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عمادة القبول والتسجيل

التعليمات

تعليمات منح درجة البكالوريوس

تعليمات رقم ( )2لسنة 2018

املادة (:)3

تعليمات منح درجة البكالوريوس

تطبق ه��ذه التعليمات ىلع طلب��ة الجامعة املس��جلين لنيل
درجة البكالوريوس.

صادرة استنادًا إلى أحكام املادة ( )19من النظام األساسي لجامعة األميرة
سم ّية للتكنولوجيا رقم ( )1لسنة 2005

تعريفات
املادة (:)1
تس��مى هذه التعليمات " تعليمات منح درجة البكالوريوس يف
جامعة األميرة س��م ّية للتكنولوجيارقم ( )2لسنة  ،”2019و ُيعمل
بها اعتبارًا من تاريخ 2019/02/17.
املادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات اآلتية ،حيثما وردت يف هذه التعليمات،
املعاني املخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة ىلع خالف ذلك:
الجامعة :جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
الرئيس :رئيس جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
العميد :عميد الكلية امللتحق فيها الطالب.
املجلس :مجلس عمداء الجامعة.
الكلية:

أي من كليات الجامعة.

القسم :أي قسم أكاديمي يف الكلية.

الخطط الدراسية
املادة (:)4
أ ) ُيق��ر مجلس العمداء الخطط الدراس��ية الت��ي تؤدي إلى نيل
درج��ة البكالوري��وس يف التخصصات الت��ي تقدمها كليات
الجامعة ،وذلك بناء ىلع اقتراحات مجالس األقسام وتوصيات
مجالس الكليات.
ب) توضع الخطط الدراسية ىلع أساس نظام الساعات املعتمدة.
ج) يحدد لكل مادة من مواد الخطط الدراس��ية )3( ،ثالث ساعات
معتمدة ،ويج��وز ،بقرار من املجلس ،أن تقل عن ذلك أو تزيد
عليه.

د) يتم احتس��اب الس��اعات املعتمدة لكل مس��اق ىلع أساس
أن الس��اعة املعتمدة الواحدة تعادل ( )16ستة عشرة ساعة
صفي��ة .أما س��اعات املختبرات والتطبي��ق العملي ،ال يقل
حس��اب الس��اعة املعتمدة الواحدة عن اثنين وثالثون ()32
ساعة عملية.

الفصل :الفصل الدراسي األول أو الثاني من كل عام جامعي.
السنة الدراسية :فصالن ،وقد يضاف إليهما فصل صيفي اختياري.
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املادة (:)5
أ ) ُيح��دد املجل��س الحد األدن��ى لع��دد الس��اعات املعتمدة
املطلوبة لنيل درجة البكالوريوس يف الكليات بما يتفق مع
االعتمادات املحلية والدولية

و ) تعطى كل مادة رقمًا يدل ىلع مستواها والكلية والتخصص
واملجال املعريف.
املادة (:)7
أ ) يحسب معدل الطالب التراكمي ىلع أساس املواد املشمولة
يف الخطة الدراسية للبرنامج امللتحق فيه الطالب.

ب) ُيقر املجلس توزيع الساعات املعتمدة املطلوبة لنيل درجة
البكالوري��وس ىلع متطلب��ات الجامع��ة ومتطلب��ات الكلية
ومتطلب��ات التخص��ص بما يتفق م��ع االعتم��ادات املحلية
والدولية.

ب) ال يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن ينجح يف متطلبها
الس��ابق .ويف حالة حدوث ذلك ،فإن تسجيله وعالمته يف
تلك املادة يعتبران ملغيين.

أ ) يض��ع مجلس القس��م وصف��ًا لكل م��ادة يتناس��ب مع عدد
الساعات املعتمدة املخصصة لها.

ج) يج��وز للطالب أن ي��درس مادة ومتطلبها الس��ابق يف فصل
التخ��رج ،بتنس��يب م��ن مجلس القس��م الذي يط��رح املادة
وموافقة مسبقة من عميد الكلية.

املادة (:)6

ب) يقدم مجلس القس��م خطة استرشادية موزعة ىلع فصول
البرنامج الدراسي للتخصص.
ج) تطرح مواد الخطة الدراس��ية اإلجبارية مرة واحدة ىلع األقل
كل عام دراسي.
د) تصنف املواد ،التي ترد يف الخطة الدراس��ية ،ىلع أس��اس
مستويات أربعة أو خمسة ،حسب التخصص.
هـ) تحدد لكل مادة عدد ساعاتها املعتمدة ومتطلباتها السابقة
أو املتزامنة (إن وجدت).
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مدة الدراسة والعبء الدراسي
املادة (:)8

د) يجوز للطالب االس��تمرار يف دراس��ة مادة لها متطلب متزامن
يف حال انس��حابه من مادة املتطلب املتزامن بعد األسبوع
العاشر ولم يكن محرومًا يف مادة املتطلب املتزامن.
هـ) يجوز للطال��ب أن يدرس مادة لها متطلب متزامن ،إذا كان قد
درس املتطلب املتزامن ولم ينجح فيه.

أ ) .1

بموافقة العميد ،دراسة أقل من  12اثني عشرة ساعة يف
حال عدم توافر مواد من خطته الدراس��ية لتس��جيلها أو
ظروف يقبلها العميد.

إن مدة الدراس��ة لنيل درجة البكالوريوس ،حس��ب الخطة
االسترش��ادية ،هي ثمانية فصول أو أربع سنوات دراسية،
لجميع كليات الجامعة باستثناء كلية الهندسة ،التي تبلغ
مدة الدراسة فيها عشرة فصول أو خمس سنوات دراسية.

 .2يكون العبء الدراس��ي للطال��ب يف الجامعة ( )18ثماني
عش��رة س��اعة معتمدة يف الفصل الدراسي حدًا أقصى.
ويجوز أن يأخذ الطالب يف الجامعة ثالث ساعات إضافية،

 .2إن الح��د األدنى ملدة الحص��ول ىلع درجة البكالوريوس
هو ثالث س��نوات دراس��ية يف جميع الكليات ،باستثناء
كلية الهندس��ة ،التي يبلغ فيها هذا الحد أربع س��نوات
دراسية.

 .3يجوز أن يصل العبء الدراس��ي للطالب يف فصل التخرج
إلى  22ساعة معتمدة بموافقة عميد القبول والتسجيل.

 .3ال يج��وز أن تزي��د املدة ،الت��ي يقضيها الطالب مس��ج ً
ال
يف الدراس��ة للحصول ىلع درج��ة البكالوريوس ،ىلع
سبع سنوات دراس��ية يف جميع الكليات ،باستثناء كلية
الهندسة ،التي تبلغ فيها هذه املدة ثماني سنوات.

 .4إذا كان فص��ل التخ��رج مقتص��رًا ىلع التدريب ،يس��مح
للطالب بتجاوز العبء الدراسي حتى ( )22ساعة معتمدة
يف الفصل الذي يس��بقه مباشرة بموافقة عميد القبول
والتسجيل.

ب) تكون مدة الفصل الدراس��ي ( )16س��تة عشر أسبوعًا ،بما يف
ذلك االمتحانات .أما الفصل الصيفي ،فتكون مدته ( )8ثمانية
أسابيع ،بما يف ذلك االمتحانات.

 .5يكون الحد األىلع للعبء الدراس��ي يف الفصل الصيفي
( )9تسع ساعات معتمدة .ويجوز ،بموافقة عميد القبول
والتس��جيل ،أن ي��درس الطالب ( )12اثني عش��رة س��اعة
حدًا أىلع ،إذا كان تخرجه يتوقف ىلع ذلك ،أو
معتم��دة ّ
إذا كان فصل التخرج (الفصل األول) يقتصر ىلع التدريب.

ج)  .1يك��ون الح��د األدنى للس��اعات املعتمدة ،التي يدرس��ها
الطال��ب املس��جل لني��ل درج��ة البكالوري��وس (الع��بء
الدراسي) )12( ،اثني عشرة ساعة معتمدة للفصل .ويجوز،

إذا كان معدل��ه التراكمي يف الفصل الس��ابق ال يقل عن
 ،%80بما يف ذلك الفصل الصيفي.

 .6يكون الحد األىلع للعبء الدراس��ي ،للطالب املحول من
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الدراسة املنتظمة إلى الدراسة غير املنتظمة ( )12اثني
عش��رة س��اعة معتمدة يف الفصل ،و( )6وس��ت ساعات
معتم��دة يف الفص��ل الصيف��ي ،ويجوز لعمي��د القبول
والتسجيل املوافقة ىلع زيادة ( )3ساعات معتمدة يف
الحاالت التي يرتئيها العميد ملصلحة الطالب.
د) ُيصنف الطلبة املسجلون لنيل درجة البكالوريوس إلى أربعة
أو خمس��ة مستويات :الس��نة األولى ،الس��نة الثانية ،السنة
الثالثة ،السنة الرابعة ،السنة الخامسة .ويقسم عدد الساعات
املعتم��دة للخطط الدراس��ية ىلع عدد س��نوات التخصص
لتحديد مستوى السنة الدراسية للطالب.
املواظبة
املادة (:)9
أ ) تش��ترط املواظبة لجميع طلبة الجامعة يف كل املحاضرات
واملناقشات والساعات العملية ،حسب الساعات املقررة لكل
مادة يف الخطة الدراسية.
ب) ال يس��مح للطالب أن يتغيب عن أكثر من ( )%15من الساعات
املقررة للمادة.
ج) إذا غ��اب الطالب أكثر من ( )% 15من الس��اعات املقررة للمادة
من دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية التي تدرس
املادة ،يحرم م��ن التقدم لالمتحان النهائي ،وتعتبر نتيجتـه
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يف تلـ��ك املـادة (صف��رًا) .وىلع عميد الكلي��ة إبالغ عميد
القبول والتسجيل بذلك.
د ) إذا غاب الطالب أكثر من (  )% 15من الساعات املقررة ملادة ما،
وكان هذا الغياب أو جزء منه ملرض أو عذر قهري يقبله عميد
الكلي��ة التي تقوم بطرح املس��اق ،يعتبر منس��حبًا من تلك
امل��ادة ،وتطبق عليه أحكام االنس��حاب ،ويبلغ عميد الكلية
عميد القبول والتس��جيل بذلك ،وتثبت كلمة "منسحب" إزاء
تلك املادة يف الس��جل األكاديمي للطالب .أما الطلبة الذين
يمثلون اململكة أو الجامعة يف األنشطة التي توافق عليها
الجامعة ،فتكون النسبة ( )% 20كحد أقصى.
هـ) يش��ترط يف العذر املرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب
الجامع��ة ،أو صادرة عن مستش��فى أو مركز طبي ش��امل ،أو أي
جهة طبية حكومية ،وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية
يف م��دة ال تتجاوز أس��بوعين م��ن تاريخ انقط��اع الطالب عن
املواظبة .ويف الح��االت القاهرة األخرى ،يقدم الطالب ما يثبت
عذره القهري يف غضون أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.
و) يتم حرمان الطلبة الذين تتجاوز غياباتهم نسبة ( )% 15دون
ع��ذر بتنس��يب من مدرس امل��ادة ورئيس القس��م وقرار من
العميد ،ويتم تبليغ عميد القبول والتسجيل بذلك.
ز) يق��وم العمداء ورؤس��اء األقس��ام األكاديمية وأعض��اء هيئة

التدري��س واملحاضرون وعمي��د القبول والتس��جيل بتنفيذ
أحكام املواظبة اآلنفة الذكر.

وتقاري��ر ،عالمة ال تزيد ىلع  %20م��ن العالمة اإلجمالية
للمادة .أما املش��اركة فيكون الحد األىلع لها هو  %5من
العالم��ة اإلجمالية للمادة ،وال يخص��ص أي عالمة مقابل
الحضور والغياب.

أ ) يتم حس��اب العالمات وتسجيلها لكل مادة بالنسبة املئوية،
مع بيان عدد ساعاتها املعتمدة.

 .2يج��وز بقرار من مجل��س العمداء بنا ًء ىلع تنس��يب من
مجلس الكلي��ة ،إجراء اختبار واحد نص��ف فصلي لبعض
امل��واد ذات الطبيع��ة الخاص��ة يف األس��بوع الثامن أو
التاس��ع من الفصل ،وخالل األس��بوع الخامس من الفصل
الصيف��ي .ويخصص له  %30من العالمة اإلجمالية للمادة.
وتخصص عالمة املش��روع  %25-15من العالمة اإلجمالية
للمادة ،كما تخصص ألعمال الفص��ل األخرى من اختبارات
قصيرة وتقارير وواجبات بيتية ،وأمور أخرى عالمة %15-5
من العالمة اإلجمالية للمادة .وال يخصص أي عالمة مقابل
الحضور والغياب.

