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ِشعر :الدكتور محمود الشلبي

الحان :الدكتور صبحي الشرق اوي
َرْوعةُ الطَّلَّةِ زادَ ْته غِن ى
واعتَلى صَ ْه َوةَ مَ ْج ٍد في الدُّنا
ْ

في ذَُرا األ ِ
ُردن صَ ْرحٌ ُمبْتنى
المن ى
وجن احٌ مدَّ لألفْ ِق ُ

وأَعلى رايةً
ص َرْ ،
واكَ َ
ب العَ ْ

ِ
يادة
ف ْارفَعي
ن الرِ ْ
صَ
جامعتي غُ ْ

ِ
ديد
دقَّةُ التفكيرِ َّ
أي السَّ ْ
والر ُ
المفيد
والفن
داع
ُّ
قَ ْد سَما اإلبِ ُ
ْ
ِ
الع ال
ف ارتَقَيْنا في الدراسَات ُ

مِن نَتَا ِج البح ِ
الرشيد
ث والعَقْ ِل
ْ
َْ
ْ
ود
اق البُن
وبدا التعليمُ خَف َ
ْ

ِ
يادة
ف ْارفَعي
ن الرِ ْ
صَ
جامعتي غُ ْ

كب التَّعلي ِم والتَّ ِ
طبيق صَارا
مَ ْو ُ
َرفَ َع الجيلُ على الدَّ ِ
رب مَنَارا
ِ
ض لى حَ مَ ْتها نُخب ةٌ
قيمٌ فُ ْ
انتماءٌ وطني ُوهوَّي ْة
عمان هذي العَربي ْة
ْ
جامعة َ

ِ
ود
شُرفةً فَ َ
ت بمَفهوم الصُّ ُع ْ
از ْ

ِ
لِضَ ِ
العْليا ِشع ارا
الجودة ُ
مان ُ

ديال وغَ ارا
ومشى يحملُ قِنْ ً
أطْلعت مِن ظُ ِ
لمة اللي ِل نَه ارا
َ
ْ

ِ
يادة
ف ْارفَعي
ن الرِ ْ
صَ
جامعتي غُ ْ

كبرى ،وروحٌ جَوه ري ْة
نَ ْهضةٌ ُ
ص ْوتها ٍ
عال رؤاها مَ ْعرفي ْة
َ

وإيمان وتق وى
ق ساٍم،
خُلُ ٌ
ٌ
ِ
يادة
ف ْارفَعي
ن الرِ ْ
صَ
جامعتي غُ ْ
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ِ
أُتقنا
مِ ْن
جديد العل ِم حتَّ ى ْ

ن الرويَّ
ولدى طُالبِها ُح ْس ُ

ْة

أنشئت جامعة عمان العربية عام 1999م ،كجامعة خاصة غير ربحية تختص بالدراسات الجامعية العليا ،تحت مسمى "جامعة

عمان العربية للدراسات العليا"؛ لتكون أول جامعة أردنية مختصة في برامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه؛ وهي جامعة
معتمدة اعتمادا عاما وخاصا وعضوا في اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات العالمية.
تسعى الجامعة إلى التميز ،وتجسيد روح الريادة واإلبداع ،في جودة التعليم وأصالة البحث العلمي وخدمة المجتمع ،وإلى إعداد
كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل ،وتعمل على تحفيز المواهب الريادية واألفكار اإلبداعية لدى الطلبة

وإطالقها من خالل توفير البيئة المناسبة لبعث الطاقات الكامنة لديهم وتحفيزهم على المبادرة والتصميم من أجل أن يتحول

اإلبداع والتميز إلى حالة دائمة وثقافة راسخة متأصلة ،وتسعى ألن تكون فريدة من نوعها في تطوير القدرات وتنمية مهارات
التفكير العلمي واإلبداعي والناقد للوصول إلى التميز من خالل توظيف التعليم المبني على التجربة والتطبيق العملي والريادة

المهنية الموجهة نحو السوق واحتياجاته لتشكل جامعة عصرية شاملة ورائدة في منهجيتها وخططها الدراسية على المستوى
المحلي واإلقليمي والعالمي ،وتعزز االنفتاح الفكري والوعي الحضاري والتنوع الثقافي وتنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف

والتطرف والتعصب واحترام الرأي والرأي اآلخر .انقضت مرحلتان في مسيرة الجامعة تمثلت األولى في اقتصار برامج الدراسة

فيها على الدراسات العليا ،في حين تمثلت المرحلة الثانية في مطلع عام 2009م بفتح باب القبول في برامج البكالوريوس

وأصبح اسمها جامعة عمان العربية.
لقد رفدت الجامعة المجتمع المحلي والعربي بكفاءات متميزة يقوم على تدريسهم كادر متميز من أعضاء هيئة التدريس من
حملة الدكتوراه من جامعات محلية وعربية وعالمية متميزة .يوفر موقع الجامعة إطاللة رائعة على العاصمة عمان ومحافظتي

جرش والبلقاء من خالل موقعها المتميز على شارع األردن المطل على حوض البقعة ،وتمتاز مباني الجامعة بطابع معماري
متر إلى الشمال من العاصمة عمان.
يجمع ما بين األصالة والحضارة والحداثة وتبعد اثني عشر كيلو ا
تؤدي جامعة عمان العربية رسالتها وتقوم بوظائفها وتحقق أهدافها بصورة رئيسة من خالل كلياتها ،حققت جامعة عمان

إنجاز جديدا بدخولها ضمن أفضل  100جامعة عربية وفقا لتصنيف  QSالعالمي للجامعات العربية متقدمة  120مرتبة
ا
العربية
عن العام الماضي وحلت في المرتبة السابعة محليا بين الجامعات األردنية التي دخلت التصنيف والثالث على مستوى
الجامعات الخاصة األردنية.
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عمان .وإن الحرم الجامعي الذي
تقع الجامعة على شارع األردن في منطقة موبص ،وتبعد  12كم إلى الشمال من العاصمة ّ
عمان ،ومحافظة البلقاء ،وحوض
انتقلت إليه الجامعة منذ بداية العام الجامعي  2014/2013يقع في منطقة مطلة على العاصمة ّ
البقعة ،وعلى مقربة من محافظة جرش.

وإن الحرم الجامعي والمرافق في نمو دائم لتحقيق أعلى معايير الجودة ،وتعمل على زيادة عدد التخصصات بما يخدم

احتياجات سوق العمل ،وتلبية حاجاته .وبلغت مساحة المباني القائمة حاليا ما يتجاوز  15000متر مربع ،إضافة إلى ما يزيد

على  5000متر مربع من الساحات ،والمساحات الخضراء والمالعب.
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هي الخطوط العريضة الموجهة لتنفيذ استراتيجية الجامعة من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها ضمن القوانين الناظمة
لقطاع التعليم العالي وأنظمة الجامعة وتعليماتها.
.1
تعزيز كل من المواطنة والهوية العربية اإلسالمية.
.2
تسخير إمكانيات الجامعة وقدراتها كافة خدمة للوطن واإلنسانية.
.3
من الثوابت التي ينبغي أال تمس وال تخدش.
.4
غاية تلتزم الجامعة بتحقيقها وإدامتها.
.5
عضو الهيئة التدريسية المتميز يتمتع بحرية أكاديمية ،ويجب المحافظة عليه.
.6
العمل في الجامعة لألكفياء ،واألولوية في بعض األعمال اإلدارية لإلداريين بشرط المقدرة والرغبة والحضور والمعرفة.
.7
االهتمام بالطالب وصقل شخصيته من أولويات الجامعة.
.8
تواكب الحداثة والتطور وقابلة للتطبيق ،وتلبي احتياجات المجتمع المتغيرة.
.9
قيادة وحوكمة مسؤولة ومؤهلة لقيادة الجامعة لتحقيق أهدافها وخاضعة للمساءلة.
.10
تعظيم وتنويع موارد الجامعة والمحافظة عليها.
.11
يخدم التنمية المستدامة وذو مردود اقتصادي.
.12
بناء تعاون وشراكات مع مؤسسات أكاديمية ومهنية ودولية مرموقة يخدم تطور الجامعة وتحقيق أهدافها.
.13
تنمية قدرات أسرة الجامعة وتعزيزها وتوفير البيئة الالزمة لتطويرها.
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.14
توظيف البيئة اإللكترونية المتطورة لخدمة الجامعة.
.15
مجتمع الجامعة مبني على التعددية والتنوع الثقافي وقبول اآلخر.
.16
تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى أسرتها خدمة للجامعة والمجتمع.
.17
خطط العمل المنبثقة عن استراتيجية الجامعة هي خارطة طريق لعمل وحدات الجامعة األكاديمية واإلدارية.
.18
التعليم المستمر ثقافة مؤسسية لدى الجامعة وتسعى لنشرها وترسيخها.
.19
الحرص على أن تكون مخرجات الجامعة كفؤة ومواكبة للمستجدات.
.20
تسعى الجامعة إلى تبوء مواقع متقدمة وفقا ألنظمة التصنيف المحلية والعالمية.
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الجامعة معتمدة بجميع تخصصاتها اعتمادا خاصا من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ،وفي اآلونة
األخيرة حققت الجامعة عندما تم تصنيفها ضمن أفضل  100جامعة في العالم العربي من مؤسسة  ،QSفضال عن أنها عضو
عامل في اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات العالمية.

عمان العربية هي ثراء محيطها األكاديمي والثقافي الذي يرجع بشكل كبير إلى الخلفيات
إحدى السمات البارزة لجامعة ّ
التعليمية المتنوعة ألعضاء هيئة التدريس بها .وينعكس هذا التنوع بشكل إيجابي على فلسفات التدريس واألساليب التي
يعتمدها األساتذة في الجامعة ،وكذلك في برامج وأنشطة الجامعة الدراسية المنهجية والالمنهجية ،وبالتالي إثراء التجربة

التدريسية لجميع الطالب والموظفين والزمالء .عند اختيار أعضاء هيئة التدريس ،يتم أخذ عدد من العوامل في االعتبار،
ومن أبرزها المؤهالت األكاديمية للكلية والجامعة ذات السمعة الطيبة التي تخرج منها .والسمات الشخصية واإلنجازات
األكاديمية وأنشطة خدمة المجتمع ،والبحوث ،وحضور المؤتمرات ،والمشاركة في ورش العمل والحلقات الدراسية ،وتتميز
الجامعة ب البيئة التي توفرها ألعضاء هيئة التدريس مما يعزز حرية اإلبداع واالبتكار في التدريس والبحث العلمي لسعيها
للتميز ،ويخضع أعضاء هيئة التدريس لتقييم دقيق طيلة فترة خدمتهم في الجامعة.

تتبع جامعة ع ّمان العربية في تدريسها شأنها شأن باقي الجامعات األردنية نظام الساعات المعتمدة ،وهو نظام مرن يسمح
للطالب بتوزيع الساعات المعتمدة المشترط إكمالها لمختلف مساقات خطته الدراسية على مدى سنوات الدراسة ،حيث يترك
للطالب حرية التقدم في دراسته للمساقات المطلوبة منه حسب تقديره لحاجته إليها ،واستعداده لها ضمن الحدود الدنيا والعليا

من الساعات المعتمدة المسموح بالتسجيل فيها في كل فصل دراسي .ويتيح هذا النظام أيضا للطلبة تنظيم جدولهم الدراسي
حسب ظروف عملهم ،وذلك بإشراف المرشد األكاديمي.

الفصل األول :مدته ستة عشر أسبوعا ،يبدأ في شهر تشرين أول.
الفصل الثاني :مدته ستة عشر أسبوعا ،يبدأ في شهر شباط.

الفصل الصيفي (اختياري) :مدته عشرة أسابيع ،يبدأ في شهر حزيران.
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يعتمد قبول الطلبة في مختلف التخصصات الدراسية في الجامعة على أساس معدل وفرع الثانوية العامة أو على أساس
مجسر ،ويتم دخول التخصص المطلوب وفقا ألسس القبول التي يحددها مجلس التعليم العالي ،لذا
ا
امتحان الشامل إذا كان

يجب أن يكون معدل امتحان الثانوية العامة بجميع فروعها متوافقا مع متطلبات التخصص المرغوب في الكلية المطلوبة
في الجامعة .وينبغي ملء استمارات طلبات التسجيل وتقديمها إلى دائرة القبول والتسجيل مع جميع الوثائق الداعمة.

يشترط لقبول الطالب في برامج الماجستير ما يأتي:
.1

أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد من جامعة معترف بها وتكون دراسته باالنتظام.

.2

أن تكون درجة البكالوريوس مما يؤهل الطالب للدراسة المتخصصة في البرنامج الذي يرغب االلتحاق به.

.3

يجوز قبول ما ال يزيد على ( )%20من إجمالي المقاعد للحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير مقبول شريطة أن
يدرس الطالب ( )3مساقات من خطة برنامج الماجستير في فصل التحاقه بالجامعة ،يحددها القسم المراد االلتحاق به،
وأن يجتاز الطالب المساقات الثالث بنجاح بعالمة ( )%70حدا أدنى لكل منهما وبمعدل تراكمي ال يقل عن (،)%76

وعندها يصبح الطالب نظاميا وتحسب له هذه المساقات ضمن المساقات المقررة في خطته ،فإن لم يحقق ذلك يفصل
من الجامعة.
.4

النجاح في االمتحان الوطني أو ما يعادله وفقا للتعليمات السارية والصادرة عن مجلس التعليم العالي.

على الطالب الراغبين االلتحاق بجامعة عمان العربية تقديم الوثائق اآلتية مرفقة بطلب التسجيل:
برامج البكالوريوس

أول :الثانوية العامة األردنية
ً

 .1كشف عالمات الثانوية العامة األردنية /األصل أو صورة مصدقة.
 .2صورة عن الهوية الشخصية أو شهادة الميالد أو دفتر العائلة.
 .3دفتر خدمة العلم مؤجال للطلبة الذكور أو شهادة إنهاء الخدمة االحتياطية.
 .4صورتان شخصيتان حديثتان.
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ثانيا :الثانوية العامة العربية واألجنبية
ً
 .1الشهادات العربية (السودانية ،والليبية ،واليمنية ،والعراقية) األصل مصدقة حسب األصول من و ازرة التربية والتعليم
األردنية باإلضافة إلى معادلة الشهادة.

.2

بقية الشهادات يمكن قبول صورة مصدقة حسب األصول من و ازرة التربية والتعليم األردنية.

.3

الشهادات الثانوية غير العربية (التصديق والمعادلة من و ازرة التربية والتعليم األردنية).

.4

صورة عن جواز السفر.

.5

صورتان شخصيتان حديثتان.

.6

شهادة الثانوية العامة من تركيا (يجب أن تخضع المتحان و ازرة التربية) امتحان قياس.

ثال ًثا :الطلبة المنتقلون أو الخريجون من جامعات أخرى
.1

كشف عالمات الجامعة المنتقل منها والمصدقة الجامعية (للخريج) وجميعها مصدقة من و ازرة التعليم العالي والبحث

العلمي.
.2

شهادة حسن سيرة وسلوك باإلضافة لألوراق المطلوبة في أوال.

.3

وصف المساقات التي درسها الطالب.

.5

شهادة الثانوية العامة.

.4

كتاب من الجامعة المنقول منها يفيد انه غير مفصول تأديبيا.

رابعًاً:الطلبةًالحاصلونًعلىًدبلومًكلياتًالمجتمعً
 .1جميع ما ورد ذكره في أوال.
.2

شهادة االمتحان الشامل مصدقة من و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي.

.3

كشف عالمات الدبلوم مصدق من و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي.

.4

معادلة الشهادة من و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي (للطلبة األردنيين الحاصلين على دبلوم من خارج األردن).

وثيقة تثبت أن درجة الدبلوم تؤهله لمواصلة دراسته للحصول على البكالوريوس في دولته للتخصص المطلوب (للطلبة غير
األردنيين والحاصلين على دبلوم من خارج األردن).
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برامجًالماجستير
 .1طلب االلتحاق بالجامعة.
.2

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة حسب األصول.

.3

كشف عالمات البكالوريوس مصدق حسب األصول.

.5

شهادة االمتحان الوطني أو ما يعادلها.

.6

صورة عن هوية األحوال المدنية للطلبة االردنيين أو صورة عن جواز السفر للطلبة غير األردنيين.

.7

( )3صور شخصية.

.4
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مصدقة تخرج البكالوريوس مصدقة حسب األصول.

دينار أردنيا (تدفع لمرة واحدة عند التحاق الطالب بالجامعة)
ا
رسوم طلب التحاق40 :
دينار أردنيا
ا
رسوم تسجيل فصلية180 :
دينار أردنيا (فصل صيفي)
ا
رسوم تسجيل فصلية90 :
دينار أردنيا
ا
رسوم خدمات فصلية50 :
دينار أردنيا (فصل صيفي)
ا
رسوم خدمات فصلية25 :
دينار أردنيا
ا
رسوم تأمين صحي فصلية30 :
دينار أردنيا (فصل صيفي)
ا
رسوم تأمين صحي فصلية20 :
تأمينات مستردة 100 :دينار أردني (تدفع لمرة واحدة عند التحاق الطالب بالجامعة)
دينار أردنيا (لمن يرغب استخدام المواصالت)
ا
رسوم مواصالت فصلية150 :
رسوم مواصالت فصلية 100 :دينار أردني (فصل صيفي ،لمن يرغب استخدام المواصالت)
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رسومًالساعات المعتمدة
الكلية

التربية الخاصة

132

60

إدارة األعمال

132

75

التمويل والمصارف

132

60

المحاسبة

132

75

نظم المعلومات اإلدارية

132

70

التسويق الرقمي

132

60

المحاسبة وقانون األعمال

132

75

إدارة الموارد البشرية

132

85

القانون

141

60

نظم المعلومات الحاسوبية

132

70

هندسة البرمجيات

132

60

الحوسبة النقالة

132

70

األمن السيبراني

132

70

اللغة اإلنجليزية والترجمة

132

60

الرياضيات

132

50

هندسة العمارة

169

90

الهندسة المدنية

162

90

هندسة الطاقة المتجددة

162

90

كلية الصيدلة

صيدلة

160

90

كلية علوم الطيران

صيانة طائرات

137

90

كلية الشريعة

الشريعة

132

20

العلوم التربوية والنفسية

االعمال

القانون

العلوم الحاسوبية والمعلوماتية

اآلداب والعلوم

كلية الهندسة
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التخصص

رسوم الساعات المعتمدة
عدد الساعات المعتمدة
(دينار أردني)

دينار أردنيا (تدفع لمرة واحدة عند التحاق الطالب بالجامعة).
ا
رسوم طلب التحاق50 :
رسوم تسجيل فصلية 300 :دينار أردني.

رسوم مواصالت فصلية 100 :دينار أردني (لمن يرغب استخدام المواصالت).
رسوم ساعة رسالة الماجستير 200 :دينار أردني.

دينار أردنيا.
ا
رسوم المتحان الشامل250 :

رسوم الساعات المعتمدة

األعمال

العلوم الحاسوبية والمعلوماتية
القانون

العلوم التربوية والنفسية
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اإلدارة

33

150

إدارة األعمال

33

180

المحاسبة

33

160

التمويل

33

150

نظم المعلومات اإلدارية

33

150

إدارة الموارد البشرية

33

160

علم الحاسوب

33

160

القانون العام

33

150

القانون الخاص

33

150

األصول واإلدارة التربوية

33

140

علم النفس التربوي/نمو وتعلم

33

140

علم النفس التربوي /قياس وتقويم

33

140

التربية الخاصة

33

140

المناهج وطرق التدريس

33

140

اإلرشاد النفسي والتربوي

33

140

الدبلوم العالي في التربية

27

60
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اإلرشاد األكاديمي هو خدمة إرشادية يقدمها عضو هيئة التدريس في الجامعة للطلبة الذين يشرف عليهم لمساعدتهم على

التكيف األكاديمي ،وعلى استكمال متطلبات الخطة الدراسية وفق إمكاناتهم وقدراتهم ،وعلى اتخاذ الق اررات الخاصة باختيار
المساقات والتخصص وفرص الدراسة والعمل بعد التخرج ،وعلى حل المشكالت التي تواجههم في الجامعة.

.1

تعريف الطالب بتعليمات الجامعة فيما يتعلق بالمواظبة والسلوك والتسجيل واالختبارات وشروط الحصول على الدرجة
العلمية ،والتحقق من التزام الطالب بالتعليمات.

.2

مساعدة الطالب في مواجهة المشكالت األكاديمية ،أو اإلدارية ،أو النفسية ،أو االجتماعية.

.3

متابعة مسار الطالب األكاديمي ،والتدخل عند وجود عقبات تواجه مسيرة الطالب.

.4

مساعدة الطالب على تحديد ميوله وهواياته ،وتوجيهه نحو المشاركة باألنشطة التي تتفق مع ذلك.

.5

مساعدة الطالب في مجال التوجيه التربوي والمهني في اختيار المساقات أو التخصص ،أو فرص الدراسة ،أو العمل بعد التخرج.

.6

توجيه الطالب أو مجموعة الطلبة فيما يتعلق بمهارات الدراسة الصحيحة وأساليب االستعداد لالمتحان ومهارات كتابة البحوث.

.7

تحويل الطالب إلى الجهة المختصة عند الحاجة إلى مساعدة متخصصة طبية ،أو نفسية ،أو إدارية ،أو غير ذلك.

.1

يراجع الطالب المرشد األكاديمي (عضو الهيئة التدريسية في القسم المعني).

.2

يطلع المرشد األكاديمي على نموذج "تحليل الخطة" رقم ( )F026الخاص بالطالب من خالل البوابة األكاديمية ،وفي حال
عدم تمكنه من ذلك ،يوجه الطالب بإحضار نموذج "تحليل الخطة" الخاص به من سكرتاريا الكلية أو دائرة القبول والتسجيل.

.3

يوجه المرشد الطالب للمساقات الممكن تسجيلها.

.5

يتم اختيار المساق البديل /المكافئ كما يأتي:

.4

في الحاالت االستثنائية يقدم الطالب استدعاء لعميد الكلية من خالل رئيس القسم للموافقة على إعطائه مساق بديل/مكافئ.

أ.

إذا كان المساق المطلوب من القسم نفسه ،يقوم المرشد باقتراح مساق بديل/مكافئ بالتنسيق مع رئيس القسم.

ب .إذا كان المساق مطروح في قسم آخر من األقسام األكاديمية داخل الجامعة يتم توجيه الطالب لتسجيله.
ج .إذا كان المساق من خارج التخصص يتم توجيه الطالب لمراجعة رئيس القسم المعني القتراح مساق بديل /مكافئ.
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.6

يطلب المرشد من الطالب توجيه استدعاء لعميد الكلية من رئيس القسم للموافقة على مزامنة مساقين في حال كون الطالب خريجا.

.7

بعد تحديد المساقات المطلوبة يراجع الطالب جدول المساقات المطروحة لتدوين الشعب على نموذج تسجيل مساق رقم
(.)F102

.8

يوقع المرشد األكاديمي نموذج تسجيل الطالب بعد التأكد من مطابقة المساقات المسجلة مع ما تم إرشاد الطالب إلى

.9

يعبئ المرشد نموذج متابعة اإلرشاد األكاديمي رقم (.)F152

تسجيله.

 .10يقوم الطالب بتسجيل المساقات التي تم إرشاده إليها في دائرة القبول والتسجيل والحصول على كشف المساقات المسجلة.
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أسست اول عمادة للبحث العلمي في جامعة عمان العربية عام  2007وتولت مسؤولية األشراف على تطوير البحث العلمي.

ثم أطلق عليها اسم عمادة البحث العلمي والدراسات العليا عام ُّ 2009
وتعد عمادات الدراسات العليا والبحث العلمي في جميع
وي ُّ
عد البحث العلمي ركيزة
الجامعات محليا ودوليا الحاضنة والمرآة التي تعكس حرص وفلسفة الجامعة تجاه البحث العلميُ .
حيوية وهامة في تنمية المجتمعات ،وأحد اهم المعايير األساسية الذي يعتمد عليه في تصنيف الجامعات على الصعيد المحلي
يتجز من مهام الجامعة في تلبية حاجات
أ
واالقليمي والعالمي .كما ويعد إجراء البحوث العلمية الهادفة والمتميزة جزءا ال

المجتمع من المعرفة العلمية الهدافة لحل المشكالت المجتمعية المختلفة ومواجهة التحديات المختلفة .وتعد الجامعة البحث

العلمي جزءا من مهام عضو هيئة التدريس الهامة والتي من خاللها يتم تقييمه وتعيينه وتأهيليه.

ومستمر بل ومتزايدا
ا
وتحظى عمادة البحث العلمي الدراسات العليا في جامعة عمان العربية بأهمية كبيرة ودعما حقيقا وسخيا

كبير وذلك عمال بمقتضى المادة
للبحث العلمي والدراسات العليا ،فلقد خصص للعمادة في موازنة الجامعة مخصصا ماليا ا
 25بند (أ) من قانون الجامعات األردنية ،إضافة لذلك تحرص إدارة الجامعة وهيئة إدارتها التنفيذية على زيادة مستوى االنفاق
للمخصصات المالية السنوية لدعم النشر العلمي المتميز والهادف ولدعم التميز واالبتكار .كما خصص مبلغا سنويا لإليفاد
الذي تساهم من خالله جامعة عمان العربية وبشكل جاد في إيفاد المتميزين من أبناء المجتمع األردني في التخصصات

متميز.
ا
كبير
المختلفة إلى الجامعات العالمية المرموقة وتساهم في دعمهم معنويا وماليا دعما ا

وتهدف العمادة من خالل اقسامها وأنشطتها المختلفة إلى االرتقاء بمستوى البحث العلمي وتوفير الخدمات والتسهيالت والدعم

المعنوي والمادي للباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا .كما وتهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية

والتعاون والتشبيك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .وأخذت هذه العمادة تؤدي دو ار فاعال في تقديم العديد

من الخدمات والمبادرات التي من شانها دعم وتشجيع الباحثين إلجراء البحوث الهادفة والمتميزة مع التأكيد على األولويات
الوطنية للبحث العلمي بالمملكة وا لمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية .كما توجه العمادة جهود الباحثين للنشر في
المجالت العلمية المرموقة والمصنفة ضمن قواعد البيانات العالمية ذات معامالت التأثير العالية .
وتشرف العمادة على إصدار مجلة جامعة عمان العربية للبحوث بثالث سالسل علمية متميزة والتي تنشر بحوث اعضاء
هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا من داخل وخارج الجامعة ،ومن داخل وخارج االردن .وتسعى العمادة ضمن رؤيتها

المستقبلية أن تصبح هذه المجلة مفهرسة في قواعد البيانات العالمية.

ونحن إذ نتطلع للريادة والتميز في البحث العلمي والدراسات العليا نسعى دوما إلى تطوير خدماتنا ،وإلى مجابهة تحديات
المستقبل بثقة من خالل المعرفة التي تتيح لنا نجاحات مستمرة معتمدين في ذلك على مواكبة كل تقدم.
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الرؤية :الريادة والتميز في البحث العلمي والدراسات العليا على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي.

الرسالة :السعي دائما للتطور والتميز في البحث العلمي بكافة مجاالته وتقديم برامج دراسات عليا متميزة تواكب متطلبات
التنمية الوطنية.

.1

التوسع واالرتقاء بمستوى برامج الدراسات العليا في الجامعة وضمان جودة مخرجاتها.

 .2تعزيز البحث العلمي وتجذير ثقافة االبداع واالبتكار والتميز.

 .3تحقيق االستفادة القصوى من مخصصات البحث العلمي في موازنة الجامعة.

 .4تحسين مستوى بحوث طلبة الدراسات العليا وتوجيهها نحو التصدي لقضايا المجتمع واحتياجات التنمية الوطنية.
 .5التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

بعد تقديم الطالب لدرجة الماجستير يتم اتباع الخطوات اآلتية:
.1

يدخل الطالب على برنامج الماجستير بمسار الشامل.

.2

بعد إنهاء الطالب ( )15ساعة ،يقوم بتعبئة نموذج تحويل إلى مسار الرسالة /الشامل رقم ( ،)F135إذا رغب بذلك.

.3
.4

يرسل الطلب من الكلية إلى دائرة القبول والتسجيل لتعبئة المجاالت المخصصة لذلك.

يرفع الطلب مرة أخرى إلى الكلية ليعرض على مجلسي القسم والكلية ،ويتم المصادقة عليه ،ثم ترفع لعمادة البحث
العلمي والدراسات العليا.

.5

.6
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تنسب عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالموافقة إلى دائرة القبول والتسجيل والكلية المعنية.
يبلغ الطالب بمساره من الكلية.

 .1يقوم الطالب بمراجعة دائرة القبول والتسجيل بتسجيل ( )3ساعات رسالة من ( )9ساعات الرسالة ،وذلك بالفصل الذي
سيقدم فيه الطالب مشروع مخطط الرسالة الخاص به بالتنسيق مع القسم األكاديمي.

 .2يقوم الطالب بالتشاور مع رئيس القسم المختص المشرف األكاديمي المناسب وفق تخصصه ويعبئ نموذج تحديد مشرف
وعنوان مشروع مخطط رسالة ماجستير رقم ( ،)F134وذلك خالل اول أسبوعين من بداية الفصل الدراسي.

 .3يتولى الطالب وبمساعدة المشرف تحديد عنوان مخطط مشروع الرسالة باللغتين ويتم تثبيت كل من عنوان الرسالة واسم
المشرف األكاديمي على نموذج تحديد مشرف وعنوان مشروع مخطط رسالة ماجستير رقم ( ،)F134وذلك للتوقيع في

المكان المخصص ويرسل نسخة منه إلى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا قبل أن يقوم الطالب بإعداد الماجستير.

 .4ترسل الكلية نموذج تحديد مشرف وعنوان مشروع مخطط رسالة ماجستير رقم ( )F134لدائرة القبول والتسجيل لتثبت
إشراف المشرف ضمن عبئه األكاديمي على النظام ،وذلك بحد أقصى األسبوع الثالث من الفصل الدراسي.

 .5يبدأ الطالب بإعداد مشروع مخطط الرسالة الماجستير وعند إنجازه/ها وموافقة المشرف عليها يقوم المشرف بإشعار
رئيس القسم رسميا بذلك.

 .6يدعو رئيس القسم لجنة الدراسات العليا في القسم لالجتماع بحضور المشرف ويطلب إلى الطالب أن يعرض الخطة

أمام اللجنة مع مراعاة توزيع الخطة على أعضاء اللجنة قبل أسبوع في األقل ،ويتولى الطالب الدفاع عنها من حيث
األصالة العلمية واستيفاء الشروط الشكلية بما يتوافق فيها ودقة التوثيق واألمانة العلمية ومراعاة عدم تكرار الموضوع

نفسه سواء من طلبة الجامعة أو من خارجها .وللقسم أن يقر الخطة دون تعديالت ،أو بتعديالت طفيفة أو جوهرية ،أو
أن يرفضها ،ويتم الموافقة على نموذج تحديد مشرف وعنوان مشروع مخطط رسالة ماجستير رقم ( )F134من الكلية
وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا بحد أقصى قبل األسبوع الثالث من بداية الفصل الدراسي وإرساله لدائرة القبول
والتسجيل.

 .7في حال إقرار مخطط مشروع رسالة الماجستير مع تعديالت يقوم الطالب بإجراء التعديالت المطلوبة بمتابعة المشرف
ار بأن الطالب أنجز التعديالت المطلوبة.
على أن يقدم المشرف بعد ذلك لرئيس القسم إقر ا

 .8بعد إجراء التعديالت المطلوبة على نموذج مخطط مشروع رسالة ماجستير ُينسب رئيس القسم إلى عميد الكلية بالموافقة
على خطة الرسالة ويثبت ذلك في مجلسي القسم والكلية مرفقا معه نموذج تعديل خطة رسالة ماجستير رقم ) (F142لوضع
التعديالت المطلوبة من اللجنة الدائمة المفوضة من مجلس الدراسات العليا.

