاليــة.
10. العمــل عــى توفــر األدويــة لألمــراض املزمنــة ورصفهــا ملســتحقيها مــن العاملــني يف 

الجامعــة وعائالتهــم باالتفــاق مــع رشكــة التأمــني.
11. أي مهات أخرى يوكلها إليه املدير.

املادة )14(: يراعى يف اعتاد اإلجازات املرضية التعليات اآلتية:
1. أن تقدم طلبات اعتاد اإلجازات املرضية إىل الدائرة خالل أيام الدوام الرسمي.

2. أن يكون املريض محّول من الدائرة إىل طبيب أخصايئ أو مستشفى معتمد من الجامعة.
3. أن تكــون اإلجــازة املرضيــة صــادرة عــن أطبــاء الطــوارئ واألخصائيــني باملستشــفيات املعتمــدة 
فقــط للحــاالت الطارئــة مبوجــب تقريــر طبــي يشــر إليهــا للذيــن يتمتعــون بالتأمــني الصحــي 

مــن الجامعــة.
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4. أن تعتمــد اإلجــازة املرضيــة الصــادرة عــن أطبــاء الطــوارئ واألخصائيــني باملستشــفيات فقــط 
للموظــف غــر املؤمــن صحيــاً يف الجامعــة.

5. أن تقبــل النســخة األصليــة فقــط للتقاريــر عــى أن تقــدم إىل املديــر خــالل )72( ســاعة مــن 
صدورهــا وإذا تجــاوز هــذه املــدة يســقط حــق املعنــي يف اإلجــازة املرضيــة.

6. يتــم تنظيــم مــدة اإلجــازات املرضيــة للعاملــني يف الجامعــة حســب أحــكام قانــون العمــل 
املفعــول. ســاري  األردين 

7. ال يجوز تجميع اإلجازات املرضية، ويتم اعتاد آخر إجازة مرضية فقط.

املــادة )15(: يتــم الــرصف بأمــر مــن الرئيــس وفقــاً للنظــام املــايل ويف حــدود املوازنــة العامــة املعتمــدة، 
وضمــن خطــة العمــل املقدمــة وبعــد تدقيــق وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخــيل.

املادة )16(: يقوم مجلس العمداء بالبت يف الحاالت التي مل يرد فيها نص يف هذه التعليات.

املادة )17(: تلغي هذه التعليات أي تعليات أو قرارات سابقة ذات صلة.

املادة )18(: املدير والعاملون يف الدائرة مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليات.

املادة )19(: ال يجوز تعديل هذه التعليات أو إلغاؤها إال بقرار من مجلس األمناء.

املادة )20(: تعد هذه التعليات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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تعليمات مكافحة التدخين

املــادة )1(: تســمى هــذه التعليــات »تعليــات مكافحــة التدخــني« يف جامعــة الــرق األوســط ســنة 2017، 
ويعمــل بهــا مــن تاريــخ إقرارهــا.

املــادة )2(: يكــون للكلــات والعبــارات اآلتيــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين املخصصــة لهــا 
ــة عــى غــر ذلــك: ــدل القرين ــاه، مــا مل ت أدن

: جامعة الرق األوسط. الجامعة  
: رئيس الجامعة. الرئيس  

: تعليات مكافحة التدخني الصادرة مبوجب قرار مجلس العمداء يف  التعليات 
الجامعة.

املــادة )3(: تهـــدف الجامعــة إىل خدمــة املجتمــع األردين وتطويــره، واالرتقــاء باملســتوى الصحــي للمواطــن 
عــى رأس هــذه الخدمــة، ولعــل األســلوب األمثــل للمحافظــة عــى صحــة اإلنســان هــو باعتــاد 
ــائر  ــراض والخس ــع األم ــب املجتم ــايئ يجن ــدف وق ــني ه ــن التدخ ــالع ع ــايئ، واإلق ــلوب الوق األس

ــة والعاملــني فيهــا. ــة والنفســية والجامعــة تســعى لتعميــق هــذا الحــس للطلب املالي

املــادة )4(: يتــم تشــكيل لجنــة عليــا لــإلرشاف عــى تطبيــق هــذه التعليــات مهمتهــا رســم السياســة العامــة 
لتطبيــق برنامــج مكافحــة التدخــني يف الجامعــة وتتكــون مــن:

أ. دائرة الهندسة والخدمات.
ب. دائرة الرعاية الصحية.
ج. عادة شؤون الطلبة.