االمتحانات والعالمات واملعدالت
املادة (:)10

ب) العالم��ة النهائي��ة لكل م��ادة هي مجموع عالم��ة االمتحان
النهائ��ي وعالم��ات األعم��ال الفصلية .وتس��تثنى من ذلك
امتحانات املواد التي تسجل نتائجها إما (ناجحًا أو راسبًا) من
دون عالمات ،حسب الخطط الدراسية.
ج) يخصص ،ألعمال الفص��ل % 60 ،من العالمة اإلجمالية للمادة.
حسب اآلتي:
 .1إجراء امتحاني��ن فصليين تحريريي��ن ىلع األقل .ويكون
االمتح��ان األول يف األس��بوع الخام��س أو الس��ادس من
الفصل ،وخالل األسبوع الثالث من الفصل الصيفي .ويكون
االمتحان الثاني يف األس��بوع الحادي عشر أو الثاني عشر
من الفصل وخالل األس��بوع السادس من الفصل الصيفي.
ويخص��ص لالمتحانات الفصلي��ة التحريرية عالمة ال تقل
ع��ن  %40من العالمة اإلجمالية للمادة .وتخصص ،ألعمال
الفصل األخرى من واجبات ومش��روعات واختبارات قصيرة

د) يخص��ص ،لالمتحان النهائ��ي % 40 ،من العالم��ة اإلجمالية
للم��ادة ،ويكون االمتحان ش��ام ً
ال للمادة ،ويعق��د يف نهاية
الفصل.
هـ) تقوم مجالس األقس��ام املعنية ببيان كيفية توزيع عالمات
مواد الندوات والبحوث ومشاريع التخرج واملختبرات ،ىلع أن
يقترن ذلك بموافقة مجلس الكلية.
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و) يقوم مجلس القس��م ،عند طرح املواد واملختبرات ،بتكليف
عض��و هيئة تدريس بالتنس��يق ،لكل مادة يدرس��ها أكثر من
عضو هيئة تدريس .ويتولى التنسيق مع مدرسي الشعب من
حيث محتوى املادة والكتاب املق��رر واالمتحانات والعالمات
املعتمدة من مجلس القسم املعني.
ز ) ُيعد مدرس املادة منهاجًا وصفيًا للمادة التي يدرسها يتضمن
طبيع��ة املادة وأهدافه��ا والبرنامج الزمن��ي لها ومتطلباته
وبي��ان مواعي��د االمتحان��ات وكيفية تقييم عالم��ة الطالب
وقائمة باملراجع والقراءات املطلوبة منها حس��ب اإلجراءات
املتبعة يف الكلية املعنية.
املادة (:)11
أ ) ت��رد أوراق جمي��ع االمتحانات باس��تثناء االمتح��ان النهائي
إل��ى الطالب بعد تصحيحها يف غضون أس��بوعين من تاريخ
االمتح��ان يف الفص��ل ،ويف غض��ون أس��بوع يف الفص��ل
الصيفي .وبع��د انقضاء أس��بوع ىلع رد أوراق االمتحان إلى
الطالب ،ترسل عالمته إلى رئيس القسم.
ب) تصح��ح أوراق االمتحان النهائ��ي يف غضون ثالثة أيام ىلع
األكثر ،و ُتحفظ يف القسم ملدة فصلين.
ج) ترس��ل كش��وف العالمات التفصيلية لكل مادة إلى القس��م
لدراستها من قبل مجلس القسم واعتمادها.
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د ) مدرس املادة مسؤول عن تدقيق أوراق االختبارات واالمتحانات
الخاصة بمواده ،ورصد العالمات بشكل صحيح ونهائي.
املادة (:)12
أ ) ىلع كل طال��ب يتغيب بعذر عن امتح��ان معلن عنه خالل
الفصل ،أن يقدم ما يثبت عذره إلى مدرس املادة يف غضون
ثالثة أيام من تاريخ العذر .ويف حالة قبول مدرس املادة هذا
عوض للطالب.
العذر ،عليه إجراء امتحان ُم ِ

ب) كل طالب يتغيب عن االمتحان النهائي املعلن عنه يف مادة
ما من دون ع��ذر يقبله عميد الكلية التي تدرس تلك املادة،
تعتبر عالمته يف ذلك االمتحان (صفرًا).
ج) وأم��ا يف الحال��ة الت��ي يتغيب فيه��ا الطالب ع��ن امتحان
نهائ��ي معلن عنه ،ىلع الطالب تقديم م��ا يثبت عذره إلى
عمي��د الكلية ،التي ت��درس تلك املادة ،يف غضون أس��بوع
م��ن زوال العذر ،ويبل��غ عميد الكلية قراره بقب��ول العذر إلى
عمادة القبول والتس��جيل وإلى مدرس املادة ،إلجراء امتحان
تعويضي للطالب ،يف مدة أقصاها نهاية األس��بوع األول من
بداية الفصل ،الذي يل��ي الفصل ،الذي لم يتقدم الطالب فيه
لالمتحان ،بما يف ذلك الفصل الصيفي.
أج��ل الطالب دراس��ته للفصل التالي لفص��ل التغيب عن
د) إذا َّ
االمتح��ان النهائي ملادة  /مواد بع��ذر مقبول ،عليه التقدم

لالمتحان املعوض يف أول فصل ينتظم فيه للدراسة.
ﻫـ) تس��جل كلمة (غير مكتمل) للمادة ،التي يتغيب فيها الطالب
عن االمتحان النهائي بعذر مقبول .ثم تحول إلى صفر إذا لم
يقدم الطالب االمتحان التعويضي يف الفترة املقرة لذلك.

املادة (:)14
أ ) تخصص للنسب املئوية لعالمة املادة التقديرات املبينة إزاء
كل منها:
النسبة املئوية للمادة

التقدير

% 100 - % 90

ممتـــاز

و ) إذا ل��م ي ُبلغ مدرس املادة بقبول الع��ذر عند رصد العالمات،
توضع له عالمة (غ) مقاب��ل االمتحان النهائي ،ثم تحول إلى
صفر إذا لم ُيقدم الطالب عذر الغياب أو لم ُيقبل عذره.

% 89 - % 80

جيد جدًا

% 79 - % 70

جيد

% 69 - % 60

مقبول

املادة (:)13

% 59 - % 50

ضعيف

أقل من % 50

راسب

أ ) يح��ق للطالب أن يتق��دم بطل��ب ملراجعة ورق��ة االمتحان
النهائي يف أي مادة يف مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إعالن
النتائج .وللعميد ،يف هذه الحالة ،أن يتحقق من عدم وجود
خط��أ مادي يف جمع العالم��ات أو نقلها ،وم��ن عدم وجود
أس��ئلة غير مصحح��ة ،وذلك ع��ن طريق لجن��ة مكونة من:
العمي��د أو من ينيبه ،ورئيس القس��م ،م��درس املادة أو أحد
مدرسيها.
ب) يدفع الطالب رسمًا مقداره خمسة دنانير عن كل طلب يتقدم
فيه ملراجعة أي عالمة من عالماته.

ب) تخصص للنسب املئوية ،كل من املعدلين الفصلي والتراكمي،
التقديرات املبينة إزاء كل منه:
النسبة املئوية للمادة

التقدير

% 100 - % 84

ممتـــاز

% 83,9 - %76

جيد جدًا

% 75,9 - % 68

جيد

% 67,9 - % 60

مقبول

ج)  .1يجري حس��اب كل م��ن املعدل التراكم��ي واملعدل الفصلي
بض��رب العالم��ة النهائي��ة ل��كل م��ادة يف عدد الس��اعات
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املعتم��دة لكل مادة داخلة يف املعدل ،ثم قس��مة مجموع
حواصل الضرب الناتجة ىلع مجموع عدد الساعات املعتمدة.
 .2إن املع��دل الفصل��ي هو مع��دل عالمات امل��واد ،التي
درس��ها الطالب نجاحًا أو رس��وبًا يف ذلك الفصل ،حسب
املواد املشمولة يف خطته الدراسية.
 .3إن املع��دل التراكم��ي هو معدل عالم��ات جميع املواد
الداخل��ة يف املع��دل ،والتي درس��ها الطال��ب نجاحًا أو
رس��وبًا حتى تاريخ حس��اب ذلك املعدل ،وحسب املواد
املشمولة يف خطته الدراسية.

 .4تجب��ر كل عالم��ة دون الـ ( )%35إل��ى ( ،)%35وهي صفر
الجامعة.
ُ .5يثبت املعدل الفصلي أو التراكمي ألقرب منزلة عشرية.
إنذار الطالب وفصله من التخصص
املادة (:)15

 .2يعتب��ر الطال��ب مفص��والً م��ن الدراس��ة املنتظمة يف
الجامع��ة إذا أخفق يف إلغ��اء اإلنذار بعد م��رور فصلين
دراسيين عاديين وفصل دراسي صيفي واحد .ويستثنى
من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح ( )99س��اعة من الساعات
املعتمدة حسب خطته الدراسية.
 .3يج��وز ،للطالب املفصول من الدراس��ة املنتظمة لتدني
معدله التراكمي دون ( ،)%60أن يحول إلى الدراس��ة غير
املنتظمة برس��وم مضاعفة .ويف ه��ذه الحالة ،يعطى
الطالب فصلين دراس��يين عاديين وفص��ل صيفي واحد،
لرف��ع هذا املع��دل إلى الح��د األدنى املقب��ول (.)%60
وإذا أخف��ق ،يفصل من الجامع��ة ،إال إذا كان قد أنهى ما
مجموعــه ( )99ساعة من الس��اعات املقررة يف خطته
الدراسية .ويف هذه الحالة ،يحول طالبًا منتظمًا.

أوالً :ين��ذر الطالب ،الذي يق��ل معدله التراكمي عن ( )%60يف أي
فصل من الفصول الدراسية ،باستثناء الفصل الدراسي الصيفي.

ثالثًا :يعتبر مفصوالً من الجامعة كل طالب يحصل ىلع أقـل مــن
( )%50يف املعدل التراكمي ،يف أي فصل من الفصول الدراسية
بعد الفصل الدراسي األول ،باستثناء الفصل الدراسي الصيفي .وال
يجوز أن يحول إلى الدراسة غير املنتظمة.

ثانيًا .1 :عن��د حصول الطال��ب ىلع إن��ذار ،فإن علي��ه أن يلغي
مفعوله برف��ع معدل��ه التراكمي إل��ى ( )%60فما فوق،
وذلك يف مدة أقصاها فصالن من تاريخ اإلنذار ،وال ُيحسب
الفصل الصيفي فص ً
ال دراسيًا لهذا الغرض.

رابع��ًا :إذا حصل الطالب يف فصل دراس��ي م��ا ىلع نتيجة غير
مكتمل ،وكان تحت طائل��ة الفصل لتدني معدله التراكمي ،يبت
يف ق��رار الفصل قطعي��ًا بعد اكتمال عالمات م��واد ذلك الفصل
الدراسي خالل األسبوع األول من الفصل الالحق.
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خامس��ًا :يجوز إعادة قبول الطالب املفصول فص� ً
لا أكاديميًا من
تخصص ما إلى تخصص آخر ،ملرة واحدة ،وفق شروط القبول يف
القسم اآلخر.

الدراس��ية ،تعتب��ر امل��ادة التعويضية مادة معادة بالنس��بة
إل��ى امل��ادة االختيارية التي رس��ب فيها ،من حيث حس��اب
عالمتيهما يف املعدل التراكمي.

سادسًاُ :يفصل من الجامعة الطالب الذي تجاوز الحد األىلع للمدة
املسموح فيها للحصول ىلع درجة البكالوريوس.

االنسحاب من املواد ومن الفصل الدراسي
املادة (:)17

س��ابعًا :يعد إعالن قرارات اإلنذار والفصل من التخصص والجامعة
وأي أمور أكاديمية أخرى تخ��ص الطالب املعني تبليغًا باملعنى
القانون��ي من خالل موق��ع الطالب اإللكتروني وكش��ف عالمات
الطالب املثبت ىلع صفحة الطالب.

يس��مح للطالب بالس��حب واإلضاف��ة يف الفت��رة املحددة يف
التقويم الجامعي .وال تثبت له يف سجله مالحظة االنسحاب من
املادة التي انسحب منها.

إعادة دراسة املواد
املادة (:)16
أ ) للطال��ب إعادة دراس��ة أي م��ادة يف خطته الدراس��ية لرفع
معدله التراكمي.
 .1إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما ،ترصد له العالمة األىلع.
 .2ال تحسب سوى العالمة األىلع يف املعدل التراكمي.
ب) يف حال��ة إع��ادة الطالب دراس��ة مادة ما ،فإن س��اعات تلك
املادة تدخل يف حس��اب عدد الس��اعات املطلوبة للتخرج
مرة واحدة.

ج) إذا درس الطالب مادة اختيارية ورس��ب فيها ،ثم قام بدراس��ة
مادة اختيارية أخرى تعويضًا عنها الستكمال متطلبات خطته

املادة (:)18
أ )  .1يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر يف مدة
أقصاها ( )14أسبوعًا من بدء الفصل الدراسي ،و ( )6أسابيع
من بدء الفص��ل الصيفي .وتثـبت يف س��جـله مالحظـة
(منسحب).
 .2ال يجوز ،نتيجة االنس��حاب ،أن يقل عدد الس��اعات ،التي
يس��جلها الطال��ب ،ع��ن الحد األدن��ى للعبء الدراس��ي
املسموح به وفق هذه التعليمات.
 .3يج��وز للطال��ب االنس��حاب م��ن م��ادة م��ع اإلبقاء ىلع
املتطل��ب املتزامن لهذه املادة يف األس��بوع األخير من
فترة االنسحاب.
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ب) يعتب��ر الطالب ،ال��ذي يتجاوز مجموع غياب��ه بعذر ( )% 15من
الس��اعات املقررة لجميع املواد الفصل ،منسحبًا من الفصل،
ويثب��ت يف س��جله كلمة منس��حب ،وتعتبر دراس��ته لذلك
الفصل مؤجلة.
ج) يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إلى عميد القبول والتس��جيل
باالنسحاب من جميع املواد التي سجلها لذلك الفصل .وبعد
موافقة عميد القبول والتس��جيل ىلع ذلك ،تعتبر دراس��ته
يف ذل��ك الفص��ل مؤجلة وتبلغ عم��ادة كليته بذلك .وىلع
الطال��ب أن يتقدم بمثل هذا الطلب خ�لال مدة اقصاها ()14
أس��بوعًا من بدء الفصل العادي و( )7أس��ابيع من بدء الفصل
الصيفي ويتحمل الطالب الرسوم الدراسية لذلك الفصل.
التأجيل واالنقطاع عن الدراسة
املادة (:)19
أ ) إذا بدأ التدريس يف أي من الفصلين العاديين ،ولم يكن الطالب
مسج ً
ال لذلك الفصل ،يعد الطالب منقطعًا عن الدراسة ،ويعد
تس��جيله يف الجامعة ملغى ،إال إذا تقدم بعذر قهري تقبله
الجهة املختصة بقبول العذر ،وذلك وفقًا ملا يأتي:
 .1عميد الكلية ،إذا قدم العذر يف غضون أربعة أسابيع من
بدء الدراسة.
 .2مجل��س الكلية ،إذا قدم الع��ذر يف مدة تزيد ىلع أربعة
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أس��ابيع من بدء الدراس��ة ،لكنها ال تتج��اوز نهاية الفصل
الدراسي.
 .3مجل��س العم��داء ،إذا تج��اوز االنقطاع الفصل الدراس��ي
الواحد.

دراسي ىلع التحاقه يف الكلية.
ج) ال تحسب مدة التأجيل من الحد األىلع للمدة املسموح فيها
للحصول ىلع درجة البكالوريوس.
د) يبلغ عميد القبول والتسجيل ورئيس القسم املعني بقرار التأجيل.

ب) تحس��ب مدة االنقطاع من الحد األىلع للمدة املسموح فيها
للدراسة.

(االنتقال)
املادة (:)21

ج) إذا أوقع��ت عقوبة الفصل املؤقت ىلع أي طالب ملدة فصل
تعد هذه املدة انقطاعًا عن الدراسة.
أو أكثرّ ،

أوالً :يجوز النظر يف معادلة املواد التي درس��ها الطالب املتقدم
للقب��ول يف الجامعة ،والتي درس��ها يفجامعة أخرى ،حس��ب
الشروط التالية:

أ ) للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراس��ته قبل نهاية األسبوع
الثان��ي من بداية الفصل الدراس��ي ،إذا توافرت لدية أس��باب
تقتن��ع بها الجهة املختص��ة باملوافقة ىلع التأجيل وذلك
وفقًا ملا يأتي:

أ ) استيفاء شروط القبول يف الجامعة.