 .9تعرض التعديالت المطلوبة على رئيس لجنة الدراسات العليا في الكلية الدائمة المفوضة للتحقق من استيفاء الشروط
الشكلية والموضوعية ،وبناء عليه يقرر رئيس اللجنة ،إما قبول الخطة كما هي (موافقة نهائية) أو قبولها مشروطة بإجراء

بعض التعديالت (موافقة مبدئية).

 .10في حال وجود تعديالت يرسل مشروع مخطط رسالة الماجستير إلى القسم ويطلب من الطالب إجراء التعديالت المطلوبة
المدونة من رئيس اللجنة الدائمة المفوضة من مجلس الدراسات العليا على نموذج تعديل خطة رسالة ماجستير رقم

) ، (F142وبمتابعة من المشرف ،وبعد إنجاز التعديالت ترفع للكلية لترسل لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا.
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 .11يرسل مخطط مشروع رسالة الماجستير ونموذج تعديل خطة رسالة ماجستير رقم ) (F142إلى عمادة البحث العلمي

والدراسات العليا إلقرارها وذلك من خالل مجلس الدراسات العليا وبعد عرض المخططات على لجنة أخالقيات الرسائل

واألطروحات الجامعية.

 .12إذا أراد الطالب تغيير مشرفه أو تغيير عنوان رسالته يعبئ نموذج تغيير مشرف وتعديل عنوان الرسالة رقم ( )F136في
القسم والذي يوضح به الطالب مسوغات التغيير ،سواء تغيير المشرف أو تغيير العنوان بموافقة من مجلسي القسم

والكلية ثم ترفع إلى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا لالطالع وإعطاء القرار المناسب ،ثم ترسل نسخة من القرار
إلى دائرة القبول والتسجيل وإلى الكلية المعنية وتحفظ نسخة في ملف الطالب في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.

 .13يصدر عميد البحث العلمي والدراسات العليا وبناء على توصية مجلس الدراسات العليا القرار النهائي بخصوص خطة
الرسالة ،وتحفظ نسخة في ملف الطالب في العمادة وترسل نسخة إلى الكلية المعنية ودائرة القبول والتسجيل.



التقدم بنموذج تحويل مسار الشامل إلى الرسالة.



تحديد مشرف من رئيس القسم لإلشراف على رسالة الماجستير.



وجوب تجاوز الطالب ( )15ساعة بمعدل تراكمي (.)3.50

يتم إعداد خطة الرسالة مع المشرف المكّلف من رئيس القسم ،وتقدم خطة الرسالة وفقا للدليل االسترشادي.



يعقد لجنة الدراسات العليا في القسم اجتماعا لمناقشة مخطط مشروع الرسالة وإبداء الرأي بحضور المشرف
والطالب.
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يتم األخذ بالمالحظات والتعديالت المطلوبة كافة.



المعدلة بموعد أقصاه أسبوع من تاريخ االجتماع.
يقدم الطالب النسخة
ّ



يرفع مشروع مخطط الرسالة إلى لجنة الدراسات العليا في الكلية لغرض المناقشة وإبداء الرأي.



مدونا فيه جميع أرقام جلسات
يرفع مشروع مخطط الرسالة إلى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ّ
االجتماعات في الكلية وتاريخها.



تنظر عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بمشروع مخطط الرسالة ،وذلك بعرضها على لجنة أخالقيات

َّ
المشكلة على مستوى الجامعة لمناقشتها ووضع التعديالت المناسبة حول مخطط
الرسائل واألطروحات
مشروع رسالة الماجستير ورفعها إلى مجلس الدراسات العليا في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.


َّ
المشكل على مستوى الجامعة في عمادة البحث
ترفع مشروع مخطط الرسالة إلى مجلس الدراسات العليا
العلمي والدراسات العليا إلقرار التعديالت وتزويدها للمشرف والطالب لعملها ومن ثم إعادة نسخة واحدة

معدلة إلى عمادة البحث العلمي بعد إجراء التعديالت والموافقة النهائية على مشروع مخطط الرسالة.

يقوم الطالب بتسجيل ( )6الساعات المتبقية للرسالة وتكون من تاريخ اعتماد القسم لمخطط الرسالة ،وتكون
المناقشة في الفصل الذي يلي اعتماد مشروع مخطط الرسالة بما ال يقل عن أربعة أشهر.

 يقوم الطالب بتعبئة نموذج عدم الممانعة لمناقشة رسالة الماجستير رقم ( )F137بدءا من دائرة القبول والتسجيل
ومن ثم المشرف ومن ثم عميد الكلية المعني ودفع الرسوم المالية المقررة للتحكيم والمناقشة ،ومن ثم أخذ
موافقة عميد البحث العلمي والدراسات العليا عليه.



يرفق الطالب الرسالة موقعة من المشرف ونسخة من المشروع الذي اعتمد سابقا من عمادة البحث العلمي

والدراسات العليا ونسخة من فحص االستالل وقرص مدمج يحتوي على الرسالة بصيغة ملف ( )wordويقوم
بتسليمها للكلية.
 يقترح عميد الكلية ثالثة محكمين خارجيين ومناقشا داخليا من القسم المعني
وإرسال جميع المرفقات مع كتاب رسمي لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا.

 يختار عميد البحث العلمي محكما خارجيا ،ويرسل كتابا للكلية المعنية لتحديد موعد المناقشة.
 تقوم الكلية بإصدار موعد المناقشة وإرساله إلى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.



تقوم عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بإصدار الكتاب النهائي المتعلق بموعد المناقشة وإرساله إلى
الجهات المعنية.

 تقوم عمادة البحث العلمي والدراسات العليا باختيار ضابط جودة من غير الكلية المراد مناقشة الطالب فيها
لحضور المناقشة ويتم تزويده بنموذج تقرير ضابط مراقب الجودة رقم (.)F495

 يقوم الطالب بتجهيز ثالث نسخ من الرسالة وارسالها ألعضاء لجنة المناقشة قبل موعد المناقشة بأسبوع
في األقل مع كتاب تشكيل لجنة المناقشة واستبانة تقييم الممتحن الخارجي لرسالة جامعية رقم ()F130
للمناقش الخارجي.
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 يقوم رئيس اللجنة يوم المناقشة بتعبئة نموذج اعتماد قرار لجنة مناقشة رسالة ماجستير رقم ( ،)F132وإرساله

للكلية المعنية لتوقيعه ،ومن ثم يتم إرساله لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا ،ويتم توقيعه واالحتفاظ

بنسخة منه وإرسال النسخة األصلية لدائرة القبول والتسجيل.

أ.
.1

يعبئ الطالب نموذج تحويل إلى مسار الرسالة /الشامل رقم ( )F135من الكلية.

.2

ُيرسل نموذج تحويل إلى مسار الرسالة /الشامل رقم ( )F135إلى دائرة القبول والتسجيل لتعبئة بيانات الطالب
ويعاد إلى الكلية المعنية لتنسيب بالموافقة من مجلس القسم.

.3

ُيرفع النموذج إلى عمادة البحث العلمي والدراسات العليا لبيان الرأي واعتماده.
تٌرسل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا نسخة من النموذج بعد اعتماده إلى الكلية المعنية ودائرة القبول والتسجيل.

.1

يعبئ الطالب نموذج عدم الممانعة للتقدم لالمتحان الشامل رقم ( )F139من الكلية ،ويرسل النموذج إلى دائرة

.4

القبول والتسجيل لتعبئة بيانات الطالب.

.2

يرسل النموذج إلى دائرة الشؤون المالية لتسوية األمور المالية المتعلقة بالطالب كافة ثم يعاد النموذج إلى الكلية.

.3

يعاد النموذج إلى الكلية المعنية لتحديد موعد االمتحان الشامل ومكانه وبيان تنسيب المجالس.

.4

يرفع النموذج إلى عمادة الدراسات العليا لبيان الرأي واعتماده.

.5

ترسل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا نسخة من النموذج إلى الكلية المعنية ودائرة القبول والتسجيل.

.1
 .2تعبئ األقسام النماذج ويصادق عليها رئيس القسم وعميد الكلية.
 .3ترسل صورة من النماذج لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا واألصل منها يرسل إلى دائرة القبول والتسجيل.
 .4يقوم مجلس الدراسات العليا في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بإقرار واعتماد نتائج امتحان الشامل المرسل
ترسل دائرة القبول والتسجيل نموذج اعتماد نتيجة االمتحان الشامل رقم (.)F140

له من الكلية المعنية.

.5

ينسب مجلس الدراسات العليا في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا لمجلس العمداء بالسير بإجراءات اعتماد

.6

بعد صدور قرار مجلس العمداء باعتماد نتائج امتحان الشامل يقوم الطالب بإجراء براءة الذمة وفق نموذج

.7

نتائج الشامل.

استكمال متطلبات التخرج /ماجستير وبراءة الذمة لمسار الشامل والرسالة رقم (.)F490
بعد تعبئة الطالب نموذج استكمال متطلبات التخرج /ماجستير وبراءة الذمة لمسار الشامل والرسالة رقم ()F490

ترسل دائرة القبول والتسجيل إلى الكلية قائمة بأسماء الطلبة الخريجين مسار الشامل للسير بإجراءات التخريج
وفق نموذج توصية منح درجة الماجستير /مسار االمتحان الشامل رقم (.)F491

.8

يرسل الكليات نموذج التوصية بمنح درجة الماجستير /مسار االمتحان الشامل إلى عمادة البحث العلمي
والدراسات العليا للتنسيب لمجلس العمداء بالسير بإجراءات تخريج الطلبة.
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تضطلع عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية بدور كبير ومميز في تحقيق رسالة الجامعة التي تبنت فلسفة تقوم
على االلتزام بقواعد الخلق والصدق والنزاهة وااللتزام بمبادئ الحق والعدل والحرية والتسامح ،مستمدة ذلك من الثوابت العربية

اإلسالمية األصيلة والقيم والمثل النبيلة .فنشأتها وتطورها يستندان إلى ما ترتكز عليه الجامعات المعاصرة ،التي تؤكد احترام

العقل ومنهجه في التفكير .والواقع الجامعي الذي نعيشه اآلن يحكي تجسيدا حيا للنهضة الشاملة التي يمر بها وطننا الغالي
في شتى الميادين وعلى مختلف األصعدة ومنها التربوية والعلمية.
 :منظومة ال منهجية متكاملة تسعى لبناء شخصية الطلبة المتوازنة والمبدعة القادرة على التغيير وصناعة المستقبل.
بيئة جامعية جاذبة ومحفزة للطاقات الطالبية لتوظيفها لخدمة الطلبة والمجتمع.
 .1تهيئة وإعداد البرامج الثقافية والرياضية والفنية واالجتماعية التي تلبي احتياجات الطلبة.
 .2مساعدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات في التكيف مع متطلبات الحياة الجامعية.

 .3إتاحة الفرصة أمام الطلبة لصقل وعيهم الفكري والوطني والديمقراطي وتنمية روح الوالء واالنتماء لديهم.

 .4متابعة شؤون الخريجين والعمل على تعزيز عالقتهم بالجامعة ومساعدتهم على توفير فرص عمل مناسبة لهم.

 .5إتاحة الفرصة أمام الطلبة لالنخراط في المجتمع المحلي والتعرف إلى المؤسسات والهيئات الوطنية في القطاعين العام والخاص.

 .6التركيز على الطلبة المتفوقين علميا وثقافيا وفنيا ورياضيا ورياديا ومتابعتهم أثناء الدراسة وبعد التخرج.

 .7مد وبناء جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية األخرى داخل األردن وخارجه واالستفادة من تجاربهم العلمية والعملية.

عمان العربية لطالبها حياة طالبية متميزة؛ فتنطوي الحياة الجامعية فيها على أكثر من القاعات الصفية والكتب،
تؤمن جامعة ّ
إذ إنها تدمج الطلبة بالخدمة المجتمعية ،واألنشطة المنهجية والالمنهجية ،فالحياة الجامعية مشتركة ومتنوعة داخل الحرم

الجامعي؛ مما يكمل تجربة تعلم الطلبة ،وتعزيز تنميتهم الثقافية واالجتماعية .وتشجع الجامعة طالبها على تنظيم األنشطة

الالمنهجية والمشاركة فيها تحت إشراف ورعاية عمادة شؤون الطلبة ،لصقل شخصية الطالب ،وتعزيز مهارات التواصل لديه.

وتكتسب األنشطة الالصفية أهمية كبيرة في حياة الطلبة داخل الحرم الجامعي ،بهدف بناء شخصياتهم ،وتزويدهم بمهارات

القيادة .وتوفر عمادة شؤون الطلبة أيضا عددا من األنشطة والخدمات الستكمال العمل األكاديمي للطلبة ،ومساعدتهم على

توظيف كامل إمكاناتهم ،فيتمثل الهدف األساسي للعمادة في مساعدة الطلبة على أداء واجباتهم وخدمة مجتمعهم بشكل

مسؤول .وتهدف البرامج واألنشطة والخدمات التي ترعاها العمادة إلى تطوير مواهب الطلبة وهواياتهم ،ومساعدتهم على
توجيه طاقاتهم إلى عمل إيجابي.

وتركز الجامعة أيضا على العديد من األنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية ،وتحفز الطلبة على المشاركة فيها ،ليكون

عضوا فاعال نشطا ومنفتحا على جميع مؤسسات المجتمع المدني ،وهذا يساعد على تسويقه في سوق العمل.
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.1

توفير بيئة دراسية مالئمة وآمنة لتحقيق المخرجات التعليمية للبرامج األكاديمية.

.2

توفير مصادر التعليم والتعلم.

.3

تحقيق مبادئ األمانة األكاديمية.

.5

االطالع على كافة الق اررات والمعلومات المتعلقة بالمسيرة األكاديمية للطلبة بشفافية عالية.

.6

المشاركة في األنشطة الالمنهجية.

.7

الرعاية الصحية وفق تعليمات التأمين الصحي للطلبة.

.4

التسجيل وفق الخطط الدراسية المعتمدة للتخصص.

.8

إمكانية الحصول على الدعم المالي والمعنوي وفقا للسياسات واإلجراءات المالية المعمول بها في الجامعة.

.9

االستفادة من خدمات ومرافق الجامعة.

.10

تقديم الشكاوى والمالحظات وفقا لسياسة تقديم الشكاوى واالقتراحات وإجراءاتها والنظر فيها.

.11

االستئناف في الق اررات التأديبية الصادرة في حق الطلبة بموجب نظام تأديب الطلبة المعتمدة في الجامعة.

.12

الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في ملفات الطلبة في الجامعة ونزاهة التعامل معها.

.13

توفير الدعم للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.

.14

التعامل المهني من العاملين في الجامعة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

االلتزام بالتشريعات الناظمة لعمل الجامعة.

التقيد بالمتطلبات الدراسية وفقا لإلجراءات والسياسات المعمول بها في الجامعة.
ّ
احترام أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة في الجامعة.
التقيد بها.
احترام التعليمات والسياسات المنظمة لمسيرة العملية األكاديمية واألنشطة الالمنهجية و ّ
التقيد بالمواعيد المقرة ضمن التقويم الجامعي المعمول به والمعلن للطلبة.
ّ
الحفاظ على أمن الجامعة وسالمة مرافقها واالستفادة منها ضمن التعليمات وبأخالقيات عالية.

التقيد بمبادئ الشفافية والصدق والموضوعية عند تقديم الشكاوى والمالحظات وفقا لسياسة تقديم الشكاوى
ّ
واالقتراحات وإجراءاتها.

.8
التقيد باألعراف والتقاليد االجتماعية.
.9
ّ
 .10االلتزام بمدونة سلوك الطلبة المعتمدة في الجامعة.

احترام تنفيذ الق اررات التأديبية الصادرة بموجب نظام تأديب الطلبة المعتمدة في الجامعة.

.11
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التقيد بتسديد المستحقات المالية المرتبة على الطالب.
ّ

.1

االلتزام بالقوانين وبأنظمة الجامعة وتعليماتها.

.2

المواظبة على حضور المحاضرات والمشاركة في موضوع المحاضرة بفاعلية.

.3
.4

التعاون مع إدارة الجامعة في سبيل تحقيق أهدافها.

الحرص على التراث الحضاري العربي واإلسالمي الذي يدعو إلى احترام كل من يعلمنا ويرشدنا إلى سبل المعرفة
والخلق الكريم.

.5

مراعاة حقوق الزمالء والحرص على الرفقة الطيبة واحترام االختالف بالرأي والرأي األخر.

.6

احترام المدرسين والعاملين في الجامعة على اختالف مستوياتهم ومناصبهم.

.7

السعي لتطوير المهارات الذاتية والعملية واالستفادة مما توفره الجامعة من مكتبة وندوات ومالعب ونواد علمية أو
ترفيهية ودورس وورش علمية.

.8

المشاركة الفعالة في النشاطات الالمنهجية المختلفة التي تقيمها الجامعة.

.10

الظهور بالمظهر الالئق بطالب العلم ومجانبة عادة التدخين ما أمكن أو تقليد الشباب الغربي في لباسه ومشيته وهيئته

.9

المحافظة على ممتلكات الجامعة ومرافقها العامة ونظافتها وجمالها.
وميوله وتوجهاته.

.11

االستفادة من برامج التربية الوطنية وتجسيدها بالوالء للوطن والجامعة.

.12

احترام األعراف األكاديمية واالبتعاد عن السلوكيات السلبية كالتوسط وإثارة النعرات والتمييز في التعامل.

.13

التواصل اإليجابي مع عضو هيئة التدريس ال سيما في مجال إعداد البحوث والرسائل الجامعية.

.14

التواصل المستمر مع الجامعة بعد التخرج ،وتقديم كل ما هو ممكن من مساعدة لها لتحقيق أهدافها في البحث
والتدريس وخدمة المجتمع.

.15

االبتعاد عن كافة أشكال العنف والعمل على حل المشكالت عن طريق الحوار واستخدام العقل والمنطق ومن خالل

.16

االلتزام باألمانة العلمية في األبحاث والتقارير واالختبارات ،وتجنب الغش واالنتحال والنقل الحرفي.

.17

تقوية أواصر الزمالة السليمة بين الطلبة.

.18

التنافس الشريف في التحصيل الدراسي.

.19

ممارسة الهوايات المفيدة.

.20
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مؤسسات الجامعة.

عدم مراجعة الرئيس أو العميد إال بعد استشارة المرشد األكاديمي.

 :توفير الرعاية الصحية لطلبة الجامعة وموظفيها ،والتعاون مع المجتمع المحلي في تقديم خدمات طبية مجانية.

 :االرتقاء بالمهارات اللغوية لطلبة الجامعة وأبناء المجتمع المحلي ،وتعزيز قدراتهم في االتصال والتواصل.

 :التميز في الخدمات االستشارية والتدريبية المقدمة للفئات المستهدفة.

 :تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوفير أنظمة المعلومات والبنية التحتية بجودة عالية.

 :منظومة تعليم الكتروني تساهم في تطوير العملية التعليمية بالتوظيف األمثل للتكنولوجيا الحديثة والشراكة الفاعلة.

 :السعي لتحقيق مقومات التقويم والتحسين المستمر ألنشطة الجامعة األكاديمية ،وتحقيق الكفاءة لمخرجات التعليم
الجامعي لمواكبة التغيرات العالمية المعاصرة.

 :دعم واحتضان األفكار الريادية وتحفيز رواد األعمال وخلق بيئة لألفكار اإلبداعية وتوفير سبل النجاح
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صادرة بموجب الفقرة األولى من المادة ( )6من نظام منح الدرجات العلمية
والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة عمان العربية لسنة 2013

1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة عمان العربية" لسنة  ،2022ويعمل
بها من تاريخ إقرارها.

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
الجامعـــة

:

الرئيس

:

رئيس الجامعة.

العميد المعني

:

عميد الكلية الملتحق بها الطالب.

القســــم

:
:

أي قسم في الكلية.

:

الفصل الدراسي األول أو الثاني من كل عام جامعي.

:

الختبار األول أو الثاني أو النصف فصلي.
المتحان النهائي.

المجلس
الكليــــة

الفصل العادي

الختبار

المتحان

3

:
:

جامعة عمان العربية.
مجلس العمداء.

أي من كليات الجامعة.

تسري أحكام هذه التعليمات على جميع طلبة كليات الجامعة المنتظمين والمسجلين لنيل درجة
البكالوريوس.

4

يقر المجلس الخطط الدراسية التي تؤدي إلى نيل درجة البكالوريوس في التخصصات التي تقدمها
بناء على توصيات مجالس األقسام وتنسيبات مجالس الكليات.
كليات الجامعة ،وذلك ً

5
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أ.

توضع الخطط الدراسية على أساس نظام الساعات المعتمدة.

ب.

يحدد لكل مساق من مساقات الخطة الدراسية ( )3ساعات معتمدة ،ويجوز بقرار من المجلس

أن تقل عن ذلك أو تزيد.

ج.

تحتسب الساعات المعتمدة لكل مساق على أساس أن المحاضرة األسبوعية بواقع ساعة زمنية
لمدة فصل دراسي كامل هي ساعة معتمدة ،أما الساعات العملية والمختبرات فيجري احتسابها

لكل مساق على حدة ،وفي جميع الحالت ل يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين عمليتين
د.

6

أو ساعتي مختبر.

يوضع وصف لكل مساق من خالل لجنة الخطط في القسم يتناسب مع عدد الساعات المعتمدة

المخصصة له يقره مجلس القسم.

تشمل الخطة الدراسية في كل تخصص تمنح فيه درجة البكالوريوس المتطلبات اآلتية:
تشكل متطلبات الجامعة مساقات مشتركة لجميع طلبة الجامعة ،الهدف منها زيادة قدرة
الطالب على التواصل والتعبير باللغتين العربية والنجليزية وإثراء معرفته في مجالت المعرفة

اإلنسانية والجتماعية والعلمية والتقنية ،وتعزيز فهمه لحضارة وطنه وأمته ،وتتكون من

( )27ساعة معتمدة تكون متضمنة في جميع التخصصات ،وتشمل ما يأتي:
أ.

متطلبات الجامعة اإلجبارية ( )18ساعة معتمدة.

.1

اختياريا للطلبة غير
إجباريا للطلبة األردنيين و
يكون مساق العلوم العسكرية
ً
ً
األردنيين ،ويحق للطلبة غير األردنيين الذين لم يختاروا دراسة هذا المساق
دراسة أي مساق تطرحه الجامعة وتحسب ساعاته ضمن الساعات المطلوبة

للتخرج وتدخل في حساب المعدل الفصلي والتراكمي.

.2

يعفى الطالب من دراسة مساق العلوم العسكرية دون الحاجة إلى أخذ مساق
بديل في إحدى الحالت اآلتية:
أ.

ب.
.3

إذا كان الطالب من خريجي الكليات العسكرية األردنية (الجناح

العسكري في جامعة مؤتة ،أو الكلية العسكرية الملكية ،أو مدرسة
المرشحين العسكرية) أو ما يعادلها من كليات عسكرية أجنبية.

إذا كان الطالب من الضباط الحاصلين على دورات الصف التأسيسية،

ودورات الوكالء التأسيسية بالنسبة للرتب األخرى.

يتعين على الطالب إبراز وثيقة من دائرة التعليم الجامعي التابعة لمديرية الثقافة
العسكرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة األردنية تشير إلى أن الطالب المعني

ب.

.1

.2

تنطبق عليه شروط اإلعفاء الواردة في البند (ب) من هذه المادة.

متطلبات الجامعة الختيارية ( )9ساعات معتمدة.

يجوز للمجلس إضافة أو حذف مساق او أكثر من المساقات المذكورة في
متطلبات الجامعة الختيارية على أل تكون المساقات المضافة من مساقات

التخصص.
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ج.

المساقات الستدراكية:
.1

على الطالب التقدم لمتحانات المستوى في اللغة العربية ،واللغة اإلنجليزية،

ومهارات الحاسوب (في الفصل األول) من بداية التحاقه في الجامعة ولمرة

واحدة ،وإذا أخفق في النجاح في المتحانات أو لم يتقدم لالمتحانات في موعدها
يفقد حقه بالتقدم إليها وترصد له عالمة (ه) صفر وعليه دراسة المساق

.2

الستدراكي خارج الخطة الدراسية ول تحسب ضمن معدله الفصلي والتراكمي.

يستثنى من امتحانات المستوى الطلبة المجسرون والمنتقلون للجامعة شريطة
أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح امتحانات المستوى في الكليات أو الجامعات التي

انتقلوا منها ،أو درسوا فيها هذه المساقات بنجاح أو المساقات المتقدمة بنجاح.
.3

على الطالب اجتياز المتطلب السابق لمساقي مهارات التصال والتواصل ( 1اللغة

العربية) ،ومهارات التصال والتواصل ( 1اللغة اإلنجليزية) بنجاح قبل تسجيله

المساقات شريطة أن ينتهي الطالب من المتطلبات الستدراكية قبل وصوله إلى

مستوى السنة الثانية.
.4

.5

يعفى الطالب الذي اجتاز امتحان التوفل ) (TOEFLأو أي امتحان آخر معتمد من

المستوى نفسه ،من التقدم لمتحان مستوى مهارات اللغة اإلنجليزية ،إذا حقق

عالمات النجاح المعتمدة في أحد هذه المتحانات.

يعفى الطالب الحاصل على شهادة رخصة قيادة الحاسوب الدولية  ICDLأو ما

يعادلها ،من تقديم امتحان مستوى مهارات الحاسوب.

تكون الساعات المعتمدة لمتطلبات الكلية بواقع ( )%15على األ كثر من مجموع الساعات
المعتمدة للخطة الدراسية للتخصص ،ويجوز أن تشمل متطلبات الكلية مساقات إجبارية وأخرى
اختيارية وفي هذه الحالة يراعى أل تزيد المساقات الختيارية ( )%40من متطلبات الكلية.

تكون الساعات المعتمدة لمتطلبات التخصص بواقع ( )%60على األقل من مجموع الساعات
المعتمدة للخطة الدراسية للتخصص وتشمل متطلبات التخصص مساقات إجبارية واختيارية

ومساندة (إن وجد) ،ويكون الحد األعلى للمساقات الختيارية بواقع ( )%20من مجموع ساعات
متطلبات التخصص.

في حال وجود مساقات حرة في الخطة الدراسية يختار الطالب أي مساق من المساقات

المطروحة في الجامعة ،وبحد أعلى ( )6ساعات.

36 125

7

أ.

تراعي األقسام في خططها تعزيز العالقة مع التخصصات المساندة األخرى ضمن الكلية الواحدة

ب.

يمكن للقسم أن يضع خطته الدراسية بحيث تتضمن مساقات من داخل الكلية أو من خارجها.

د.

يضع كل قسم خطة استرشادية وشجرة المساقات موزعة على ( )8فصول للكليات التي تطرح

ج.

بشكل خاص ومع التخصصات األخرى في الجامعة بشكل عام.

عددا من المساقات على مستوى الكلية أو على
تخصصا
يمكن للكلية أن تقترح
ً
مشتركا يضم ً
ً
مستوى الجامعة.
برامج لمدة ( )4سنوات و( )10فصول للكليات التي تطرح برامج لمدة ( )5سنوات (ليس من

ضمنها الفصل الصيفي) ،وذلك حسب الفصول المحددة للتخصص ،وتسلم للطالب المستجد أو
المنتقل عند قبوله.

8

أ.
ب.
ج.

تصنف المساقات التي ترد في الخطة على أساس ( )4مستويات للكليات التي تطرح برامج لمدة
( )4سنوات و( )5مستويات للكليات التي تطرح برامج لمدة ( )5سنوات.
تثبت المتطلبات السابقة أو المتزامنة (إن وجدت) مع كل مساق.

رقما يدل على مستواه ومجاله المعرفي والتخصص والكلية حسب الترميز
يعطى كل مساق ً
اآلتي:
الفصل

ُمستوى المساق

التسلسل
د.

ه.
و.

9

السنة
المجال المعرفـي

رمـــز التخصص

الكلية
رمـــز ُ

يحدد إزاء كل مساق عدد الساعات المعتمدة وما يقابلها من عدد ساعات نظرية أو عملية.

ل يجوز للطالب أن يدرس مسا ًقا ما قبل أن يدرس متطلبه السابق.

يجوز للطالب أن يدرس مسا ًقا ومتطلبه السابق بشكل متزامن في الفصل ذاته إذا كان قد درس
مسجال للفصل المتوقع تخرجه فيه وكان تخرجه
المتطلب السابق ولم ينجح فيه ،أو إذا كان
ً
منقول من جامعة أخرى شريطة حصوله على
يتوقف على دراسة ذلك المساق ،أو إذا كان
ً
موافقة العميد المعني.

ز.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (و) من هذه المادة يجوز للطالب أن يأخذ مسا ًقا ومتطلبه السابق

أ.

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس بعبء دراسي ( )8فصول ( 4سنوات دراسية) للكليات التي

بشكل متزامن بموافقة رئيس القسم والعميد المعني.

تطرح برامج لمدة ( )4سنوات و( )10فصول ( 5سنوات دراسية) للكليات التي تطرح برامج لمدة

( )5سنوات.
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ب.

ل يجوز للطالب أن يحصل على درجة البكالوريوس في مدة أقل من ( )4سنوات جامعية في

تخصصات الهندسة والصيدلة ،أو أقل من ( )3سنوات جامعية في التخصصات األخرى.

إل في حال النتقال إلى الجامعة من جامعة معترف بها.

ج.

مسجال في الدراسة للحصول على درجة
ل يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب
ً

البكالوريوس على ( )7سنوات دراسية ( )14فصل للكليات التي تطرح برامج لمدة ( )4سنوات
و( )8سنوات للكليات ( )16فصل التي تطرح برامج لمدة ( )5سنوات.

د.

سبوعا بما في ذلك مدة المتحانات ،وتكون مدة الفصل الصيفي
تكون مدة الفصل العادي ( )16أ ً

ه.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز للمجلس منح فصل دراسي إضافي

وفقا لق اررات مجلس التعليم العالي.
(اختياري) ً

للطالب الذي استنفذ المدة الزمنية المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس شريطة أن

10

يؤدي ذلك إلى تخرجه في ذلك الفصل.

و.

يسمح للطالب بدراسة مساقات إضافية من المساقات الختيارية بغرض رفع المعدل التراكمي

أ.

الحد األدنى للساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها (  )12ساعة معتمدة للفصل العادي،

فقط ،وذلك زيادة على الساعات المقررة.

ويجوز بموافقة العميد المعني دراسة ( )9ساعات معتمدة فقط ،وبموافقة المجلس إذا كانت أقل
من ( )9ساعات وألسباب مبررة ،ويستثنى من ذلك الطالب الذي يتوقف تخرجه نهاية ذلك

ب.
ج.

الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات.

الحد األعلى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل لنيل درجة البكالوريوس في

الفصل العادي ( )18ساعة معتمدة.

يجوز بموافقة العميد المعني أن يصل العبء الدراسي للطالب في الفصل العادي ( )21ساعة
على الحد األعلى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ،في أي من الحالت اآلتية:

.1

د.

.2

ألّ يقل معدل الطالب التراكمي في نهاية الفصل العادي عن (.)3.65
أن يكون تخرج الطالب متوقًفا على السماح له بدراسة ( )21ساعة معتمدة في نفس

.3

إذا تبقى للطالب مساق التدريب الميداني فقط على فصل التخرج .وفي هذه الحالة يعامل

الفصل.

الطالب في الفصل الذي يسبق التدريب معاملة الطالب المتوقع تخرجه.