املادة )5(:   يكون دور اللجنة العليا كاآليت:
أ.1.تطبيــق التعليــات مــن مــرف النشــاط الثقــايف واالجتاعــي، ومــرف الخدمــات الطالبيــة، 

ومــرف الخدمــات العامــة، واألمــن الجامعــي، ولجنــة مــن طلبــة الجامعــة.
2. تنظيــم املحــارضات والنــدوات واألبحــاث العلميــة تتكــون مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن 
جميــع الكليــات ودائــرة الرعايــة الصحيــة، وعــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، ويتــم 

تشــكيلها ســنوياً.
االتصــاالت  إجــراء  إىل  باإلضافــة  التدخــني،  ملكافحــة  الربامــج  ووضــع  ومتابعــة  إجــراء   .3
واملراســـالت مــع الجهــات الدوليــة والوطنيــة الداعمــة بهــدف الحصــول عــى الدعــم املــادي 

واإلعالمــي. والفنــي 
ب. يحق للجنة العليا تشكيل لجان يف الكليات والدوائر اإلدارية.
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املادة )6(: تعتمد الجامعة أسلوباً متدرجاً ملكافحة التدخني حسب الالئحة اإلجرائية املرفقة.

املــادة )7(: أ. مينــع التدخــني يف األماكــن العامــة، والكليــة، واملطعــم، وقاعــات االجتاعــات، واملكاتــب 
اإلداريــة، والصالــة الرياضيــة، واملرافــق العامــة، واألماكــن املغطــاة.

ب. التدخــني يف األماكــن غــر املســموح بهــا مخالفــة لتعليــات وأنظمــة الجامعــة، وتطبــق بحــق 
املخالفــني التعليــات التأديبيــة ذات العالقــة.

املــادة )8(: وضــع لوحــات إجرائيــة الحقــة تنطــوي عــى تنبيــه وتحذيــر وغرامــة ملخالــف التدخــني تعزيــزاً لنــر 
ثقافــة منــع التدخــني.

ــات  ــق العقوب ــني وتطب ــة التدخ ــات مكافح ــة تعلي ــاالت مخالف ــة يف ح ــا الطلب ــة قضاي ــر لجن ــادة )9(: تنظ امل
التأديبيــة حســب التــدرج اآليت:

أ. )للمرة األوىل( توقيع تعهد خطي بعدم التكرار )تنبيه(.
ب. )للمرة الثانية( حرمان الطالب من كافة االمتيازات املالية التي منحتها الجامعة )إنذار أول(.

ج. يف حال تكرار املخالفة للمرة الثالثة يحال الطالب إىل مجلس تأديب الطلبة.

املادة )10(: تنظر اللجنة العليا يف حاالت مخالفة تعليات مكافحة التدخني ألعضاء الهيئتني التدريسية 
واإلدارية وتطبق العقوبات التأديبية حسب التدرج اآليت:

أ. )للمرة األوىل( توقيع تعهد خطي بعدم التكرار.
ب. )للمرة الثانية( دفع غرامة مالية مقدارها 20 دينار.

ج. يف حال تكرار املخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة املالية لتصبح مقدارها 40 دينار.

املــادة )11(: يتــم الــرصف بأمــر مــن الرئيــس وفقــاً للنظــام املــايل ويف حــدود املوازنــة العامــة املعتمــدة، 
وضمــن خطــة العمــل املقدمــة وبعــد التدقيــق مــن وحــدة الرقابــة والتدقيــق الداخــيل.

املادة )12(: الرئيس والعمداء وجميع العاملني مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليات.

املادة )13(: ال يجوز تعديل هذه التعليات أو إلغاؤها إال بقرار من مجلس األمناء.

املادة )14(: تُعد هذه التعليات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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آلية تطبيق تعليامت مكافحة التدخني يف الجامعة:
1. توزيع رسالة عن أرضار التدخني عى أعضاء هيئة التدريس والعاملني يف الجامعة يف بداية الفصل.

2. الكتابة يف صحف ومجالت الجامعة عن مضار التدخني والتعليات والعقوبات وآليات التنفيذ.
ــات  ــات والعقوب ــن التعلي ــود م ــن بن ــات تتضم ــات اإلعالن ــى لوح ــني ع ــط كرات ــرات وتخطي ــم بوس 3. تصمي

ــبوعني. ــدة أس مل
4. ارتداء طلبة وعاملني يف الجامعة أوشحة خاصة تحمل عبارات منع التدخني ملدة أسبوع.