املادة (:)20

 .1عمي��د الكلية ،إذا كان التأجيل املطل��وب ملدة ال تتجاوز
أربعة فصول ،سواء أكانت متصلة أم مجزأة.
 .2مجلس الكلي��ة ،إذا كان التأجيل املطل��وب ملدة تتجاوز
أربع��ة فصول ،وال تزيد ىلع س��تة فصول ،س��واء أكانت
متصلة أم مجزأة.
ب) م��ع مراع��اة ما ورد يف الفق��رة (ب) من امل��ادة ( ،)18ال يجوز
تأجيل دراس��ة الطالب الجديد أو املنتقل إال بعد مضي فصل

ب) أن يكون الطالب قد أمضى دراس��ة فصل دراس��ي واحد ىلع
األقل يف جامع��ة أو كلية جامعية أو معهد جامعي تعترف
بها الجامعة.

ج) أن يكم��ل بنج��اح يف الجامع��ة م��ا ال يقل ع��ن نصف عدد
الس��اعات املعتمدة املطلوبة للتخرج ،حسب الخطة املقرة
حين قبول الطالب.
د) يش��ترط يف اعتماد مواد الطالب املقبول ودرس يف جامعة
أخرى ،أن تكون دراس��ته الس��ابقة وفقًا لنظام االنتظام ،وأال
يكون مفصوالً فص ً
ال تأديبيًا.
هـ) يشترط ملعادلة املواد للطالب املنتقل للجامعة أن ال يكون

قد مضى ىلع دراس��تها أكثر من سبع سنوات من تاريخ آخر
فصل دراس��ي له إل��ى تاريخ قبوله يف الجامع��ة ،وأن يكون
ناجحًا فيها.
ثانيًا :أ ) يتم تقديم طلبات معادلة املواد ىلع النموذج املعد
لهذه الغاية إلى عمادة القبول والتسجيل.
ب) يتم معادلة املواد التي درس��ها الطالب إذا كان اس��م املادة
مطابق لالس��م املعتمد يف الجامعة إلى حد كبير ،ووصفها
يغطي ما ال يقل عن ( )%70من وصف املواد التي تدرس يف
الجامعة ،ويكون عدد س��اعاتها يكافئ لعدد س��اعات املادة
التي تدرس بالجامعة .ويس��تثنى من ذلك معادلة متطلبات
الجامعة اإلجبارية واالختيارية.
ج) يج��ب ىلع الطالب دراس��ة املتطلب الس��ابق للم��ادة قبل
احتسابها ،ويسمح له بدراسة املتطلبالسابق إذا رغب يف
احتساب مادة لها متطلب قبل اعتمادها.
د ) تعتب��ر معادله املواد نهائية وقطعي��ة وال يجوز تعديلها ،أو
إعادة النظر فيها إال خالل العام األوللقبول الطالب.
ثالث��ًا :يتم معادلة املواد التي درس��ها الطالب يف جامعة أخرى
بق��رار من العميد املعني بنا ًء ىلع تنس��يبمن رئيس القس��م
الذي يطرح املادة املطلوب معادلتها.
رابعًا :تحس��ب املواد ،الت��ي نجح فيها الطال��ب املتقدم بطلب
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معادل��ة مواد درس��ها يف جامعة أخرى ،وفقالخطة الدراس��ية
للتخص��ص ال��ذي قبل في��ه الطال��ب ،وال تدخل عالم��ات املواد
املنقولة يف حسابمعدله التراكمي يف الجامعة.

د) يعامل الطال��ب الحاصل ىلع درج��ة بكالوريوس من جامعة
ُمعترف بها ،معاملة الطالب املنتقل إذا رغب مواصلة دراسته
يف أي من تخصصات الجامعة.

ب) قضاء امل��دة الدنيا املطلوبة للحص��ول ىلع الدرجة ،وعدم
تج��اوز املدة القصوى ،حس��بما ورد يف امل��ادة ( )8من هذه
التعليمات.

املادة (:)22

املادة (:)23

أ ) يجوز انتقال الطالب من قسم إلى قسم آخر يف الجامعة ،إذا
توافر له مقعد ش��اغر يف القس��م ،الذييرغب يف االنتقال
إليه ،ىلع أن يكون معدل عالماته يف الثانوية العامة مقبوالً
يف القسم ،الذييرغب يف االنتقال إليه ،سنة حصوله ىلع
الثانوية العامة ،أو يف السنة ،التي يرغب يف االنتقالفيها.

أ) ُيحسم فصل دراس��ي واحد من الحد األىلع لسنوات التخرج
مقابل كل ( )15ساعة معتمدة تحسب للطالب املنتقل ،سواء
أكان االنتقال من داخل الجامعة أم من خارجها.

ج) أم��ا الطالب املقبول ،الذي حس��بت له مواد ،فيجب أن يكمل
بنج��اح يف الجامع��ة م��ا ال يقل ع��ن نصف عدد الس��اعات

ب) عند انتقال الطالب إلى قس��م آخر ،تحس��ب ل��ه املواد التي
يختاره��ا من املواد التي درس��ها يف القس��ماملنتقل منه،
وتكون ضمن الخطة الدراس��ية للقسم املنتقل إليه ،وتدخل
عالمات تلك املادة أواملواد يف املعدل التراكمي للطالب.
ج)  .1إذا انقط��ع الطالب املفصول أكاديميًا ،ورغب يف االنتقال
إلى قس��م آخر يف الجامعة ،يعد انقطاعه انقطاعًا بعذر
لغايات اس��تكمال إجراءات االنتقال ،إذا لم يتجاوز االنقطاع
فص ً
ال دراسيًا واحدًا.
 .2أما الطال��ب املفصول أكاديميًا ،والذي يرغب يف االنتقال
إلى قسم آخر ،وتجاوز انقطاعه عن الدراسة يف الجامعة
فص ً
ال دراسيًا واحدًا لم ُيتم فيه إجراءات االنتقال املطلوبة،
فيعد مفصوالً من الجامعة.
 | 16دليل تعليمات وأسس الجامعة للقبول والتسجيل

ب) يعامل الطال��ب املنتقل معامل��ة الطالب املس��تجد ،وذلك
لغايات التأجيل واإلنذار والفصل من التخصص.
املادة (:)24
يجوز لطلبة الجامعة املنتظمين دراسة مواد يف جامعات أخرى
حسب االتفاقيات املبرمة مع الجامعات.
متطلبات الحصول ىلع درجة البكالوريوس
املادة (:)25
ُتمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام املتطلبات اآلتية:
أ )  .1النج��اح يف جميع املواد املطلوب��ة للتخرج يف الخطة
الدراسية.
 .2الحصول ىلع معدل تراكمي ال يقل عن (.)%60
 .3إتم��ام املتطلب��ات األخ��رى ،التي تقتضيه��ا الخطة ،التي
يتخرج بموجبها الطالب.

املعتمدة املطلوبة للتخرج حس��ب الخطة الدراسية املقرة
حي��ن قبول الطالب ،وأن يكون م��ن ضمنها ىلع األقل نصف
عدد الساعات املعتمدة من متطلبات القسم التخصصية.
أحكام عامة
املادة (:)26

إذا توق��ف احتم��ال تخرج طال��ب ىلع مادة واح��دة ،أو مادتين،
وكانت ه��ذه املادة أو املادتين غير مطروحتين يف الفصل الذي
يتخ��رج فيه ،أو كانتا مطروحتين ومتعارضتي��ن مع مادة إجبارية
أخرى ،فللعميد ،بعد تنس��يب من مجلس القسم ،أن يوافق ىلع
أن ي��درس الطالب مادة أو م��واد بديلة ،ىلع أن يتم إعالم عميد
القبول والتسجيل.
املادة (:)27
 )1إذا درس الطالب مادة بديلة عن مادة س��بق أن رس��ب فيها،
تعامل املادة البديلة معاملة املادة املعادة.
 )2إذا درس الطالب م��ادة بديلة يف الفصل الذي يتوقع تخرجه

فيه ،ول��م ينجح فيها ،عليه أن يعيد دراس��ة املادة األصلية
يف الفصل التالي ،إذا كانت مطروحة يف الجدول الدراس��ي.
ويف ه��ذه الحالة ،تلغى عالمة امل��ادة البديلة من املعدل
التراكمي.
 )3يف جمي��ع األحوال ال يجوز للطالب أن يدرس أكثر من مادتين
بديلتين.
املادة (:)28
إذا توقف تخ��رج الطالب ىلع أخذ مادتين م��ع التدريب العملي
يف فصل التخرج األول أو الثاني يسمح له بتسجيل املادتين مع
التدريب العملي ويستثنى من ذلك الفصل الصيفي.
املادة (:)29
يجوز لعميد القبول والتس��جيل أن يس��مح للطال��ب الذي أنهى
متطلب��ات التخ��رج بنج��اح تأجيل تخرج��ه لغايات رف��ع معدله
التراكمي.
املادة (:)30
يب��ت مجلس العم��داء يف الحاالت التي لم ي��رد عليها نص يف
هذه التعليمات.
املادة (:)31
رئي��س الجامع��ة وعم��داء الكليات وعمي��د القبول والتس��جيل
مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
دليل تعليمات وأسس الجامعة للقبول والتسجيل | 17

تعليمات الدراسة الخاصة

تعليمات رقم (  ) 4لسنة 2019
تعليمات الدراسة الخاصة
صادرة استنادًا إلى أحكام املادة ( )19من النظام األساسي لجامعة األميرة
سم ّية للتكنولوجيا رقم ( )1لسنة 2005

تعريفات
املادة (:)1
تس��مى هذه التعليمات " تعليمات الدراس��ة الخاصة يف جامعة
األمي��رة س��م ّية للتكنولوجيا رقم (  ) 4لس��نة  ، "2019ويعمل بها
اعتبارًا من اعتمادها من قبل مجلس األمناء.
املادة (:)2
يج��وز أن يس��جل للدراس��ة الخاص��ة يف أي م��ادة ت��درس يف
الجامعة ،والحصول ىلع وثيقة رس��مية تبي��ن النتائج يف تلك
املواد ،أشخاص من الفئات اآلتية :
 .1الطلبة الذين يدرس��ون يف جامعات أو معاهد جامعية عليا
داخل األردن أو خارجه ويرغبون يف دراسة بعض املواد يف
الجامعة.
 .2األف��راد الذي��ن يرغب��ون يف تعميق معرفته��م التخصصية
بهدف تحس��ين أدائهم ومهاراته��م يف األعمال أو الوظائف
الت��ي يقومون به��ا ،أو الذي��ن يرغبون يف إث��راء معرفتهم
الثقافية أو العلمية.

 .3طلب��ة الجامع��ات التي تربطه��ا بالجامعة اتفاقي��ات تبادل
الطلبة.
املادة (:)3
أوالً  :يش��ترط يف قبول الطالب للتس��جيل يف الدراسة الخاصة
مايلي:
أ -أن يكون حاص ً
ال ىلع شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية
أو ما يعادلها.
ب -أن يكون حاص ً
ال ىلع شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها بتقدير
ال يقل عن جيد إذا تقدم لدراسة مواد من مستوى املاجستير.
ج -أن تتوافر الشواغر يف املواد التي يرغب يف التسجيل فيها.
ثاني��ًا  :يطل��ب من الطالب الذي يرغب بالتس��جيل يف الدراس��ة
الخاصة تقديم الوثائق الثبوتية التالية:
أ -كشف عالمات ش��هادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها
أو كش��ف عالمات ش��هادة البكالوريوس أو املاجس��تير أو ما
يعادلها.
ب -وثيقة إثبات التحاقه بالدراس��ة يف جامع��ة أخرى أو معهد
جامعي آخ��ر ،إذا كان الطالب ملتحقًا بالدراس��ة يف جامعة
أخرى أو معهد آخر من مستوى جامعي.
ثالثًا  :يقبل الطلبة يف الدراسة الخاصة بقرار من الرئيس بتنسيب
من عميد القبول والتسجيل.
دليل تعليمات وأسس الجامعة للقبول والتسجيل | 21

املادة (:)4

املادة (:)8

الطلب��ة الذين ال تنطبق عليهم ش��روط القبول يف املواد التي
يرغبون يف التس��جيل لدراس��تها ،يجوز تس��جيلهم فيها طلبة
مس��تمعين .وال يطلب منهم التقدم إل��ى امتحاناتها  .ويعطون
وثيقة اثبات تبين ذلك.

يستفيد طالب الدراسة الخاصة من جميع الخدمات والتسهيالت
الجامعية املتوافرة يف الجامعة ،ويمنح هوية جامعية.

املادة (:)5
تطب��ق ىلع طلبة الدراس��ة الخاص��ة تعليمات تأدي��ب الطلبة
املعمول بها يف الجامعة.

املادة (:)6
يك��ون الحد األىلع للعبء الدراس��ي يف الفص��ل الواحد لطالب
الدراسة الخاصة كما يلي:
أ )18( -س��اعة معتمدة كحد أىلع إذا كانت املواد من مستوى
البكالوريوس ،و( )9س��اعات معتمدة كحد أىلع ىلع الفصل
الصيفي.
ب )12( -س��اعة معتمدة كحد أىلع إذا كانت املواد من مستوى
املاجستير أو الدكتوراة.
املادة (:)7
تطب��ق ىلع الطلبة املس��جلين يف الدراس��ة الخاصة ش��روط
املواظب��ة واالمتحانات والعالم��ات ال��واردة يف تعليمات منح
الدرجة العلمية.
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املادة (:)9
تكون رس��وم الس��اعة املعتمدة لطلبة الدراس��ة الخاصة مثلي
نظيرته��ا للدراس��ة املنتظمة ،وتضاف إليها رس��وم التس��جيل
والرسوم املتفرقة.
املادة (:)10
يب��ت مجلس العم��داء يف الحاالت التي لم ي��رد عليها نص يف
هذه التعليمات.
املادة (:)11
رئيس الجامعة وعميد القبول والتس��جيل مس��ؤوالن عن تنفيذ
أحكام هذه التعليمات.

تعليمات منح درجة املاجستير

تعليمات رقم ( )3لسنة 2015
تعليمات منح درجة املاجستير
صادرة استنادًا إلى أحكام املادة ( )9من نظام الدراسات العليا يف جامعة
األميرة سمية للتكنولوجيا رقم ( )10لسنة 2013

تعريفات
املادة (:)1
تس��مى هذه التعليم��ات "تعليمات منح درجة املاجس��تير يف
جامعة األميرة س��م ّية للتكنولوجيا رقم ( )3لسنة  ،"2015و ُيعمل
بها اعتبارًا من تاريخ إقرارها من مجلس األمناء.
املادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات اآلتية ،حيثما وردت يف هذه التعليمات،
املعاني املخصصة لها أدناه ،ما لم ّ
تدل القرينة ىلع خالف ذلك:
		
الجامعة

 :جامعة األميرة سم ّية للتكنولوجيا.