يكون الحد األعلى المسموح به لتسجيل الطالب في الفصل الدراسي الصيفي ( )12ساعة معتمدة

فقط ،ويجوز للطالب المتوقع تخرجه تسجيل ( )15ساعة معتمدة على الفصل الصيفي ،وبما ل
يتعارض مع ق اررات مجلس التعليم العالي المستحدثة.
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ه.

يصنف الطلبة المسجلون لنيل درجة البكالوريوس على ( )4مستويات أو ( )5مستويات :السنة

األولى ،والسنة الثانية ،والسنة الثالثة ،والسنة الرابعة ،والسنة الخامسة ،ويعد الطالب بمستوى
السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة إذا كان قد نجح في دراسة ما ل يقل عن (،33

11

 )132 ،99 ،66ساعة معتمدة على التوالي.

و.

ل يجوز للطالب المسجل في أي من برامج البكالوريوس أن يلتحق في الوقت نفسه بأي برنامج

ز.

تحسب المساقات (صفر ساعة) من ضمن العبء الدراسي للطالب.

أ.

تشترط المواظبة لطلبة الجامعة في المحاضرات والمناقشات والساعات العملية والتدريب

آخر في الجامعة مهما كان نوعه أو مستواه.

الميداني ،حسب الساعات المقررة لكل مساق في الخطة الدراسية ،ويتولى مدرس المساق
تسجيل الحضور والغياب على كشوف خاصة ،ويسلمها إلى رئيس القسم الذي يطرح فيه
المساق في نهاية كل فصل دراسي ،وتحفظ إلى نهاية الفصل الدراسي الذي يليه.

ب.

اعتبار من المحاضرة األولى من البدء بالتدريس ،ويحتسب الغياب
ًا
يتم احتساب الغياب للطالب
اعتبار من تاريخ قبولهم.
ًا
للطلبة الجدد الذين تم قبولهم بعد بدء التدريس،

د.

إذا غاب الطالب أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة للمساق دون عذر قهري أو

ج.

ل يسمح للطالب بالتغيب أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة لكل مساق.

مرضي يقبله مدرس المساق ورئيس القسم يحرم من التقدم لالختبارات والمتحانات الالحقة في
ذلك المساق (وترصد) له عالمة (ه) "محروم بسبب الغياب" وعليه إعادة المساق إذا كان

ه.

و.

إجباريا ،وتدخل نتيجة هذا المساق في احتساب معدل عالمات الطالب الفصلي والتراكمي
ً
ألغراض اإلنذار والفصل من التخصص.
إذا غاب الطالب أكثر من ( )%15من الساعات المقررة لمساق ما وكان هذا الغياب بسبب

المرض أو لعذر قهري يقبله مدرس المساق ورئيس القسم ،فال يجوز أن يتجاوز الغياب ما
نسبته ( )%20من الساعات المقررة للمساق.

إذا غاب الطالب أكثر من ( )%20من الساعات المقررة لمساق ما وكان هذا الغياب بعذر قهري

أو مرضي يقبله عميد الكلية التي تطرح المساق يعد الطالب منسحبا في ذلك المساق بقرار من

ويبلغ عميد الكلية
عميد الكلية التي تطرح المساق وتطبق عليه في هذا الحال أحكام النسحاب ُ

رسميا بذلك ،وتثبت كلمة منسحب إزاء ذلك المساق في السجل األكاديمي
دائرة القبول والتسجيل
ً

للطالب.
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بناء على
أما الطلبة الذين يقومون بالشتراك في تدريبات أو مباريات لتمثيل األردن في الخارج ً

ز.

تنسيب من التحاد المعني بالنشاط داخل األردن وبموافقة العميد المعني بعد توصية عميد

منسحبا
شؤون الطلبة ،فيسمح لهم بالتغيب بنسبة ل تتجاوز ( ،)%25وإذا تجاوزها أحدهم ُيعد
ً
ح.

ط.
ي.

وتطبق عليه أحكـام النسحاب.

إذا انقطع الطالب عن التدريب العملي لفترة ل تتجاوز ( )%25من مدة التدريب وكان النقطاع

لعذر قهري أو مرضي يقبل به العميد المعني ،يجوز للعميد المعني السماح للطالب بتعويض
فترة التدريب التي تغيب عنها إذا رأى أن ذلك ل يؤثر على التدريب من الناحية الفنية.

خطيا من مدرس المساق قبل إيقاع عقوبة الحرمان بحقه وبموجب نموذج
يجب تنبيه الطالب ً
معد لهذه الغاية.
ّ
يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن المركز الصحي في الجامعة أو عيادة

معتمدة منها ،وعلى الطالب أن يقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية التي تطرح المساق خالل
مدة ل تتجاوز أسبوعان من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة.

وفي الحالت القاهرة األخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل أسبوع من تاريخ زوال
أسباب الغياب.

ك.

مدرس المساق ورئيس القسم وعميد الكلية التي تطرح المساق ومدير القبول والتسجيل

ل.

يكون آخر يوم إلدخال حالة محروم بسبب الغياب للمساقات العملية نهاية األسبوع الرابع عشر

مسؤولون عن تنفيذ أحكام المواظبة آنفة الذكر.

(قبل بدء المتحانات النهائية العملية) وللمساقات النظرية نهاية األسبوع الخامس عشر (قبل

بدء المتحانات النهائية النظرية) في الفصل العادي ونهاية األسبوع الثامن في الفصل الصيفي

للمساقات النظرية والعملية.

12

تكون آلية تقييم المساقات على النحو اآلتي:

أ.

المساقات

النسبة المحددة

النسبة المحددة

طبيعة ومكان انعقاد

حسب نوع

التعلم فيها

لألعمال الفصلية (ما

قبل المتحان النهائي)

لالمتحان النهائي
والفصلي

المتحان النهائي

مالحظات

المساقات

%40

%60

بالحرم الجامعي من

 -يكون التركيز ما أمكن على

نظام

األنشطة الصفية اإللكترونية

المحوسبة أو المنصة

 -يكون التدريس عن بعد بشكليه

التي تدرس
عن بعد

( 20للنصفي و40
للنهائي)

والنصفي

خالل

المتحانات

الفتراضية المعتمدة

في الجامعة.
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بالتقييم.

المتزامن وغير المتزامن).(1+1

عدد
األنشطة
 8أنشطة

المساقات

النسبة المحددة

النسبة المحددة

طبيعة ومكان انعقاد

حسب نوع

التعلم فيها

لألعمال الفصلية (ما

قبل المتحان النهائي)

لالمتحان النهائي
والفصلي

المتحان النهائي

مالحظات

مساقات

%30

%70

وجاهية أو محوسبة

 -يكون التدريس بشكل مدمج

التعلم

( 30للنصفي40 ،

المدمج

والنصفي

داخل الجامعة.

للنهائي)

عدد
األنشطة
 6أنشطة

بين الوجاهي وعن بعد بشكل

على

غير متزامن(1+1).

األقل

 -يكون التركيز على األنشطة

الصفية المقدمة عبر المنصة

الفتراضية بشق المحاضرة
التي تدرس عن بعد وبشكل

غير متزامن.

وجاهيا
 تعطي محاضرة علميةً

بالحرم الجامعي دونما أنشطة

تقدم فيها ويقتصر تقديم وتقييم

األنشطة الصفية على المنصة

الفتراضية.
%80

وجاهية

%20

مساقات
التعلم

( 20المتحان

الجامعي

الوجاهي

األول و20
المتحان الثاني
 40للنهائي)

ب.

بالحرم

-

وجاهيا
يكون شكل التدريس
ً

-

يكون التركيز على األنشطة

 4أنشطة

بشكل كامل.

وجاهيا
الطالبية التي تقدم
ً

للمدرس.

المساقات العملية والتدريب الميداني :تقوم مجالس األقسام المعنية ببيان كيفية توزيع العالمات
التي توضع لمساقات التدريب الميداني ومشاريع التخرج والختبارات العملية على أن يقترن
ذلك بموافقة مجلس الكلية ،ويعلم مدير القبول والتسجيل بذلك.
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أ.

تسجل العالمات النهائية لكل مساق باألرقام والحروف مع بيان عدد ساعاته المعتمدة.

ب.

العالمة النهائية لكل مساق هي مجموع العالمات التي يحصل الطالب عليها في الفصل وفق

أ.

منسقا لتدريس
في حالة المساقات متعددة الشعب يعين رئيس القسم أحد مدرسي المساق
ً

أحكام هذه التعليمات.

المساق ،يشرف على وضع خطة تدريس المساق وتحديد مواعيد الختبارات والمتحانات

ب.

المشتركة واألسلوب الموحد للتقييم وذلك بالتعاون مع مدرسي المساق.

وفي حالة المساق الذي يدرسه أكثر من مدرس واحد يعين رئيس القسم أحد مدرسي المساق

منسقا لتدريسه وتحديد مواعيد الختبارات واألسلوب الموحد للتقييم بالتعاون مع مدرسي
ً

المساق.
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أ.

ترد أوراق الختبارات والتقارير والبحوث الكتابية إلى الطلبة بعد تصحيحها وتناقش مع الطلبة،
وتسلم نتائج العمال الفصلية التي تسبق المتحان النهائي إلى رئيس القسم قبل بدء

ب.

المتحانات النهائية بأسبوع على القل.

تحفظ أوراق المتحان النهائي لدى عمادة الكلية لمدة سنة دراسية ويتم الحتفاظ بنموذج عن

األسئلة وثالث أوراق إجابة :عالمة عالية ،وعالمة متوسطة ،وعالمة منخفضة وتحفظ في

ملف المساق ،ثم يجري إتالفها بالتفاق بين رئيس القسم /عميد الكلية المختص ،ومدير القبول
ج.

والتسجيل من خالل لجنة التالف التي يشكلها الرئيس لهذا الغاية.

ترسل كشوف العالمات التفصيلية بالنسبة المئوية والعالمات النهائية بالحروف لكل مساق إلى
القسم لدراستها وللتحقق من توازنها ،ثم ترفع إلى العميد المعني ،وذلك للبت فيها ثم إقرارها
من مجلس الكلية ،وتحفظ هذه النسخة في الكلية وترسل قائمة العالمات النهائية بالنسبة

د.

المئوية والحروف إلى مدير دائرة القبول والتسجيل لرصدها.

يسلم مدرس المساق العالمات النهائية وفق ما ورد في الفقرة السابقة خالل مدة أقصاها ()72
ساعة من تاريخ عقد المتحان النهائي للمساق للرئيس القسم ،وعلى القسم اتخاذ القرار بشأنها

16

خالل ( )24ساعة.

ه.

يقوم رئيس القسم برفع نتائج المساقات في القسم إلى العميد المعني ومناقشتها في مجلس

و.

على دائرة القبول والتسجيل إعالن العالمات النهائية للمساقات خالل ( )48ساعة من تسلمها

ز.

مدرس المساق مسؤول عن تدقيق حضور الطلبة لالمتحان وتصحيح وتدقيق أوراق الختبارات

أ.

كل من يغيب بعذر عن الختبار المعلن عنه عليه أن يقدم ما يثبت عذره لمدرس المساق خالل

الكلية خالل ( )24ساعة بعد تسلمها من رئيس القسم وإرسالها لدائرة القبول والتسجيل لرصدها.
كشوفات العالمات من الكليات.

والمتحانات لكل مساق ،وعن نقلها إلى الكشوف بشكل صحيح ونهائي.

أسبوع من تاريخ زوال العذر ،وفي حالة قبول هذا العذر على مدرس المساق إجراء اختبار

تعويضي للطالب وبموعد أقصاه أسبوع قبل انعقاد المتحانات النهائية ،وإذا لم يقبل مدرس
ب.

ج.

صفرا ،في هذا الختبار.
المساق العذر تعتبر عالمته ً
كل من يتغيب عن المتحان النهائي المعلن عنه في مساق ما دون عذر يقبله عميد الكلية

(صفرا) ،وعلى الطالب تقديم العذر خالل
التي تطرح ذلك المساق تعد عالمته في ذلك المتحان
ً
( )48ساعة من موعد انعقاد المتحان النهائي.
مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب ،و) من هذه المادة يبلغ عميد الكلية التي تطرح المساق

قراره بقبول عذر الطالب الذي يتغيب عن المتحان النهائي المعلن عنه في مساق ما إلى رئيس
القسم وبدوره يبلغ مدرس المساق إلجراء امتحان تكميلي للطالب ،على أن يجري المتحان

التكميلي في مدة أقصاها أسبوعان من بداية الفصل الذي يليه ،ويبلغ عميد الكلية مدير القبول

والتسجيل بذلك.
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د.

إذا أجل الطالب دراسته للفصل التالي لفصل التغيب عن المتحان النهائي لمساق /مساقات،

عليه التقدم لالمتحان التكميلي في أول فصل ينتظم فيه للدراسة ،وقد يكون ذلك في الفصل
الصيفي.

ه.

تسجل مالحظة (غير مكتمل) للمساق الذي يتغيب فيه الطالب عن المتحان النهائي بعذر

و.

إذا لم يبلغ مدرس المساق بقبول العذر عند رصد العالمات ،توضع له عالمة (صفر) مقابل

ز.

كل من يتغيب عن مناقشة مشروع التخرج أو لم يستطع إكمال مشروعه بعذر يقبله العميد

ح.

مقبول.

المتحان النهائي ،وترصد عالماته األخرى مفصلة.

المعني ،ترصد له عالمة "غير مكتمل" في هذا المشروع ،على أن يتم استكمال المناقشة أو

صفرا.
تقديم المشروع في موعد أقصاه نهاية الفصل التالي وإل تعد عالمته ً

منسحبا إذا كانت
يجوز اعتبار الطالب الذي تغيب عن المتحان النهائي بعذر معتمد لمساق ما
ً

عالمته في اختبارات أعمال الفصل ناجحة ،ولم يتقدم لالمتحان التكميلي خالل المدة المحددة

لذلك في الفقرة (ج) أعاله ،شريطة أل يكون قد تغيب عن موعد المتحان التكميلي المحدد من
القسم دون عذر يقبله العميد المعني.
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أ.

إذا رسب طالب متوقع تخرجه في مادة نظرية واحدة (ليست مادة عملية أو ليست مادة لها

جزء نظري وجزء عملي حسب الخطة الدراسية) ل تزيد على ( )3ساعات معتمدة ،فيجوز له

بدل من إعادة المساق تقديم امتحان إكمال في هذا المساق ،ويكون الفصل الذي يسبق فصل
ً
التدريب (تدريب كلي) يتوقع تخرجه للطالب ألغراض تطبيق هذه التعليمات ،وذلك في األسبوع

األول من الفصل الذي يلي رسوبه ،على أن يقوم الطالب بدفع رسوم ساعات المساق قبل

ب.

التقدم لهذا المتحان.

إذا لم يحصل أي طالب متوقع تخرجه على معدل تراكمي ( )2نقطتين فما فوق ،يجوز له التقدم

لمتحان إكمال في إحدى المساقات النظرية (ليست مادة عملية أو ليست مادة لها جزء نظري

وجزء عملي حسب الخطة الدراسية) ل تزيد على ( )3ساعات معتمدة ،والتي درسها في الفصل
المتوقع تخرجه فيه ،ويكون الفصل الذي يسبق فصل التدريب (تدريب كلي) فصل متوقع تخرجه

للطالب ألغراض تطبيق هذه التعليمات ،وذلك في السبوع األول من الفصل الذي يليه لرفع

معدله التراكمي على أن يقوم الطالب بدفع رسوم ساعات المساق قبل التقدم لهذا المتحان
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أ.

يجوز للطالب العتراض على عالمة المتحان النهائي لمساق ما إلى رئيس القسم /عميد الكلية
خطيا في مدة أقصاها أسبوعان من بداية الفصل الذي يليه ،ولعميد
التي تطرح ذلك المساق ً
الكلية التي تطرح ذلك المساق في هذه الحالة أن يتحقق من عدم وجود خطأ مــادي في جمــــع

العالمــات أو نقلها ،ومن عدم وجود أسـئلة غير مصححة ،وفق نمــــوذج اإلجابات النموذجية

المعد مســــبًقا عن طريق لجنــــة من :عميــــد الكلية التي تطرح ذلك المساق أو من ينيبه ورئيس
ّ
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القسم ومدرس المساق أو أحد مدرسيه ،وعلى الكلية استكمال مراجعة عالمة المتحان النهائي

للطلبة المعترضين خالل أسبوع من تقديم الطالب لالعتراض.
ب.

يجوز للطالب الخريج العتراض على عالمة المتحان لمساق ما إلى رئيس القسم /عميد الكلية

خطيا في مدة أقصاها أسبوع من إعالن النتائج ،ولعميد الكلية التي
التي تطرح ذلك المساق ً
تطرح ذلك المساق في هذه الحالة أن يتحقق من عدم وجود خطأ مادي في جمع العالمات أو

مسبقا عن
المعد
نقلها ،ومن عدم وجود أسئلة غير مصححة ،وفق نموذج اإلجابات النموذجية
ً
ّ

طريق لجنة من :عميد الكلية التي تطرح ذلك المساق أو من ينيبه ورئيس القسم ومدرس

المساق أو أحد مدرسيه ،على ان تستكمل عملية المراجعة لعالمة المتحان النهائي خالل

أسبوع من تقديم الطالب لالعتراض.

ج.

مرفقا بالوصل المالي الذي دفعه
ل ُيعتمد كتاب تعديل العالمة إل إذا كان نموذج تعديل العالمة ً
الطالب ويعتمد التاريخ المبين على الوصل المالي ،بصرف النظر عن تاريخ وصول الطلب إلى

أ.

الحد األدنى لعالمة النجاح في المساق هو (د) ،والحد األدنى للعالمة النهائية للمساق هو

دائرة القبول والتسجيل.
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ب.
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(ه).

.1

ترصد عالمات المساقات بالحروف وفق النقاط المبينة إزاء كل منها:
الحروف

النقاط

النتيجة

العالمة من مائة

أ

4.00

ناجح

100-91

أ-

3.75

ناجح

90-85

ب+

3.50

ناجح

84-80

ب

3.00

ناجح

79-75

ب-

2.75

ناجح

74-70

ج+

2.50

ناجح

69-65

ج

2.00

ناجح

64-60

ج-

1.75

ناجح

59-57

د+

1.50

ناجح

56-54

د

1.00

ناجح

53-50

د-

0.75

راسب

49-35

ه

صفر

راسب

34-0

.2

تخصص للمعدل الفصلي والتراكمي بالنقاط التقديرات المبينة إزاء كل منها:
المعدل بالنقاط

التقدير

4 - 3.65

ممتاز

3.64 - 3.00
2.99 - 2.50

جدا
جيد ً
جيد

2.49 - 2.00

مقبول

دون 2.00

ج.

.1

.2
.3

ضعيف

يجري حساب المعدل الفصلي والتراكمي بضرب العالمة النهائية لكل مساق بعدد الساعات
المعتمدة لكل مساق في المعدل وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع

عدد الساعات المعتمدة.

نجاحا أو
يكون معدل الفصل عبارة عن معدل عالمات المساقات التي درسها الطالب
ً
رسوبا في ذلك الفصل حسب المساقات المشمولة في الخطة الدراسية في قسمه.
ً
يثبت المعدل الفصلي أو التراكمي ألقرب منزلتين عشريتين.

د.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يكون المعدل التراكمي عبارة عن معدل عالمات

أ.

حكما إذا حصل على معدل تراكمي أقل من ( )2.00في أي فصل من
منذر
يعد الطالب ًا
ً
أكاديميا ً
الفصول الدراسية باستثناء الفصل األول للتحاقه بالجامعة والفصل الصيفي.

ب.

عند حصول الطالب على إنذار أكاديمي فإن عليه أن يلغي مفعوله برفع معدله التراكمي

20

رسوبا حتى تاريخ حساب ذلك المعدل ويدخل في
نجاحا أو
جميع المساقات التي درسها الطالب
ً
ً
حسابه المساقات المشمولة في خطته الدراسية.

.1

.2

إلى ( )2.00فأكثر ،وذلك في مدة أقصاها فصالن دراسيان من تاريخ اإلنذار (باستثناء
الفصل الصيفي الواقع ضمن مهلة اإلنذار).

مفصول من التخصص إذا أخفق في إلغاء اإلنذار بعد مرور الفصلين
يعد الطالب
ً
الدراسيين ،ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح ( )90ساعة معتمدة من خطته
المعتمدة بما فيها المساقات التي تمت معادلتها له في الجامعة من مؤسسة تعليمية

.3

21
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أ.

أخرى من الساعات المعتمدة حسب خطته الدراسية.

يجوز للطالب المفصول أكاديمًيا ومعدله التراكمي يقع ما بين ( )1.99-1.95الستمرار
في تخصصه (دراسة خاصة) بموافقة المجلس وتطبق عليه تعليمات الدراسة الخاصة.

نهائيا من التخصص إذا حصل على معدل تراكمي أقل من ( )1.0في نهاية
فصال
يفصل الطالب ً
ً
أي فصل عادي من السنة بعد الفصل األول من التحاقه بالجامعة باستثناء الفصل الصيفي.

ب.

.1

إذا حصل الطالب في فصل دراسي ما على نتيجة غير مكتمل وكان تحت طائلة الفصل
من التخصص لتدني معدله التراكمي ،فيبت في فصله بشكل قاطع بعد اكتمال عالمات

مساقات ذلك الفصل الدراسي ،ويكون فصله من نهاية الفصل إذا لم يرتفع معدله التراكمي

.2

فيه إلى الحد المطلوب.

يسمح للطالب بالتسجيل لدراسة مساقات أخرى خالل الفصل الدراسي التالي ،فإذا تم

فصل الطالب بعد اكتمال عالمات المساقات التي درسها في الفصل السابق ،تحسب

تاليا لذلك كمساقات دراسة خاصة ،وذلك وفق أسس الدراسة
المساقات التي درسها ً
الخاصة.

ج.

تعد دائرة القبول والتسجيل نموذج تعهد يبين انتقال الطالب من الدراسة المنتظمة إلى الدراسة

د.

تأديبيا من الجامعة ،وإذا
يجوز إعادة قبول الطالب في نفس التخصص ما لم يكن مفصوًل
ً
أعيد قبوله ،يدرس الطالب وفق الخطة الدراسية الجديدة ،ويحتفظ بسجله األ كاديمي والتأديبي

الخاصة وما يترتب على ذلك من التزامات مالية يوقعه الطالب.

السابقين باستثناء نتائج امتحانات المستوى ،حيث يجوز للطالب إعادة دراستها إذا كان قد

ه.

مستجدا.
طالبا
ً
رسب فيها ول ُيعد الفصل األول للطالب فص ًال ً
جديدا أي ل ُيعد ً
يصدر مدير دائرة القبول والتسجيل قرار اإلنذار األكاديمي ،وقرار التحويل إلى الدراسة الخاصة،

و.

يعد إعالن قرار اإلنذار وقرار التحويل إلى الدراسة الخاصة والفصل النهائي من الجامعة وأي

بناء على توصية مدير دائرة القبول
أما قرار الفصل النهائي من الجامعة فيقرره المجلس ً
والتسجيل وتنسيب مجلس الكلية.
أمور أخرى تخص الطلبة على لوحة إعالنات الكلية أو البريد اإللكتروني الجامعي للطالب من

قانونيا.
خالل دائرة القبول والتسجيل تبلي ًغا
ً

22

أ.

القبول والتسجيل وفق نموذج خاص يعد لهذه الغاية.

ب.

احدا لرفع هذا المعدل إلى الحد األدنى المقبول وهو ( ،)2.00وإذا
يعطى الطالب ً
اسيا و ً
فصال در ً
مفصول من الجامعة ،إل إذا تمكن من رفع معدله التراكمي بعد هذا الفصل إلى ()1.75
أخفق يعد
ً

ج.

حدا أعلى في الفصل العادي و( )9ساعات للفصل الصيفي.
يسمح للطالب تسجيل ( )12ساعة معتمدة ً

ه.

يدفع الطالب في حالة الدراسة الخاصة ضعف رسوم الساعات المعتمدة المقررة للدراسة العادية.

د.

و.
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يتقدم الطالب المحول إلى الدراسة الخاصة لتدني معدله التراكمي عن ( )2.00بطلب إلى دائرة

مفصول من
ثانيا لرفع معدله إلى ( ،)2.00وإذا أخفق يعد
ً
فما فوق فيعطى عندها ف ً
اسيا ً
صال در ً
التخصص.
ل يسمح بتأجيل دراسة الطالب خالل الدراسة الخاصة.

ل يسمح للطالب الذي أوقعت عليه أي عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه بتسجيل بالدراسة الخاصة.

23

أ.

على الطالب إعادة دراسة أي مساق إجباري في الخطة الدراسية حصل فيه على نتيجة راسب،
وفي حال رسوبه للمرة الثالثة يمكن ان يأخذ مكانه مادة بديلة ،أما في حالة رسوبه في مساق

اختياري ،فيجوز له اعادته أو اختيار غيره من المساقات الختيارية في خطته الدراسية .وفي

كل األحوال تحسب له العالمة الجديدة في معدله الفصلي والتراكمي.

24

ب.

للطالب إعادة دراسة أي مساق في خطته الدراسية لغرض رفع معدله التراكمي فقط وترصد له

ج.

ل يعادل المساق الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة إذا سبق له دراسته داخل الجامعة بنجاح.

أ.

يسمح للطالب بالسحب واإلضافة خالل الفترة الزمنية المحددة في التقويم الجامعي ،ول تثبت

العالمة األعلى.

المساقات التي انسحب منها في سجله األكاديمي.
ب.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يسمح للطالب بالنسحاب من مساق أو أكثر

خالل مدة أقصاها نهاية السبوع الذي يسبق المتحانات النهائية ،وفي هذه الحالت تثبت في
سجل الطالب مالحظة (منسحب) إزاء المساق أو المساقات التي انسحب منها.

ويتحمل الطالب رسوم تلك الساعات ،ول تدخل في عدد الساعات التي درسها من حيث النجاح
والرسوب ومتطلبات التخرج ،ول يجوز نتيجة لهذا النسحاب أن يقل عدد الساعات عن الحد

ج.

األدنى للعبء الدراسي المسموح به وفًقا للمادة ( )10من هذه التعليمات.

منسحبا من جميع المساقات التي سجلها في فصل ما بقرار ما من العميد
إذا أعد الطالب
ً
المعني تكون دراسته لذلك الفصل (مؤجلة) على أن يكون ذلك قبل اسبوعين من بدء المتحانات
النهائية ،ويحسب هذا الفصل من مدة تأجيل الدراسة المسموح بها في الفقرة (أ) من المادة

25

( )25من هذه التعليمات ،ويثبت ذلك في سجله األكاديمي ،ويتحمل الرسوم كافة.

د.

على الطالب التقيد بالمواعيد المحددة في التقويم الجامعي لغايات التسجيل والسحب والضافة،

أ.

للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته قبل بداية الفصل الدراسي وفي مدة أقصاها نهاية الفصل

وفي حالة عدم التقيد بذلك ،تفرض على الطالب غرامة حسب التعليمات النافذة.

الدراسي الذي يود تأجيله إذا توافرت لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة بالموافقة على
التأجيل ،وهذه الجهات هي:

47 125

ب.
ج.

.1

العميد المعني ،إذا كان التأجيل المطلوب لمدة ل يتجاوز أربعة فصول سواء أكانت

.2

مجلس الكلية :إذا كان التأجيل المطلوب لمدة تتجاوز األربعة فصول ول تزيد على ستة

متصلة أم منفصلة.

فصول سواء أكانت متصلة أم منفصلة.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة ل يجوز أن تزيد مدة التأجيل على ستة فصول
دراسية سواء كانت متصلة أم منفصلة ،إل بموافقة المجلس وألسباب مبررة.

مؤجال لذلك الفصل يعد تسجيله في
مسجال أو
إذا انتهى الفصل الدراسي ،ولم يكن الطالب
ً
ً
وفقا لما يأتي:
الجامعة
ملغى ،إل إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة ،وذلك ً
َ
احدا.
.1
مجلس الكلية :إذا لم يتجاوز النقطاع عن الدراسة ً
اسيا و ً
فصال در ً
 .2المجلس :إذا تجاوز النقطاع عن الدراسة أكثر من فصل دراسي واحد .وإذا قبلت الجهة
تأجيال ،ويحسب من ضمن الحد األقصى المسموح به
المختصة عذره يعد هذا النقطاع
ً

د.
ه.

للتأجيل.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ل يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل
إل بعد مضي فصل دراسي واحد على التحاقه بالتخصص.

إذا أوقعت على الطالب عقوبة تأديبية تتضمن إلغاء تسجيل جميع المساقات التي سجلها في

فصل دراسي أو الفصل المؤقت لمدة فصل أو أكثر فيعد هذا الفصل /الفصول مؤجلة ،وتحسب
من ضمن الحد األعلى المسموح به للتأجيل ،ويجوز تجاوز الحد األعلى لمدة التأجيل لغايات

26

تنفيذ العقوبة التأديبية فقط.

و.

ل تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس،

ز.

رسميا بقرار التأجيل الصادر عن العميد المعني /المجلس،
ُيبلغ مدير دائرة القبول والتسجيل
ً
وفق النماذج المعتمدة.

أ.

يسمح بانتقال الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى في حال توفر شاغر له ووفًقا للشروط

في جميع كليات الجامعة.

اآلتية:

.1

.2
.3
.4
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أن يستوفي شروط القبول في الجامعة.

مقبول في التخصص المنتقل إليه سنة
أن يكون معدله في الثانوية العامة أو ما يعادلها ً
قبوله في تلك الجامعة.
منتقال من جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي معترف بها.
أن يكون الطالب
ً
أل يكون
تأديبيا من الجامعة.
مفصول فص ًال
ً
ً

ب.

.5

تحسب له المساقات التي درسها ونجح بها في جامعة /جامعات أو معهد وكليات جامعية

.6

ألّ يقل عدد الساعات التي يدرسها في الجامعة عن ( )%50من مجموع الساعات

.7

يشترط في قبول الطالب المنتقل أن تكون دراسته السابقة بالنتظام.

المنتقل منها وترصد له نجاح ول تحسب في معدله التراكمي.

المعتمدة المقررة في الخطة الدراسية في التخصص المنقول اليه.

.8

يقبل الطالب الذي اجتاز امتحان الشامل لكليات المجتمع األردنية وفق أسس التجسير

.9

يقبل الطالب ،الذي أنهى شهادة دبلوم كليات المجتمع الصادرة من خارج األردن ،وفق

الصادرة عن مجلس التعليم العالي.

أسس التجسير الصادرة عن مجلس التعليم العالي.

تتم معادلة المساقات التي درسها الطالب في جامعة أخرى من األقسام األكاديمية المعنية

بتدريس المساقات ،ول تحسب عالمات هذه المساقات في حساب المعدل الفصلي والتراكمي
للطالب.

27

أ.

ب.

يجوز انتقال الطالب من تخصص إلى آخر في الجامعة إذا توافر له مقعد شاغر في ذلك

التخصص الذي يرغب في النتقال إليه وأن يكون معدل الثانوية العامة /وفرعه يسمح له القبول
في التخصص سنة حصوله على الثانوية العامة أو في السنة التي يرغب في النتقال فيها.

.1

عند انتقال الطالب إلى تخصص آخر في الجامعة تحسب له المساقات التي يختارها من
المساقات التي درسها في التخصص المنتقل منه ،وتكون ضمن الخطة الدراسية
للتخصص المنتقل إليه وتدخل عالمات تلك المساق أو المساقات في المعدل التراكمي

.2

للطالب.

إذا درس الطالب في التخصص المنتقل إليه مساقات سبق أن درسها في التخصص
المنتقل منه ،ولم يرغب في احتسابها لحظة انتقاله ،فتعامل هذه المساقات معاملة

المساقات المعادة.