5. حمالت ضبط املخالفني:
أ. حملة من موظفي عادة شؤون الطلبة.

ب. حملة من أعضاء األمن الجامعي املناوبني عى مدار الساعة.
ج. مراقبو القاعات.

د. أي موظف أو عضو هيئة تدريس يف الجامعة.
6. يطلب من الطالب املخالف هويته ويكتب بذلك إىل عميد شؤون الطلبة.

7. يوقــع الطالــب )للمــرة األوىل( تعهــد خطــي بعــدم التكــرار )تنبيــه(، و)للمــرة الثانيــة( حرمــان الطالــب مــن كافــة 
االمتيــازات املاليــة التــي منحتهــا الجامعــة )إنــذار أول(، ويف حــال تكــرار املخالفــة الثانيــة يحــال الطالــب إىل 

مجلــس تأديــب الطلبــة.
8. يتــم إعــالم دائــرة الشــؤون املاليــة وكليــة الطالــب املعنــي ومديــر دائــرة القبــول والتســجيل والعميد/املديــر 

املعنــي بالعقوبــة.

الئحة إجرائية ملكافحة التدخني يف الجامعة:
1. رفع شعار "نحو جامعة خالية من التدخني".

2. الطلب من كل طالب مقبول يف الجامعة التوقيع عى تعهد »عدم التدخني«.
3. وضــع لوحــة يف مــكان بــارز عنــد مدخــل الطلبــة تحمــل عبــارة »جامعــة بــدون تدخــني« وتوضــع لوحــات 

مشــابهة داخــل الجامعــة.
ــأرضار  ــة ب ــارات توعي ــاالت وعب ــن مق ــة تتضم ــالت الجامع ــف ومج ــن صح ــدد م ــة يف كل ع ــص صفح 4. تخص

التدخــني باإلضافــة إىل إقامــة املعــارض والبوســرات.
5. تخصيص أماكن داخل الكليات للتدخني تحددها دائرة الهندسة والخدمات.

6. مينع بيع الدخان يف أماكن البيع داخل الحرم الجامعي.
7. يتــم تأســيس نــواة عيــادة متخصصــة لــدى عــادة شــؤون الطلبــة مبكافحــة التدخــني بتوفــر الدعــم املــايل 

لهــا مــن منظــات دوليــة ومحليــة داعمــة.
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عزيزي الطالبـ/ــة إليك بعض اإلرشادات:
ــة أي  ــل الجامع ــرك، و التتحم ــد غ ــوادك وال أح ــجيل م ــن تس ــؤول ع ــت املس ــية فأن ــك الدراس ــد بخطت 1. التقي

مســؤولية عــن تســجيلك ألي مــادة خــارج خطتــك الدراســية. 
2. ميكنــك طلــب الوثائــق الرســمية التــي تحتاجهــا والتــي تتعلــق بوضعــك األكادميــي يف الجامعــة مــن خــالل 

النــاذج املوجــودة يف دائــرة القبــول والتســجيل وبعــد دفــع الرســوم املقــررة. 
ــار املــواد التــي تقــع ضمــن خطتــك الدراســية  3. اســتعن مبرشــدك األكادميــي وراجعــه ملســاعدتك يف اختي

فهــو خــر مســاعد لــك. 
4.  تعتمــد الجامعــة إبالغــك بــأي قــرارات تخــص مســرتك الدراســية عــى العنــوان الــوارد يف طلــب اإللتحــاق 
مبــا فيــه عنوانــك اإللكــروين، لــذا يرجــى تحديــث عنوانــك يف دائــرة القبــول والتســجيل يف حــال تغيــره. 

ــدة  ــاعة معتم ــو )12( س ــاين ه ــل األول أو الث ــجيلها يف الفص ــوز تس ــي يج ــاعات الت ــدد الس ــى لع ــد األع 5. الح
لدرجــة املاجســتر و )18( ســاعة معتمــدة لدرجــة البكالوريــوس والحــد األدىن هــو )6( ســاعات لدرجــة 
املاجســتر و )12( ســاعة لدرجــة البكالوريــوس أمــا يف الفصــل الصيفــي فــإن الحــد األعــى للتســجيل هــو 

)6( ســاعات لدرجــة املاجســتر و )12( ســاعة لدرجــة البكالوريــوس. 
6. التسجيل ضمن املواعيد املعلن عنها حسب التقويم الجامعي يجنبك غرامات التأخر يف التسجيل. 