		
الرئيس

 :رئيس الجامعة.

		
العميد

 :عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.

		
العمادة

 :عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.

		
الكلية

 :الكلية املعنية يف الجامعة.

		
املجلس

 :مجلس الدراسات العليا.

مجلس العمداء

 :مجلس عمداء الجامعة.

القسم

 :القسم األكاديمي الذي يتبع له البرنامج.

الفصل

 :الفصل الدراسي األول أو الثاني من كل عام جامعي.

الطالب

 :طالب الدراسات العليا.

البرنامج  :برنامج املاجستير.
الخطط الدراسية
املادة (:)3
 .1تكون متطلبات الحصول ىلع درجة املاجس��تير ( )33ساعة
معتم��دة حدًا أدنى ،وت��وزع هذه املتطلبات وفقًا ملس��اري
برنامج املاجستير (الشامل والرسالة) ىلع النحو األتي:
أ ) برنامج املاجستير  /املسار الشامل:
  24ساعة معتمدة مواد إجبارية حدًا أدنى.  9ساعات معتمدة مواد اختيارية حدًا أىلع.ب .برنامج املاجستير  /مسار الرسالة:
  15ساعة معتمدة مواد إجبارية حدًا أدنى.  9ساعات معتمدة مواد اختيارية حدًا أىلع.  9ساعات معتمدة لرسالة املاجستير. .2يجب أن يتضمن التخصص ثالث س��اعات معتمدة حدًا أدنى
م��واد إجبارية تتعل��ق باملنهجية العلم ّية وط��رق التحليل
ّ
الكمي والنوعي واالس��تقرائي والحاالت الدراس��ية والعملية
حسب التخصص.
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 .3تنطبق الشروط اآلتية ىلع املواد املحددة يف الخطة:
 تحدد املواد الدراسية يف الخطة بصورة واضحة وتحملأرقامًا خاصة ملستوى املاجستير (.)700
املواد التي تتضمنها الخطة.
 يوضع وصف واضح ملفرداتّ
مواد
 املواد االس��تدراكية :يجوز عن��د القب��ول أن ُتحددٌّ
اس��تدراكية للطالب من مس��توى البكالوريوس ىلع أن ال
تزيد ىلع تس��ع ساعات معتمدة ،وال تدخل عالمات هذه
املواد يف املعدل التراكمي للطالب .كما ال ُتحسب ضمن
الس��اعات املعتم��دة املطلوبة لنيل درجة املاجس��تير.
و ُيشترط أال ّ
تقل عالمة الطالب يف كل منها عن .%70
 .4ىلع الرغم مما ورد أعاله يتم تعديل متطلبات الحصول ىلع
درجة املاجس��تير يف ض��وء قرارات مجل��س التعليم العالي
وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
املادة (:)4
املواد االس��تدراكية واالنتهاء
أ ) ىلع الطالب أن يبدأ بدراس��ة
ّ
منها يف غضون الفصول الثالثة األولى من التحاقه بالبرنامج،
عد الفصل الصيفي فص ً
ال دراسيًا لهذه الغاية.
وال ُي ّ
ٌ
الحد األىلع ،للمدة املسموح
دراس��ي واحد إلى
فصل
ب) ُيضاف
ّ
ٌّ
بها للحصول ىلع درجة املاجس��تير املحددة يف املادة ()6
مواد استدراكية.
طالب ُيكلف بدراسة
من هذه التعليمات لكل
ّ
ٍ
 | 26دليل تعليمات وأسس الجامعة للقبول والتسجيل

مدة الدراسة والعبء الدراسي
املادة (:)5

مس��وغة وبموافقة مرشد الطالب ورئيس القسم املعني ،أن
ّ
يقل العبء الدراسي عن ( )6ست ساعات معتمدة.

ويجوز قب��ول طلبة بتقدير مقبول وف��ق قرارات مجلس
التعليم العالي.

ب) يجب أن ال يزيد العبء الدراس��ي للطالب ىلع س��ت ساعات
صفية متصلة يف اليوم الواحد.

 .2أن يحقق ش��رط اللغة اإلنجليزية حس��ب قرارات مجلس
التعليم العالي.

ال يجوز أن تقل املدة الدراس��ية التي يقضيها الطالب املس��جل
عد
للحصول ىلع درجة املاجستير عن ثالثة فصول دراسية ،وال ُي ّ
الفصل الصيفي فص ً
ال دراسيًا لهذه الغاية.

املادة (:)8

أ ) مع مراعاة م��ا ورد يف الفقرة (ب) من املادة ( ،)4يكون الحد

أ ) تتكون الس��نة الدراس��ية من فصلين دراسيين ،مدة كل منها
( )16ستة عشر أسبوعًا.

املادة (:)6
األىلع للمدة املس��موح بها للحصول ىلع درجة املاجستير
ستة فصول دراسية من بداية انتظام الطالب يف الدراسة.

ومس��وغة ،تمديد الحد األىلع
ب) يجوز ،يف حاالت اس��تثنائية
ّ
فصلين دراس��يين بقرار من العميد ،بنا ًء ىلع تنس��يب لجنة
الدراسات العليا يف القسم.
ج) ال يجوز أن تزي��د مدة التأجيل واالنس��حاب بعذر بمجموعها
ىلع فصلين دراسيين.
د) ال يدخل التأجيل وال االنس��حاب وال الفصل الصيفي ضمن مدة
الحد األىلع املسموح بها للحصول ىلع درجة املاجستير.
املادة (:)7
أ ) يكون الحد األدنى للعبء الدراسي يف الفصل الواحد ( )6ست
ساعات معتمدة .أما الحد األىلع فهو ( )12اثنتا عشرة ساعة
حاالت
معتمدة ،بما يف ذلك املواد االس��تدراكية .ويجوز يف
ٍ

ال دراس��يًا ،شريطة أن ال ّ
ب) يجوز اعتماد الفصل الصيفي فص ً
تقل
مدته عن ( )8ثمانية أس��ابيع ،وأن ال يزيد عدد الساعات التي
يسجلها الطالب ىلع ( )6ستة ساعات معتمدة.
قبول الطلبة
املادة (:)9
يحدد مجلس العمداء عدد الطلبة الذين ُيقبلون يف كل برنامج
بنا ًء ىلع تنس��يب املجلس ،وتخصص��ات البكالوريوس املوائمة
لكل برنامج ،بنا َء ىلع تنسيب املجلس.
املادة (:)10

أ ) ُيشترط لقبول الطالب ما يلي:
 .1أن يكون حاص ً
ال ىلع درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من
جامعة أو كلية أو معهد علمي معترف به ،بتقدير ال يقل
عن «جي��د» أو ما يعادله ،وأن تكون الدراس��ة باالنتظام.

ق��دم طلب��ات االلتح��اق ببرنامج املاجس��تير إل��ى عمادة
ب) ُت ّ
الدراس��ات العلي��ا والبحث العلمي ىلع أنم��وذج خاص يف
املدة التي ُتحددها كلية الدراس��ات العلي��ا والبحث العلمي،
و ُترفق بتلك الطلبات جميع األوراق الثبوتية الالزمة.
املادة (:)11
ُيقبل الطلبة يف برنامج املاجستير بقرار من املجلس بنا ًء ىلع
تنس��يب لجنة الدراسات العليا يف القسم ،ويحدد املسار (رسالة
أو شامل).
املادة (:)12
ال يجوز أن يقبل الطالب يف برنامجين دراسيين يف الجامعة يف
آن واحد يف أي مرحلة من مراحل دراسته.
االنتقال
املادة (:)13
أ ) يج��وز أن ينتق��ل الطالب من برنامج ماجس��تير إل��ى برنامج
ماجستير آخر يف الجامعة.
ب) تق��دم طلبات االنتق��ال إلى عمادة الدراس��ات العليا والبحث
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العلمي ىلع األنموذج املقرر لهذا الغرض.
ج) يص��در ق��رار االنتقال م��ن العمي��د بنا ًء ىلع تنس��يب لجنة
الدراس��ات العليا يف القسم الذي س��ينتقل إليه الطالب ،إذا
استوفى شروط القبول يف البرنامج الذي يرغب يف االنتقال
املعدل والتخصص وتوافر الشواغر.
إليه من حيث
ّ
د) يجوز للمجلس ،بنا ًء ىلع توصية لجنة الدراس��ات العليا يف
القسم الذي سينتقل إليه الطالب ،أن يعادل للطالب املنتقل
ما ال يزيد ىلع ( )9تسع ساعات معتمدة من املواد املكافئة
له��ا ،ىلع أن تدخ��ل عالمات جمي��ع امل��واد املعادلة من
البرنامج السابق يف معدله التراكمي الجديد.
هـ) يبل��غ العميد رئيس��ي القس��مين املعنيين وعمي��د القبول
والتس��جيل خطي��ًا بذلك ،وتطب��ق ىلع الطال��ب آخر خطة
دراسية معتمدة للبرنامج.
املادة (:)14
أ ) يج��وز أن ينتق��ل الطالب م��ن برنامج ماجس��تير يف جامعة
أخرى إلى برنامج ماجس��تير يف الجامع��ة ،بقرار من العميد،
بنا ًء ىلع تنسيب لجنة الدراسات العليا يف القسم املنتقل
إليه الطالب ،شريطة أن تتوافر فيه شروط القبول يف برنامج
املاجس��تير الذي يرغب يف االنتق��ال إليه من حيث املعدل
والتخصص وتوافر الش��واغر ،ىلع أن ال يتجاوز عدد الساعات
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املعادلة ( )9تس��ع س��اعات معتمدة ،وال تدخل عالماته يف
هذه املواد ضمن املعدل التراكمي.
املواد التي درس��ها الطالب يف جامعة
ب) ُيشترط ،الحتس��اب
ّ
أخرى ،اآلتي:

ب) تكون الفترة الزمنية للطلبة الراغبين يف التحويل من مس��ار
إلى مسار آخر يف غضون األسبوعين األولين من كل فصل.
املواظبة والتأجيل واالنسحاب
املادة (:)16

 .1أن تك��ون مكافئة من حيث املس��توى واملحتوى ملادة أو
أكثر يف الخطة الدراسية املقررة.

أ ) األصل أن يتفاعل الطالب مع املادة ومدرسها ،وأن يتعاون مع
زمالئه إلنجاح البرنامج وتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.

 .2أن ال يقل تقدير الطالب يف كل منها عن «جيد جدًا».

ب) كل طالب يتغيب عن االمتحان النهائي املعلن عنه يف مادة
م��ا من دون عذر يقبله عميد الكلية املختصُ ،يعطى عالمة
الحد األدنى (.)%50

 .3أن ال يك��ون قد مضى ىلع نجاحه يف املادة أكثر من ()5
خمس س��نوات ،و ُتحس��ب له املتطلبات السابقة لهذه
املواد بصرف النظر عن الشرط الزمني.
ج) ال يجوز احتس��اب أي مادة كان قد درس��ها الطالب من برنامج
أقل مستوى يف برنامج أىلع مستوى.
د) م��ع مراعاة ما ورد أعالهُ ،يحس��م فصل دراس��ي واحد من الحد
األىلع املسموح به للحصول ىلع درجة املاجستير يف حالة
قبول انتقال الطالب إلى أحد برامج الجامعة واحتساب مواد له.
املادة (:)15
يحول مس��اره م��ن االمتحان الش��امل إلى
أ ) يج��وز للطال��ب أن ّ
الرس��الة وبالعكس ملرة واحدة فقط ،شريطة توافر الشواغر،
وبموافقة املجلس ،بنا ًء ىلع تنس��يب لجنة الدراسات العليا
يف القسم.

ج) ُيشترط يف العذر املرضي املقبول أن يكون بشهادة صادرة
ع��ن املرجع الطبي املعتمد لدى الجامعة ،وىلع الطالب أن
يقدم هذه الش��هادة إلى عميد الكلية املختص يف غضون
أس��بوعين ىلع األكثر م��ن تاري��خ االمتح��ان .ويف الحاالت
القاه��رة ،يقدم الطالب م��ا ُيثبت عذره القه��ري يف غضون
أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.