28

إذا انقطع الطالب عن دراسته لمدة فصل دراسي واحد بسبب عدم التسجيل أو الفصل من التخصص
تأجيال
ورغب في الفصل نفسه بالنتقال إلى تخصص آخر في الجامعة ،فيعد انقطاعه عن هذا الفصل
ً
لغايات استكمال إجراءات النتقال.

29

أ.

يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل ( )15ساعة معتمدة تحسب
للطالب المنتقل سواء أكان النتقال من داخل الجامعة أو من خارجها ،وبما ل يزيد عن ()%50

ب.
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من الخطة الدراسية للتخصص الجديد.

يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد ،لغايات التأجيل واإلنذار والفصل من التخصص،
والمدة الزمنية للحصول على درجة البكالوريوس ويتبع الخطة والنظام المالي الجديد.

ج.

وفقا ألحكام المادتين ( )28 ،27من هذه التعليمات إلى مدير دائرة القبول
تقدم طلبات النتقال ً
والتسجيل على النماذج المعتمدة لهذا الغرض ،وفي أي حال من األحوال يكون النتقال لمرة

واحدة فقط.

30

أ.

وبناء على تنسيب رئيس القسم السماح للطالب
يجوز ،بموافقة مسبقة من العميد المعني
ً
بدراسة ما ل يزيد على ( )15ساعة معتمدة بواقع فصل دراسي واحد في جامعة أخرى معترف

بها ،وفق الشروط اآلتية:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

31

منتظما في دراسته في الجامعة.
أن يكون الطالب
ً
أن يكون الطالب قد أنهى دراسة ما ل يقل عن ( )30ساعة معتمدة في الجامعة.

أن تكون المساقات التي يرغب الطالب بدراستها خارج الجامعة مكافئة لمساقات في

خطة الطالب.

على الطالب أن يدفع رسوم التسجيل والساعات المعتمدة للجامعة.

أن تكون الدراسة بالنتظام في الجامعة األخرى.

منتظما في دراسته آخر فصليين دراسيين في الجامعة.
أن يكون الطالب
ً
مؤجال لذلك الفصل،
يعد الطالب الذي يدرس مساقات خارج الجامعة في الفصل العادي
ً

وتطبق عليه أحكام التأجيل.

ب.

ناجحا
لحتساب المساقات التي سيدرسها الطالب في الجامعة األخرى أن تكون عالمة المساق
ً

أ.

يجوز للطالب المنتظم في دراسته في الجامعة والمسجل فيها دراسة فصل صيفي واحد في

فيها ول تدخل تلك العالمات في معدله الفصلي والتراكمي.

جامعة خارج األردن معترف بها على أل يزيد عدد الساعات المعتمدة التي يدرسها خالل ذلك
ناجحا فيها ،ول تدخل
الفصل عن ( )9ساعات معتمدة ،وتحسب له هذه الساعات إذا كان
ً
عالمتها في معدله التراكمي ،ويشترط لحتساب هذه الساعات ما يأتي:

.1

.2

ب.
ج.

50 125

أن يكون الطالب قد أنهى دراسة ما ل يقل عن ( )30ساعة معتمدة في الجامعة.
أن يدرس الطالب هذه الساعات في غير الفصلين األخيرين قبل التخرج مباشرة.

ل يسمح للطالب القيام بالتدريب العملي أو الميداني أو مشاريع التخرج في أي جامعة أخرى.

يبت في أماكن التدريب العملي أو الميداني أو مشاريع التخرج من األقسام المعنية وفق
التعليمات المتعمدة لهذه الغاية.

32

أ.

إذا رغب طالب في النسحاب من الجامعة عليه أن يتقدم بطلب وفق النموذج المعتمد ،إلى
دائرة القبول والتسجيل قبل نهاية األسبوع الثالث عشر من الفصل العادي أو األسبوع السابع

من الفصل الصيفي ،وفي هذه الحال تثبت له في سجله مالحظة (منسحب من الجامعة) ويفقد
ب.
ج.

مقعده فيها ،ويتحمل الرسوم المطلوبة كافة.

فاقدا لمقعده ،ول ترد له الرسوم المدفوعة.
إذا انسحب الطالب ألي سبب كانّ ،
يعد ً
إذا رغب الطالب المنسحب أو المنقطع في أن يتقدم بطلب إعادة تسجيله في التخصص نفسه
(إعادة قيده) يتقدم بطلب إلى العميد المعني للنظر فيه ،شريطة ألّ تتجاوز مدة النقطاع أو

النسحاب ( )3سنوات ( 6فصول دراسية) وغير مفصول من التخصص ،وإذا أعيد تسجيله

كامال ،على أن يكمل متطلبات التخرج حسب الخطة الدراسية المعمول
يحتفظ بسجله األكاديمي ً
بها عند إعادة تسجيله ،وفي هذه الحالة تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن المدة المسموح

بها للحصول على درجة البكالوريوس.

33

د.

على الطالب المنسحب من الجامعة أن يقوم بعمل براءة ذمة من الجامعة قبل البت في طلب

ه.

تسترد من الطالب المنسحب من الجامعة جميع المنح التي قدمت له أثناء فترة دراسته بالجامعة،

أ.

للعميد المعني بعد الستئناس برأي رئيس القسم ،أن يوافق للطالب على دراسة مساقين بديلين

النسحاب.

ول يمنح أي شهادة أو وثيقة إل بعد الحصول على هذه البراءة.

في فصل التخرج على أن يكون المساق البديل مماثل للمساق األصيل من حيث المستوى وعدد

الساعات المعتمدة ،وألّ يكون له متطلب سابق لم يدرسه ،وذلك في الحالت اآلتية:
إذا توقف احتمال تخرج الطالب على دراسة مساق أو مساقين وكانا غير مطروحين في
.1
الفصل المتوقع تخرجه فيه أو مطروحين ومتعارضين مع مساقات أخرى من مساقات

.2
.3

التخصص اإلجبارية التي سجلها الطالب في الفصل ذاته.

إذا رسب الطالب ( )3مرات أو أكثر في مساق أو مساقين اجباريين من خطته الدراسية.

في جميع األحوال ل يجوز للطالب أن يدرس أكثر من مادتين بديلتين على أل تكونا من

ضمن متطلبات الجامعة الختيارية.

ب.

يكون المساق البديل من القسم نفسه ،وإذا تعذر من الكلية نفسها ،وفي حال تعذر ذلك فمن

ج.

تطبق أحكام المساق المعاد على المساق البديل كما ورد في المادة ( )23من هذه التعليمات.

د.

كلية أخرى.

إذا رسب الطالب في المساق البديل وطرح المساق األصيل في الفصل الذي يليه عليه دراسة

المساق األصيل.
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34

ه.

إذا نجح الطالب في المساق البديل ولم يتخرج في ذلك الفصل ثم طرح المساق األصيل في

و.

بديال عن مساق سبق أن رسب فيه ،فيعامل المساق البديل والمساق
إذا درس الطالب مسا ًقا ً

الفصل الذي يليه يعفى الطالب من دراسته.

المستبدل معاملة المساق المعاد من حيث التعامل مع عالمتيهما.

إذا ُقبل طالب في تخصص ما ،وسبق له أن درس مساقات دراسة خاصة في الجامعة ،وكانت ضمن

خطته الدراسية في التخصص الذي ُقبل فيه ،فتحتسب له المساقات التي يختارها ،وتدخل عالماتها
في معدله التراكمي على أن يراعى في ذلك ما يأتي:

35

أ.

ل يجوز أن يزيد عدد الساعات المعتمدة للمساقات التي تحسب للطالب على ( )36ساعة

ب.

يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل ( )15ساعة معتمدة تحسب

ج.

إذا درس الطالب في التخصص الذي ُقبل فيه مسا ًقا درسه ضمن الدراسة الخاصة ،ولم يرغب

أ.

اردا في الخطة الدراسية أو الخطة الدراسية
يكون المساق
ً
مكافئا لمساق آخر إذا كان ذلك و ً
النتقالية أو محتوى المساق مطابًقا بنسبة ( )%50على األقل لمحتوى مساق آخر في

ب.

بدل من المساق األصيل وذلك بعد موافقة
يجوز تسجيل المساق المكافئ للطلبة الخريجين ً

معتمدة.
للطالب.

باحتسابه عند قبوله فيعامل هذا المساق معاملة المساق المعاد.

الجامعة.

العميد المعني بالتنسيق مع عميد الكلية التي تطرح المساق في الحالتين اآلتيتين:

.1

استنفد
إذا كان الطالب خريجا وكان المساق األصيل غير مطروح في ذلك الفصل ،و ّ

الطالب فرصة تسجيل مساقات بديله ،في هذه الحالة يسمح له بتسجيل مساق على ان

.2

ج.

يكون مكافئا للمساق األصيل.

إذا كان الطالب خريجا ووجد تعارض ل يمكن حله مع المساق األصيل واستنفد الطالب

فرصة الحصول على مساقات بديله ،فانه وفي هذه الحالة يسمح له ايضا بتسجيل
مساق على ان يكون مكافئا للمساق األصيل.

مع مراعاة ما جاء في المادة ( )34من هذه التعليمات فيجور تسجيل أكثر من مساق مكافئ

في حالة انتقال الطالب من تخصص إلى تخصص آخر في الجامعة ،او من يرغب بتغيير خطته

الدراسية إلصدار أحدث ،حيث تحتسب له المساقات التي يختارها من المساقات التي درسها

في التخصص المنتقل منه أو باإلصدار القديم من خطته شـــــريطة ان تكون مكافئــة لها وتكون

ضمن الخطة الدراسية للتخصص المنتقل إليه او اإلصدار الجديد لها وتدخل عالمات تلك

المساق أو المساقات في المعدل التراكمي للطالب.
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د.

ه.

36

يمكن إعطاء أكثر من مساق لكي يكافئ المساق األصيل.

تمنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إتمام المتطلبات اآلتية:
أ.

النجاح في جميع المساقات المطلوبة للتخرج حسب الخطة الدراسية المقررة لدرجة البكالوريوس

ب.

الحصول على معدل تراكمي ل يقل عن (.)2.00

د.

قضاء الحد األدنى المطلوب للحصول على الدرجة ،وعدم تجاوز المدة القصوى ،حسبما ورد

ج.

ه.

37

يجب أن يكون المساق المكافئ مساو في عدد الساعات (أو أكثر) للمساق األصيل.

في التخصص.

إتمام المتطلبات األخرى التي تقتضيها الخطة التي يتخرج بموجبها الطالب.

في المادة ( )9من هذه التعليمات.

انتظام التسجيل في الجامعة للفصل الذي سيتخرج فيه.

يسمح للطالب بدراسة ما ل يزيد على ( )18ساعة معتمدة من المساقات المطروحة في الجامعة ،زيادة
على متطلبات خطته الدراسية ،على أل تحسب في معدله الفصلي والتراكمي.

38

تمنح الدرجة العلمية التخرج عند استحقاقها نهاية كل فصل حسب التعليمات النافذة في الجامعة،
وتحمل شهادة التخرج تاريخ استحقاقها.

39

ل يقبل عذر الطالب بجهله بهذه التعليمات ،أو بعدم اطالعه على النشرات الصادرة عن الجامعة ،أو
ما ينشر على لوحات إعالناتها أو موقعها اإل لكتروني بشأن هذه التعليمات.

40

يبت المجلس في الحالت التي لم يرد بها نص أو حكم في هذه التعليمات.

41

تعد ق اررات مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بهذا الشأن
جزًءا من هذه التعليمات.

42

تلتزم الجامعة بأسس القبول الصادرة مجلس التعليم العالي التي تصدرها بخصوص شروط القبول في
الجامعات الخاصة.
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43

تلغى أي تعليمات سابقة بعد سريان أحكام هذه التعليمات.

44

الرئيس وعمداء الكليات ومدير دائرة القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة الماجستير" في جامعة عمان العربية لسنة  ،2022ويعمل
بها من تاريخ إقرارها.

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم
تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة

:

جامعة عمان العربية.

المجلس

:

مجلس الدراسات العليا.

الكلية

:

أي كلية في الجامعة تطرح برنامج الماجستير.

:

لجنة الدراسات العليا في الكلية.

:

الرئيس

:

القسم

لجنة الكلية

أي قسم في الكلية يطرح برنامج الماجستير.

لجنة القســـم

:

العميد

:

عميد البحث العلمي والدراسات العليا.

:

عضو هيئة التدريس الذي يشرف على رسالة الطالب.

العميد المعني

:

تعليمات العتماد

:

المشرف

المرشد األكاديمي :

البرنامج

3

رئيس الجامعة.

:

لجنة الدراسات العليا في القسم.

عميد الكلية.

التعليمات الصادرة عن مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

وضمان جودتها.

أكاديميا
عضو هيئة التدريس الذي يرشد طلبة الدراسات العليا
ً
أي برنامج من برامج الماجستير في الجامعة.

تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير ( )33ساعة معتمدة حسب الخطة الدراسية التي يقرها
مجلس العمداء ،وتوزع هذه المتطلبات على النحو اآلتي:
أ.
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برنامج الماجستير /مسار الشامل:

.1

حدا أدنى.
( (24ساعة معتمدة مساقات إجبارية ً

.2
.3
ب.

حدا أقصى.
( (9ساعات معتمدة مساقات اختيارية ً
يتقدم الطالب لالمتحان الشامل بعد اجتيازه جميع المساقات المقررة ضمن الخطة بنجاح
وبمعدل تراكمي ل يقل عن (.)3.00

برنامج الماجستير /مسار الرسالة:

.1

.2

.3
.4

حدا أدنى.
( )15ساعة معتمدة مساقات إجبارية ً
حدا أقصى.
( )9ساعات معتمدة مساقات اختيارية ً
( )9ساعات معتمدة لرسالة الماجستير.

على الطالب النجاح في مناقشة الرسالة بعد إنهاء جميع المساقات المطلوبة ،وبمعدل

تراكمي ل يقل عن (.)3.00

4

حدا أدنى مساقات إجبارية تتعلق بالمنهجية العلمية
يجب أن يتضمن التخصص ( )3ساعات معتمدة ً
وطرق التحليل الكمي والنوعي والستقرائي والحالت الدراسية والعملية حسب التخصص .وتحدد

5

يجوز للطالب بتنسيب من المرشد األكاديمي وبتنسيب مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية

أرقاما خاصة لمستوى الماجستير.
المساقات الدراسية في الخطة الدراسية بصورة واضحة وتحمل
ً

أ.

دراسة ما ل يزيد على ( )3ساعات معتمدة من خارج خطته الدراسية أو من داخلها بمستوى

برنامج الماجستير ،شريطة أن تكون ذات عالقة بالكلية ،وتحسب له كمساق بديل ،وذلك إذا

6

متعارضا مع مساق
مطروحا أو
كان الطالب متوقع تخرجه في نفس الفصل ،ولم يكن المساق
ً
ً
إجباري للطالب.

ب.

يجوز في حالت خاصة يقدرها العميد المعني والعميد السماح للطلبة بدراسة ( )9-3ساعات

أ.

يجب على مجلس القسم أن يحدد عند قبول الطالب المساقات الستدراكية الالزمة له التي يراها

دراسية زيادة على خطته األصلية وبقرار من مجلس العمداء.

ضرورية إذا كان تخصص الطالب في البكالوريوس غير مناظر للتخصص الذي يرغب التسجيل
فيه ،على أل تزيد على ( )9ساعات معتمدة ،وتحدد هذه المساقات في طلب القبول.

ب.

ل تحسب المساقات الستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الماجستير،

ج.

على الطالب أن ينهي المساقات الستدراكية بنجاح شريطة أل تقل عالمة النجاح عن ()%50

وتظهر هذه المساقات في الكشف دون عالمات.

في موعد أقصاه نهاية السنة األولى للتحاقه بالبرنامج.
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د.

يجوز بتنسيب مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية وموافقة من العميد إعفاء الطالب من دراسة
مناظر لتخصصات الكلية
ًا
كليا ،إذا درس الطالب بنجاح مسا ًقا
جزئيا أو ً
المساقات الستدراكية ً
ال مراد اللتحاق بها ،أو تقدم الطالب بشهادات داعمة رسمية لحصوله على دبلوم تأهيلي أو
مهني بعد درجة البكالوريوس.

7

ل يجوز أن تقل المدة الدراسية التي يقضيها الطالب في الجامعة للحصول على درجة الماجستير عن
ثالثة فصول دراسية ول تزيد على ستة فصول دراسية من بداية انتظام الطالب في الدراسة ،ويجوز

بناء على تنسيب مجلس القسم
للعميد في حالت استثنائية ومبررة تمديد الحد األعلى لفصلين دراسيين ً
وتوصية مجلس الكلية بالموافقة على طلب الطالب بالتمديد.

8

أ.

الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الدراسي اإلجباري هو ( )12ساعة معتمدة وبحد أدنى
( )6ساعات معتمدة ،ويجوز رفعه إلى ( )15ساعات معتمدة إذا تضمن العبء الدراسي مساقات

ب.

استدراكية.

الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي هو ( )6ساعات معتمدة مع مراعاة تعليمات

الفصل الصيفي ،ويجوز رفعه إلى ( )9ساعة معتمدة إذا تضمن العبء الدراسي مساقات

ج.

9

استدراكية.

يجب أل تقل المدة الزمنية الفاصلة بين قبول واعتماد مشروع رسالة الطالب من مجلس القسم

ومناقشة الرسالة عن أربعة أشهر.

يشترط لقبول الطالب في برامج الماجستير ما يأتي:
أ.

الحصول على درجة بكالوريوس معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقدير ل

ب.

استثناء من الفقرة السابقة:
ً
يجوز للطالب الحاصل على تقدير مقبول أو ما يعادله اللتحاق في برنامج الماجستير،
.1

يقل عن جيد أو ما يعادله.

وذلك حسب النسب المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسياسة العامة

.2

.3
.4
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لقبول الطلبة ببرامج الدراسات العليا والصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يشترط دراسة الطالب ( )3مساقات من البرنامج نفسه (مساقات الحزمة) خالل السنة

األولى من التحاقه في البرنامج ويحددها القسم ،وتكون موحدة لجميع الطلبة الملتحقين

بالتخصص نفسه.

على الطالب النجاح في كل مساق بتقدير ل يقل عن (ب )-وبمعدل تراكمي ل يقل عن

منتظما وتحسب له هذه المساقات المقررة في خطته.
( )3.00عندها يصبح الطالب
ً
يفصل الطالب إذا لم يحقق شرط النجاح المحدد بموجب البند السابق (.)3

ج.
د.

جدا يقبل في برامج الماجستير
كل من حصل على درجة الدبلوم العالي بتقدير ل يقل عن جيد ً
بغض النظر عن تقديره في البكالوريوس.

تحقيق شرط اللغة اإلنجليزية وفق السياسة العامة لقبول الطلبة في برنامج الدراسات العليا

والصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك خالل السنة األولى من التحاق الطلب
بالجامعة ويعطى أولوية في التحقيق على بقية المتطلبات.

هـ.

على الطالب أن يثبت أن دراسته في مرحلة البكالوريوس كانت بانتظام ،وارفاق شهادة تبين
اجتياز امتحان التوفل أو المتحان الوطني أو ما يعادل ذلك وفق السياسة العامة لقبول الطلبة

في برنامج الدراسات العليا والصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

10

يتم قبول الطلبة في برنامج الماجستير على مسار الشامل ،ويجوز للطالب بموافقة العميد والعميد
المعني أن يحول إلى مسار الرسالة بعد اجتياز ( )15ساعة معتمدة من خطته الدراسية المعتمدة بنجاح
شريطة أل يقل معدله التراكمي عن ( )3.00على األقل ،وأن يتوفر مشرف على رسالته ،ويكون التقدم

بطلب التحويل إلى الرسالة خالل فترة السحب واإلضافة ،ويسجل الطالب ( )3ساعات معتمدة.

11

أ.

تقدم طلبات اللتحاق ببرنامج الماجستير على النموذج المعد لهذا الغرض إلى دائرة القبول
والتسجيل خالل الفترة التي يحددها مجلس العمداء ،وترفق بتلك الطلبات جميع األوراق الثبوتية

ب.

12

الالزمة.

تتولى دائرة القبول والتسجيل فرز طلبات اللتحاق ،وإعداد قائمة بأسماء الطلبة المقترح قبولهم

وفقا لألسس المعمول بها.
في البرامج المختلفة ً

ج.

ترسل طلبات اللتحاق إلى العميد المعني من أجل الحصول على الموافقة على القبول واستكمال

أ.

ل يجوز أن ُيقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد في أي مرحلة من مراحل دراسته.
أكاديميا من برنامج الماجستير يجوز أن يقبل في البرنامج نفسه مرة أخرى،
إذا فصل الطالب
ً

ب.

اإلجراءات المطلوبة.

سابقا في هذا البرنامج.
شريطة عدم احتساب أي مساقات دراسية درسها ً

13

يجوز انتقال الطالب من برنامج ماجستير إلى آخر في الجامعة ،أو من برنامج ماجستير مماثل من

جامعة أخرى في حال استيفائه شروط القبول في البرنامج الذي يرغب في النتقال إليه ،وتوفر مقعد
شاغر له في الجامعة.
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14

أ.

تقدم طلبات النتقال إلى دائرة القبول والتسجيل على النموذج المقرر لهذا الغرض.

ب.

تتم الموافقة على النتقال من برنامج ماجستير إلى برنامج آخر في الجامعة ،أو من برنامج

ج.

في حالة انتقال الطالب من برنامج إلى آخر داخل الجامعة تحسب له ( )15ساعة معتمدة بحد

د.

ماجستير مماثل من جامعة إلى أخرى بموافقة العميد والعميد المعني ورئيس القسم.

أعلى من المساقات التي درسها ونجح فيها في البرنامج السابق ،وتدخل في المعدل التراكمي

ووفًقا ألسس معادلة المساقات في الجامعة.

عند تحويل الطالب من مسار إلى آخر تحسب له جميع المساقات التي نجح فيها إذا كانت
ضمن الخطة الدراسية للمسار المنتقل إليه ،وتدخل المساقات المحسوبة في المعدل التراكمي

للطالب.
ه.
و.

استثنا ًء من الفقرة السابقة يجوز للعميد وبتنسيب من العميد المعني احتساب المساقات
الموجودة في خطة الشامل وغير الموجودة في خطة الرسالة سواء كانت إجبارية أو اختيارية.
مع مراعاة ما سبق تعتمد األسس اآلتية عند انتقال الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى،

سواء قبل في البرنامج نفسه أو في برنامج آخر:
.1

ووفقا ألسس معادلة المساقات
يحسب له ( )15ساعة معتمدة من المساقات بحد أعلى ً

.2

يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لمدة الحصول على الدرجة العلمية للطالب

.3

في الجامعة.

مقابل كل ( )12ساعة معتمدة تم احتسابها.

يشترط في المساقات التي درسها الطالب في جامعة أخرى ويرغب في احتسابها ما يأتي:
أ.

أن تكون مناظرة من حيث المستوى والمحتوى لمساق أو لمساقات في الخطة

ب.

أن يكون
ناجحا في المساق المراد معادلته ول يحتسب في معدله التراكمي.
ً
يحسب للطالب المساقات التي كان قد درسها أو درس ما يعادلها وحصل بموجب

ج.

د.

15

الدراسية المقررة.

ذلك على درجة الماجستير ،شريطة أن تكون مساقات مناظرة من حيث المحتوى
والوصف ،وبحد أقصى ( )15ساعة ووفًقا ألسس معادلة المساقات في الجامعة.

تتم الموافقة على احتساب المساقات بقرار من مجلس القسم والعميد المعني

وبموافقة العميد.

يجوز للطالب الملتحق ببرنامج الماجستير في الجامعة أن يدرس ما ل يزيد على ( )6ساعات معتمدة

في برنامج مماثل في جامعة أخرى شريطة:
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أ.

بناء على توصية من مجلسي القسم والكلية وبموافقة
الحصول على موافقة مسبقة من المجلس ً

ب.

أل يكون قد حسب للطالب أي مساقات من جامعة أخرى.

العميد المعني.

ج.

د.

16

ل تحسب عالمات هذه المساقات ضمن المعدل التراكمي.

يدفع الطالب رسوم الساعات المعتمدة في الجامعة في حال تم أخذها بجامعة أخرى ،شريطة أل
تتعارض مع المادة ( )7من هذه التعليمات.

أ.

الحد األدنى للنجاح في المعدل التراكمي للطالب في برنامج الماجستير ( )3.00نقاط.

ب.

يجوز للطالب إذا قل معدله التراكمي عن ( )3.00نقاط إعادة دراسة المساقات التي تعمل على

رفع معدله.

17

الحد األدنى لعالمة النجاح في كل مساق من مساقات برامج الماجستير (ب ،)-وأما المساقات

18

نجاحا
تحسب عالمات جميع المساقات التي يدرسها الطالب في الجامعة وفق خطته الدراسية
ً

الستدراكية فيشترط أن يجتازها الطالب بنجاح ،وذلك حسب مستوى المساق.
أ.
ب.

19

يكون توزيع عالمات المساقات وحسب نسب إدماج التعليم اإللكتروني على النحو اآلتي:
أ.

20
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رسوبا في معدله التراكمي.
أو
ً
حدا أدنى.
تسجل العالمة التي يحصل عليها الطالب من (أ) إلى (ج) ً

( )%75-70عالمة لألعمال الفصلية والمتحان النصفي.

ب.

( )%30-25عالمة لالمتحان النهائي.

أ.

يخصص لعالمة المساقات بالحروف والنقاط المبينة إزاء كل منها:
العالمة

النقاط

النتيجة

العالمة المئوية

أ

4.00

ناجح

100-90

أ-

3.75

ناجح

89 - 85

ب+

3.50

ناجح

84-80

ب

3.00

ناجح

79-75

ب-

2.75

ناجح

74 -70

ج+

2.50

راسب

69-65

ج

2.00

راسب

اقل من 65

ب.

يخصص للمعدل الفصلي والتراكمي بالنقاط التقديرات المبينة إزاء كل منها:
النقـاط

التقدير

4.00 -3.65

ممتاز

3.64 -3.00

جدا
جيد ً

أقل من 3.00

21

أ.

راسب

تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي يسجل فيها ،ويقوم مدرس المساق بتسجيل
الحضور والغياب على كشوف خاصة ،ويسلمها إلى رئيس القسم الذي يطرح فيه المساق في
نهاية كل فصل دراسي ،وتحفظ إلى نهاية الفصل الدراسي الذي يليه.

ب.

اعتبار من المحاضرة األولى من البدء بالتدريس ،ويحتسب الغياب
ًا
يتم احتساب الغياب للطالب
اعتبار من تاريخ قبولهم.
ًا
للطلبة الجدد الذين تم قبولهم بعد بدء التدريس،

د.

إذا غاب الطالب أكثر من ( )%10من مجموع الساعات المقررة للمساق دون عذر قهري أو

ج.

ل يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ( )%10من مجموع الساعات المقررة لكل مساق.

مرضي يقبل به عميد الكلية التي تطرح المساق ،يحرم من التقدم لجميع المتحانات الالحقة

في ذلك المساق ويوضع له الحد األدنى لعالمة المساق وهو (ج) "محروم بسبب الغياب"،
ه.

وتدخل نتيجة هذا المساق في حساب معدلته.

إذا غاب الطالب أكثر من ( )%10من مجموع الساعات المقررة لمساق ما ،وكان هذا الغياب

بعذر قهري أو مرضي يقبله عميد الكلية التي تطرح المساق ،فال يجوز أن يتجاوز الغياب ما
مجموعه ( )%20من الساعات المقررة للمساق.

و.

في الحالت التي يتجاوز فيها غياب الطالب بعذر مقبول ما نسبته ( )%20من المساقات كافة،

منسحبا من جميع المساقات (بدون ترصيد الرسوم) وتعد دراسته
فلمجلس كلية الطالب اعتباره
ً
لكترونيا بذلك قبل
خطيا أو إ
ً
مؤجلة لذلك الفصل ،ويبّلغ العميد المعني دائرة القبول والتسجيل ً
بدء موعد المتحانات النهائية.

ز.

مدرس المساق ورئيس القسم وعميد الكلية التي تطرح المساق مسؤولون عن تنفيذ أحكام

ح.

يكون آخر يوم إلدخال حالة محروم بسبب الغياب للمساقات العملية نهاية األسبوع الرابع عشر

المواظبة آنفة الذكر.

(قبل بدء المتحانات النهائية العملية) وللمساقات النظرية نهاية األسبوع الخامس عشر (قبل

بدء المتحانات النهائية النظرية) في الفصلين األول والثاني وفي الفصل الصيفي للمساقات

النظرية والعملية حسب تعليمات الفصل الصيفي
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22

يشترط في العذر الطبي أن يكون بشهادة صادرة من طبيب المركز الصحي في الجامعة أو معتمدة منه
أسبوعا
أو صادرة من مستشفى حكومي أو خاص ،وأن تقدم إلى العميد المعني خالل مدة ل تتجاوز
ً

من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة ،وفي الحالت القاهرة األخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري

خالل أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.

23

أ.
ب.

كل من يتغيب عن المتحان النصفي المعلن عنه بعذر يقبله مدرس المساق أن يتقدم لالمتحان
التعويضي باألسبوع الخامس عشر بحد أقصى ،وبالموعد الذي يحدده مدرس المساق.

كل من يتغيب عن المتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله العميد المعني تسجل له مالحظة
(غير مكتمل) ،ويبلغ القرار بقبول العذر لمدرس المساق إلجراء امتحان تكميلي للطالب في مدة
أقصاها أسبوعين من بداية الفصل التالي للفصل الذي لم يتقدم فيه ،إل إذا كان الطالب في

منقطعا عنه بعذر ،وفي تلك الحالة يعقد المتحان
رسميا أو كان الطالب
مؤجال
الفصل التالي
ً
ً
ً
في الفصل التالي للفصل المؤجل في مدة أقصاها أسبوعين من بداية الفصل ،ول يعد الفصل

24

الصيفي فصال لهذا الغرض.

ج.

مقبول يرصد له
عذر
أذا لم يقدم الطالب المتغيب عن المتحان النصفي أو المتحان النهائي ًا
ً
صفر في عالمة المتحان.
ًا

أ.

اسبوعا من بدء
يسمح للطالب بالنسحاب من دراسة مساق أو أكثر خالل مدة أقصاها ()14
ً
الفصل ،أما في الفصل الصيفي فيتبع تعليمات الفصل الصيفي ،وتثبت في سجله مالحظة

ب.

يتم النسحاب في هذه الحالة حسب نموذج خاص تعده دائرة القبول والتسجيل ،ويتضمن هذا

(منسحب).

النموذج تنسيب مدرس المساق ورئيس القسم المختص وبموافقة العميد المعني.

ج.

يعد الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر يقبله العميد المختص ( )%20من الساعات

د.

يجوز للعميد المعني الموافقة على انسحاب الطالب من جميع المساقات التي سجلها في الفصل،

منسحبا من ذلك الفصل ،وتحسب هذه المدة من الحد األعلى لمدة
المقررة لمساقات الفصل
ً
التأجيل لمرة واحدة فقط.
شريطة أن يتم تقديم طلب النسحاب قبل موعد المتحانات النهائية بأسبوعين على األقل وتثبت

في سجله مالحظة (منسحب) ،وتعد دراسته لذلك الفصل مؤجلة.
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25

أ.

ب.

26

ل يجوز أن تزيد مدة التأجيل والنسحاب بعذر بمجموعها على فصلين دراسيين بقرار من
بناء على توصية من العميد المعني ،تحسب هذه المدة ضمن الحد األعلى لمدة
المجلس ً
الحصول على الدرجة.