7. إحــرص عــى املواظبــة عــى دوامــك حيــث أن التغيــب عــن أكــرث مــن )20%( مــن املحــارضات لطلبــة 
املاجســتر و )15%( مــن طلبــة البكالوريــوس قــد يعرضــك للحرمــان مــن التقــدم لالمتحــان النهــايئ وترصــد 

عالمــة »راســب« يف تلــك املــادة وتدخــل ضمــن معدلــك الراكمــي. 
فهــذا  البكالوريــوس  لطلبــة   )2.00( و  املاجســتر  لطلبــة   )3.00( عــن  الراكمــي  معدلــك  انخفــض  إذا   .8
يضعــك عــى قامئــة اإلنــذارات األكادمييــة واســتمرار انخفــاض معدلــك الراكمــي يــؤدي إىل فصلــك 
مــن التخصــص. لــذا ننصحــك يف حالــة انخفــاض معدلــك الراكمــي عــن الحــد األدىن املطلــوب مراجعــة 

مرشــدك األكادميــي لبحــث الســبل الكفيلــة لرفــع املعــدل. 
ــك املحافظــة عليهــا وحملهــا معــك باســتمرار، وعنــد فقدهــا تبلــغ  9. هويتــك الجامعيــة وثيقــة مهمــة علي

ــبوع.  ــالل أس ــة خ ــؤون الطلب ــادة ش ع
10. ال تردد يف مراجعة مدرسك خالل الساعات املكتبية املخصصة للمراجعة. 

11. تتيــح عــادة شــؤون الطلبــة الفــرص لتنميــة مهاراتــك الثقافيــة، الرياضيــة والفنيــة مــن خــالل األنديــة 
ــك.  ــات فراغ ــا يف أوق ــادة منه ــن اإلف ــردد م ــال ت ــة، ف ــة املختلف الطالبي
12. تأكد من حصولك عى نسخة من الخطة الدراسية والتقويم الجامعي . 

13. قيامــك بتزويــر وثائــق الجامعــة أو اســتعال األوراق املــزورة يف أي مــن أغــراض الجامعــة قــد يعرضــك إىل 
إلغــاء قــرار منحــك الشــهادة الجامعيــة. 

14. كن حريصاً عى أخذ التعليات واإلرشادات الصادرة من املصادر الرسمية للجامعة. 
15. الجامعــة أنشــئت ألجلــك وألبنائــك مــن بعــدك، فيجــب أن تحافــظ عــى ممتلكاتهــا ومرافقهــا، وأن يكــون 
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انتــاؤك خالصــاً لهــا. 
16. نظافــة الجامعــة تعكــس نظافــة طلبهــا، فحافــظ عليهــا نظيفــة جمليــة لتعكــس الوجــه الحضــاري لــرصح 

علمــي شــامخ. 
ــة  ــات الحديث ــهيالت واإلمكان ــة التس ــائه كاف ــي يف إنش ــز روع ــي متمي ــط رصح علم ــرق األوس ــة ال 17. جامع

ــك.  ــدت ألجل ــي وج ــزات الت ــآت والتجهي ــم إال اإلفــادة مــن هــذه املنش ــرة، فــا عليك املي
18. املكتبة رصح حديث ومجهز بأحدث التقنيات، فال تردد يف اإلفادة منها يف أوقات فراغك. 

19. عنــد مواجهتــك ألي مشــكلة عليــك مراجعــة عــادة شــؤون الطلبــة / قســم الخدمــات الطالبيــة فهــي 
املعنيــة مبســاعدتك. 

20. ال تتوان عن تقديم املساعدة لزمالئك من ذوي اإلحتياجات الخاصة. 
21. احرص عى استخدام املوقع اإللكروين الخاص بك لتتعرف عى جميع بياناتك األكادميية.

22. مراجعة دائرة الرعاية الصحية للحصول عى بطاقة التأمني الصحي. 
23. إصدار هوية املواصالت يف حال استخدام مواصالت الجامعة.
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للتواصل مع الجامعة   

الجامعة :

+962 06 4790222 رقم الهاتف :
+962 79 7122000 رقم املوبايل :
+962 79 9969933

دائرة القبول والتسجيل :

+962 06 4790222 رقم الهاتف :
343 - 345 - 365 - 263 - 286- 390 - 303 رقم الفرعي :

دائرة الرعاية الصحية :

+962 06 4790222 رقم الهاتف :
رقم الفرعي : 306 - 346

دائرة الهندسة والخدمات :

+962 06 4790222 رقم الهاتف :
رقم الفرعي : 217
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