د) إذا انس��حب الطالب من جميع املواد التي سجلها يف فصل
ثبت ذلك يف سجله
ما ،تكون دراسته لذلك الفصل مؤجلة ،و ُي َّ
األكاديمي ،ويدخل هذا التأجيل ضمن مدة التأجيل املنصوص
عليها يف املادة (/17أ) من هذه التعليمات.
املادة (:)17

أ ) يجوز للطالب أن يؤجل دراس��ته ملدة ال تزيد ،يف مجموعها،
ىلع فصلي��ن دراس��يين متصلي��ن أو منفصلي��ن طيلة مدة
دراسته ،بقرار من املجلس إذا كان التأجيل لفصل واحد ،ومن
مجلس العم��داء إذا كان لفصلين متتاليين ،وذلك بتنس��يب
من العميد .ويبلغ القرار إلى عميد القبول والتسجيل ورئيس
القس��م ،وال ُتحس��ب مدة التأجيل يف ه��ذه الحالة من الحد
األىلع املسموح به لس��نوات الدراسة للحصول ىلع درجة
املاجستير.
ب) ال تؤجل الدراس��ة للطالب إال بعد مضي فصل دراس��ي واحد
ىلع دراس��ته يف الجامعة ،وينطبق ذلك ىلع الطالب الذي
ينتقل من برنامج إلى آخر.
ج) يج��وز للطالب أن يتقدم بطلب انس��حاب م��ن الجامعة إلى
العمي��د ويف حال��ة املوافق��ةُ ،تث ٌب��ت يف س��جل الطالب
مالحظة (منس��حب) ،ويبلغ رئيس القس��م وعمي��د القبول
والتسجيل ذلك.
السحب واإلضافة
املادة (:)18
س��جلها ،وإضافة مواد
أ ) ُيس��مح للطالب باالنس��حاب من مواد
ّ
جدي��دة يف الفترة املحددة للس��حب واإلضافة ،من دون أن
ُت َث ّبت املواد التي انسحب منها يف سجله التراكمي.
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ب) ُيسمح للطالب باالنسحاب من مادة أو أكثر قبل بدء االمتحانات
النهائية ،بتنس��يب من مرشده وقرار من العميد ،و ُيب ّلغ عميد
ّ
س��جل
القبول والتس��جيل وم��دّرس املادة ذلك .و ُتث ّبت يف
الطالب مالحظة (منسحب).
ّ
الحق يف الدراسة
االنقطاع عن الدراسة :الفصل وفقدان
املادة (:)19
ال أو مؤج ً
أ ) إذا ب��دأ الفصل الدراس��ي ولم يكن الطالب مس��ج ً
ال
ع��د الطالب منقطع��ًا عن الدراس��ة ،و ُيلغى
لذل��ك الفصل ُي ّ
قهري تقبله الجهة
تس��جيله يف الجامعة ،إال إذا ّ
ّ
تقدم بعذرٍ
املختصة حسب اآلتي:
 .1املجل��س :إذا تق��دم الطالب بالعذر يف غضون ش��هر من
بداية التدريس يف الفصل الذي انقطع فيه عن الدراسة.
 .2مجلس العمداء  :إذا تقدم الطالب بالعذر قبل نهاية الفصل
الذي انقطع فيه عن الدراسة.
ب) إذا ُقبل العذر حسب ما ورد أعاله ُيحسب االنقطاع تأجي ً
ال.
ج) ال يجوز أن ينقطع الطالب عن الدراسة بعذر مقبول حسب ما
ورد أعاله أكثر من فصلين دراسيين.
د) إذا انقطع الطالب عن الدراس��ة ملدة فصل دراس��ي واحد أو
أكثر من دون عذر مقبول ،حس��بما ورد أعالهُ ،يلغى تسجيله
يف الجامعة ،وعليه أن يتقدم بطلب قبول جديد.
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هـ) إذا عاد الطالب املنقطع إلى الجامعةُ ،تحسب له املواد التي
لم يمض ىلع نجاحه فيها أكثر من خمس س��نوات ،شريطة
أن تكون ضمن آخر خطة دراس��ية معم��ول بها عند عودته.
كما ُتحسب له املتطلبات السابقة لهذه املواد بصرف النظر
عن الشرط الزمني.
املادة (:)20
يفقد الطالب حقه يف الدراسة يف برنامج املاجستير امللتحق
به يف الحاالت التالية :
سجلها يف
 .1إذا انسحب أو ُع ّد منسحبًا من جميع املواد التي ّ
الفصل األول من دراسته.
س��جل لفصل ما ،ولم يؤجل ذل��ك الفصل وفق املادة
 .2إذا لم ُي
ّ
(/19أ).
 .3إذا انسحب من الجامعة وفق املادة (/17ج).
 .4إذا تجاوزت مدة تأجيله ما ورد يف املادة (/17أ).
املادة (:)21
يج��وز للطالب ال��ذي فقد حق��ه يف الدراس��ة أن يتقدم بطلب
جدي��د للقبول .وإذا ُقبل يف تخصصه الس��ابق نفس��ه ،يحتفظ
بس��جله األكاديمي كام� ً
لا ،ويس��تكمل متطلب��ات التخرج وفق
الخطة الجديدة املعمول بها عند عودته ،و ُتحسب مدة الدراسة
السابقة ضمن الحد األىلع املسموح به لسنوات التخ ّرج.

املادة (:)22
ُيفصل الطالب من برنامج املاجستير يف الحاالت اآلتية :
 .1إذا رسب يف االمتحان الشامل مرتين.
 .2إذا رسب يف مناقشة الرسالة.
 .3إذا ل��م يتمكن من اس��تكمال متطلبات الحصول ىلع الدرجة
العلمية املطلوبة بنجاح ضمن املدة الزمنية املس��موح بها
يف هذه التعليمات.

 .4إذا لم يتمكن من إزالة مفعول اإلنذار وفقًا ملا ورد يف الفقرة
(ج) من املادة (.)26
املادة (:)23
ال يح��ق للطالب الذي ُفص��ل من برنامج ماجس��تير يف الجامعة
العودة إلى البرنامج نفسه.
االمتحانات والعالمات
املادة (:)24
أ ) تتكون عالمة الطالب النهائية يف املادة الواحدة من:
 .1عالمت��ه يف أعمال الفصل ،وتش��مل اختبارًا واحدًا ىلع
األقل وتقارير أو بحوثًا أو عرض موضوعات أو ما شابه ذلك
من أنش��طة ،و ُيخصص ألعمال الفصل ( )%60من العالمة
النهائية.

 .2عالمت��ه يف االمتح��ان النهائي (تحري��ري) ،ويخصص له
( )%40من العالمة النهائية.
ب) ُيستثنى مما ورد يف البند (أ) السابق مواد الندوات والحلقات
والبح��وث واملختبرات والتصامي��م الهندس��ية واالختبارات
العملي��ة الت��ي ُتخصص لها س��اعات معتمدة ،وتق��رر لجنة
الدراس��ات العليا يف القس��م متطلبات النجاح وطرق تقويم
مستوى تحصيل الطالب يف كل منها.
ج) تعلن عالمة أعمال الفصل للطلبة و ُتس ّلم للعميد قبل موعد
االمتحانات النهائية.
املادة (:)25
ف
إذا تغي��ب الطالب عن االمتحان النهائي ملادة ما ،أو لم
ْ
يس��تو ِ
التقاري��ر أو البح��وث أو األعمال التطبيقي��ة املطلوبة منه ،لعذر
طب��ي مقبول ،كم��ا ورد يف الفقرة (ج) من امل��ادة ( ،)16أو عذر
قه��ري يقبله عمي��د الكلية املختصُ ،تس��جل ل��ه نتيجة (غير
مكتم��ل) يف تل��ك املادة ،وعلي��ه إزالة ه��ذه النتيجة يف مدة
أقصاها ( )4أربعة أس��ابيع من بداية الفص��ل التالي الذي ينتظم
فيه ،وإال ُترصد له عالمة (صفر) يف االمتحان النهائي .و ُيستثنى
م��ن ذلك مواد الرس��الة ،حيث تبقى النتيجة (غي��ر مكتمل) إلى
حين النجاح يف الرسالة.
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املادة (:)26

املادة (:)28

أ ) الحد األدنى للنجاح يف كل مادة من املواد هو ( ،)%70وأدنى
س��جل للطالب ( ،)%50ويف حال املواد االستدراكية
عالمة ُت
ّ
ُترصد النتيجة (ناجح) أو (راسب).

أ ) يجوز للطالب إعادة دراس��ة أي مادة ،و ُتحسب العالمة األخيرة
فقط يف املعدل التراكمي.

ب) يوضع الطالب تح��ت اإلنذار إذا تدنى معدل��ه التراكمي دون
( ،)%75و ُيستثنى من ذلك الفصل األول للطالب يف الجامعة.
ج) ىلع الطالب الذي ُوضع تحت اإلنذار أن ُيزيل مفعول ذلك يف
مدة أقصاها فصل دراس��ي واحد بعد الفصل الذي تد ّنى فيه
عد الفصل الصيفي فص ً
ال
معدله التراكم��ي دون ( ،)%75وال ُي ّ
دراسيًا لهذه الغاية.
املادة (:)27
يج��وز النظر يف تعديل العالم��ة النهائية ألي طالب يف مادة ما
خط��ي منه ،أو بمبادرة خطية من مدرس املادة
بنا ًء ىلع طلب
ّ
إلى العميد يف مدة أقصاها أس��بوع بعد إعالن النتائج .و ُتش��كل
لجنة الدراسات العليا يف القسم لجنة ملراجعة االمتحان النهائي
للطالب ،وتقوم لجنة الدراس��ات العليا يف القسم برفع توصيتها
للمجل��س ،و ُيب ّلغ العميد عميد القبول والتس��جيل قرار املجلس
يف غضون أسبوعين من صدوره.
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ب) يجوز للطالب دراس��ة مادة اختيارية بس��بب رسوبه يف مادة
اختيارية أخ��رى ،أو بهدف رفع معدل��ه التراكمي ،ويف هذه
الحالة ُتحسب للطالب العالمة األىلع.
االمتحان الشامل
املادة (:)29
أ ) يه��دف االمتح��ان الش��امل إلى قي��اس ق��درة الطالب ىلع
اس��تيعاب املفهومات األساس��ية واملتقدمة التي اكتسبها
يف دراس��ته ،والربط بينها ،وتوظيفها يف حل املش��كالت
التعليمي��ة والتطبيقي��ة يف مجال تخصصه .ويش��مل ذلك
اإلملام العام باملنظومة املعرفية يف موضوع تخصصه.

ب) االمتحان الش��امل ليس امتحانًا آخر يف املواد التي درس��ها
الطالب.
املادة (:)30
أ ) ال يس��جل الطالب لالمتحان الشامل إال بعد أن يكون قد أنهى
بنجاح جميع املواد املقررة يف خطته الدراس��ية ،وبمعدل
تراكمي ال يقل عن (.)%75

ب) ال يجوز للطالب أن يتقدم لالمتحان الشامل أكثر من مرتين.
ج) ُيعق��د االمتحان الش��امل مرة واحدة يف كل فصل دراس��ي،
ويج��وز أن ُيعقد م��رة يف الفصل الصيفي بق��رار من العميد
واقتراح من لجنة الدراسات العليا يف القسم.
د) ُتسجل نتيجة الطالب يف االمتحان الشامل يف كل مرة يتقدم
فيها إلى االمتحان .وتكون عالمة النجاح يف االمتحان الشامل
( ،)%70وتثبت يف سجله األكاديمي نتيجة (ناجح) أو (راسب).
هـ) يجوز ،بقرار من املجلس وتنس��يب من لجنة الدراسات العليا
يف القسم ،السماح للطالب بالتقدم لالمتحان الشامل بشكل
متزامن مع دراسته ملادة واحدة فقط ضمن خطته الدراسية،
عد نتيجته يف
شريطة النجاح فيها .وإذا رسب يف املادةُ ،ت ّ
تعه��د الطالب بمضمون هذه
االمتحان الش��امل ملغاة ،ويتم ّ
الفقرة ىلع أنموذج طلب ع��دم املمانعة للتقدم لالمتحان
الشامل.
و) تقتصر عملية إعداد اختبارات االمتحان الش��امل وتصحيحها
ىلع أعض��اء هيئة التدري��س الذين تنطبق عليهم ش��روط
هيئة اعتماد مؤسس��ات التعلي��م العالي لغاي��ات التدريس
واإلشراف ىلع رسائل املاجستير.

املادة (:)31
أ ) ُتحدد لجنة الدراسات العليا يف القسم ا َ
ملحاور التي يشملها
االمتحان الش��امل ،وت��وزع العالمات حس��ب أهمية كل محور
بالنسبة إلى التخصص الدقيق.
ب) يتكون االمتحان الش��امل من ورقتي��ن ىلع األقل ،و ُتخصص
لكل ورقة جلسة ال تقل عن ساعتين.
ج) يبلغ رئيس القسم العميد نتيجة الطالب يف االمتحان.
د) ُتس��جل نتيج��ة الطالب يف االمتحان الش��امل يف كش��ف
عالماته بعبارة (ناجح) أو (راسب).
هـ) يض��ع مجلس الدراس��ات العليا األس��س التفصيلي��ة الالزمة
لتنفيذ االمتحان الشامل.

املادة (:)32
إذا رس��ب الطالب يف االمتحان الشاملُ ،يمكنه التقدم مر ًة ثانية
فقط يف موعد تحدده لجنة الدراسات العليا يف القسم ،شريطة
أن ال يتج��اوز ذلك نهاية الفص��ل الالحق للفصل الذي أُعطي فيه
االمتحان األول .وال يدخل الفصل الصيفي يف حساب هذه املدة.
وال يدخ��ل ه��ذا الفصل الالحق ضمن الحد األىلع املس��موح به
للدراسة .وإذا رسب للمرة الثانية:
أوالً ُ :يفصل من برنامج املاجستير.
ثانيًا ُ :يمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا.
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املادة (:)33

املادة (:)35

أ ) ُتص ّنف عالمات املواد لدرجة املاجستير وفق الجدول اآلتي:

عد املرش��د ،باالش��تراك مع الطالب ،البرنامج الدراسي له ىلع
ُي ّ
أنموذج خاص يش��مل املواد اإلجبارية واالختيارية واالستدراكية
وفقًا للخطة الدراس��ية املقررة يف القس��م ،ويقدمه إلى لجنة
الدراسات العليا يف القسم إلقراره ،و ُيبلغ رئيس القسم القرار إلى
العميد ورئيس لجنة الدراس��ات العلي��ا يف الكلية .ويجوز تعديل
هذا البرنامج وفق الحاجة بالطريقة نفسها.

العالمة

التقدير

أقل من 70

راسب

 - 70أقل من 80

جيد

 – 80أقل من 90

جيد جدًا

100 – 90

ممتاز

ب) ُيحدد تقدي��ر الطالب لدرجة املاجس��تير عن��د تخرجه بعد
احتس��اب املعدل التراكم��ي للمواد املطلوب��ة يف خطته
الدراسية ،وفق الجدول اآلتي:
املعدل التراكمي

التقدير

 -75أقل من 80

جيد

 - 80أقل من 88

جيد جدًا

100 - 88

ممتاز

اإلرشاد
املادة (:)34
ُتع ّين لجنة الدراس��ات العليا يف الكلية ،بنا ًء ىلع تنسيب لجنة
الدراس��ات العليا يف القسم ،مرش��دًا أو أكثر من بين أعضاء هيئة
التدريس لطلبة املاجس��تير يف القسم .و ُيبلغ قرار التعيين إلى
العميد ورئيس لجنة الدراسات العليا يف القسم.
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املادة (:)36
ومش��رف مشارك (إن
أ ) ُيع ّين لكل طالب مش��رف ىلع رسالته ُ
ُوجد) من بين أعضاء هيئة التدريس يف القس��م وفق أحكام
املادتي��ن ( 37و  )38من هذه التعليمات ،م��ع مراعاة البرامج
املتداخلة أو املشتركة ،واألخذ برغبة الطالب ما أمكن ،وذلك
بقرار من العميد ،بنا ًء ىلع تنسيب لجنة الدراسات العليا يف
القسم ومصادقة لجنة الدراسات العليا يف الكلية.
سجل الطالب الرسالة وفق الخطوات اآلتية:
ب) ُي ّ
 .1يتق��دم الطالب بطلب إلى رئيس القس��م يتضمن عنوان
رس��الته وخطته��ا ومن يرغ��ب يف أن ُيش��رف عليه من
أعضاء هيئة التدريس.
 .2تق ّر لجنة الدراس��ات العليا يف القس��م مش��روع الرسالة
مبدئيًا ،و ُتحدد املش��رف واملشرف املش��ارك (إن ُوجد)

وف��ق أحكام املادتي��ن ( 37و  )38من هذه التعليمات ،مع
أخذ رغبة الطالب إن أمكن بعين االعتبار.
 .3تق ّر لجنة الدراس��ات العليا يف القس��م مش��روع الرسالة
بص��ورة نهائية بعد أن يكون الطالب قد أجرى التعديالت
قدم نسخة من املشروع إلى العميد.
املطلوبة عليه ،و ُت ّ
املادة (:)37
أ ) ُيشترط يف كل من املشرف واملشرف املشارك (إن ُوجد) أن
يكون من بين أعضاء هيئة التدريس يف القسم وبرتبة أستاذ
أو أستاذ مشارك أو محاضر متفرغ بإحدى هاتين الرتبتين.