احدا على األقل
اسيا و ً
يشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمضى فصال در ً
في البرنامج الذي التحق به.

يقدم طلب التأجيل على النموذج الصادر عن دائرة القبول والتسجيل ،وتصدر الموافقة عن المجلس إن
كان التأجيل لفصل واحد منفرد أو لفصلين متتالين ،وعن مجلس العمداء إن كان أكثر من فصلين.

27

28

منقطعا عن الدراسة،
يعد
مسجال أو
إذا انتهى الفصل الدراسي ،ولم يكن الطالب
ً
ً
مؤجال لذلك الفصل ّ
ً
وفقا لما يأتي:
إل إذا تقدم بعذر مشروع وذلك ً

أ.

تأجيال،
المجلس :إذا لم يتجاوز النقطاع عن الدراسة فصلين دراسين ،ويعد هذا النقطاع
ً

ب.

مجلس العمداء :إذا تجاوز النقطاع عن الدراسة أكثر من فصلين دراسين يعد هذا النقطاع

ج.

ل يحسب الطالب المنقطع من ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس المشرف على

ويحسب من ضمن الحد األقصى المسموح به للتأجيل في حالة توفر شواغر.

تأجيال ،ويحسب من ضمن الحد األقصى المسموح به للتأجيل في حالة توفر شواغر.
ً
الطالب.

ينذر الطالب في الحالت اآلتية:
أ.

أكاديميا إذا قل معدله التراكمي عن ( )3.00نقاط في أي فصل من الفصول الدراسية
ينذر الطالب
ً

ب.

عند حصول الطالب على إنذار أكاديمي فإن عليه أن يلغي مفعوله برفع معدله التراكمي إلى

باستثناء الفصل األول للتحاقه بالجامعة والفصل الصيفي.

( )3.00نقاط فأكثر ،وذلك في مدة أقصاها فصالن دراسيان من تاريخ اإلنذار (باستثناء الفصل
الصيفي والواقع ضمن فترة مهلة اإلنذار).

ج.

د.
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يعد الطالب مفصول من التخصص إذا أخفق في إلغاء اإلنذار بعد مرور الفصلين الدراسيين.

إذا رأى المجلس وبناء على تقرير من المشرف وتوصية من لجنة الكلية أن الطالب قد أهمل

في العمل على إنجاز رسالته.

29

أ.

مفصول من برنامج الماجستير في الحالت اآلتية:
يعد الطالب
ً

.1

إذا لم يحصل على الحد األدنى في المعدل التراكمي للمساقات في نهاية الفصلين التاليين

.2

إذا رسب في مناقشة الرسالة.

.3
.4

لإلنذار.

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

إذا رسب الطالب في المتحان الشامل مرتين.

ب.

يصدر مدير القبول والتسجيل ق اررات اإلنذار األكاديمي والفصل من الدراسة الخاصة ،أما ق اررات

ج.

بناء على تنسيب من المجلس.
الفصل النهائي من البرنامج فيصدرها مجلس العمداء ً
يعد إعالن ق اررات اإلنذار والفصل من الدراسة الخاصة والفصل النهائي على لوحة اإلعالنات

د.

في حال رسوب الطالب في مناقشة الرسالة أو رسوبه في المتحان الشامل مرتين يمنح درجة

في كلية الطالب المعني تبلي ًغا بالمعنى القانوني.
الدبلوم العالي.

30

يسمح للطالب الذي يفصل بسبب معدله التراكمي بدراسة ( )12ساعة معتمدة ضمن تعليمات الدراسة
الخاصة حد أعلى بهدف رفع معدله التراكمي للحد األدنى المطلوب ويعاد تسجيله للبرنامج الملتحق به

عند رفع معدله إلى ( )3.00نقاط وفق الشروط اآلتية:

أ.

أن تكون المساقات التي يدرسها الطالب ضمن الخطة الدراسية المعتمدة.

ب.

أن ينهي دراسة تلك المساقات خالل الفصلين التاليين لتاريخ فصله ،ويحسب هذان الفصالن

31

بناء على تنسيب العميد وتوصية المجلس عدد الطلبة الذين يقبلون في برنامج
يحدد مجلس العمداء ً
الماجستير ،وبما يتوافق مع تعليمات العتماد والطاقة الستيعابية للجامعة.

32

يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس الدراسات العليا) على النحو اآلتي:
أ.
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من المدة القصوى المسموح بها.

رئيسا.
العميدً /

ب.

العمداء المختصين أو من ينوب عنهم في الكليات التي تمنح درجة الماجستير أعضاء في

ج.

احدا على األقل من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والهتمام بمجال الدراسات العليا
عضوا و ً
ً
يختاره المجلس بتنسيب العميد وموافقة مجلس العمداء.

مجلس العمداء.

33

يتولى المجلس اإلشراف على برامج الدراسات العليا في الجامعة ومتابعتها وضمان اللتزام بالسياسات
والتعليمات الناظمة لها ،وتشمل صالحيات المجلس اآلتي:

أ.

ب.

اعتماد خطط رسائل الماجستير المقدمة من طلبة الدراسات العليا في كليات الجامعة وإصدار

الق اررات اإلدارية من العميد.

ج.

قبول أو رفض تقرير فحص القتباس المرسل من لجنة أخالقيات الرسائل واألطروحات الجامعية

د.

بناء على تنسيب العمداء المختصين
اعتماد تشكيل لجان المناقشة للرسائل الجامعية ومواعيدها ً

ه.

التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة لتخرج طلبة الماجستير والتنسيب بتخريجهم إلى مجلس

و.

التوصية لمجلس العمداء باستحداث برامج دراسات عليا جديدة في الكليات أو تعديل البرامج

ز.

بناء على تقارير الكليات التي فيها
إعداد تقرير سنوي عن برامج الدراسات العليا في الجامعة ً
برامج دراسات عليا.

ح.

بناء على تنسيب العمداء المختصين بإقرار نتائج امتحانات الطلبة
التوصية لمجلس العمداء ً
في برامج الدراسات العليا.

ط.

34

دراسة اقتراحات وتوصيات الكليات والتنسيب بها إلى مجلس العمداء.

إذا زادت النسبة عن (.)%25

وإصدار القرارات اإلدارية من العميد.
العمداء.

القائمة أو المساقات الدراسية التي تشتمل عليها.

التحقق من استيفاء الشروط التي يجب توفرها في رسائل الماجستير قبل إقرارها وإيداعها في

مكتبة الجامعة.

يشكل مجلس الكلية لجنة الكلية ،تتخصص بشؤون الدراسات العليا في الكلية ،ويتم تشكيلها على
النحو اآلتي:

أ.

ب.
ج.

35

رئيسا.
العميد المعنيً /

رؤساء لجان الدراسات العليا في األقسام العلمية.

عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ من ذوي الخبرة.

تتولى لجنة الكلية اإلشراف على الدراسات العليا في الكلية ومتابعتها وضمان اللتزام بسياسات
وتعليمات الدراسات العليا ،وتشتمل مهام اللجنة على اآلتي:
أ.

ب.
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متابعة الشؤون األكاديمية لطلبة الدارسات العليا.

منهجيا وعلمي ًًا ورفعها إلى العميد
التنسيب بجاهزية الرسالة للمناقشة والتأكد من سالمتها
ً
ً
المعني.

ج.
د.

ه.
و.

36

باإلشرف على رسائل طلبة الدراسات
ا
إعداد قائمة بأسماء أعضاء الهيئة التدريسية المكلفين
العليا.

اقت ارح تخصصات جديدة على مستوى الدراسات العليا في الكلية.
مرجعة الخطط الدراسية لبرامج الدارسات العليا في الكلية.
ا

اعتماد مخططات مشاريع الرسائل المعتمدة من لجنة القسم.

يشكل مجلس القسم لجنة القسم ،تتخصص بشؤون الدراسات العليا في القسم ،ويتم تشكيلها على
النحو اآلتي:
أ.

ب.
ج.

رئيسا.
رئيس القسمً /

عضوين على األقل ممن يحملون رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك.

يجوز إضافة عضو للجنة القسم من رتبة أستاذ مساعد شريطة مراعاة المادة ( )42من هذه

التعليمات.

37

تتولى لجنة القسم اإلشراف على الدراسات العليا في القسم ومتابعتها وضمان اللتزام بسياسات
وتعليمات الدراسات العليا ،وتشتمل مهام اللجنة على اآلتي:

أ.

ب.

38

التنسيب باعتماد مخططات مشاريع الرسائل لطلبة الدراسات العليا.

التنسيب بجاهزية الرسالة للمناقشة والتأكد من سالمتها منهجيا وعلمياً ورفعها إلى لجنة

الكلية.

يجوز للمجلس بتنسيب من القسم وتوصية العميد المعني وضع شروط خاصة إضافية لاللتحاق
بالبرنامج الذي يطرحه ذلك القسم.

39

يحدد العميد المعني بناء على تنسيب رئيس القسم مشرًفا للطالب بعد أن ينهي دراسة ما ل يقل عن

40

يتولى المشرف المهام اآلتية:

( )15ساعة معتمدة من الخطة الدراسية.

أ.

توعية الطالب بمهامه ،وواجباته ،وحقوقه ،وبأهمية البحث العلمي ،وضرورة اللتزام بأخالقياته،

ب.

إلماما
الطالع على لوائح وقواعد الجامعة المتعلقة بالرسائل العلمية والتأكد من إلمام الطالب
ً

ج.
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ومسؤولياته ،وأساليبه.

تاما بما يخصه فيها.
ً
توجيه الطالب إلى اللتزام بإجراءات كتابة الرسالة طبًقا لدليل كتابة الرسائل العلمية لجامعة
عمان العربية.

د.

يجب على المشرف تقديم تقرير عن الطالب بشكل فصلي إلى مجلس القسم قبل نهاية كل فصل
دراسي ،وذلك منذ تعيينه مشرًفا حتى آخر فصل يناقش فيه الطالب رسالته ،ويوضح فيه

41

المشرف مدى تقدم الطالب في الرسالة.

ه.

توجيه الطالب لتحري الدقة والتأكد من المراجع األصيلة التي استعان بها الطالب للتأكد من

و.

توجيه الطالب لنشر جزء أو أجزاء من الرسالة العلمية في صورة أبحاث مستلة من الرسالة

مصداقية بحث الطالب.

العلمية في مجالت علمية مرموقة ،أو المشاركة بأوراق علمية في المؤتمرات واألنشطة العلمية

البحثية.

ز.

تقويم الرسالة العلمية بصورة دقيقة وواضحة عند تسّلم مسودتها ،وإفادة الطالب بالتعديالت

ح.

تهيئة الطالب وإعداده للمناقشة وطرحها العلمي من خالل تقديم الطالب لعرض تجريبي عن

ط

يتحمل المشرف المسؤولية الكاملة عن أصالة موضوع الرسالة ،وعن أي استالل علمي غير

ي.

متابعة اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بلجنة المناقشة ،وتحديد موعد المناقشة بالتنسيق مع اللجنة

ك.

متابعة إجراء التصحيحات المطلوبة إن وجدت من أعضاء لجنة المناقشة.

ل.

على المشرف التحقق من التحليل الكمي أو النوعي لرسالة الطالب وضمان قيام الطالب بالتحليل

أ.

يجوز للطالب تقديم مشروع خطة رسالته وتسجيلها في الفصل الثالث للتحاقه بالبرنامج شريطة

المطلوبة.

موضوع الرسالة وبنائها العلمي ونتائجها ،والعمل على تطوير الطالب ألدائه.

قانوني داخل الرسالة ،وعن التدقيق اللغوي للرسالة.
المشكلة لمناقشة الرسالة.

وفهم مبادئه وتطبيقاته.

أن يكون قد أنهى بنجاح دراسة ( )15ساعة معتمدة على األقل ،وأل يقل معدله التراكمي عن

( )3.00إل في حالت يقدرها مجلس العمداء ،وفي هذه الحالة يتم تسجيله ( )3ساعات ،وفي
الفصل الذي يليه يقوم الطالب بتسجيل ( )6ساعات معتمدة إلنجاز الرسالة (فصل الرسالة)،

شريطة النجاح في جميع المساقات المطلوبة.

ب.

مع مراعاة البند (أ) من هذه المادة ل يسمح للطالب بتسجيل فصل الرسالة إل بعد اجتياز جميع

ج.

يقدم الطالب مشروع مخطط رسالته خالل الفصل الذي سجل فيه ( )3ساعات لمناقشته في

المساقات المطلوبة بنجاح ،وأل يقل معدلة التراكمي عن (.)3.00

القسم ،وفي حال تم إعادة مشروع مخطط الرسالة من لجنة الكلية للمرة الثانية على التوالي

يحول إلى نظام مسار الشامل.
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د.

مع مراعاة ما ورد في المادة ( )7من هذه التعليمات يجوز في حالت يقدرها المجلس وبتوصية
من لجنتي القسم والكلية وبتنسيب من العميد المعني الموافقة على تمديد فصل دراسي أو أكثر

لغايات مناقشة الرسالة.

42

أ.

ُيشترط لعتماد أعضاء هيئة التدريس لغايات اعداد وتصحيح المتحان الشامل والتدريس،
واإلشراف على الرسائل الجامعة ومناقشتها أن يتوافر لديه الشروط المنصوص عليها في

ب.

يكون الحد األقصى لعدد الرسائل الجامعية التي ُيشرف عليها عضو هيئة التدريس في آن واحد

تعليمات العتماد الخاص لبرامج الدراسات العليا في الجامعات والكليات الجامعية.

هو ( )6رسائل جامعية.

43

بناء على توصية من لجنة الكلية أن يستمر عضو هيئة التدريس الذي انتهت
يجوز بقرار من المجلس ً

خدمته في الجامعة باإلشراف على رسالة الطالب ،وفي حال اعتذار عضو هيئة التدريس القيام

باإلشراف يتم تعيين بديل حسب األصول.

44

بناء على تنسيب العميد المعني ولجنتي القسم والكلية تعيين مشرف مشارك
يجوز بقرار من المجلس ً
على رسالة الطالب ،ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف الواردة في المادة ( )42من هذه التعليمات إذا
ضروريا.
وجد ذلك
ً

45

تشكل لجنة أخالقيات الرسائل واألطروحات الجامعية بقرار من مجلس العمداء في مطلع كل عام
جامعي ،وفًقا لما يأتي:
أ.

ب.
ج.

رئيسا.
العميد أو من يفوضه مجلس العمداءً /

عضو هيئة تدريس من كل كلية (دراسات عليا) برتبة أستاذ مشارك على األقل.

تكون مهمة اللجنة النظر في الجانب األخالقي للمشروعات البحثية المقدمة من الطلبة بما في

ذلك مدى استيفائها لمواصفات وشروط تنفيذ البحث العلمي بما يحقق حماية لحقوق أفراد

الدراسة والمجتمع بشكل عام ،ومراعاة قوانين حماية الملكية الفكرية ول ترسل رسالة الماجستير

إلى التحكيم إل بعد إجازتها من هذه اللجنة.

67 125

د.

يشترط عرض خطة الرسالة ومحتواها بعد إنجازها على هذه اللجنة قبل اتخاذ اإلجراءات الالحقة

ه.

فحص مخطط مشروع رسالة الماجستير والرسالة الجامعية باستخدام برنامج الستالل

و.

إذا زادت نسبة القتباس عن ( )%25يرفع بذلك إلى المجلس.

لذلك.

( ،)Turnitinعلى أل تزيد النسبة عن ( )%25واتخاذ القرار المناسب باعتمادها أو رفضها.

46

أ.

يحسب للمشرف عن كل رسالة ماجستير أشرف عليها ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد،
اعتبار من بداية األسبوع الذي عين فيه مشرًفا وتم اعتماد المشروع من لجنة القسم وبما
ًا
وذلك
ل يزيد على الفصل الذي يليه ،وفي حالة وجود مشرف مشارك يحسب لكل منهما نصف ساعة

معتمدة.
ب.

47

امتدادا للفصــل الدراســي
يعد اإلشـراف على طلبة الدراســات العليا في الفصــل الدراســي الصــيفي
ً
الثاني ول يدخل ضمن عبء المدرس على الفصل الدراسي الصيفي.

يجوز تعديل عنوان أو موضوع الرسالة وخطتها عند الضرورة ،ويتم التعديل بالطريقة نفسها التي تمت
بها الموافقة عليهما.

48

أ.
ب.

يختار العميد أحد المناقشين من القائمة ليكون
عضوا في لجنة المناقشة ،وللعميد اختيار
ً
مناسبا من خارج القائمة.
مناقش آخر يراه
ً
ُيشكل العميد لجنة المناقشة وبرئاسة المشرف وعضوين أحدهما المناقش الخارجي واآلخر من

د.

يزود العميد العميد المعني باللجنة المشكلة.

ج.

أعضاء هيئة التدريس في القسم المعني.

ه.

يحدد العميد المعني وبالتنسيق مع رئيس القسم موعد المناقشة ،وإبالغ العميد بذلك.

و.

يصدر العميد كتاب بتشكيل لجنة المناقشة النهائي وإبالغ الجهات المعنية بذلك.

ز.

49

ينسب العميد المعني قائمة تضم ثالثة أسماء لمناقشين خارجيين إلى العميد.

يزود الطالب نس ًخا من الرسالة بشكلها النهائي ألعضاء اللجنة بعد صدور قرار تشكيلها مباشرة.

ل يجوز إجراء مناقشة الرسالة دون وجود المشرف أو رئيس القسم أو من ينوب عنه تحت طائلة
بطالن المناقشة والنتيجة المترتبة عليها.

50

أ.

تتخذ لجنة مناقشة الرسالة قرارها بعد انتهاء المناقشة والتداول بين األعضاء ،ويعلن رئيس
اللجنة هذا القرار للطالب.

ب.

يكون القرار بإحدى الصيغ اآلتية:

.1

.2

ناجح مع تعديالت طفيفة بمدة ل تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة.

.3

ناجح مع تعديالت متوسطة لمدة ل تزيد على شهر.

.4

ناجح مع تعديالت جوهرية بمدة ل تزيد على أربعة أشهر.

.5
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ناجح بدون تعديالت.

راسب ويمنح درجة الدبلوم العالي.

51

ج.

في حالة طلبت اللجنة تعديالت جوهرية ،تحدد اللجنة موعدا مع الطالب لحقا للتأكد من إجراء

د.

موقعا من أعضاء اللجنة إلى رئيس القسم الذي يقوم بدوره بتبليغ القرار
يرفع المشرف القرار
ً
إلى العميد والعميد المعني ومدير دائرة القبول والتسجيل.

اسبا".
التعديالت الجوهرية المطلوبة ،وفي حالة عدم التزامه بذلك فتكون النتيجة النهائية "ر ً

يتقدم الطالب لالمتحان الشامل بعد أن يكون قد أنهى بنجاح دراسة جميع المساقات الواردة في الخطة
الدراسية للبرنامج المسجل به وبمعدل تراكمي ل يقل عن (.)3.00

52

أ.

يهدف المتحان الشامل إلى قياس ما يأتي:
.1

.2

ب.

مدى استيعاب وفهم الطالب ألساسيات تخصصه وتطبيقها.

قدرة الطالب على التفكير الناقد والتفكير التحليلي للقضايا المتعلقة بتخصصه.

.3

قدرة الطالب على البتكار واإلبداع وحل المشكالت المتعلقة بتخصصه.

.1

الجلسة األولى (الورقة األولى):

يكون المتحان الشامل على جلستين ويتكون من:

وتشتمل على أسئلة تغطي المساقات اإلجبارية من الخطة الدراسية للطالب ،بحيث يجيب
الطالب على ما ل يقل عن خمسة أسئلة من أسئلة المتحان ،ويخصص لهذه الورقة

( )%60من العالمة النهائية ،وتقسم العالمات بالتساوي على األسئلة ،وتكون مدة
.2

المتحان ( )3ساعات.

الجلسة الثانية (الورقة الثانية):

وتشتمل على أسئلة تغطي المساقات الختيارية في خطة الطالب الدراسية ،بحيث يجيب

الطالب على ما ل يقل عن ( )3أسئلة من أسئلة المتحان ،ويخصص لهذه الورقة

( )%40من العالمة النهائية ،وتقسم العالمات بالتساوي على األسئلة ،وتكون مدة
المتحان ساعتين.

53

يشكل العميد المعني لجنة الكلية لالمتحان الشامل تكون مهمتها اإلشراف على تنظيم إجراء المتحان
وتصحيحه واستخراج نتائجه ،وتتألف من:

أ.

ب.
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رئيسا.
العميد المعني أو من ينيبهً /

رؤساء األقسام األ كاديمية /أعضاء.

54

يشكل العميد المعني في كل قسم أكاديمي لجنة القسم لالمتحان الشامل وتكون مهامها كما يأتي:
أ.

55

تسلم طلبات المتقدمين لمتحان الشامل من دائرة القبول والتسجيل وتدقيقها واعتمادها.

ب.

تنظيم شؤون المتحان الشامل الفنية من حيث اإلسهام والمشاركة في إعداد األسئلة وإجراء

ج.

متابعة إجراءات المتحان الشامل وضمان حسن سيره.

د.

تنظيم النتائج وعرضها على لجنة الكلية ورفعها لمجلس الكلية لعتمادها ،ومن ثم رفعها

المتحان وتصحيحه واستخراج النتائج.

للمجلس.

تتألف لجنة القسم لالمتحان الشامل من:
أ.

ب.

رئيسا.
رئيس القسمً /

ثالثة أعضاء على األقل من أعضاء هيئة التدريس في القسم.

56

حدا أدنى في كل مساق من
يعد الطالب
ناجحا بالمتحان الشامل إذا حصل على معدل عام (ً )%70
ً
المساقات التي تقدم بها لالمتحان والواردة في المادة (/52ب).

57

إذا رسب الطالب في المتحان الشامل أو تغيب عنه فيمكنه التقدم له للمرة الثانية ،وإذا لم

أ.

ينجح في المرة الثانية يمنح دبلوم عالي في التخصص.

ب.

تثبت نتيجة الطالب في المتحان الشامل بكلمة ناجح أو راسب في سجله األكاديمي كل مرة

ج.

يعقد المتحان الشامل مرة واحدة في نهاية كل فصل دراسي ،ويجوز عقده في الفصل الصيفي

د.

يتقدم فيها لمتحان الشامل.
بقرار من مجلس العمداء.

يحدد موعد المتحان الشامل في التقويم السنوي للجامعة.

58

بناء على تنسيب من المجلس وفي المواعيد المقررة
تمنح درجة الماجستير بقرار من مجلس العمداء ً
في المادة ( )60من هذه التعليمات.

59

تحال حالت السرقات العلمية أو الشك فيها إلى لجان تحقيق مختصة للبت فيها سواء قبل المناقشة
أو بعدها وتنفذ الق ار ارت الصادرة عن الجامعة بهذا الشأن.
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60

تمنح الدرجات العلمية في المواعيد المقررة لمنحها وهي نهاية الفصل األول أو الثاني أو الفصل
الصيفي.

61

ار بسحب الدرجة العلمية إذا تبين ،في أي وقت من األوقات أن هذه الدرجة قد
يتخذ مجلس العمداء قرًا
تم الحصول عليها بطرق غير قانونية أو أن الرسالة المقدمة لنيل الدرجة العلمية ل تتفق في مضمونها

62

جزئيا وبأشكال مختلفة
على طالب الماجستير أن يفوض الجامعة
كليا أو ً
(خطيا) حق تصوير الرسالة ً
ً
وذلك لغايات التبادل مع المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعات.

63

تلغي هذه التعليمات أي تعليمات سابقة تتعلق بمنح درجة الماجستير في الجامعة.

64

الرئيس والعميد وعمداء الكليات ومدير دائرة القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

65

يبت مجلس العمداء في الحالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

ومعايير األمانة العلمية ،على أن يتم إبالغ الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها.
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1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة الدبلوم العالي في جامعة عمان العربية لسنة  ،"2022ويعمل
بها من تاريخ إقرارها.

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم
ينص صراحة على غير ذلك:
الجامعة

:

جامعة عمان العربية.

المجلس

:

مجلس الدراسات العليا.

العميد المعني

:

عميد الكلية.

القسم

:

أي قسم في الكلية يطرح برنامج دبلوم عالي.

:

الطالب /الطالبة في البرنامج.

الكلية

:

البرنامج

:

الدرجة

:

الطالب

أي كلية في الجامعة تطرح برنامج دبلوم عالي.

أي برنامج من برامج الدبلوم العالي في الجامعة.

درجة الدبلوم العالي.

3

يجوز لألقسام األكاديمية إنشاء برامج دراسات عليا تؤدي إلى حصول الطالب على الدرجة.

4

بناء على تنسيب المجلس ،وتوصية مجلسي
يقر مجلس العمداء مشروع الخطة الدراسية للبرنامج ً
القسم والكلية.

5

تقدم طلبات اللتحاق بالبرنامج على نموذج خاص يسلم إلى دائرة القبول والتسجيل في الجامعة.

6

يقبل في البرنامج حملة الدرجة الجامعية األولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها بتقدير مقبول فما فوق

7

في حال قبول الطالب المنتقل من برنامج آخر داخل الجامعة فانه يجوز للعميد المعني في

على أن يكون من جامعة معتمدة.
أ.

عددا من المساقات التي يدرسها الطالب
الكلية التي يرغب الطالب في النتقال إليها أن يعادل ً
من مستوى الدبلوم العالي بما يناظرها من مساقات نجح فيها من البرنامج في القسم المنتقل

إليه ،وتدخل في المعدل التراكمي ووفًقا لألسس معادلة المساقات في الجامعة.
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ب.

في حال قبول الطالب المنتقل من برنامج آخر من خارج الجامعة فانه يجوز للعميد المعني في
عددا من المساقات التي يدرسها الطالب
الكلية التي يرغب الطالب في النتقال إليها أن يعادل ً
من مستوى الدبلوم العالي بما يناظرها من مساقات نجح فيها من البرنامج في ذلك القسم،

على أل تزيد عن ( )%50من الساعات المقررة في الخطة الدراسية للبرنامج وفًقا لألسس
معادلة المساقات في الجامعة.

8

9

أ.

تتكون خطة البرنامج في الجامعة من ( )33-24ساعة معتمدة وفق الخطة التي يقرها مجلس

ب.

يمنح الطالب الدرجة إذا أكمل بنجاح متطلبات الخطة الدراسية للبرنامج وبمعدل تراكمي ل يقل

أ.

يجوز للطالب بتنسيب من المرشد األكاديمي وبتنسيب مجلس القسم وتوصية مجلس الكلية

العمداء ،على أن يكون من ضمن هذه الساعات ( )6ساعات من مستوى الماجستير.

عن (.)3.00

دراسة ما ل يزيد على ( )3ساعات معتمدة من خارج خطته الدراسية أو من داخلها بمستوى

البرنامج ،شريطة أن تكون ذات عالقة بالكلية ،وتحسب له كمساق بديل ،وذلك إذا كان الطالب

10

11

متعارضا مع مساق إجباري
مطروحا أو
متوقع تخرجه في نفس الفصل ،ولم يكن المساق
ً
ً
للطالب.

ب.

يجوز في حالت خاصة يقدرها العميد المعني والعميد السماح للطلبة بدراسة ( )9-3ساعات

أ.

الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل اإلجباري ( )12ساعة ،وبحد أدنى ( )6ساعات معتمدة،

دراسية زيادة على خطته األصلية ،وبقرار من مجلس العمداء.

ويجوز أن يقل العبء عن ذلك في فصل التخرج.

ب.

الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي ( )6ساعات معتمدة ،و( )9ساعات معتمدة

أ.

مسجال للحصول على الدرجة ( )4فصول دراسية قابلة
الحد األعلى للمدة التي يقضيها الطالب
ً

خريجا.
في كون الطالب
ً

للتمديد لمدة فصلين دراسين وذلك بموافقة العميد المعني ،أما الحد األدنى فهو فصالن دراسيان،

ب.

ول يحتسب الفصل الصيفي من ضمنها.

يلغى تسجيل كل طالب ينقطع عن متابعة البرنامج بغير عذر ما لم يصوب وضعه األكاديمي.
وإذا ما انقطع الطالب بعذر ،فإن عليه أن يتقدم بنموذج تأجيل لتصويب وضعه في ذلك الفصل،

على أن يحسب الفصل ضمن المدة القصوى المسموح بها للتأجيل.
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12

13
14

أ.

الحد األدنى للنجاح في المعدل التراكمي للطالب في البرنامج ( )3.00نقاط.

ب.

يجوز للطالب إذا قل معدله التراكمي عن ( )3.00نقاط إعادة دراسة المساقات التي تعمل على

الحد األدنى لعالمة النجاح في كل مساق من مساقات البرنامج (ب.)-
أ.
ب.

15

رفع معدله.

نجاحا
تحسب عالمات جميع المساقات التي يدرسها الطالب في الجامعة وفق خطته الدراسية
ً
رسوبا في معدله التراكمي.
أو
ً
حدا أدنى.
تسجل العالمة التي يحصل عليها الطالب من (أ) إلى (ج) ً

يكون توزيع عالمات مساقات البرنامج حسب تعليمات إدماج التعليم اإللكتروني الصادرة عن مجلس
التعليم العالي.

16

أ.

ب.

يخصص لعالمة المساقات بالحروف والنقاط المبينة إزاء كل منها:
العالمة

النقاط

النتيجة

العالمة المئوية

أ

4.00

ناجح

100-90

أ-

3.75

ناجح

89 - 85

ب+

3.50

ناجح

84-80

ب

3.00

ناجح

79-75

ب-

2.75

ناجح

74 -70

ج+

2.50

راسب

69-65

ج

2.00

راسب

اقل من 65

يخصص للمعدل الفصلي والتراكمي بالنقاط التقديرات المبينة إزاء كل منها:
النقـاط

التقدير

4.00 -3.65

ممتاز

3.64 -3.00

جدا
جيد ً

أقل من 3.00
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راسب

17

أ.

تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي يسجل فيها ،ويقوم مدرس المساق بتسجيل
الحضور والغياب على كشوف خاصة ،ويسلمها إلى رئيس القسم الذي يطرح فيه المساق في

نهاية كل فصل دراسي ،وتحفظ إلى نهاية الفصل الدراسي الذي يليه.

ب.

اعتبار من المحاضرة األولى من البدء بالتدريس ،ويحتسب الغياب
ًا
يتم احتساب الغياب للطالب
اعتبار من تاريخ قبولهم.
ًا
للطلبة الجدد الذين تم قبولهم بعد بدء التدريس،

د.

إذا غاب الطالب أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة للمساق دون عذر قهري أو

ج.

ل يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة لكل مساق.

مرضي يقبل به عميد الكلية التي تطرح المساق ،يحرم من التقدم لجميع المتحانات الالحقة

في ذلك المساق ويوضع له الحد األدنى لعالمة المساق وهو (ج) "محروم بسبب الغياب"،
ه.

وتدخل نتيجة هذا المساق في حساب معدلته.

إذا غاب الطالب أكثر من ( )%15من مجموع الساعات المقررة لمساق ما ،وكان هذا الغياب

بعذر قهري أو مرضي يقبله عميد الكلية التي تطرح المساق ،فال يجوز أن يتجاوز الغياب ما
مجموعه ( )%25من الساعات المقررة للمساق.

و.
ز.
ح.

في الحالت التي يتجاوز فيها غياب الطالب بعذر مقبول ما نسبته ( )%25من مجموع الساعات

منسحبا من ذلك المساق.
المقررة للمساق ،ويعد
ً
مدرس المساق ورئيس القسم وعميد الكلية التي تطرح المساق مسؤولون عن تنفيذ أحكام
المواظبة آنفة الذكر.