ب) يجوز للمجلس ،بنا ًء ىلع تنس��يب من لجنة الدراسات العليا
يف القس��م ،املوافقة ىلع أن يتولى اإلش��راف عضو هيئة
تدريس من رتبة أستاذ مساعد ،أو محاضر متفرغ برتبة أستاذ
مس��اعد ،ىلع أن يكون قد ُنشر له أو ُق ِب َل للنشر بحثان ىلع
األقل يف مج�لات محكمة ومعتمدة لغايات الترقية يف آخر
ثالث سنوات.
مس��وغة وبقرار من العميد بتنس��يب من
ج) يج��وز ،يف حاالت
ّ
لجنة الدراس��ات العليا يف القس��م ومصادقة لجنة الدراسات
العليا يف الكلية ،تعيين املش��رف أو املش��رف املشارك من
خارج القسم يف الجامعة ،أو من خارج الجامعة.
د) ُيش��ترط يف اختيار املش��رف التخصص الدقيق يف موضوع

رسالة الطالب.
املادة (:)38
يج��وز ،بق��رار من مجل��س العمداء بن��ا ًء ىلع تنس��يب من لجنة
الدراسات العليا يف القسم وموافقة املجلس ،املوافقة ىلع أن
يستمر عضو هيئة التدريس يف الجامعة الحاصل ىلع إجازة تفرغ
علمي يف اإلشراف ىلع رسالة الطالب أو املشاركة يف اإلشراف.
املادة (:)39
تم
يجوز تغيير املشرف لظروف خاصة استثنائية ،بالطريقة التي ّ
بها تعيينه.
املادة (:)40
أ ) ُتحسب للمشرف ساعة معتمدة واحدة ضمن العبء التدريسي
له عن إش��رافه ىلع كل طالب ،اعتبارًا من بداية الفصل الذي
ُع ّين فيه مش��رفًا ،ىلع أن ال يزيد عدد الفصول التي ُتحسب
للمشرف عن ثالثة .ويف حالة وجود مشرف مشاركُ ،تحسب
نصف ساعة لكل من املشرف واملشرف املشارك.
ب) يش��ترط لغايات تطبيق م��ا ورد يف الفقرة (أ) أعاله أن يصدر
قرار اإلش��راف من العمي��د يف غضون الش��هرين األولين من
بداية الفصل الدراسي.
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املادة (:)41
يجوز تعديل عنوان الرس��الة وخطته��ا إذا اقتضت ظروف البحث
ذلك ،ويتم التعديل بالطريقة نفسها التي تمت بها املوافقة.
املادة (:)42
يكون الحد األىلع لعدد الرس��ائل التي يحق للمش��رف اإلش��راف
عليها يف وقت واحد كما يأتي :
أ ) ست رسائل ،إذا كان أستاذًا أو أستاذًا مشاركًا.
ب) ثالث رسائل ،إذا كان أستاذًا مساعدًا.
مناقشة الرسالة
املادة (:)43
عد الطالب رس��الته بلغة سليمة ومنهجية علمية ،ىلع أن
أ ) ُي ّ
تتوافر فيها األصالة ،وأن تحوي إنجازًا علميًا جديدًا وإس��هامًا
يف تعمي��ق املعرف��ة يف مي��دان تخصص��ه ،وأن ال تكون
مخالفة لألمانة العلمية (نقل جزئي أو كلي).
ب) عند انته��اء الطال��ب من إعداد رس��الته وطباعتها حس��ب
املواصف��ات املنصوص عليه��ا يف ه��ذه التعليمات ،ويف
قدم نس��خة نهائية منها
دلي��ل كتابة الرس��ائل الجامعيةُ ،ي ّ
ّ
للمشرف واملشرف املشارك (إن ُوجد) ،ويبلغ املشرف رئيس
القسم خطيًا بذلك ،من أجل السير يف إجراءات تشكيل لجنة
املناقشة.
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ج) ُيع ّين العميد ،بنا ًء ىلع تنس��يب لجنة الدراس��ات العليا يف
الكلية واقتراح من لجنة الدراسات العليا يف القسم وتوصية
من املشرف ،لجنة ملناقشة الرسالة مؤلفة من مشرف الطالب
رئيس��ًا وثالثة أعضاء ،ىلع أن يك��ون أحدهم ىلع األقل من
خ��ارج الجامع��ة ،وىلع أن تتوافر فيهم الش��روط املطلوبة
للمش��رف وف��ق املادتي��ن ( )37و ( )38من ه��ذه التعليمات،
ويتولى رئيس اللجنة إدارة النقاش وتنظيمه بين األعضاء.
ّ
تم الطالب دراس��ة
د) ال ُت
ش��كل لجن��ة املناقش��ة إال بع��د أن ُي ّ
وبمعدل
بنجاح
الدراسية
خطته
يف
املطلوبة
املواد
جميع
ّ
تراكمي ال يقل عن (.)%75
هـ) يج��ب أن ال تقل امل��دة الزمنية الفاصلة بين قبول مش��روع
دراسي واحد.
فصل
رسالة الطالب ومناقشتها عن
ّ
ٍ
املادة (:)44

أ ) ُيحدد العميد موعدًا للمناقش��ة العلنية للرس��الة بنا ًء ىلع
تنس��يب لجن��ة الدراس��ات العليا يف القس��م واقت��راح من
املش��رف ،بعد أن يكون الطالب ق��د أنهى جميع املتطلبات
األخرى للماجس��تير ،ومضى ىلع تس��جيله للرسالة ما ال يقل
ع��ن أربعة أش��هر م��ن تاريخ ص��دور املوافق��ة ىلع تعيين
املشرف.
ب) يجب أال تقل املدة بين تعيين أعضاء لجنة املناقشة وموعد

املناقشة عن أسبوعين ،وأن ال تقل املدة بين تسليم الرسالة
ألعضاء اللجنة وموعد املناقشة عن أسبوعين.
املادة (:)45
أ ) تتخذ لجنة املناقش��ة قرارها بعد انتهاء املناقشة والتداول
بين األعضاء ،مراعية ما ورد يف املادة (/43أ) ،ثم ُيعلن رئيس
اللجنة قرارها للطالب.
ب) ُيتخذ ق��رار اللجنة باألغلبية بصيغة «ناج��ح» أو «ناجح بعد
إجراء التعديالت» أو «راس��ب» .ويف حال��ة «ناجح بعد إجراء
التعدي�لات» ،ىلع الطال��ب أن ُيج��ري التعدي�لات يف مدة
أقصاه��ا نهاي��ة الفص��ل التالي للفص��ل الذي نوقش��ت فيه
عد راس��بًا ،وال ُيحتس��ب الفصل الصيفي فص ً
ال
الرس��الة ،وإال ُي ّ
لغرض إتمام التعديالت.
ج) ُيتابع املش��رف إجراء التعديالت املطلوبة ،وبعد إجازتها من
اللجنة ُيرس��ل املش��رف تقريرًا بذلك إلى رئيس القسم الذي
يب ّلغ بدوره العميد باستكمال إجراءات التخ ّرج.

املادة (:)46
ُيرفق برسالة املاجستير ملخصان :أحدهما باللغة العربية واآلخر
باللغة اإلنجليزية ،بحيث يحتوي ىلع ( )500-350كلمة .و ُيراعى
أن يش��تمل امللخصان ىلع ( )10-5كلمات مفتاحية Keywords
ألغراض فهرسة الرسالة.
املادة (:)47
عده كلية الدراس��ات العليا
تك��ون صفحة العنوان وفق أنموذج ُت ّ
والبحث العلمي ،ويشمل ما يأتي :

 .1عنوان الرس��الة واس��م مقدمها كما هو مس��جل رسميًا يف
الجامعة.
 .2اسم املشرف واملشرف املشارك إن ُوجد.
 .3العبارة اآلتية:

ُق ّدمت هذه الرس��الة اس��تكماالً ملتطلب��ات الحصول ىلع درجة
املاجستير يف جامعة األميرة سم ّية للتكنولوجيا لتخصص،....
أو ما ُيقابلها باللغة اإلنجليزية:

د) يت��م اعتماد ق��رار لجنة املناقش��ة من املجل��س بنا ًء ىلع
توصية من لجنة الدراس��ات العليا يف الكلية ،ويتم ذلك وفق
عده كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.
أنموذج خاص ُت ّ

This is submitted in partial fulfillment of the requirements
for the degree of master of ....... in ..... at Princess Sumaya
University for Technology

هـ) ُيث ّبت عنوان رس��الة املاجستير يف كش��ف عالمات الطالب
باللغتين العربية واإلنجليزية.

 .4أسماء لجنة املناقشة.
 .5تاريخ تقديم الرسالة.
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املادة (:)48
قدم الرسالة مطبوعة حسب مواصفات ُتصدرها كلية الدراسات
ُت ّ
العليا والبحث العلمي.
املادة (:)49
أ ) يودع الطالب خمس نس��خ من الرس��الة يف كلية الدراس��ات
العليا والبحث العلمي موقعة من أعضاء لجنة املناقشة بعد
إجراء التعديالت التي طلبتها ،وتكون مجلدة وفق مواصفات
مكتبة الجامعة.

ب) ُترس��ل إحدى النس��خ إلى القس��م ونس��ختان إل��ى املكتبة
ونس��خة إلى مركز إيداع الرس��ائل الجامعية ،و ُتحفظ نسخة
واحدة يف كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.
ج) ت��ودع يف كلي��ة الدراس��ات العليا والبحث العلمي نس��خة
ّ
ويوثق اإليداع حسب األصول.
إلكترونية من الرسالة،

منح الدرجة
املادة (:)50
ُتمن��ح درجة املاجس��تير بقرار م��ن مجلس العم��داء بنا ًء ىلع
تنس��يب املجلس وتوصية من لجنة الدراسات العليا يف القسم
بعد استيفاء الشروط اآلتية :

ج) التنسيب إلى مجلس العمداء بأعداد الطلبة الذين س ُيقبلون
سنويًا.

أ ) إتم��ام جميع املتطلبات املذك��ورة يف التعليمات املعمول
بها يف الجامعة.

هـ) اقتراح أي شروط إضافية لقبول الطلبة يف األقسام.

ج) عدم تجاوز الحد األىلع للمدة املسموح بها للتخرج.

و) اإلش��راف ىلع تنظيم الدراس��ة يف برامج الدراس��ات العليا،
والتنسيق بين الكليات املختلفة.

د) إتمام إجراءات التخرج العامة يف الجامعة.

ز ) تنظيم إجراءات االمتحانات يف األقسام واإلشراف عليها.

ب) الحصول ىلع معدل تراكمي ال يقل عن (.)%75

املادة (:)51

د) إقرار قوائم القبول يف برامج الدراسات العليا.

ح) إقرار نتائج االمتحانات يف نهاية كل فصل دراسي.

ُيشكل املجلس برئاسة العميد ويضم يف عضويته:

ط) التنس��يب إل��ى مجلس العم��داء بمن��ح الدرج��ات العلمية
والشهادات.

ب) عمداء الكليات املعنية التي تطرح برامج دراسات عليا.

ي) النظر يف املسائل التي يحيلها إليه العميد.

أ ) نائب العميد أو نوابه.
ج) اثنين من ذوي الخبرة واالختصاص من خارج الجامعة يع ّينهم
رئيس الجامعة بتنسيب من العميد.
املادة (:)52
يتولى املجلس املهمات والصالحيات اآلتية :
أ ) النظر يف الخطط الدراسية ورفعها إلى مجلس العمداء.
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ب) التنسيب إلى مجلس العمداء بأسس قبول الطلبة بما يتفق
ومعايي��ر الدراس��ات العليا الصادرة عن مجل��س هيئة اعتماد
مؤسسات التعليم العالي.

املادة (:)53
ُيش��كل مجلس الكلية لجنة الدراسات العليا يف الكلية ،وتتولى

اللجنة الصالحيات اآلتية :

أ ) التنسيق بين األقس��ام املختلفة يف الكلية بشأن الدراسات
العليا.

ب) التنس��يب إلى العميد بتعيين املش��رف بن��ا ًء ىلع توصية
لجنة الدراسات العليا يف القسم.
ج) التنس��يب إل��ى العميد بتعيي��ن لجان املناقش��ة بنا ًء ىلع
توصية لجنة الدراسات العليا يف القسم املعني.
د) تعيين مرش��دي الطلبة بنا ًء ىلع تنس��يب لجنة الدراس��ات
العليا يف القسم املعني.
املادة (:)54
ُيش��كل مجلس القسم لجنة الدراسات العليا يف القسم ،وتتولى
الصالحيات اآلتية :
أ ) النظر يف طلبات املتقدمين لاللتحاق بالدراس��ات العليا يف
القسم ،والتنسيب إلى املجلس بقبول الطلبة ضمن األعداد
املقررة.
ب) التنس��يب إلى لجن��ة الدراس��ات العليا يف الكلي��ة بتعيين
مرشدي الطلبة واإليعاز إليهم بإعداد البرامج الدراسية للطلبة
وتقديم تقرير فصلي عن سير العملية اإلرشادية.
ج) تنظيم االمتحانات واإلشراف ىلع إجرائها ثم إقرار النتيجة.
د) التنسيب إلى لجنة الدراسات العليا يف الكلية بتعيين مشرف
الرسالة للطالب.
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هـ) التوصي��ة بأعضاء لجنة مناقش��ة رس��الة الطال��ب إلى لجنة
الدراسات العليا يف الكلية.
و) التنسيب إلى العميد بما يأتي :
 .1تمديد الحد األىلع ملدة الدراسة للطالب.
 .2تأجيل دراس��ة الطالب ضمن املدة املنصوص عليها يف
التعليمات.
 .3انتق��ال الطالب من برنامج إلى آخ��ر يف الجامعة ،أو من
برنام��ج يف جامع��ة أخرى إل��ى التخصص نفس��ه يف
الجامعة ،ومعادلة املواد واحتسابها له.
 .4أي أمور أخرى تتصل بالدراسات العليا.
املادة (:)55
أ ) ُيمنح الطالب املس��جل يف أحد برامج املاجس��تير  /مس��ار
الرسالة شهادة الدبلوم العالي يف أي من الحاالت اآلتية:
 .1إذا انقض��ى ىلع تس��جيله يف البرنام��ج ثمانية فصول
دراس��ية من بدء انتظامه يف الدراسة ولم يستطع إنجاز
الرسالة ومناقشتها ،وال ُيعد الفصل الصيفي فص ً
ال دراسيًا
له��ذه الغاية ،ىلع أن ُينهي الطالب بنجاح دراس��ة ()27
س��اعة معتمدة من خطته ،وبمع��دل تراكمي ال يقل عن
 .%75ويجوز ،بقرار من مجلس العمداء ،بنا ًء ىلع تنسيب
من املجلس ،منح الطالب فص ً
ال دراسيًا إضافيًا إلنجاز ذلك.
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 .2إذا رس��ب يف مناقش��ة الرس��الة ،ىلع أن ُينهي الطالب
بنجاح دراس��ة ( )27س��اعة معتمدة من خطته ،وبمعدل
تراكمي ال يقل عن  .%75ويجوز ،بقرار من مجلس العمداء،
بنا ًء ىلع تنسيب من املجلس ،منح الطالب فص ً
ال دراسيًا
إضافيًا إلنجاز ذلك.

 .3إذا قدمت لجنة الدراسات العليا يف القسم تقريرًا خطيًا،
بن��ا ًء ىلع تقري��ر من مش��رف الطالب ،يفي��د عدم قدرة
الطالب ىلع إنجاز رس��الته ،ىلع أن ُينهي الطالب بنجاح
دراسة ( )27ساعة معتمدة من خطته ،وبمعدل تراكمي ال
يقل عن  .%75ويجوز ،بقرار من مجلس العمداء ،بنا ًء ىلع
تنس��يب من املجلس ،منح الطالب فص ً
ال دراس��يًا إضافيًا
إلنجاز ذلك.
 .4إذا تق��دم الطال��ب خطيًا إلى قس��مه مبدي��ًا عدم رغبه
يف مواصلة دراس��ة املاجستير واالكتفاء بالحصول ىلع
الدبلوم العالي ،ىلع أن ُينهي الطالب بنجاح دراسة ()27
س��اعة معتمدة من خطته ،وبمع��دل تراكمي ال يقل عن
 .%75ويجوز ،بقرار من مجلس العمداء ،بنا ًء ىلع تنسيب
من املجلس ،منح الطالب فص ً
ال دراسيًا إضافيًا إلنجاز ذلك.
ب) ُيمنح الطالب املس��جل يف أحد برامج املاجس��تير  /مس��ار
االمتحان الش��امل ش��هادة الدبلوم العالي يف أي من الحاالت
اآلتية:

 .1إذا رسب يف االمتحان الشامل مرتين.
 .2إذا انقضى ىلع تس��جيله يف برنامج املاجس��تير ثمانية
فصول دراس��ية ولم يتمكن من التقدم لالمتحان الشامل
والنجاح فيه .وال ُيعد الفصل الصيفي فص ً
ال لهذا الغرض،
ىلع أن ُينهي الطالب بنجاح دراسة ( )27ساعة معتمدة
من خطته ،وبمعدل تراكمي ال يقل عن  .%75ويجوز ،بقرار
من مجلس العمداء ،بنا ًء ىلع تنسيب من املجلس ،منح
الطالب فص ً
ال دراسيًا إضافيًا إلنجاز ذلك.

املادة (:)58
يبت مجلس العمداء يف الحاالت التي لم يرد فيها نص يف هذه
التعليمات.
املادة (:)59
رئيس الجامعة والعميد وعميد القبول والتسجيل مسؤولون عن
تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

ج) ُتمنح ش��هادة الدبلوم العالي بق��رار من مجلس العمداء بنا ًء
ىلع تنس��يب املجل��س وتوصية من لجنة الدراس��ات العليا
يف الكلية ،بنا ًء ىلع توصية من لجنة الدراس��ات العليا يف
القسم.
املادة (:)56
للمجل��س منح الطالب املتفوق منحة بحثية أو تدريس��ية وفق
أسس يق ّرها مجلس العمداء.
املادة (:)57
فيما يخص برامج املاجس��تير املش��تركة مع أي جامعة أردنية،
يجوز اس��تخدام تعليمات منح درجة املاجس��تير املعتمدة يف
الجامعتين بما فيه مصلح��ة الطالب ,وبما يتفق وقرارات مجلس
التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
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تعليمات منح درجة الدكتوراه

تعليمات رقم ( )23لسنة 2015
تعليمات منح درجة الدكتوراه
الصادرة استنادًا إلى أحكام املادة ( )9من نظام الدراسات العليا يف
جامعة األميرة سم ّية للتكنولوجيا رقم ( )10لسنة 2013

الكلية

 :الكلية املعنية يف الجامعة

القسم

 :القسم األكاديمي الذي يتبع له البرنامج.

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

تعريفات
املادة (:)1

املرش��د األكاديمي  :عض��و هيئ��ة التدريس الذي يرش��د طلبة
الدراسات العليا أكاديم ًيا.

املادة ( : )1تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة الدكتوراه
يف جامع��ة األميرة س��م ّية للتكنولوجيا رقم ( )23لس��نة ،"2015
ويعم��ل به��ا اعتباًرا من بداي��ة الفصل الدراس��ي األول من العام
الدراسي 2016/2015م.

املشرف  :عضو هيئة التدريس الذي يشرف ىلع أطروحة الطالب.

املادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات اآلتية ،حيثما وردت يف هذه التعليمات،
املعاني املخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة ىلع خالف ذلك:
الجامعة  :جامعة األميرة سم ّية للتكنولوجيا.
العمادة  :عم��ادة كلية امللك عب��د اهلل األول للدراس��ات العليا
والبحث العلمي.
املجلس  :مجلس الدراسات العليا يف كلية امللك عبد اهلل األول
للدراسات العليا والبحث العلمي.
العميد  :عمي��د كلية امللك عب��د اهلل األول للدراس��ات العليا
والبحث العلمي.

البرنامج  :أي برنامج من برامج الدكتوراه.
املادة (:)3
تك��ون متطلب��ات الحص��ول ىلع درج��ة الدكتوراه ( )54س��اعة
معتمدة ،حس��ب الخطة الدراس��ية التي يقرها مجلس العمداء،
وتوّزع هذه املتطلبات ىلع النحو اآلتي:
أ ) دراس��ة املواد اإلجبارية بنجاح ،وهي ( )21ساعة معتمدة من
مستوى (.)900
ب) دراسة ( )15ساعة معتمدة بنجاح من قائمة املواد االختيارية
م��ن مس��توى ( ،)900ويجوز للطالب بتنس��يب من املرش��د
األكاديمي وتوصية من لجنة القس��م وق��رار من لجنة الكلية،
دراسة ما ال يزيد ىلع ( )6س��اعات معتمدة من خارج الخطة
الدراسية من مستوى ( )700ىلع أن تكون املادة ذات عالقة
بالتخصص ،وتحتسب له من املواد االختيارية.
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املادة (:)6

واملع��دل التراكمي ,ثالث
ج) يحتس��ب للطالب ,ألغراض التخرج
ّ
س��اعات معتمدة كحد أقصى ,عن مواد املوضوعات الخاصة
التي يدرسها الطالب بنجاح.

ب) ىلع الطالب أن ينهي دراسة املواد االستدراكية بنجاح يف
موعد أقصاه نهاية الع��ام الجامعي األول اللتحاقه بالبرنامج،
ويجوز يف حاالت خاصة الس��ماح للطالب بتجاوز هذه املدة،
بقرار من املجلس وبتنس��يب من املرشد األكاديمي وتوصية
من لجنتي القسم والكلية.

أ ) مع مراعاة الح��د األىلع ملدة الحصول ىلع درجة الدكتوراه،
يكون الحد األدنى للعبء الدراسي يف كل من الفصل األول أو
الثاني ( )6ساعات معتمدة ،والحد األىلع ( )12ساعة معتمدة.
وتحتسب ساعات األطروحة ضمن العبء الدراسي.

هـ) تقدي��م أطروح��ة تتضم��ن إضاف��ة إل��ى العل��م واملعرف��ة
ومناقشتها بنجاح.

ج) ال تحتس��ب س��اعات امل��واد االس��تدراكية ضمن الس��اعات
املعتمدة املطلوب��ة لنيل الدرجة ،وتظه��ر نتيجة (عالمة)
هذه املواد يف الكشف (ناجح/راسب).

ب) يكون الحد األىلع للعبء الدراس��ي يف الفصل الصيفي ()6
س��اعات معتمدة ،ويج��وز رفعه إلى ( )9س��اعات معتمدة إذا
تضمن العبء الدراسي مواد استدراكية.

املادة (:)5

ج) يجوز يف حاالت خاصة تقدرها لجنتا القس��م والكلية ،وبقرار
من عميد الكلية ،الس��ماح للطالب بتس��جيل ( )3ساعات يف
الفص��ل األول أو الثاني ،ىلع أن يكون ذلك ملرة واحدة فقط

د) النج��اح يف امتحان الكف��اءة املعرفي��ة يف حقل تخصص
الطالب واملعارف املتصلة بهذا التخصص.

و ) نشر بحثين ىلع األقل يف مجالت أو مؤتمرات معتمدة لغاية
الترقي��ة يف الجامعة (أو قبوله للنش��ر) ذي عالقة بموضوع
أطروح��ة الطالب ىلع أن يكون أحدهما ىلع األقل منش��وًرا
أو (مقبولاً للنش��ر) يف مجلة علمي��ة متخصصة معتمدة من
الفئة األولى.
املادة (:)4
أ ) تحدد لجنة القس��م ،عند قبول الطالب ،املواد االس��تدراكية
الالزمة له من مواد مس��توى البكالوريوس و /أو املاجس��تير
التي يراها ضرورية لرفع املستوى العلمي للطالب ،ىلع أن ال
تزيد ىلع ( )9ساعات معتمدة ،وتحدد هذه املواد عند قبول
الطالب .ويجوز بتوصية من لجنتي القس��م والكلية وقرار من
املجلس ،إعفاء الطالب من دراس��ته إذا توافرت لديه بيانات
توضيحية عن كفاية الطالب يف املرحلة السابقة.
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أ ) يكون الحد األىلع ملدة الحصول ىلع درجة الدكتوراه ثمانية
فصول دراسية قابلة للتمديد فصلين دراسيين ،وذلك بموافقة
العميد وبتوصية من لجنتي القسم والكلية .وال يحسب الفصل
الصيف��ي لهذه الغاية ،كما ال يجوز أن يق��ل الحد األدنى ملدة
الحصول ىلع درجة الدكتوراه عن ستة فصول دراسية.
ب) يعد الفصل الصيفي فص ً
ال دراس��يًا لغايات الس��ير يف إعداد
األطروح��ة ،ويجوز يف ح��االت خاصة تقدرها لجنتا القس��م
والكلية ،طرح مواد دراسية فيه.
ج) ال يجوز أن تزيد مدة التأجيل واالنس��حاب بعذر ،ىلع فصلين
دراس��يين ،وال تحتس��ب هذه املدة ضمن الحد األىلع ملدة
الحصول ىلع الدرجة.

خالل فترة دراسته ،باستثناء فصل التخرج.

د) يجب أن يتفرغ الطالب ملدة ال تقل عن س��نة دراسية واحدة
أثناء إع��داد األطروح��ة ،وللمجلس يف حاالت مب��ررة ،اتخاذ
القرار املناسب بشأن هذه املدة.
القبول
املادة (:)7
يق��رر مجلس العمداء يف مطلع كل ع��ام جامعي أعداد الطلبة
الذين س��يقبلون يف البرام��ج ،بنا ًء ىلع توصي��ة من املجلس،
وتنس��يب من اللج��ان يف األقس��ام والكلي��ات وضم��ن الطاقة
االستيعابية املسموح بها.

املادة (:)8
أ ) يشترط فيمن يتقدم بطلب التحاق ألحد البرامج ما يأتي:
 .1أن يحقق الشروط املعتمدة من مجلس التعليم العالي.

 .2أن يكون املتقدم حاص ً
ال ىلع درجة البكالوريوس بتقدير
ال يقل عن جيد أو ما يعادله ،واملاجس��تير بتقدير ال يقل
عن (جيد جدًا) أو ما يعادله.

 .3أن يثب��ت املتق��دم أن دراس��ته للحص��ول ىلع درجتي
البكالوريوس واملاجستير كانت باالنتظام.
 .4أ ) اجتي��از امتحان التوفل أو ما يعادل ذلك وفق األس��س
املعتمدة من مجلس التعليم العالي.
ب) اجتي��از امتح��ان القبول من قب��ل الكلي��ة واملقابلة
الشخصية التي تجريها الكلية لهذه الغاية.
ج) يفاضل بين املتقدمين للقبول وفق املعايير التالية:
 40 .1نقطة لدرجة البكالوريوس.
 20 .2نقطة لدرجة املاجستير.
 15 .3نقطة للبحوث العلمية املنش��ورة يف مجالت
علمية محكمة معتمدة يف الجامعة.
 20 .4نقطة المتحان القبول.
 5 .5نقاط للخبرة العملية يف مجال التخصص.
د) تض��ع الكلي��ة املعنية أس��س توزيع النق��اط الخاصة
بدرجتي البكالوريوس واملاجستير.
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املادة (:)9

املادة (:)11

يجوز للمجلس بتوصية من لجنتي القس��م والكلية وضع ش��روط
خاص��ة إضافي��ة لاللتحاق بالبرام��ج التي تقدمه��ا الجامعة ،مع
مراعاة اآلتي :

أ ) ال يجوز أن ُيقبل الطالب يف برنامجين دراس��يين يف الوقت
نفسه ،يف أي مرحلة من مراحل دراسته.