يكون آخر يوم إلدخال حالة محروم بسبب الغياب للمساقات العملية نهاية األسبوع الرابع عشر

(قبل بدء المتحانات النهائية العملية) وللمساقات النظرية نهاية األسبوع الخامس عشر (قبل
بدء المتحانات النهائية النظرية) في الفصلين األول والثاني وفي الفصل الصيفي للمساقات

النظرية والعملية حسب تعليمات الفصل الصيفي.

18

يشترط في العذر الطبي أن يكون بشهادة صادرة من طبيب المركز الصحي في الجامعة أو معتمدة منه
أو صادرة من مستشفى حكومي أو خاص ،وأن تقدم إلى عميد الطلية التي تطرح المساق خالل مدة

أسبوعا من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة ،وفي الحالت القاهرة األخرى يقدم الطالب
ل تتجاوز
ً
ما يثبت عذره القهري خالل أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.

19

أ.

كل من يتغيب عن المتحان النصفي المعلن عنه بعذر يقبله مدرس المساق أن يتقدم لالمتحان
التعويضي في الموعد الذي يحدده مدرس المساق وبحد أقصى األسبوع الثاني عشر وقبل انعقاد
المتحانات النهائية.
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ب.

كل من يتغيب عن المتحان النهائي المعلن عنه ترصد له عالمة صفر ،وفي حال كان التغيب
بعذر يقبله عميد الكلية التي تطرح المساق يبلغ مدرس المساق بقبول العذر إلجراء امتحان

تكميلي للطالب في مدة أقصاها أسبوعان من بداية الفصل التالي للفصل الذي لم يتقدم فيه،

منقطعا عنه بعذر ،وفي تلك
رسميا أو كان الطالب
مؤجال
إل إذا كان الطالب في الفصل التالي
ً
ً
ً
الحالة يعقد المتحان في الفصل التالي للفصل المؤجل في مدة أقصاها أسبوعان من بداية

20

الفصل ،ول يعد الفصل الصيفي فصال لهذا الغرض.

ج.

مقبول يرصد له
عذر
إذا لم يقدم الطالب المتغيب عن المتحان النصفي أو المتحان النهائي ًا
ً
صفر في عالمة المتحان.
ًا

أ.

اسبوعا من بدء
يسمح للطالب بالنسحاب من دراسة مساق أو أكثر خالل مدة أقصاها ()14
ً
الفصل ،أما في الفصل الصيفي فيتبع تعليمات الفصل الصيفي ،وتثبت في سجله مالحظة

ب.

يتم النسحاب في هذه الحالة حسب نموذج خاص تعده دائرة القبول والتسجيل ،ويتضمن هذا

ح.

يعد الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر يقبله عميد الكلية التي تطرح المساق ()%25

(منسحب).

ذ.

النموذج تنسيب مدرس المساق ورئيس القسم المختص وبموافقة العميد المعني.

منسحبا من ذلك الفصل ،وتحسب هذه المدة من الحد
من الساعات المقررة لمساقات الفصل
ً
األعلى لمدة التأجيل لمرة واحدة فقط.

يجوز للعميد المعني الموافقة على انسحاب الطالب من جميع المساقات التي سجلها في الفصل،

شريطة أن يتم تقديم طلب النسحاب قبل موعد المتحانات النهائية بأسبوعين على األقل وتثبت
في سجله مالحظة (منسحب) ،وتعد دراسته لذلك الفصل مؤجلة وتحسب هذه المدة من الحد

األعلى لمدة التأجيل.

21

أ.

ب.

22

ل يجوز أن تزيد مدة التأجيل والنسحاب بعذر مقبول بمجموعها على فصلين دراسيين بقرار
بناء على توصية من العميد المعني ،تحسب هذه المدة ضمن الحد األعلى لمدة
من المجلس ً
الحصول على الدرجة.

احدا على األقل
اسيا و ً
يشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمضى فصال در ً
في البرنامج الذي التحق به.

يقدم طلب التأجيل على النموذج الصادر عن دائرة القبول والتسجيل ،وتصدر الموافقة عن المجلس إن
كان التأجيل لفصل واحد منفرد أو لفصلين متتالين ،وعن مجلس العمداء إن كان أكثر من فصلين.
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23

24

منقطعا عن الدراسة،
يعد
مسجال أو
إذا انتهى الفصل الدراسي ،ولم يكن الطالب
ً
ً
مؤجال لذلك الفصل ّ
ً
وفقا لما يأتي:
إل إذا تقدم بعذر مشروع وذلك ً

أ.

تأجيال،
المجلس :إذا لم يتجاوز النقطاع عن الدراسة فصلين دراسين ،ويعد هذا النقطاع
ً

ب.

مجلس العمداء :إذا تجاوز النقطاع عن الدراسة أكثر من فصلين دراسين يعد هذا النقطاع

ويحسب من ضمن الحد األقصى المسموح به للتأجيل في حالة توفر شواغر.

تأجيال ،ويحسب من ضمن الحد األقصى المسموح به للتأجيل في حالة توفر شواغر.
ً

ينذر الطالب في الحالت اآلتية:
أ.

أكاديميا إذا قل معدله التراكمي عن ( )3.00نقاط في أي فصل من الفصول الدراسية
ينذر الطالب
ً

ب.

عند حصول الطالب على إنذار أكاديمي فإن عليه أن يلغي مفعوله برفع معدله التراكمي إلى

باستثناء الفصل األول للتحاقه بالجامعة والفصل الصيفي.

( )3.00نقاط فأكثر ،وذلك في مدة أقصاها فصالن دراسيان من تاريخ اإلنذار (باستثناء الفصل

25

الصيفي والواقع ضمن فترة مهلة اإلنذار).

ج.

يعد الطالب مفصول من التخصص إذا أخفق في إلغاء اإلنذار بعد مرور الفصلين الدراسيين.

أ.

مفصول من البرنامج في الحالت اآلتية:
يعد الطالب
ً
.1

ب.
ج.

26
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ارتكب مخالفة توجب فصله من الجامعة حسب األنظمة والتعليمات المعمول بها في

الجامعة.

.2

لم يتمكن من استكمال متطلبات الحصول على الدرجة بنجاح ضمن الحد األعلى المسموح

.3

إذا لم يحصل على الحد األدنى في المعدل التراكمي للمساقات في نهاية الفصلين التاليين

.4

به وبمعدل تراكمي ل يقل عن (.(3.00
لإلنذار.

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

يصدر مدير القبول والتسجيل ق اررات اإلنذار األكاديمي والفصل من الدراسة الخاصة ،أما ق اررات

بناء على تنسيب من المجلس.
الفصل النهائي من البرنامج فيصدرها مجلس العمداء ً
يعد إعالن ق اررات اإلنذار والفصل من الدراسة الخاصة والفصل النهائي على لوحة اإلعالنات

في كلية الطالب المعني تبلي ًغا بالمعنى القانوني.

بناء على تنسيب العميد المعني وتوصية المجلس عدد الطلبة الذين يقبلون في
يحدد مجلس العمداء ً
البرنامج ،وبما يتوافق مع تعليمات العتماد والطاقة الستيعابية للجامعة.

27

تمنح الدرجات العلمية في المواعيد المقررة لمنحها وهي نهاية الفصل األول أو الثاني أو الفصل
الصيفي.
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28

بناء على تنسيب من المجلس وفي المواعيد المقررة في المادة
تمنح الدرجة بقرار من مجلس العمداء ً
( )27من هذه التعليمات.

29

يبت مجلس العمداء في الحالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.

30

الرئيس ،والعميد المعني ،ومدير دائرة القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

31

تلغي هذه التعليمات بعد إقرارها أي تعليمات سابقة ذات صلة.

34

18

2018

1

اعتبار من تاريخ إقراره.
ًا
يسمى هذا النظام "نظام تأديب الطلبة" في جامعة عمان العربية لسنة ،2019

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية ،حيثما وردت في هذا النظام ،المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
الجامعة

الرئيس

 :رئيس الجامعة.

المجلس

 :مجلس أي كلية في الجامعة.

مجلس العمداء

 :مجلس العمداء في الجامعة.

الكلية

العميد

عميد شؤون الطلبة
الطالب

3

 :جامعة عمان العربية.
 :أي كلية من كليات الجامعة.
 :عميد أي كلية في الجامعة.

 :عميد شؤون الطلبة في الجامعة.

 :الطالب المنتظم المسجل في الجامعة لنيل درجة علمية.

تسري أحكام هذا النظام على جميع طلبة الجامعة ،ويخضعون لألحكام واإلجراءات التأديبية المنصوص
عليها فيه.

4

تعد األعمال اآلتية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب ًأيا منها للعقوبات التأديبية المنصوص
عليها في هذا النظام:
أ.

المتناع المدبر عن حضور المحاضرات أو الدروس أو عن األعمال األخرى التي تقتضي

ب.

الغش في المتحان أو الشتراك أو الشروع فيه.

د.

أي فعل ماس بالشرف أو الكرامة أو األخالق أو مخل بحسن السيرة والسلوك أو من شأنه

ج.

األنظمة المواظبة عليها ،والتحريض على هذا المتناع.

اإلخالل بنظام المتحانات أو الهدوء الواجب توافره فيها.
اإلساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها ،بما في ذلك أي فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب
خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به.

ه.

المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في

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

التحريض عليه.
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و.

استعمال مباني الجامعة لغير األغراض التي أعدت لها أو استعمالها دون إذن مسبق.

ز.

إدخال أو حمل أي أسلحة نارية أو أدوات حادة أو مساقات غير مشروعة أو إدخال أي مساقات

ح.

توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو جمع التواقيع أو التبرعات التي من شأنها

ط.

اإلخالل بالنظام والنضباط الذي تفتضيه المحاضرات أو الندوات أو األنشطة التي تقام داخل

ي.

أي إهانة أو إساءة أو إيذاء يرتكبه الطالب بحق عضو هيئة التدريس أو أي من العاملين أو

ك.

إتالف أي من الممتلكات الخاصة بالجامعة أو بالعاملين فيها أو بطلبتها أو بزوارها.

م.

إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.

ل.

واستخدامها لغرض غير مشروع.

اإلخالل باألمن والنظام الجامعي أو اإلساءة إلى الوحدة الوطنية.
الجامعة.

الطلبة في الجامعة.

التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال األوراق المزورة في أي أغراض جامعية.

ن.

سرقة أي من الممتلكات الخاصة بالجامعة أو بالعاملين فيها أو بطلبتها أو بزوارها.

س.

التحريض أو التدبير أو الشتراك أو التدخل في أعمال عنف أو شغب أو مشاجرات ثنائية أو

ع.
ف.

جماعية ضد طلبة أو أشخاص آخرين داخل الجامعة أو خارجها في مناسبات تشترك فيها

الجامعة أو نشاط تقوم به.

حيازة مشروبات روحية أو مساقات مخدرة أو تعاطيها أو الترويج لها داخل الجامعة أو حضور
الطالب إلى الجامعة وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة.

مخالفة قانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليماتها أو قراراتها النافذة أو التحريض على مخالفة

أي منها.

ص .انتحال الطالب لصفة طالب آخر أو موظف داخل القاعات التدريسية أو أي مرفق من مرافق
ق.

الجامعة.

قيام الطالب بإرسال و/أو إعادة إرسال و/أو نشر أي بيانات أو معلومات تنطوي على أي إهانة

أو إساءة أو إيذاء أو ذم أو قدح أو تحقير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسائل التواصل
الجتماعي و/أو اإللكتروني أو أي نظام المعلومات بحق عضو هيئة التدريس أو أي من

العاملين أو الطلبة في الجامعة.

5

مع مراعاة أحكام المساقات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من هذا النظام ،تحدد العقوبات
التأديبية للطالب على المخالفات التأديبية الواردة في المادة الرابعة من هذا النظام على النحو اآلتي:

أ.
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التنبيه الخطي.

ب.

اإلخراج من قاعة التدريس واستدعاء األمن الجامعي عند الضرورة إلخراجه.

ج.

الحرمان من حضور بعض أو كل محاضرات المساقات التي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها.

د.

التي تم ارتكاب المخالفة فيها.

ه.

الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة الطالبية التي ارتكبت المخالفة

و.

اإلنذار بدرجاته الثالث :األول والمزدوج والنهائي.

ز.

الغرامة بما ل يقل عن قيمة مثلي الشيء أو األشياء التي أتلفها الطالب.

ح.

ط.

ي.

فيها.

إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مساقات الفصل الذي تقع فيه المخالفة.

اسبا في مادة أو أكثر.
اعتباره ر ً
الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر أو عدم السماح له بالتسجيل في الفصل
الصيفي.

ك.

الفصل النهائي من الجامعة.

م.

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

ل.

6

الحرمان لمدة محددة من الستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من المرافق الجامعية

تعليق منح الدرجة بما ل يتجاوز فصلين دراسيين.

إذا ثبت للجنة التحقيق أن الطالب حاول الغش أو اشترك أو شرع فيه ،أثناء تأدية المتحان ألحد
المساقات ،فتوقع عليه العقوبة التأديبية المناسبة طبًقا للتفصيل اآلتي:

أ.

ب.

7

اسبا في ذلك المساق إذا ارتكب مخالفة الغش للمرة األولى خالل دراسته في الجامعة.
اعتباره ر ً
اسبا في ذلك المساق مع إلغاء تسجيله في بقية المساقات المسجلة له في الفصل
اعتباره ر ً
الذي وقعت فيه مخالفة الغش ،وذلك إذا ارتكب هذه المخالفة للمرة الثانية أثناء دراسته في

الجامعة.

ج.

يفصل الطالب من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه ،إذا ارتكب

أ.

توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان أو

مخالفة الغش للمرة الثالثة أو أكثر أثناء دراسته في الجامعة.

اختبار بدل منه ودخل لتأديته العقوبات التالية مجتمعة:
.1

.2

.3

ب.

اعتبار من الفصل الذي يلي الفصل
ًا
فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على األقل
الذي ضبط فيه.

بدل من طالب آخر العقوبات التالية
كما توقع على الطالب الذي دخل المتحان أو الختبار ً
مجتمعة:

.1
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اسبا في ذلك المتحان أو الختبار.
اعتباره ر ً
إلغاء تسجيله في بقية المساقات المسجلة له في ذلك الفصل.

إلغاء تسجيله في المساقات المسجلة له في ذلك الفصل.

.2
ج.

اعتبار من الفصل الذي يلي الفصل
ًا
فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على األقل
الذي ضبط فيه.

أما إذا كان الطالب الذي ارتكب المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة من طلبة الكليات

التي تتبع النظام السنوي ،فتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة
السادسة من هذا النظام.

8

د.

وإذا كان الشخص الذي دخل قاعة المتحان من غير طلبة الجامعة فيحال إلى الجهات القضائية

أ.

تدخل في أعمال عنف أو
حرض أو ّدبر أو شارك أو ّ
إذا ثبت ،نتيجة التحقيق ،أن الطالب قد ّ
شغب أو مشاجرة ثنائية أو جماعية داخل الجامعة أو خارجها في مناسبة تشترك فيها الجامعة

ب.

إذا ثبت نتيجة التحقيق ،أن الطالب قد أقدم على إيذاء مادي أو معنوي لعضو هيئة التدريس

أ.

إذا ثبت أن الطالب كان في حوزته مشروبات روحية ،أو حضر إلى الجامعة وهو تحت تأثيرها،

المختصة.

أو نشاط تقوم به ،يوقع عليه جزاء الفصل النهائي من الجامعة.

9

أو العاملين في الجامعة أو الطلبة فيها ،فيوقع عليه جزاء الفصل النهائي من الجامعة.

نهائيا
يوقع عليه جزاء الفصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين ،وفي حالة تكرار ذلك يفصل
ً
ب.

من الجامعة.

إذا ثبت نتيجة التحقيق أن الطالب كان في حوزته مساقات مخدرة أو أنه تعاطى أو روج لها،

أو حضر إلى الجامعة وهو تحت تأثيرها ،يوقع عليه جزاء الفصل النهائي من الجامعة.

10

11

أ.

يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

ب.

في حالة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من

ج.

نهائيا من الحصول على شهادة حسن السيرة
تأديبيا
فصال
يحرم الطالب الذي فصل من الجامعة ً
ً
ً

أ.

تحفظ ق اررات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة وتبلغ الجهة

الدخول إلى الحرم الجامعي خالل مدة الفصل إل بإذن مسبق من عميد شؤون الطلبة.

نهائيا على الجامعات الرسمية والخاصة األخرى.
والسلوك ،كما يتم تعميم اسم الطالب المفصول
ً

المختصة بفرض العقوبة قرارها إلى عميد الكلية المعني وإلى المسجل العام وإلى ولي أمر

ب.
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الطالب وإلى الجهة الموفدة ،إن وجدت ،ولعميد الكلية المعني وضع القرار في لوحة اإلعالنات.

على عميد الكلية تبليغ جميع ق اررات فرض العقوبات على أي من الطلبة في كليته إلى عميد

شؤون الطلبة ومدير دائرة القبول والتسجيل.

12

أ.

مؤقتا التسجيل في الفصل الصيفي الذي
فصال
ل يحق للطالب الذي فصل من الجامعة ً
تأديبيا ً
ً
يلي الفصل الذي فصل فيه.

ب.

مؤقتا أي مساقات يدرسها خالل مدة فصله في أي جامعة
ل تحتسب للطالب المفصول ً
فصال ً
أخرى.

ج.

قطعيا بأية
ار
يحرم الطالب من المنح الدراسية التي اكتسبها من الجامعة في حال صدر بحقه قرًا
ً
عقوبة منصوص عليها في هذا النظام باستثناء العقوبات الواردة في الفقرات (أ ،ب ،ج ،د ،ه)

أ.

ل يحق للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.

ب.

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

من المادة (.)5

13

14

أ.

.1

يؤلف عميد الكلية لجنة تحقيق لكل حالة تتعلق بالمخالفات الواردة في الفقرات
(أ ،ب ،ج) من المادة ( )4والمادة ( )6والمادة ( )7وذلك للتحقيق مع الطالب في المخالفة
التي ارتكبها ،ولها في ذلك تقرير العقوبة المناسبة أو إحالة ملف التحقيق إلى المجلس

.2

ب.

التأديبي.

في حال قررت اللجنة الواردة في المادة (أ) إيقاع العقوبة على الطالب يصادق مجلس

الكلية على قرار اللجنة.

.3

للطالب حق الطعن في قرار اللجنة المتضمن تقرير عقوبة لدى مجلس الكلية فيما يتعلق

.1

يؤلف عميد شؤون الطلبة في مطلع العام الجامعي لجنة من ثالثة أعضاء باإلضافة

بالعقوبات التي تقبل الطعن وفًقا ألحكام هذا النظام.

إلى عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ،وذلك للتحقيق في
.2

.3
.4

15

أ.

المخالفات المسلكية التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة.

تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.

يتولى عميد شؤون الطلبة إحالة المخالفات إلى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب
العقوبة المناسبة بشأنها ورفع القرار إلى المجلس التأديبي.

يصادق المجلس التأديبي على قرار لجنة التحقيق أو يعدله بناء على الطالع على ملف
التحقيق.

تأديبيا يتكون من عميد شؤون الطلبة
مجلسا
يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الجامعي
ً
ً
رئيسا وثالثة أعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة ويتم تسمية عضو رابع احتياطي من
ً
الهيئة التدريسية في الجامعة ،ويشترك في أعمال المجلس عميد الكلية التي يتبعها الطالب،
وذلك للنظر في ق اررات لجنة التحقيق المشكلة بموجب الفقرة (ب) من المادة ( ،)14وق اررات
اللجنة المشكلة في الكلية بموجب الفقرة (أ) من المادة (.)14
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16

ب.

تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد.

ج.

للطالب الحق في الطعن في الق اررات الصادرة عن المجلس التأديبي لدى مجلس العمداء فيما

يتعلق بالعقوبات التي تقبل الطعن وفًقا ألحكام هذا النظام.

يوما
على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة إليها خالل مدة ل تتجاوز ثالثين ً

من تاريخ إحالتها من الجهات المختصة ،وللرئيس تمديدها إن اقتضت الظروف ذلك وعلى الطالب
المخالف المثول أمام لجان التحقيق أو مجلس التأديب خالل هذه المدة وللجان التحقيق ومجلس

غيابيا إذا لم يمثل الطالب المخالف بعد تبليغه عن طريق اإلعالن
التأديب الحق في إصدار العقوبة
ً
في الكلية للمرة الثانية.

17

إذا انتهت المدة المحددة ألي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب تستمر في ممارسة صالحياتها
إلى أن تشكل لجان جديدة ومجلس جديد يحل محلها.

18

19

تحدد صالحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو اآلتي:
أ.

لعضو هيئة التدريس صالحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (أ ،ب) من المادة

ب.

للجنة التحقيق في الكلية ومجلس التأديب صالحية إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها

ج.

للجهة المخولة بإجراء التحقيق أو تقرير عقوبة صالحية مصادرة أية مادة يدخلها الطالب بهدف

أ.

تكون الق اررات الصادرة بحق الطالب من كافة الجهات المخولة بتقرير العقوبة قطعية غير قابلة

( )5من هذا النظام.
في المادة (.)5

استخدامها ألي غرض غير مشروع.

استنادا للفقرات (و ،ز ،ح ،ط ،ي ،ك ،ل ،م) من المادة ()5
للطعن ،فيما عدا الق اررات الصادرة
ً
والمساقات (.)9 ،8 ،7 ،6

ب.

وفقا ألحكام هذا النظام ولدى الجهة المحددة
للطالب حق الطعن في القرارات التي تقبل الطعن ً

ج.

ترصد العقوبات من درجة إنذار أول فما فوق في سجل الطالب األكاديمي.

د.

يوما من تاريخ تبليغ الطالب بالقرار الصادر بحقه ،وبمرور هذه
بموجبه خالل خمسة عشر ً
قطعيا.
المدة دون طعن يعد القرار
ً
ينتهي مفعول العقوبات المرصودة وتشطب من سجل الطالب األكاديمي على النحو اآلتي:

.1

اإلنذار األول بعد مضي فصلين دراسيين.

.2

اإلنذار المزدوج بعد مضي ثالثة فصول دراسية أو عند تخرجه.

.3
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اإلنذار النهائي بعد مضي أربعة فصول دراسية.

20

يتولى موظفو األمن الجامعي المحافظة على األمن والنظام داخل الحرم الجامعي ،وتكون للتبليغات
والتقارير التي يقدمونها حجيتها ما لم يثبت عكس ذلك.

21

لرئيس الجامعة أن يتولى اختصاصات مجلس التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام
في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات أو شغب أو اعتداء على ممتلكات الجامعة أو اضطراب أو اخالل
بالنظام فيها ،ويبلغ رئيس الجامعة ق ارره الذي يصدره في هذه الحالة إلى مجلس العمداء.

22

للجامعة الستمرار في إجراءاتها التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة

23

يصدر مجلس جامعة عمان العربية التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

24

يلغى نظام تأديب الطلبة في جامعة عمان العربية لسنة (.)2011

منظورة لدى جهات أخرى.
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1

تسمى هذه األسس (أسس وتعليمات لوائح الشرف للطلبة المتفوقين في جامعة عمان العربية) ويعمل
اعتبار من تاريخ إصدارها.
ًا
بها

2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:

الجامعة

:

جامعة عمان العربية.

الكلية

:

أي كلية أو عمادة في الجامعة.

:

الرئيس
العميد

3

لئحة شرف الجامعة.

ب.

لئحة شرف العميد (لطلبة الدرجة الجامعية األولى).

أ.

سنويا وتتضمن أسماء الطلبة الذين تتوافر في أي منهم
يصدر الرئيس لئحة شرف الجامعة
ً
الشروط اآلتية:
.1

أن يكون من الطلبة الذين وضعوا على لئحة شرف العميد لفصلين متتاليين األول

.2

أل يقل معدل الطالب التراكمي في الفصل الدراسي عن ( )3.7نقطة.

.3

5

عميد الكلية أو العمادة.

تخصص لئحتا شرف للطلبة المتفوقين في الجامعة على النحو التالي:
أ.

4

:

رئيس الجامعة.

والثاني من العام الجامعي.

أل تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة.

ب.

تعلن أسماء الطلبة المتفوقين في لئحة شرف الجامعة على لوحة تثبت في موقع رئاسة

أ.

تشمل لئحة شرف العميد الطلبة الثالث األوائل في كل قسم أو برنامج لكل من الفصلين األول

الجامعة.

والثاني ،ويشترط في أي منهم ما يأتي:
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6

.1

أل يقل عبؤه الدراسي في الفصل عن ( )15خمس عشرة ساعة معتمدة تدخل عالماتها

.2

أل تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة.

ب.

تعلن أسماء الطلبة المتفوقين في لئحة شرف العميد على لوحة تثبت في موقع عمادة الكلية.

أ.

سنويا يشترط فيهم ما يلي:
تضم لئحة شرف عميد شؤون الطلبة خمسة من طلبة الجامعة
ً
أل يقل معدل الطالب المتفوق عن ( )3نقطة.
.1
.2
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في حساب معدله الفصلي.

أل تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة.

ب.

 .3أن يكون
فنيا.
ثقافيا أو
متميز
ًا
اجتماعيا أو ً
ً
رياضيا أو ً
ً
يشكل الرئيس لجنة برئاسة عميد شؤون الطلبة لوضع معايير التميز الرياضي أو الثقافي أو

ج.

تعلن أسماء الطلبة المتفوقين على لوحة تثبت في موقع عمادة شؤون الطلبة.

الجتماعي أو الفني لالستناد إليها في اختيار الطلبة المتفوقين.

7

يتم تكريم الطلبة الذين وردت أسماؤهم على لوائح الشرف خالل حفل التخريج.

8

العمداء ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه األسس والتعليمات.

1

ويعمل
تسمى هذه التعليمات "تعليمات حوافز الطلبة المتفوقين" في جامعة عمان العربية لسنة ُ ،2021

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل

بها من تاريخ إقرارها.

القرينة على خالف ذلك:
الجامعة

:

جامعة عمان العربية.

المجلس

:

مجلس العمداء.

الطالب المتفوق

:

العميد

:

الرئيس
اللجنة

العمادة

الدائرة

3

:
:
:
:

رئيس الجامعة.

لجنة حوافز الطلبة المتفوقين.

الطالب المتفوق
أكاديميا أو المتفوق في األنشطة الالمنهجية.
ً
عمادة شؤون الطلبة.

عميد شؤون الطلبة.

دائرة القبول والتسجيل.

تهدف تعليمات حوافز الطلبة المتفوقين إلى خلق بيئة تعليمية تحسن من مخرجات الجامعة التعليمية
وتشجع على النخراط باألنشطة الالمنهجية.

4

يشكل المجلس لجنة تسمى "لجنة حوافز الطلبة المتفوقين" ،تتألف من:
أ.

ب.
ج.

5

مدير دائرة القبول والتسجيل.

مدير دائرة الشؤون المالية.

تتولى اللجنة المهام والصالحيات اآلتية:
أ.
ب.
ج.
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رئيسا.
العميد ً -

اإلعالن الدوري عن الحوافز التي تقدمها الجامعة للطلبة بكل الوسائل ،ومن خالل الموقع

اإللكتروني للجامعة.

استقبال طلبات التفوق في األنشطة الالمنهجية.

استقبال طلبات التفوق األكاديمي الخاص بطلبة الماجستير.

د.

استقبال طلبات الحصول على مكافأة مالية للفائزين بالمسابقات للعميد وفق الشروط والنماذج

ه.

استقبال طلبات الحصول على مكافأة مالية لكل من يحقق عالمة ( )%80أو أعلى في امتحان

و.

دراسة طلبات التفوق المقدمة.

ز.

المعتمدة لهذه الغاية.

وجاهيا.
الكفاءة الجامعية ،شريطة أن يكون المتحان
ً
بالقررات الالزمة لتنفيذ الحوافز.
ا
التنسيب للرئيس

6

يجوز صرف مكافأة مالية مقدارها ( )100دينار لكل طالب يحقق عالمة ( )%80أو أعلى في امتحان

7

للجامعة منح الطلبة الحاصلين على جوائز في المسابقات الوطنية واإلقليمية والدولية مكافأة مالية

معا.
الكفاءة الجامعية بالمستوى العام والمستوى الدقيق ً

بناء على تنسيب اللجنة ،وعلى النحو اآلتي:
ً
دينار للطلبة الحاصلين على جوائز محلية.
(ً )50ا
-

( )100دينار للحاصلين على جوائز إقليمية.

أ.

يمنح الطالب المستجد المستوفي للشروط الواردة في المادة أعاله منحة خاصة برسوم الساعات

-

8

دينار للحاصلين على جوائز دولية.
(ً )150ا

الدراسية فقط وعلى النحو اآلتي:
 .1كلية الصيدلة ،وكلية علوم الطيران
المعدل العام في الثانوية العامة

المنحة المقررة

من  %95فأكثر

%50

من  - %90أقل من %95

%25

من  - %87اقل من %90

%15

 .2باقي كليات الجامعة
المعدل العام في الثانوية
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المنحة المقررة

من  %95فأكثر

%90

من  - %90أقل من %95

%80

من  - %85اقل من %90

%60

ب.

يشترط لحصول الطالب المستجد على هذه المنحة أن يكون
حاصال على شهادة الثانوية العامة
ً

ج.

الخصم الممنوح هو على رسوم الساعات الدراسية المعتمدة واألصلية ،ول تخضع رسوم الفصل

د.

يتعهد الطالب في حال انسحابه إلى جامعة أخرى بأن تلغى عنه هذه المنح وبأثر رجعي.

ه.

األردنية أو الفلسطينية.

الصيفي لهذا الخصم ،ول يجمع هذا الخصم مع الخصومات المقرة من مجلس األمناء.

المنح مرتبطة بتحقيق الطالب معدل تراكمي ل يقل عن ( )3:00وفي حال انخفاض المعدل تعلق
المنحة ،ويمنح خصم مجلس األمناء المعتمد غير المرتبط بمنح التفوق في امتحان الثانوية

العامة ،وفي حال رفع المعدل التراكمي لـ ( )3:00تعاد المنحة ،ويستثنى معدل الفصل الدراسي
األول من التحاق الطالب في الجامعة.

9

و.

تطبق على الطالب التعليمات المعتمدة من مجلس األمناء والمعمول بها في الجامعة.

أ.

إضافيا بمقدار ( )%5على رسوم الساعات الدراسية للفصل التالي ،على
خصما
يمنح الطالب
ً
ً
أل يزيد الخصم الكلي الممنوح عن (.)%50

ب.

يشترط على الطالب للحصول على حوافز التفوق األكاديمي للمرة األولى أن يكون قد درس

اكميا
( )30ساعة معتمدة من ضمن خطته الدراسية في جامعة عمان العربية وأن يحقق ً
معدل تر ً

حده األدنى ( )3.80شريطة المحافظة على الحد األدنى لعدد الساعات المسجلة في الفصل
العتيادي.

ج.

تستمر حوافز التفوق األكاديمي في الفصول الالحقة شريطة اجتياز ( )12ساعة معتمدة كحد
أدنى في الفصل العتيادي ،و( )6ساعات في الفصل الصيفي ،مع األخذ بعين العتبار ضرورة

أن تكون هذه المساقات من خطة الطالب ،وأن تكون من المساقات التي تدخل في حساب
المعدل التراكمي ،باإلضافة إلى تحقيق معدل تراكمي (.)3.80

10

د.

مع مراعاة ما ورد في البنود (أ ،ب) من هذه المادة ،يشترط على الطالب للحصول على حوافز

أ.

للجامعة منح طلبة الماجستير لخريجي بكالوريوس الجامعة والحاصلين على أحد المراكز الثالثة

التفوق األكاديمي أل تكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية من درجة إنذار فأكثر.

األولى على دفعاتهم في درجة البكالوريوس منحة خاصة وعلى النحو اآلتي:

.1

األول على الكلية يمنح خصم  %80على رسوم الساعات الدراسية.

.2

الثاني على الكلية يمنح خصم  %70على رسوم الساعات الدراسية.

.3
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الثالث على الكلية يمنح خصم  %60على رسوم الساعات الدراسية.

.4

يعتمد تحديد المراكز األولى على الكلية وفًقا للمعدلت المئوية في نظام القبول والتسجيل
المعمول به في الجامعة ،وفي حال تكرار المعدلت للمراكز الثالثة األولى تلغى المنحة

الثانية والثالثة من خصومات الطلبة المتفوقين.
.5
.6

.7
ب.

وبناء على مصلحة الجامعة وبعد
المنح حسب شواغر المقاعد الدراسية ولكل تخصص
ً
سنويا.
أخذ موافقة مجلس األمناء
ً

الخصم الممنوح هو على رسوم الساعات الدراسية المعتمدة واألصلية ول يشمل رسوم
ساعات الرسالة ،ول تخضع رسوم الفصل الصيفي لهذا الخصم ،ول يجمع هذا الخصم

مع الخصومات المقرة من مجلس األمناء.

تطبق تعليمات الجامعة بخصوص الخصومات المعتمدة من مجلس األمناء والمعمول
بها في الجامعة.

للجامعة منح طلبة الماجستير لخريجي بكالوريوس من الجامعات األردنية المصنفة بتصنيف
 QS50للدول العربية منحة خاصة وعلى النحو اآلتي:

.1

يمنح الطلبة األوائل على كلياتهم في الجامعات األردنية المصنفة بتصنيف  QS50للدول

.2

تطبق تعليمات الجامعة بخصوص الخصومات المعتمدة من مجلس األمناء والمعمول

العربية خصم  %80على رسوم الساعات الدراسية.

بها في الجامعة.

11

تطبق أحكام هذه التعليمات بما ل يتعارض مع أحكام النظام المالي في الجامعة ،وتحتفظ دائرة الشؤون

12

توقف جميع المنح في حال تجاوز الطالب كامل عدد الساعات المعتمدة للبرنامج.

13

تتولى الدائرة تزويد دائرة الشؤون المالية ،ودائرة التسويق بقوائم الطلبة األوائل في كافة التخصصات

المالية في الجامعة بجميع السجالت والقيود المالية األخرى الالزمة للحوافز ،وتقوم بتنظيمها.

نهاية كل عام جامعي بعد اعتمادها من المجلس.

14
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بناء على تنسيب من اللجنة.
تعطى الحوافز للمستفيدين بقرار من الرئيس ً

15

الرئيس واللجنة مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

16

يبت مجلس األمناء في الحالت التي لم يرد بها نص في هذه التعليمات.

1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات األندية الطالبية" في جامعة عمان العربية لسنة  ،2019ويعمل بها من
تاريخ إقرارها.

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم
تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة

:

جامعة عمان العربية.

العميد

:
:

عميد شؤون الطلبة.

عمادة شؤون الطلبة.

:

هي أندية النشاطات والهوايات الرياضية ،والفنية ،والثقافية ،والشطرنج،

الرئيس
العمادة

الطلبة

األندية

الطالبية

:

:

رئيس الجامعة.

هو كل طالب مسجل في الجامعة بشكل منتظم.

وللطلبة األجانب والخدمات العامة التطوعية وخدمة المجتمع المحلي وغيرها.

3

بناء على تنسيب
تؤسس الجامعة أندية طالبية بإشراف العمادة ،وفق الق اررات التي يصدرها الرئيس ً
من عميد شؤون الطلبة ،ويكون مركزها الحرم الجامعي.

4

للعميد وبموافقة الرئيس تشكيل األندية الطالبية في الجامعة.

5

تهدف األندية الطالبية إلى تحقيق األهداف اآلتية:
.1

تشجيع الميول التطوعية للخدمة العامة والعمل الجماعي.

 .2تنمية المواهب والهوايات وتشجيعها.

 .3إفساح الفرص لطلبة الجامعة للمشاركة في النشاطات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم
واستعداداتهم.

 .4تنمية الهتمام بالنواحي الجمالية والتذوقية والوجدانية.

 .5تنمية الهتمام بالتراث الحضاري في األردن والوطن العربي والعالم اإلسالمي والعناية بالثقافة
المحلية والعالمية.

6
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ل يجوز لألندية الطالبية الشتغال باألمور السياسية والطائفية أو اإلقليمية.

7

تمارس األندية اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهدافها من خالل الهيئتين اآلتيتين:
أ.

ب.

8

أ.
ب.

الهيئة العامة.

الهيئة اإلدارية.
تتكون الهيئة العامة من جميع األعضـــــــاء المنضـــــــمين إلى النادي على أل يقل عددهم عن
عشرة طلبة.

تمارس الهيئة العامة اختصاصاتها اآلتية:

.1

.2

مناقشة التقرير السنوي الذي تقدمه الهيئة اإلدارية وإقراره.

.3

إقرار خطة العمل السنوية.

.5

المشاركة الفعالة في نشاطات النادي من خالل اللجان المختصة.

.4

9

انتخاب الهيئة اإلدارية من بين أعضائها.

سحب الثقة من الهيئة اإلدارية على أل يتم ذلك إل بأغلبية ثلثي األعضاء.

تتكون الهيئة اإلدارية لكل ناد من سبعة أو تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بطريقة القتراع
السري في النصف الثاني من شهر تشرين األول من كل عام جامعي وفق ترتيبات تعدها العمادة،

ويشترط لقانونية هذه النتخابات أن يمارس عملية القتراع ( )%51في األقل من مجموع األعضاء

العاملين ،وإذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل ال نتخابات لمدة أسبوع واحد تصبح بعدها قانونية
مهما بلغ عدد الحاضرين.

10

يشترط في الطالب الذي يرشح نفسه لعضوية الهيئة اإلدارية ألي ناد ما يأتي:
أ.

ب.
ج.

11

أ.

ب.
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أل يقل معدله التراكمي عن (.)%60

أن يبقى على تخرجه من الجامعة فصالن دراسيان في األقل.

أل يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية من درجة إنذار أول فما فوق.
تنتخب الهيئة اإلدارية من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده رئيسا لها ونائبا وأمينا للسر

وأمينا للصندوق ،وذلك بطريقة القتراع السري ،وتوزع الختصاصات اإلدارية األخرى على
أعضائها بطريقة القتراع العلني.

يعين لكل ناد مستشار من أعضاء الهيئة التدريسية أو من العاملين في الجامعة يتولى

اإلشراف على أعمال الهيئة اإلدارية للنادي وتوجيهها دون أن يمارس حق التصويت.

12

تتولى الهيئة اإلدارية لكل ناد شؤونه اإلدارية والتنظيمية ويدخل ضمن اختصاصاتها تصريف األمور
اآلتية:

أ.

ب.
ج.

د.

ه.

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

تقديم خطة عمل سنوية إلى الهيئة العامة تتضمن النشاطات التي تنوي القيام بها والمستلزمات
المطلوبة لتنفيذها.

تقديم التقرير السنوي إلى الهيئة العامة.

النظر في طلبات النضمام إلى النادي ،والبت فيها ،وفي حالة رفض أي منها يحق له تقديم

طلب استئناف قرار الهيئة اإلدارية إلى العميد خال ل مدة أسبوع من تاريخ تبليغ القرار للطالب.

و.

اإلشراف على اجتماعات الهيئة العامة.

ح.

التنسيب إلى العميد بقيمة الشتراك في عضوية النادي وكيفية دفع هذا الشتراك.

ز.

13

اتخاذ الق اررات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف النادي.

تحديد الوسائل المناسبة لتحقيق أهداف النادي.

يتولى أعضاء الهيئة اإلدارية كل حسب اختصاصهم القيام بالمهام التي تخول إليهم كما يتولى رئيس
النادي تمثيل ناديه.

14

15

عضوية األندية الطالبية:
أ.

العضو العامل :وهو الطالب المسجل في الجامعة لنيل درجة علمية ووافقت الهيئة اإلدارية

ب.

العضو المؤازر :وهو الخريج الذي يرغب في استمرار عضويته بالنادي ملتزما بدفع قيمة

على طلبه المتضمن النضمام إلى النادي على أن يلتزم بممارسة النشاط الخاص بذلك النادي.
الشتراك وبمؤازرة النادي بشتى الوسائل دون أن يشترك في التصويت.

تزول العضوية في إحدى الحالت اآلتية:
أ.

الستقالة الخطية.

ب.

فقدان أحد شروط العضوية.

د.

التغيب ثالث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة دون عذر تقبله الهيئة.

ج.

التوقف عن دفع قيمة الشتراك لمدة تزيد عن سنة.

16

مدة عضوية الهيئة اإلدارية وما يتفرع عنها من لجان سنة واحدة تجري بعدها انتخابات جديدة.

17

تعد اجتماعات الهيئة اإلدارية قانونية إذا حضرها ما يزيد على نصف عدد األعضاء وتصدر الق اررات
بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس الهيئة.
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18

إذا خال منصب من أعضاء الهيئة اإلدارية ألي سبب كان ،يحل محله الطالب الذي يليه في ترتيب
األصوات في آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة ،وفي حالة تعذر ذلك تقوم الهيئة اإلدارية باختيار

عضو للمنصب الشاغر تنطبق عليه شروط عضوية الهيئة اإلدارية.

19

تبلغ الهيئة العامة ق ارراتها وق اررات الهيئة اإلدارية للعميد.

20

تجتمع الهيئة العامة مرة كل عام ويجوز دعوتها لجتماعات غير عادية بقرار من الهيئة اإلدارية أو
بناء على طلب ما يزيد على نصف عدد أعضاء الهيئة العامة.

21

قانونيا إذا حضره ما يزيد على نصف عدد األعضاء ،وإذا لم يكتمل النصاب
يكون اجتماع الهيئة العامة
ً

22

يجب أن تكون ق اررات الهيئة العامة والهيئة اإلدارية منسجمة مع سياسة الجامعة وأهدافها ومصلحتها

يؤجل الجتماع لمدة أسبوع واحد ويعد بعد ذلك قانونيا ،مهما بلغ عدد الحضور.

ومع ما ورد في المادتين ( )5،6من هذه التعليمات.

23

في المرحلة التأسيسية التي تسبق تشكيل الهيئة اإلدارية ألي ناد ،وفقا ألحكام المادة ( )10من هذه
التعليمات يتولى العميد صالحيات الهيئة اإلدارية بما فيها النظر في الطلبات المقدمة لالنضمام للنادي،

واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

24

للعميد أن يفوض صالحياته المبينة في هذه التعليمات كال أو بعضا منها إلى أحد نوابه أو مساعديه،
أو أحد العاملين في العمادة.

25

ل يحل النادي إل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد وفي هذه الحالة تؤول أموال النادي
وموجوداته إلى العمادة.
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26

لرئيس الجامعة البت في الحالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

27

لرئيس الجامعة أن يصدر الق اررات التنفيذية واإلجرائية التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

28

العميد مسؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.

2018 01 190

1

2018 01 17

تسمى هذه التعليمات تعليمات امتحان المستوى في جامعة عمان العربية ويعمل بها ابتداء من بدء
الفصل الثاني للعام الجامعي .2018/2017

2

تهدف امتحانات المستوى إلى تحديد مستوى الطالب وذلك من خالل قياس مهاراته األساسية في اللغة
العربية واللغة اإلنجليزية ومهارات الحاسوب.

3

يتوجب على جميع الطلبة المقبولين في الجامعة التقدم إلى امتحان المستويات ،خالل أسبوعين من
رسميا في الجامعة ،وتلزم الجهة المختصة بتنظيم هذه المتحانات واإلشراف عليها.
تاريخ قبوله
ً

4

تلزم المراكز المختصة بوضع أسئلة المتحانات للمستويات الثالثة ،واإلشراف عليها – وعقدها -في
موعد واحد أو مواعيد عدة ،وذلك حسب تواريخ قبول الطلبة.

5

وبناء على ذلك تسجل للطالب عالمة راسب أو ناجح،
تكون عالمة النجاح في كل مستوى (،)%50
ً
ول تدخل في المعدل التراكمي للطالب.

6

في حالة نجاح الطالب في امتحان مستوى اللغة العربية فيتوجب عليه دراسة لغة عربية ( )1ومن ينجح

في امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية – يتوجب عليه دراسة لغة إنجليزية ( – )1وذلك في الفصل الذي
يلي الفصل الذي ُقبل فيه.

7

في حالة رسوب الطالب في أي من امتحانات المستوى فيتوجب عليه دراسة المساق الستدراكي ذي
تلقائيا في كشف المساقات التي سجل فيها في نفس الفصل الذي ُقبل فيه
العالقة ،وينزل هذا المساق
ً
في الجامعة.

8

يكون وزن كل مساق استدراكي ( )3ساعات معتمدة ول يتم احتسابه في عدد الساعات المطلوب لنيل
درجة البكالوريوس في التخصص الذي قبل فيه الطالب.
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9

ل يجوز للطالب دراسة عربي ( )1أو إنجليزي ( )1إل إذا درس المساق الستدراكي ذا العالقة.

10

ل تدخل عالمة المساق الستدراكي في المعدل التراكمي للطالب ،وتسجل له فقط ناجح أو راسب.

11

يبت مجلس العمداء في أي مسألة لم ينص عليها في هذه التعليمات.

12

الرئيس وعمداء الكليات والمراكز ذات العالقة ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تطبيق هذه
التعليمات.
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1

اعتبارا
تسمى هذه تعليمات "تعليمات المتحانات اإللكترونية" في جامعة عمان العربية لسنة ،2018
ً
من تاريخ إقرارها.

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية ،حيثما وردت في هذه التعليمات ،المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم
تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة

الرئيس

:

جامعة عمان العربية.

:

عميد الكلية في جامعة عمان العربية.

:

العميد

رئيس القسم
المركز

:
:

المتحانات اإللكترونية :

رئيس جامعة عمان العربية.

رئيس القسم األكاديمي في الجامعة.

مركز الحاسوب والمعلومات في الجامعة.

هي جميع المتحانات التي يتم عقدها بشكل محوسب في

المختبرات المخصصة لذلك.

هو مدرس المساق حسب بيانات نظام القبول والتسجيل وفي

المنسق

:

الطالب

:

وفقا لهذه
هو كل من يخضع ألي امتحان الكتروني يتم عقده ً

المراقب

:

هو كل من يكلف بمراقبة المتحانات اإللكترونية وضمان عقدها

مشرف المختبر

:

حالة وجود مساقات تدرس من قبل أكثر من عضو هيئة تدريس
يتم تسمية المنسق لالمتحان خطيا ويتم إعالم لجنة المتحانات
اإللكترونية باسم المنسق من رئيس القسم أو العميد المعني.

التعليمات.

بشكل سليم وفًقا لهذه التعليمات وحسب الواجبات الموكلة إليه.

هو كل من يكلف باإلشراف على المختبرات التي يتم عقد
المتحانات اإللكترونية بها والقيام بالواجبات الالزمة لضمان

سير تلك المتحانات بشكل سلس وسليم.
لجنة

اإللكترونية

المتحانات :

لجنة تشكل بقرار من رئيس الجامعة بداية كل عام دراسي

لتنظيم ومتابعة المتحانات اإللكترونية ،وتضم اللجنة ممثلين

عن المركز ووحدة القبول والتسجيل والكليات المعنية

بالمتحانات اإللكترونية.
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لجنة

المستوى

امتحانات :

مشرف المتحانات

:

لجنة تشكل بقرار من رئيس الجامعة بداية كل عام دراسي

لتنظيم ومتابعة امتحانات المستوى (لغة عربية ،لغة انجليزية،

حاسوب).

هو كل من يقوم بالعمل على إدارة وإدامة األنظمة الخاصة

بحوسبة المتحانات اإللكترونية واتخاذ كافة الترتيبات الالزمة
لعقدها بشكل آمن وسليم وحسب الواجبات الموكلة إليه.

3

تشمل هذه التعليمات كافة المتحانات اإللكترونية التي يتم عقدها في الجامعة وتلتزم أطراف المتحان

كاف ًة بجميع البنود والعبارات والشروط في هذه التعليمات وجميع أنظمة وتعليمات الجامعة األخرى ذات
العالقة والقوانين ذات الصلة.

4

يتولى المركز من خالل كادره الفني مهمة إدارة المتحانات اإللكترونية التي يتم عقدها من الناحية
الفنية في الجامعة وتوفير البنية التحتية والبرمجيات الالزمة لعقدها بشكل آمن وسليم وضمن أعلى
المعايير الفنية وتوفير ما يلزم لضمان ذلك.

5

تتولى لجنة المتحانات اإللكترونية اإلشراف على عقد المتحانات اإللكترونية وضمان اللتزام بتعليمات
المتحان اإللكتروني.

6

امتحانات المساقات الممكن عقدها الكترونيا هي المتحانات األساسية األول ،الثاني ،النصف فصلي،

النهائي ،المتحانات التكميلية ،امتحانات المستوى ،أية امتحانات أخرى يتخذ القرار بإجرائها بشكل

إلكتروني.

7

يتم جدولة عقد امتحان الكتروني بموجب طلب صادر عن العميد قبل ( )3أيام من انعقاده من خالل
النماذج المعتمدة لدى المركز لهذه الغاية.

8

يجب إخبار المركز عن إلغاء أو تأجيل المتحان قبل ( )24ساعة من الموعد المقرر لنعقاده.

9

يتم توزيع الطلبة بطريقة عشوائية على األجهزة من خالل المنسق والمراقبين ومشرف المتحانات

10

يجب اإلبقاء على ( )%10من إجمالي أجهزة كل مختبر كأجهزة احتياطية تستخدم في حال تعطل أجهزة

وبالتعاون مع مشرفي المختبرات.

الطلبة ويمنع منعا باتا استخدام تلك األجهزة من الطلبة.

11

في حال حدوث عطل فني رئيس أو انقطاع بالتيار الكهربائي يحول دون عقد المتحان واستمرار ذلك
العطل لفترة تزيد عن ( )30دقيقة يتم إلغاء المتحان وإعادة جدولته لحقا.
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12

على المنسق تزويد مشرف المتحانات بقائمة بأسماء الطلبة المحرومين من التقدم لالمتحان قبل
( )24ساعة من انعقاده لتخاذ اإلجراءات الفنية المناسبة.

13

يتم إلغاء المتحان في أي مختبر في حال تأخر المنسق والمراقبين عن وقت بداية المتحان مدة
تتجاوز ربع الساعة على أن تعاد جدولة المتحان الملغى لحًقا.

14

للمنسق تقدير فترة السماح للطلبة المتأخرين للدخول للمختبر المخصص لالمتحان شريطة أل يتداخل
ذلك مع الوقت المسموح عنده خروج الطلبة من المتحان أو أن يتطلب وقتا إضافيا يتجاوز مدة
المتحان األصيل ،وفي جميع الحالت ل يجوز السماح للطالب بالدخول لالمتحان إذا تأخر فترة تجاوزت

( )15دقيقة.

15

على المنسق اللتزام بإدخال أسئلة المتحان بحيث ل تقل عن ( )50سؤال لكل امتحان للمرة األولى

ويتم تعزيزها بالفصول الالحقة بعدد ل يقل عن ( )20سؤال واستبدال بعض السئلة األخرى للوصول

إلى مخزون من األسئلة ،ويجب أن يتم إدخال األسئلة لنظام المتحانات قبل ( )3أيام على األقل من
تاريخ انعقاد المتحان ليتمكن المركز من تنفيذ اإلجراءات الفنية التي تضمن عقد المتحان بشكل آمن

وصحيح .ويجب أن تحقق األسئلة الشروط اآلتية:

أ.

التنوع لقياس المخرجات التعليمية المتوقعة للمساق (المعرفة والفهم ،المهارات العلمية،

ب.

تدرج األسئلة من السهل إلى الصعب لتقيس الفروق الفردية للطلبة ،بحيث تخزن على

المهارات الذهنية ،المهارات العامة األخرى التي تتعلق بالحياة المهنية للطالب).

مجموعات وفًقا لمعامل الصعوبة (مجموعة للطلبة المتوسطين فما دون ،مجموعة للطلبة فوق
المتوسطين ،ومجموعة للطلبة المتميزين).

16

يتم التبليغ عن المشاكل الفنية وقت حصولها مباشرة أثناء المتحان ويتم معالجتها من مشرف
المتحانات ومشرف المختبر بالتنسيق مع المنسق و/أو المراقب وعلى النحو اآلتي:
أ.

محاولة إعادة الطالب إلى النقطة التي وصل إليها وقت حصول الخلل لستكمال امتحانه وإعطائه

ب.

نقل الطالب إلى أحد األجهزة الحتياطية إذا تعذر إصالح جهازه.

ج.

الوقت الكافي

في حال لم تنجح محاولة استكمال المتحان حسب ما هو موضح أعاله لمنسق المتحان اتخاذ

القرار إما بإعطاء الطالب فرصة إعادة المتحان من نقطة البداية وإعطاؤه الوقت الكافي أو

التقدم لمتحان تكميلي لحقا.
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د.

في حال دخول الطالب لالمتحان وحدوث أمر طارئ أدى إلى خروج الطالب من المختبر وانتهاء
المدة المخصصة لالمتحان دون اإلجابة عن جميع األسئلة فيجب إرفاق كتاب رسمي من عميد

الكلية إلجراء امتحان تكميلي للطالب مع تحديد أسباب إجراء المتحان التكميلي وحسب النماذج

المعتمدة لدى المركز.

17

على الطالب التأكد من إنهاء امتحانه وتسليم إجاباته من خالل ظهور رسالة على جهازه تفيد بذلك أو
فور ويتحمل الطالب المسؤولية الكاملة في حال مغادرته مكانه قبل إنجاز المطلوب.
ظهور نتيجته ًا

18

في حال تبين عدم ترصيد عالمة الطالب بعد انتهاء المتحان يتم اتخاذ ما يأتي:
أ.

يقوم مشرف المتحانات بالتحقق فنيا وبالتنسيق مع المنسق عن سبب عدم ترصيد عالمة
الطالب بعد انتهاء المتحان وتبيان فيما إذا كان ذلك نتيجة خلل فني أو نتيجة خطأ شخصي

19

من الطالب.

ب.

في حال تم التأكد أن عدم ترصيد نتيجة الطالب كان نتيجة خلل فني ل يمكن معالجته فمن حق

ج.

يتم دائما ترصيد واعتماد نتيجة المتحان األحدث في حال تم إعادة المتحان وألسباب مبررة.

الطالب الحصول على فرصة الخضوع لمتحان تكميلي وبالطريقة التي يقررها المنسق.

ل يجوز إدخال الطلبة إلى المختبر ألداء المتحان اإللكتروني إل بوجود المراقبين أو المنسق لذلك
المتحان.

20

يتم الحتفاظ بنسخة من بيانات المتحانات ونتائجها على النظام لمدة عامين دراسيين.

21

تطبق أنظمة الجامعة وتعليماتها على حالت الغش التي يتم اكتشافها أثناء انعقاد المتحانات
اإللكترونية.

22

يتوجب على الطالب ما يأتي:
أ.

ب.

التواجد في محيط المختبر قبل بدء المتحان.

ج.

إحضار البطاقة الجامعية أو هوية الحوال المدنية وإبرازها عند الطلب.

ه.

اللتزام التام بكافة التعليمات واإلرشادات التي يصدرها له المنسق والمراقبون قبل وأثناء انعقاد

و.

التأكد من تسليمه إلجاباته وإنهائه لمتحانه بشكل صحيح من خالل انتظار نتيجته الفورية أو

ز.

معرفة البيانات الخاصة بالمساق كرقم المساق ورقم الشعبة واسم المدرس.

د.

101 125

اللتزام بالجلوس على الجهاز الذي يحدده المراقبون في المختبر.

اإلبالغ فو ار عن أي خلل فني وعدم النتظار لحين انتهاء المتحان.

المتحان.

ظهور رسالة من النظام تؤكد إنهائه لالمتحان بشكل سليم.

23

يحظر على الطالب ما يأتي:
أ.

24

التزاحم على األبواب والدخول بشكل غير منظم وعليه استخدام الجهاز المخصص له فقط.

ب.

إدخال أوراق أو كتب أو أجهزة خلوية أو وســــــائل مســــــاعدة إل في الحالت التي يســــــمح بها

ج.

تناول الطعام أو الشراب في مختبرات الحاسوب المخصصة لعقد المتحانات.

د.

مجددا إلى قاعة المتحان في حال مغادرته لها بعد بداية المتحان إلّ في حالت
الدخول
ً
يسمح بها المنسق.

المنسق.

يتوجب على المنسق ما يأتي:
أ.

ضــمان إدخال أســئلة المتحان على نظام المتحانات من خالل الوســائل التي يوفرها له النظام

ب.

اللتزام بوقت بداية المتحان ونهايته المجدولين مسبقا.

ج.

قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد والمتحان في األقل.

بعد قيام مشرف المتحانات بإنشاء المتحان فيتوجب على المنسق مشاهدة المتحان بصيغته

النهائية ثم اعتماده بالتنســــــــيق مع مشــــــــرف المتحانات قبل ( )24ســــــــاعة من موعد انعقاد
المتحان.

د.

توقيع الطلبة على قائمة الحضور والغياب الورقية ثم مقارنتها مع قائمة أسماء المتقدمين

لالمتحان التي سيقوم المركز بتزويدها للمنسق بعد انتهاء المتحان وتسليم النتائج ،للتحقق
من تطابق القائمتين.

25

يتوجب على مشرف المتحانات ما يأتي:
أ.
ب.
ج.

إدارة وإدامة عمل األنظمة الخاصة بالمتحانات اإللكترونية بطريقة آمنة وفعالة.

متابعة صالحية األجهزة في المختبرات وكفاءتها للعمل بالتعاون مع مشرفي المختبرات.

في حال توفر اإلمكانية الفنية يجب ان يقوم مشرف المتحانات باعتماد نقل العالمات بشكل

أتوماتيكي لقاعدة بيانات التسجيل بحيث تظهر للمدرس وللطلبة عبر البوابة اإللكترونية ألنظمة

الجامعة .أما في حالة عدم توفر اإلمكانية الفنية لعتماد ونقل العالمات بشكل أتوماتيكي فعلى
مشرف المتحانات تسليم نتائج المتحان لمنسق المساق خالل ( )48ساعة من إجراء المتحان

د.
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من خالل البريد اإللكتروني الرسمي لمنسق المساق وترسل نسخة من النتائج لعميد الكلية.

يقوم مشرف المتحانات بإنشاء المتحان بحيث تكون عملية سحب األسئلة من بنك األسئلة

بشكل عشوائي.

26

يتوجب على مشرف المختبر ما يأتي:
أ.

ب.

المساعدة في عملية إدخال الطلبة إلى المختبرات وإرشادهم إلى المكان المخصص لهم.

د.

التعامل مع كافة المشاكل الفنية أثناء انعقاد المتحان.

ج.

27

إدامة عمل األجهزة المستخدمة في المختبرات والتأكد من صالحيتها قبل كل امتحان.

التعاون التام مع منسق المتحان والمراقبين ومشرف المتحانات إلنجاح المتحان.

يتوجب على المراقب ما يأتي:
أ.

ب.
ج.

د.

ه.
و.

اإلشراف المباشر على عملية دخول الطلبة وخروجهم ضمن الفترات الزمنية المسموح بها.

التأكد من جلوس الطلبة في األماكن المخصصة لهم مسبقا.

التأكد من هوية الطالب من خالل بطاقته الجامعية أو أي إثبات شخصية رسمي كالبطاقة
الشخصية ومطابقته مع اسم الطالب على شاشة المتحان اإللكتروني.

التعامل مع محاولت الغش واتخاذ اإلجراءات بحق مرتكبيها بالتنسيق مع منسق المتحان.

عدم مغادرة المختبر وضرورة التواجد فيه لغاية خروج آخر طالب.

ترصيد حضور وغياب الطلبة على قائمة الحضور والغياب الورقية التي يتم تزويده بها من

خالل منسق المساق وتوقيع الطلبة على حضورهم لالمتحان ،لمطابقتها مع أسماء الذين تقدموا

لالمتحان.

28

في حال عقد امتحان تكميلي فعلى المنسق تزويد مشرف المتحانات بقائمة بأسماء الطلبة الذين
سيتقدمون لالمتحان التكميلي مرفقة مع الطلب الصادر من العميد حسب النماذج المعتمدة في المركز

لهذه الغاية ،ويكون تقديم النموذج وقائمة األسماء قبل ( )3أيام من موعد المتحان.

29

يجب أن يتوفر لكل امتحان إلكتروني يعقد في مختبر مراقبين يتم تسميتهما من طرف الكلية المعنية
بالمتحان.

30

ل يجوز اإلفصاح عن البيانات المتعلقة بالمتحانات لجلسات سابقة إل بموجب طلب خطي من العميد
أو رئيس القسم المعني.

31

تطبق جميع التعليمات الواردة في تعليمات المتحانات اإللكترونية على امتحانات المستوى لدرجة
البكالوريوس (اللغة العربية ،اللغة اإلنجليزية ،الحاسوب) ويؤخذ بعين العتبار الخصوصيات اآلتية:

أ.
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تتولى لجنة امتحانات المستوى اإلشراف على ما يأتي:

.1

متابعة امتحانات المستوى.

.2

إعادة النظر باألسئلة الموجودة في بنك األسئلة الخاص بتلك المتحانات من حيث

.3

التنسيق مع الجهات ذات العالقة ألغراض حجز المختبرات إلجراء امتحانات المستوى.

اإلضافة والتعديل والحذف.

ب.

يسلم المركز قائمة بأسماء الطلبة الذين سيتقدمون لمتحان المستوى مع النموذج المعتمد لدى

ج.

تعقد امتحانات المستوى بشكل مستمر من بداية تسجيل الطلبة الجدد ولغاية انتهاء فترة

المركز والخاص بحجز المتحانات اإللكترونية.
مناسبا.
وفقا لما تراه اللجنة
التسجيل ً
ً

32

يقوم مشرف المتحانات بما يأتي:
أ.

تسليم نتائج امتحانات المستوى لرئيس اللجنة خالل ( )48ساعة من إجراء المتحان من خالل

ب.

عكس نتائج امتحانات المستوى بشكل أتوماتيكي على قاعدة بيانات التسجيل فور توفر اإلمكانية

البريد اإللكتروني الرسمي المعتمد لهذه الغاية.

الفنية لذلك.

33

34

يتوجب على كل من لجنة المتحانات اإللكترونية ولجنة امتحانات المستوى ما يأتي:
أ.

متابعة تنفيذ واللتزام بما جاء من تعليمات لالمتحانات اإللكترونية وامتحانات المستوى كل

ب.

رفع تقرير فصلي لرئيس الجامعة بأي مالحظات حول سير المتحانات اإللكترونية وامتحانات

ج.

عقد اجتماع في بداية كل فصل دراسي لتوزيع المهام والمسؤوليات حسب ما جاء في تعليمات

حسب مسؤولياته.

المستوى في الجامعة.

المتحانات اإللكترونية وضمان اللتزام بما جاء فيها.

يبت مجلس العمداء في األمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وفي اإلشكالت التي تنشأ
عن تطبيقها.

35

رئيس الجامعة والعمداء ومدير مركز الحاسوب والمعلومات ومدير القبول والتسجيل ولجنة المتحانات

اإللكترونية ولجنة امتحانات المستوى والمسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات كل حسب مسؤولياته.

104 125

1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات المركـــز الصحي" في جامعة عمان العربية لسنة  ،2021ويعمل بها من
تاريخ إقرارها.

2

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
الجـامعـة

:

جامعة عمان العربية.

الرئيـــس

:

رئيس الجامعة.

المـديــر

:

مدير المركز.

المشتــرك

:

كل مشترك بالتأمين الصحي من الطلبة والعاملين في الجامعة بموجب

المنتفــع

:

كل من يحق له النتفاع من التأمين الصحي من عائالت العاملين في

المعاَلجــة

:

الخدمات الصحية التي تقدم للمشترك والمنتفع ،وتشمل المنافع المغطاة

المركز

الشعبة

3
4

:
:

المركز الصحي.

شعبة إداري داخل المركز.
أحكام هذه التعليمات.

الجامعة بموجب أحكام هذه التعليمات.

كافة حسب عقد التأمين الجماعي المعمول به في الجامعة.

إداريا بالرئيس مباشرة.
يعد المركز وحدة إدارية من وحدات الجامعة ،ويرتبط ً
أ.
ب.

يستفيد المشتركون والمنتفعون في الجامعة من المعالجة حسب شروط اتفاقية التأمين الصحي
الموقعة بين الجامعة وشركة التأمين واستثناءاتها.

يتحمل الموظف أقساط التأمين الصحي للمنتفعين من أفراد عائلته ،وعلى حسابه ،وحسب
اتفاقية التأمين الموقعة بين الجامعة وشركة التأمين.

5

أ.

مجلســــا يســــمى "مجلس المركز" ل يزيد
يشــــكل الرئيس بعد الســــتئناس برأي مجلس العمداء
ً
عدد أعضـــــائه على ( )7ســـــبعة أعضـــــاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم الرئيس من داخل
رئيسا للمجلس.
الجامعة ومن خارجها لمدة سنة قابلة للتجديد ،كما يختار الرئيس من بينهم ً
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ب

يجتمع المجلس مرة واحدة في األقل كل ثالثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على
دعوة من رئيس المجلس أو من ينيبه.

6

يتولى مجلس المركز المهام اآلتية:
أ.

إقرار خطة العمل السنوية للمركز.

ب.

إعداد الخطط الستراتيجية لتطوير المركز ومتابعتها بالجامعة.

د.

اإلشراف على متابعة تنفيذ وتجديد عقود برنامج التأمين الجماعي مع شركة التأمين المعتمدة،

ج.

واتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوصها.

ه.

التنسيب إلى الرئيس بتشكيل لجنة تأمين الصحي لمتابعة برنامج التأمين الجماعي مع شركة

و.

محليا.
التصال بالجهات المعنية داخل الجامعة وخارجها لتفعيل دور المركز وتقديم خدماته ً

ز.

ح.

ط.

التأمين المعتمدة.

مناقشة حاجات المركز من الكوادر البشرية واإلدارية وتحديد متطلبات تأهيلهم وتدريبهم والنظر
في هيكله التنظيمي.

إبداء الرأي في الموضوعات التي يعرضها عليه مدير المركز ذات الصلة بأهداف المركز.
النظر في أي أمور ذات صلة بأهداف المركز يعرضها رئيس المجلس.

7

يقوم مدير المركز بالمهام والصالحيات المنصوص عليها في الوصف الوظيفي المعتمد.

8

يتم تعيين الكادر اإلداري للمركز حسب أنظمة الجامعة وتعليماتها.

9

يراعى في اعتماد اإلجازات المرضية التعليمات اآلتية:
أ.

ب.

أن تقدم طلبات اعتماد اإلجازات المرضية إلى المركز خالل أيام الدوام الرسمي.

أن تكون اإلجازة المرضية صادرة عن أطباء الطوارئ واألخصائيين بالمستشفيات والعيادات
للحالت الطارئة بموجب تقرير طبي مختوم.

ج.

تعتمد النسخة األصلية فقط للتقارير على أن تقدم إلى المدير خالل ( )72ساعة من تاريخ

د.

يتم تنظيم مدة اإلجازات المرضية للعاملين في الجامعة حسب أحكام قانون العمل األردني الساري

ه.
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النظر في موازنة المركز والتقرير السنوي ورفعها إلى رئيس الجامعة.

صدورها.
المفعول.

ل يجوز تجميع اإلجازات المرضية ،ويتم اعتماد آخر إجازة مرضية فقط.

10

يبت مجلس العمداء في الحالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

11

المجلس والمدير مسؤولن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات خدمات المكتبة في جامعة عمان العربية لسنة  ،"2021ويعمل بها من
تاريخ إقرارها.

2

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:
الجامعة

:

جامعة عمان العربية.

المكتبة

:

مكتبة الجامعة.

الرئيس
العميد

المدير

المساقات

:

رئيس الجامعة.

:

عميد الكلية أو أي عميد في الجامعة.

:

الكتب والدوريات والرسائل الجامعية والمساقات السمعية والبصرية

:

المكتبية

مدير المكتبة.

والمصادر اإللكترونية.

3

تقوم المكتبة بشراء نسختين أو ثالث نسخ من كل كتاب ،بتنسيب من العميد وموافقة الرئيس.

4

يتم الشتراك بالدوريات وقواعد البيانات اإللكترونية من خالل التنسيق مع المدير والعمداء وبموافقة
الرئيس.

5

تتم إعارة الكتب كما يأتي:
ب.

اسيا.
كتابا لمدة ل تتجاوز ً
فصال در ً
تعير المكتبة عضو هيئة التدريس (ً )20
تعير المكتبة الموظف بالجامعة ( )5كتب لمدة أسبوعين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

أ.

د.

تعير المكتبة طالب البكالوريوس ( )3كتب لمدة أسبوعين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

ج.

ه.
و.

ز.

107 125

تعير المكتبة طالب الماجستير ( )6كتب لمدة أسبوعين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

تعير المكتبة طالب الدبلوم العالي ( )5كتب لمدة أسبوعين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

يستفيد أعضاء مجلس األمناء في الجامعة من الخدمات التي تقدمها المكتبة باستعارة ( )5كتب

لمدة ثالثة أسابيع.

تتم إعارة الكتب لطلبة الجامعة بموجب هوية موحدة تصدرها عمادة شؤون الطلبة ،ول يجوز
استعمال هذه الهوية إل من قبل صاحبها.

ح.

للمدير الحق في المتناع عن إعارة أي مساق مكتبي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ط.

للمدير الحق في استرجاع اي كتاب معار قبل انتهاء مدة إعارته إذا رأى ضرورة لذلك.

ي.

يتم وضع الكتاب على رف الحجز بطلب من أعضاء الهيئة التدريسية وتعار الكتب الموضوعة

على رف الحجز إعارة ليلية تبدأ قبل نصف ساعة من انتهاء الدوام الرسمي وتنتهي بعد نصف

ساعة من بدأ دوام اليوم التالي .ويستطيع الطلبة مطالعة ما هو موجود على رف الحجز داخل

المكتبة او استنساخ اجزاء منها بما ل يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية.

6

أ.
ب.

7

ل يجوز إعارة المراجع والرسائل الجامعية والدوريات واألقراص واألشرطة الممغنطة إل في حالت
خاصة يقررها المدير.

يجوز إعارة رسالة واحدة فقط ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة لمدة أسبوع فقط.

في حال التأخير في إعادة الكتب المعارة خالل المدة المحددة أو عدم تجديد إعارتها حسب األصول:
أ.

ب.

ج.

ُيحرم الطالب من اإلعارة لحين زوال السبب.
يغرم الطالب ( )100فلس عن كل يوم تأخير ،على أل تزيد الغرامة عن المساق المكتبي الواحد
للفصل الواحد عن ( )10دنانير ،ويتم تحصيل الغرامات المالية عن طريق دائرة الشؤون المالية

في الجامعة.

إذا فقد المستعير أي مساق مكتبي أو أعاد المساق المكتبي بحالة غير سليمة للمكتبة ولم
يتمكن من توفير نسخة أصلية بديلة للمكتبة يغرم ضعفي سعر تكلفة الكتاب وتكلفة التجليد

وغرامات التأخير إن وجدت.

8

للرئيس الحق في اإلعفاء الكلي من غرامات التأخير بناء على مبررات خطية يقدمها المستعير للمدير
ويقبلها الرئيس.

9

تقدم المكتبة خدمة النسخ اإللكتروني للباحثين من داخل الجامعة بقيمة ( )5دنانير لرسائل الماجستير
و( )10دنانير ألطروحات الدكتوراه ،والباحثين من خارج الجامعة بقيمة ( )10دنانير لرسائل الماجستير

دينار ألطروحات الدكتوراه.
و(ً )20ا
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10

الرئيس والمدير مسؤولن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

11

يبت مجلس العمداء في الحالت التي لم يرد بها نص في هذه التعليمات.

12

تلغي هذه التعليمات جميع األحكام المتعارضة معها ،والواردة في أي تعليمات أو ق اررات سابقة.

1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات مكافحة التدخين" في جامعة عمان العربية لسنة  ،2019ويعمل بها من
تاريخ إقرارها.

2

تهـدف الجامعة إلى خدمة المجتمع األردني وتطويره ،والرتقاء بالمستوى الصحي للمواطن على رأس
هذه الخدمة ،ولعل األسلوب األمثل للمحافظة على صحة اإلنسان هو باعتماد األسلوب الوقائي،

واإلقالع عن التدخين هدف وقائي يجنب المجتمع األمراض والخسائر المالية والنفسية والجامعة تسعى
لتعميق هذا الحس للطلبة والعاملين فيها.

3

يتم تشكيل لجنة تسمى "اللجنة العليا لمكافحة التدخين" لإلشراف على تطبيق هذه التعليمات ،وتتكون
من:

أ.

ب.
ج.

4

دائرة الهندسة والخدمات العامة.
المركز الطبي.

عمادة شؤون الطلبة.

يكون دور اللجنة العليا لمكافحة التدخين كاآلتي:
أ.

.1

تطبيق التعليمات من مشرف النشاط الثقافي والجتماعي ،ومشرف الخدمات الطالبية،

.2

تنظيم المحاضرات والندوات واألبحاث العلمية تتكون من أعضاء الهيئة التدريسية من

.3

ومشرف الخدمات العامة ،واألمن الجامعي ،ولجنة من طلبة الجامعة.

جميع الكليات والمركز الطبي ،وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا ،ويتم تشكيلها
سنويا.
ً

إجراء ومتابعة ووضع البرامج لمكافحة التدخين ،باإلضافة إلى إجراء التصالت

والمراسـالت مع الجهات الدولية والوطنية الداعمة بهدف الحصول على الدعم المادي
ب.

5
6

والفني واإلعالمي.

يحق للجنة تشكيل لجان في الكليات والدوائر اإلدارية.

متدرجا لمكافحة التدخين حسب الالئحة اإلجرائية المرفقة.
أسلوبا
تعتمد الجامعة
ً
ً
أ.

يمنع التدخين في األماكن العامة ،والكليات ،وقاعات الجتماعات ،والمكاتب اإلدارية ،والصالة
الرياضية ،والمرافق العامة ،واألماكن المغطاة.
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ب.

التدخين في األماكن غير المسموح بها مخالفة لتعليمات وأنظمة الجامعة ،وتطبق بحق
المخالفين التعليمات التأديبية ذات العالقة.

7

تعزيز لنشر ثقافة منع
ًا
وضع لوحات إجرائية لحقة تنطوي على تنبيه وتحذير وغرامة لمخالفي التدخين

8

تنظر لجنة قضايا الطلبة في حالت مخالفة تعليمات مكافحة التدخين وتطبق العقوبات التأديبية حسب

التدخين.

التدرج اآلتي:

أ.

ب.
ج.

9

(للمرة األولى) توقيع تعهد خطي بعدم التكرار (تنبيه).

(للمرة الثانية) حرمان الطالب من المتيازات المالية التي منحتها الجامعة كاف ًة (إنذار أول).
في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يحال الطالب إلى مجلس تأديب الطلبة.

تنظر اللجنة العليا في حالت مخالفة تعليمات مكافحة التدخين ألعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية
وتطبق العقوبات التأديبية حسب التدرج اآلتي:

أ.

10

(للمرة األولى) توقيع تعهد خطي بعدم التكرار.

ب.

(للمرة الثانية) دفع غرامة مالية مقدارها  20دينار.

ج.

دينار.
في حال تكرار المخالفة ألكثر من مرتين تدفع غرامة مالية مقدارها ً 50ا

رئيس الجامعة والعمداء وجميع العاملين مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

.1

توزيع رسالة عن أضرار التدخين على أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة في بداية الفصل.

.2

الكتابة في صحف ومجالت الجامعة عن مضار التدخين والتعليمات والعقوبات وآليات التنفيذ.

.3

بنودا من التعليمات والعقوبات لمدة أسبوعين.
تصميم بوسترات وتخطيط كراتين على لوحات اإلعالنات تتضمن ً

.5

حمالت ضبط المخالفين:

.4

ارتداء طلبة وعاملين في الجامعة أوشحة خاصة تحمل عبارات منع التدخين لمدة أسبوع.

أ.

حملة من موظفي عمادة شؤون الطلبة.

ب .حملة من أعضاء األمن الجامعي المناوبين على مدار الساعة.
ج .مراقبو القاعات.

د.
.6
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أي موظف أو عضو هيئة تدريس في الجامعة.

يطلب من الطالب المخالف هويته ويكتب بذلك إلى عميد شؤون الطلبة.

.7

خطيا بعدم التكرار (تنبيه) ،و(للمرة الثانية) حرمان الطالب من المتيازات المالية
يوقع الطالب (للمرة األولى) ً
تعهدا ً
التي منحتها الجامعة كافة (إنذار أول) ،وفي حال تكرار المخالفة الثانية يحال الطالب إلى مجلس تأديب الطلبة.

.8

يتم إعالم دائرة الشؤون المالية وكلية الطالب المعني ومدير القبول والتسجيل والعميد /المدير المعني بالعقوبة.

.1

رفع شعار "نحو جامعة خالية من التدخين".

.2

.3

الطلب من كل طالب مقبول في الجامعة التوقيع على تعهد "عدم التدخين".

وضع لوحة في مكان بارز عند مدخل الطلبة تحمل عبارة "جامعة بدون تدخين" وتوضع لوحات مشابهة داخل
الجامعة.

.4

تخصص صفحة في كل عدد من صحف ومجالت الجامعة تتضمن مقالت وعبارات توعية بأضرار التدخين باإلضافة

.5

تخصيص أماكن للتدخين تحددها دائرة الهندسة والخدمات العامة.

.6

يمنع بيع الدخان في أماكن البيع داخل الحرم الجامعي.
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إلى إقامة المعارض والبوسترات.

1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات صندوق تشغيل طلبة بكالوريوس" في جامعة عمان العربية لسنة ،2020
ُ

2

يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على

اعتبار من تاريخ إقرارها.
ًا
ويعمل بها

غير ذلك:
الجامعة

:

رئيس الجامعة.

المجلس

:

العميد

:

الرئيس
العمادة

:

الصندوق

:

الطالب

:

اللجنة

3

:

جامعة عمان العربية.

:

مجلس العمداء.

عميد شؤون الطلبة.

عمادة شؤون الطلبة.

صندوق تشغيل الطلبة.

لجنة صندوق تشغيل الطلبة.
كل طالب بكالوريوس منتظم بالدراسة في الجامعة.

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى صندوق تشغيل الطلبة ،ويهدف إلى ما يأتي:
أ.

توفير فرص العمل للطلبة داخل الجامعة.

ب.

تدريب الطلبة في مجالت تخصصاتهم.

د.

ترسيخ العمل كقيمة اجتماعية بين الطلبة.

ج.

المساهمة في توفير احتياجات الجامعة من القوى البشرية العاملة.

4

تتألف موازنة الصندوق من المنح والتبرعات من داخل الجامعة أو خارجها ومن المخصصات التي

5

يشكل المجلس لجنة في بداية كل عام جامعي تسمى "لجنة صندوق تشغيل الطلبة" وتتكون من:

يقررها الرئيس كموازنة للصندوق من موازنة العمادة.

أ.

ب.

عضو هيئة تدريس يختاره الرئيس.

د.

العميد /المدير الجهة المعنية.

ج.

ه.
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رئيسا.
عميد شؤون الطلبةً /
مدير دائرة الشؤون المالية.

رئيس شعبة الخدمات الطالبية /أميًنا للسر.

6

تكون إجراءات التشغيل للطلبة كما يأتي:
أ.

تحدد اللجنة مجالت العمل للطلبة في الجامعة ،واألجرة المقـررة لكـل عمـل فـي بدايـة كـل فصـل
دراسـي ،آخـذة بعـين العتبـار طلبـات العمـداء والمــديرين ،مع إعطاء األولوية للعمل في مجالت

ب.
ج.
د.

ه.
و.

ز.

ح.

7

ل يجـوز أن تزيـد سـاعات العمـل المقـررة لكـل طالـب على ( )15سـاعة فـي األسـبوع ،وعلى

شهريا ،لقاء أجر مقداره دينار أردني واحد للساعة الواحدة.
( )50ساعة
ً
تبلـغ الكليـات والوحـدات اإلداريـة اللجنة قبـل بـدء الفصـل الدراسـي بأعــداد الطلبــة الــذين ترغــب
فــي تشـــغيلهم ،وعــدد الســاعات المقترحــة للتشــغيل ،والشروط الواجب توافرها في الطالب.
يتم تشغيل الطلبة المتقدمين بطلبات تشغيل بتنسيب من اللجنة وقرار من المجلس.

تحـدد اللجنـة مواعيـد تقـديم طلبـات التشـغيل ،وتقـوم العمادة بـاإلعالن للطلبة عن فرص التشغيل
المتوافرة في الكليات والوحدات اإلدارية.

تقوم شعبة الخدمات الطالبية بتصنيف هذه الطلبات ،حسب المجالت المختارة وتدقيقها.

يتم التنسيق بين العمادة ودوائر الجامعة المختلفة ،لتوزيع الطلبة للعمل في دوائر الجامعة
ضمن الختصاصات المطلوبة.

يتم اإلعالن عن أسماء الطلبة الذين تم ترشيحهم للعمل على لوحة اإلعالنات بالعمادة.

استنادا على طلب يقدمه للعمادة في ضوء احتياجات الجامعة في
يتم تشغيل الطالب في الجامعة
ً
استنادا للشروط اآلتية:
المواعيد التي تحددها اللجنة ،وتبت اللجنة في هذا الطلب
ً
أ.

ألّ يكون قد صدرت بحق الطالب أي عقوبة تأديبية مــن درجــة إنــذار أول فمــا فــوق ،فــي أي

ب.

ألّ يقل المعدل التراكمي عن ( 3.0من .)4.0
أل يكون حاصال على خصم قدره ( )%50فما فوق.

ج.

د.

من الفصلين السابقين لتاريخ تقديم الطلب.

مسجال في الجامعة عبئا دراسيا ل يقل عن الحد الدنى المنصوص عليه في
أن يكون الطالب
ً
تعليمات منح درجة البكالوريوس.

هـ.

أن يكون قد أنهى دراسة ثالثين ساعة معتمدة في األقل بنجاح (أي مستوى سنة ثانية فما

و.

أل يكون موظًفا لدى جهة رسمية أو خاصة.

ز.

8

التحليل الحصائي والترجمة وال .Call Center

فوق).

أل يجمع بين طلب المنحة وطلب التشغيل في الفصل الواحد.

تقدم اللجنة تقريًار في نهاية العام الجامعي للمجلس يتضمن اإليرادات والمصروفات وعدد الطلبة الذين
استفادوا من الصندوق.
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9

أ.

من أجل صرف استحقاقات الطالب ،تزود الوحدات األكاديمية اإلدارية التي يعمل بها الطالب
العميد بنموذج التشغيل الخاص ،في نهاية كل شهر ،ويوضح فيه ما يأتي:

.1

.3

البرنامج األسبوعي للعمل مع بيان عدد الساعات األسبوعية التي اشتغلها الطالب.

.4

تقييم أداء الطالب.

ب.
ج.

تدقق شعبة الخدمات الطالبية جداول العمل األسـبوعية ،وترسـلها للـدائرة الماليـة فـي نهاية كل

عن العمل مع بيان تاريخ الستنكاف أو النقطاع.

شهر ،لصرفها لمستحقيها ،مع الحتفاظ بنسخ من هذه الجداول في ملـف خاص بشعبة

الخدمات الطالبية.

يدفع للطالب أجور ساعات عمله في حال انتهائه من المهمة الموكلة له.

يتم توقيف الطالب عن العمل في الحالت اآلتية:
أ.

ب.
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.2

طبيعة العمل.

تقوم الكلية أو الدائرة التي يعمل فيها الطالب بإبالغ العمادة في حال استنكافه أو انقطاعه

د.

10

مكان عمل الطالب.

صدور أي عقوبة تأديبية بحقه.

إذا قصر في القيام بالواجبات المكلف بها أو الموكلة له.

11

بناء على تنسيب من العميد وقرار الرئيس.
تتولى دائرة الشؤون المالية بالجامعة صرف أجور التشغيل ً

12

يصدر المجلس الق اررات الالزمة لتطبيق أحكام هذه التعليمات.

13

يبت المجلس في الحالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

14

تلغي هذه التعليمات أي تعليمات و/أو ق اررات سابقة ذات صلة بعد إقرارها من الجهات المختصة.

15

عمداء الكليات وعميد شؤون الطلبة مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

صادرة عن مجلس العمداء بموجب قرار رقم ( (2016/12 /151بتاريخ 2016/12 /27

1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات التدريب الميداني لطلبة مرحلة البكالوريوس في جامعة عمان العربية"
استنادا ألحكام المادة ( )4من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في
الصادرة عن مجلس العمداء
ً
جامعة عمان العربية ،ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس العمداء.

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
الجامعة:

الرئيس:
الكلية:

القسم:

اللجنة:

المشرف األكاديمي:

المدرب الميداني:
الطالب المتدرب:

3

جامعة عمان العربية.

رئيس الجامعة.

أي كلية في الجامعة.

القسم األكاديمي في الكلية المعنية.
لجنة التدريب الميداني في القسم.

هو عضو هيئة التدريس المكلف باإلشراف على الطلبة المتدربين.

هو الشخص المؤهل بتدريب الطلبة في المواقع الميدانية

المعتمدة.

طالب الكلية المعنية الذي اجتاز عدد الساعات المعتمدة المطلوبة
للتدريب ،بما ل يقل عن ( )%75من خطته الدراسية.

تهدف عملية التدريب الميداني إلى إكساب الطالب معرفة مهارية من خالل التدريب في المؤسسات
العامة أو الخاصة المعتمدة العاملة في مجال تخصصه.

4

يشكل القسم لجنة للتدريب الميداني من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس ،إضافة إلى نائب عميد الكلية
المعنية ،وذلك في بداية كل عام جامعي ،وتتولى اللجنة المهام اآلتية:
أ.

ب.

اإلعالن للطلبة عن المواقع المعتمدة للتدريب الميداني.

د.

اعتماد خطة البرنامج التدريبي للطالب.

ج.

ه.

و.
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تحديد اعتماد مواقع التدريب الميداني.

توزيع الطلبة على المشرفين األكاديميين أو المدربين.

اعتماد التقارير الدورية والنهائية للتدريب الميداني للطلبة.

التنسيب باعتماد تقييم الطالب في مساق التدريب الميداني إلى المجالس المختصة.

5

تعتمد آلية إجراء التدريب الميداني وتنفيذه وعدد الساعات المعتمدة له ومدته وفًقا للخطة الدراسية

6

مهام المشرف األكاديمي:

المعتمدة للتخصص.

أ.

7

ب.

عد لهذه الغاية.
إعداد برنامج العمل الميداني للطالب على نموذج ُم ّ
متابعة الطالب المتدرب في مواقع التدريب ومتابعة نشاطه التدريبي في أثناء مدة التدريب.

ج.

استالم تقارير الطلبة المتدربين.

مهمات المدرب الميداني:
أ.

تنفيذ البرنامج الخاص بالطالب المتدرب.

ب.

متابعة تطبيق الطالب لبرنامج العمل التدريبي وتزويده بالنصح ومساعدته في توفير كل ما

ج.

مساعدة الطالب المتدرب في التغلب على الصعوبات والمشكالت التي تواجهه في أثناء مدة

د.

عاما للطالب المتدرب ،والمشكالت التي
إعداد تقرير في نهاية مدة التدريب يتضمن
تقييما ً
ً
واجهها والمقترحات الضرورية لتطوير العملية التدريبية وفق خطة التقييم أو عقد امتحان حسب

يحتاج إليه لضمان إكساب المهارات الواردة في برنامجه التدريبي.
التدريب ،وتقديم الحلول المناسبة لها.

خطة المساق.

8

أماكن التدريب:
يحق للطالب إجراء التدريب من خالل الجامعة داخل األردن أو خارجه ،على أن يتم اعتماد موقع

التدريب الميداني ،وبرنامج العمل التدريبي مسبًقا (قبل شهر من موعد التدريب على األقل) من قبل

اللجنة.

9

الحضور والمواظبة:
يلتزم الطالب أثناء مدة التدريب بأنظمة الجامعة وقوانينها وتعليماتها ،وتعليمات المؤسسة التي يتدرب
فيها.

10

إذا تغيب الطالب بعذر يقبله عميد الكلية قبل استكمال مدة التدريب فعليه استئناف تدريبه بعد زوال
العذر على ألّ تتعدى مدة الغياب المدة المنصوص عليها في التعليمات المعمول بها في الجامعة.

11
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معتمدا من المشرف األكاديمي والمدرب الميداني عن تدريبه الميداني للجنة
فنيا
ًا
يقدم الطالب
ً
تقرير ً
في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إنهاء تدريبه وفق نموذج ُمعتمد من الكلية.

12

يتم احتساب العبء التدريسي للمشرف األكاديمي حسب األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

13

أ.

تؤمن الجامعة وسيلة نقل للمشرف األكاديمي وللطلبة المتدربين إلى مواقع التدريب الميداني.

ب.

وبناء على
إذا لم توفر الجامعة وسيلة نقل للمشرف األكاديمي يصرف له بقرار من الرئيس،
ً
وفقا
توصية من عميد الكلية ،وبتنسيب من القسم بدل مواصالت على نموذج ُمعد لهذه الغايةً ،

للتشريعات الناظمة.

14

بعد إنهاء الطالب برنامجه التدريبي يتم تقييمه من اللجنة وبحضور المشرف األكاديمي ،وتكون النتيجة
وفًقا ألساليب التقييم المعتمدة.
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15

عمداء الكليات ورؤساء األقسام مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات وأي جهة ذات عالقة.

16

يبت مجلس العمداء في الحالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.

17

تلغى أي تعليمات أو ق اررات أخرى سابقة تتعارض مع ما ورد في هذه التعليمات.

1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات مشروع التخرج لطلبة مرحلة البكالوريوس في جامعة عمان العربية"
استنادا ألحكام المادة ( )4من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في
الصادرة عن مجلس العمداء
ً
جامعة عمان العربية ،ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس العمداء.

2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:
الجامعة

الرئيس
الكلية

القسم

اللجنة

:

جامعة عمان العربية.

:

أي كلية في الجامعة.

:
:
:

المشرف األكاديمي :

رئيس الجامعة.

القسم األكاديمي في الكلية المعنية.

لجنة مشروع التخرج في القسم.

هو عضو هيئة التدريس المكلف باإلشراف على الطلبة.

3

يقدم الطالب مشروع التخرج أو البحث في أحد مجالت تخصصه.

4

يجب أن يحتوي مشروع التخرج على فكرة تكون عبارة عن مشكلة تواجه المجتمع المحلي أو من
مقتضيات التطوير البحثي بحيث يتطلب المعرفة اإلدارية والعقلية النقدية والمنهجية العلمية كسبيل
لحل المشكلة.

5

يشترط التسجيل للمشروع أن يكون الطالب في مستوى السنة الرابعة ،أو أنهى  90ساعة معتمدة كحد
أدنى.

6

بعد إتمام عملية التسجيل لمساق المشروع:
أ.

يتم تحديد أعضاء فريق المشروع بحيث ل يزيد على ثالثة طالب.

ب.

يقوم فريق البحث بتقديم نبذة عن المشروع ( )proposalخالل الشهر األول من الفصل الدراسي

ج.
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بحيث يحتوي على أسماء أعضاء الفريق .ومجال الهتمام ،وفكرة المشروع (المشكلة المراد

حلها).

يتم تعيين مشرف من قبل القسم للفرق المتقدمة.

7

الطالب هو المسؤول الوحيد عن مشروعه ،ويقوم المشرف بدور التوجيه فقط للطالب ،ول يتحمل أي
مسؤولية عن الصياغة أو األداء للمشروع.

8

كل طالب في الفريق مسؤول بشكل كامل عن كل ما يرد في المشروع.

9

على الطالب اللتزام باألسس والتوجيهات وبذل الجهد من أجل النجاح في المشروع وعدم الرسوب.

10

أسبوعيا ولمدة ساعة على األقل ،بحيث يناقش ما توصل إليه
يلتقي المشرف مع فريق البحث لقاء
ً
فريق البحث وحل المشاكل التي تواجههم أثناء التقدم في مفاصل البحث مثل (كيفية تحديد المشكلة،

11

تعامل اللقاءات مع المشرف مثل المحاضرات في المساقات ألغراض الحضور والغياب.

12

يتم تسليم المشروع في المواعيد التي يحددها القسم.

13

تتم مناقشة المشاريع الجاهزة في نهاية الفصل الدراسي ،وتمنح عالمة غير مكتمل للمشاريع غير

كيفية تحديد أسئلة البحث ،كيفية تحديد األهداف.)...

الجاهزة ،وتعامل وفًقا للقوانين المعمول بها في الجامعة.

14

يتم تحديد مواعيد تسليم المشاريع ومناقشتها حسب ما يحدده القسم ،ويعامل تجاوز هذه المواعيد
معاملة المتحانات النهائية وفًقا للقوانين المعمول بها في الجامعة.

15

يسلم الطلبة ثالث نسخ من المشروع ألغراض المناقشة.

16

يتم اختيار ثالثة مناقشين على األقل ويكون المشرف أحد هؤلء الثالثة.

17

مناسبا لحضور مناقشة المشروع على أن يتماشى ذلك مع نظام الجامعة.
يمكن للقسم دعوة من يراه
ً

18

مشرف المشروع هو المسؤول عن تنظيم المناقشة ،وتكون كما يأتي:
أ .يقوم الطلبة بعرض ومناقشة المشروع أمام لجنة الممتحنين.

ب .تكون فترة عرض المشروع  20دقيقة و  30دقيقة للمناقشة.

19
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يتم تحديد عالمة المشروع باستخدام نموذج العالمات الخاص بذلك.

20

في حالة وجود تعديالت:
أ.

يجب إتمام هذه التعديالت في مدة ل تتجاوز أسبوع من تاريخ المناقشة ،وفي حالة عدم التمكن

من إنجاز هذه التعديالت في الموعد المحدد يعد أعضاء فريق البحث كاف ًة مستنكفين عن

المشروع.
ب.
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تعرض هذه التعديالت على مناقشي المشروع والمشرف.

21

يتم تسليم ثالث نسخ من المشروع للقسم في مدة ل تتجاوز أسبوعين من موعد المناقشة.

22

عمداء الكليات ورؤساء األقسام مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات وأي جهة ذات عالقة.

23

يبت مجلس العمداء في الحالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.

24

تلغى أي تعليمات أو ق اررات أخرى سابقة تتعارض مع ما ورد في هذه التعليمات.
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06-4791400 0799024000
06/ 4791414
P.O Box.2234-Amman 11953-Jordan

521
213
473
480
211
251
331
455
454
155
451
133
467
244

) سناب شات، انستجرام، يوتيوب، تويتر،(الموجودين على المراسالت الرسمية فيسبوك
https://www.facebook.com/aau.edu.jordan
https://www.aau.edu.jo/ar/administrative/deanship-student-affairs/mn-nhn
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