أ ) أن ال تتعارض هذه الش��روط م��ع التعليم��ات النافذة لبرامج
الدراسات العليا.
ب) أن تظهر هذه الشروط بوضوح يف الخطة الدراسية املقدمة
لالعتماد ،وتعد جزءًا منها.
املادة (:)10
أ ) تقدم طلب��ات االلتحاق بالبرامج ىلع النم��وذج املعد لهذا
الغ��رض إلى العم��ادة خالل الفت��رة املح��ددة ،وترفق بتلك
الطلبات جميع األوراق الثبوتية الالزمة.
ب) تق��وم العم��ادة بف��رز الطلب��ات وتدقيقه��ا وإع��داد قائمة
بالطلبات مستوفية الشروط يف البرامج املختلفة ،وإرسالها
م��ع الطلبات إل��ى الكليات املعني��ة ،لدراس��تها من لجنتي
القسم والكلية واعتمادها وإجراء امتحان القبول واملقابالت
الشخصية ،ثم التنسيب بقبول املتقدم أو رفضه إلى العمادة.
ج) يع��رض العمي��د تنس��يبات لجنت��ي القس��م والكلية ىلع
املجلس التخ��اذ القرار النهائي بقب��ول الطلبة يف البرنامج
املعني.
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ب) إذا فص��ل الطالب من البرنامج ال��ذي التحق فيه ،فال يجوز أن
يقبل فيه مرة أخرى.
لجان الدراسات العليا واختصاصاتها
املادة (:)12
أ ) يش��كل مجلس القس��م لجنة الدراس��ات العليا يف القس��م
وتفوض إليها اختصاصات مجلس القسم املتعلقة بالدراسات
العليا.
ب) تشكل اللجنة من خمسة أعضاء برئاسة رئيس القسم ،ويراعى
يف ذلك الرتبة األكاديمية وش��روط هيئة اعتماد مؤسس��ات
التعليم العالي للتدريس واإلشراف يف البرنامج املعني.
ج) تتولى لجنة القس��م اإلش��راف ىلع أمور الدراسات العليا يف
القس��م بما ينس��جم وتعليمات وسياسات الدراس��ات العليا
وأخالقيات البحث العلمي ،وتشمل اختصاصاتها اآلتي :
 .1تعيين مرشد أكاديمي يف بداية كل فصل دراسي لطلبة
البرنامج الواحد يف القس��م ممن تنطبق عليهم شروط
التدريس واإلش��راف يف البرام��ج ،واملقرة من قبل هيئة
اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

 .2تقدي��م التوصي��ات املتعلقة بم��ا يأتي ورفعه��ا للجنة
الكلية:
 إنشاء برامج جديدة. متابعة الخطط الدراسية للبرامج وتحديثها. اعداد الطلبة املقترح قبولهم سنويًا. نتائج امتحانات املواد الدراسية. تعيين املشرفين واملشرفين املشاركين. -اإلعالن عن املوضوعات البحثية املقترحة يف القسم.

 .1عميد الكلية رئيس��ًا ،أو م��ن يفوضه ممن تنطبق عليهم
شروط هيئة اعتماد مؤسس��ات التعليم العالي لإلشراف
والتدريس يف برامج الدراسات العليا.

 .2ممث�لان اثنان عن كل قس��م أكاديم��ي يف الكلية ممن
تنطبق عليهما ش��روط اإلش��راف والتدري��س يف برامج
الدراسات العليا ،ويراعى يف ذلك الرتبة األكاديمية.
ب) تتولى لجنة الكلية اإلش��راف ىلع أمور الدراس��ات العليا بما
ينس��جم وتعليمات وسياس��ات الدراس��ات العليا وأخالقيات
البحث العلمي ،وتشمل اختصاصاتها ما يلي:

 -مشروعات الرسائل الجامعية.

 .1دراسة اقتراحات لجان األقسام وتوصياتهن.

 -تحديد مواعيد املناقشة.

 .2التوصي��ة للمجلس بإنش��اء برامج جدي��دة يف الكلية ،أو
تعديل البرامج القائمة أو الخطط الدراسية التي تشملها.

 تشكيل لجان املناقشة. رفع قوائم بأس��ماء الطلبة املرش��حين للمنح الدراس��يةومتابعة شؤون تشغيلهم.
 تنسيق الندوات العلمية الخاصة بطلبة القسم. عقد اجتماعات دورية مع طلبة الدراسات العليا.املادة (:)13
أ ) يش��كل مجلس الكلي��ة لجنة الدراس��ات العلي��ا يف الكلية
وتفوض إليها اختصاصات مجلس الكلية املتعلقة بالدراسات
العليا .ويكون تشكيل اللجنة ىلع النحو اآلتي:

 .3إرس��ال قائمة تتضمن أسماء املناقشين من خارج الجامعة
وعناوينهم وتخصصاتهم الدقيقة لكل برنامج ،إلى كلية
الدراسات العليا ،بنا ًء ىلع تنسيبات لجان الدراسات العليا
يف األقسام األكاديمية.
 .4تنظيم لقاءات دورية عامة مع طلبة الدراس��ات العليا يف
الكلية.
 .5إعداد تقرير سنوي عن سير البرامج يف الكلية.
 .6إقرار نتائج امتحانات املواد الدراسية للبرامج.
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ج) تقوم لجنة الكلية باختصاصات لجنة القس��م يف حال عدم
وجودها.

 .2مس��اعدة الطالب يف التكيف واكتساب املهارات الالزمة
للنجاح يف الدراسات العليا.

املادة (:)14

 .3متابع��ة س��ير الوض��ع األكاديم��ي للطالب وف��ق خطته
االسترشادية.

أ ) تشكل لجنة تس��مى "لجنة أخالقيات الرس��ائل واألطروحات
الجامعي��ة" بق��رار من املجلس يف مطل��ع كل عام جامعي،
ويكون تشكيل اللجنة ىلع النحو اآلتي:
 .1العميد  /رئيسا.
 .2عضوا هيئة تدريس برتبة أستاذ ممثالن عن كل كلية.
ب) يج��وز للجنة االس��تعانة بمن تراه مناس��بًا يف حاالت خاصة
تقدرها.
ج) تكون مهمة هذه اللجنة النظر يف القضايا الخالفية لجوانب
أخالقي��ات البحث العلم��ي لألطروحة بتوصي��ة من لجنتي
القس��م والكلي��ة واملجلس ،بم��ا يف ذلك مدى اس��تيفائها
ملواصفات البحث العلمي وش��روطه ،ومراعاة قوانين حماية
امللكية الفكرية والخصوصية.
املادة (:)15
أ ) يتولى املرشد األكاديمي االختصاصات اآلتية:
 .1تعريف الطالب بفلس��فة الدراس��ات العلي��ا يف الجامعة
وسياستها ونظامها وتعليماتها.
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ب) يتولى املشرف االختصاصات اآلتية:
 .1اإلشراف ىلع تقدم الطالب يف موضوع أطروحته.
 .2التأكد من إملام الطالب بموضوع البحث.
 .3التعرف ىلع ق��درات الطالب البحثية وتش��جيع الطالب
ىلع تطوير مهارات ضرورية إلتمام البحث.
 .4توجيه الطالب وضمان التواصل معه بشكل منتظم.
 .5التقييم املس��تمر ألداء الطالب وتمكينه من إنجاز البحث
من خالل وضع جدول زمني محدد إلنجاز البحث.
 .6قراءة الرس��الة عند االنتهاء منها والتأكد من اتباع الطالب
املنهج العلمي الس��ليم وخاصة فيما يتعلق بأخالقيات
البحث العلمي وحقوق الطبع والنشر.
 .7التنسيق مع الجهات املعنية لتقديم الطالب للمناقشة.
 .8تقديم تقرير فصلي إلى رئيس لجنة القس��م عن مستوى
تقدم الطالب يف موضوع أطروحته.

املادة (:)16
أ ) يجوز للمجلس بنا ًء ىلع تنس��يب من لجنتي القسم والكلية
أن يحتس��ب للطال��ب املقبول الذي س��بق له دراس��ة مواد
من مس��توى الدكتوراه يف جامعة أخ��رى ما ال يزيد ىلع ()9
ساعات معتمدة من هذه املواد.
يخفض الحد األىلع ملدة الحصول ىلع الدرجة ،فص ً
ب) ّ
ال دراسيًا
واحدًا إذا أحتسب للطالب ( )6ساعات معتمدة أو أكثر من مواد
درسها الطالب يف جامعة أخرى قبل قبوله يف البرنامج.
املادة (:)17
أ ) يش��ترط يف املواد التي درس��ها الطال��ب يف جامعة أخرى
ويرغب يف احتسابها ما يأتي :
 .1أن تكون مناظرة من حيث املس��توى واملحتوى ملادة أو
مواد يف الخطة الدراسية املقررة.
 .2أن ال يق��ل تقدير الطالب يف كل منها عن (جيد جدًا) أو
ما يعادلها ،وأن ال يكون قد مضى ىلع دراس��تها أكثر من
خمس سنوات.
املادة (:)18
أ ) للطالب امللتح��ق بالبرنامج يف الجامعة أن يدرس ما ال يزيد
ىلع ( )9ساعات معتمدة يف برنامج مناظر يف جامعة أخرى
ش��رط الحصول ىلع موافقة مسبقة من املجلس بنا ًء ىلع

توصية من لجنتي القس��م والكلية ،وأن ال يكون قد احتسب
أي مادة من جامعة أخرى
له ّ
ب) ال تدخل عالمات هذه املواد يف املعدل التراكمي.
ج) الح��د األدنى لعالمة النجاح يف كل مادة م��ن مواد البرنامج
( .)%70أما املواد االس��تدراكية ،فيش��ترط أن يجتازها الطالب
بنجاح.
املادة (:)19
يج��ب أن ال يقل املع��دل التراكمي للطالب ع��ن ( ،)%75وإذا قل
معدل��ه التراكم��ي ع��ن ()%75عليه إعادة دراس��ة ( )9س��اعات
معتم��دة ىلع األكث��ر من خطته الدراس��ية طوال مدة دراس��ته
للدكتوراه لرفع معدله.
املادة (:)20
أ ) إذا أعاد الطالب دراس��ة مادة ما بسبب رسوبه أو لرفع معدله
التراكمي ،تحتس��ب له العالمة األىلع يف املعدل الفصلي
والتراكمي وتبقى األخرى يف سجله األكاديمي.
ب) إذا كانت املادة املراد إعادتها اختيارية ،يجوز للطالب دراس��ة
م��ادة اختيارية غيره��ا ،وتحتس��ب العالم��ة األىلع منهما
يف املع��دل الفصلي والتراكمي وتبقى األخرى يف س��جله
األكاديمي.
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املادة (:)21
أ ) يكون توزيع عالمة كل مادة ىلع النحو اآلتي:
 .1أعمال الفصل ويخصص لها ( )%60من العالمة ،وتش��مل
امتحانًا تحريريًا واحدًا ىلع األقل ،يخصص له عالمة (-20
 %)30من العالمة ،وأعماالً أخ��رى يخصص لها (%)40-30
من العالمة.
 .2االمتحان النهائي ،ويخصص له ( )%40من العالمة.
ب) يستثنى مما ورد يف الفقرة (أ) املواد ذات الطبيعة الخاصة
مثل :الندوات ،واملشروعات البحثية ،واملختبرات ،واالختبارات
العملية ،والتي لها ساعات معتمدة ،بحيث توزع عالمات هذه
املواد وفق معايير تحددها لجنة القسم.
املادة (:)22
أ ) ُتص ّنف عالمات املواد لدرجة الدكتوراه وفق الجدول اآلتي:

ب) ُيح��دد تقدير الطال��ب لدرجة الدكت��وراة عن��د تخرجه بعد
احتس��اب املعدل التراكم��ي للمواد املطلوب��ة يف خطته
الدراسية ،وفق الجدول اآلتي :
املعدل التراكمي

التقدير

 -75أقل من 80

جيد

 - 80أقل من 88

جيد جدًا

100 - 88

ممتاز

امتحان الكفاءة املعرفية
املادة (:)23
يعق��د امتحان الكفاءة املعرفية يف حق��ل التخصص واملعارف
املتصلة به ،ويهدف إلى قياس ما يأتي :
 .1عمق فهم الطالب ومعرفته ألساسيات تخصصه.
 .2ق��درة الطال��ب ىلع التفكي��ر التحليلي املنظ��م يف تناول
القضايا واملشكالت املتعلقة بحقل تخصصه.

العالمة

التقدير

أقل من 70

راسب

 .3قدرة الطالب ىلع تقديم حلول جديدة أو ابتكارات للمشكالت
النظرية والعملية يف حقل تخصصه.

 - 70أقل من 80

جيد

 – 80أقل من 90

جيد جدًا

 .4قدرة الطال��ب ىلع البح��ث املنهجي وتفس��ير املعطيات
املعرفية.

100 – 90

ممتاز
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املادة (:)24
تتولى لجنة القسم :
 .1تنظيم االمتحان وإدارة شؤونه ،ىلع أن يشمل مجاالت املواد
اإلجباري��ة ،وتب ّين للطلب��ة املراجع والقراءات االسترش��ادية
لذل��ك ،و ُتعلن عن موع��ده قبل تقدمهم له بفصل دراس��ي
واحد ىلع األقل.
 .2التوصي��ة إلى لجن��ة الكلية بتش��كيل لجنة م��ن ثالثة إلى
خمسة أعضاء بمن فيهم رئيسها ممن تنطبق عليهم شروط
هيئة اعتماد مؤسس��ات التعليم العالي لإلش��راف والتدريس
يف برامج الدراسات العليا ُيختارون من أعضاء هيئة التدريس
املختصي��ن بموض��وع االمتح��ان لوض��ع األس��ئلة وتصحيح
اإلجابات ،ويصدر القرار بتشكيل اللجنة من املجلس.
 .3رفع نتائج االمتح��ان للجنة الكلية لدراس��تها والتوصية يف
شأنها إلى املجلس إلقرارها.
املادة (:)25
أ ) يتقدم الطالب لالمتحان بعد نجاحه يف ( )21ساعة معتمدة
ىلع األقل وبمعدل تراكمي ال يقل عن (.)%75
ب) ُيعقد االمتحان مرتين يف السنة األكاديمية.

د ) الحد األدنى لعالمة النجاح يف االمتحان (.)%75
هـ) ُتسجل نتيجة الطالب يف االمتحان يف كشف عالماته بعبارة
(ناجح) أو (راسب) يف كل مرة يتقدم فيها لالمتحان.
و ) ُترصد نتيجة الطال��ب يف الفصل الذي يتقدم فيه لالمتحان
وإن انس��حب م��ن ذل��ك الفصل ،يف حي��ن ُترصد ل��ه كلمة
منس��حب يف س��جله األكاديمي مقابل املواد التي سجلها
يف الفصل وانسحب منها.
املواظبة
املادة (:)26
أ ) إذا تجاوز غياب الطال��ب دون عذر يقبله عميد الكلية ()%20
م��ن مجموع الس��اعات املق��ررة ألي مادة ،يحرم م��ن التقدم
لالمتحان النهائ��ي ،وتكون عالمت��ه ( )%60يف تلك املادة.
وتدخل ه��ذه النتيجة يف حس��اب معدل عالم��ات الطالب
الفصل��ي والتراكمي ألغراض اإلن��ذار والفص��ل .وعليه إعادة
دراستها إذا كانت إجبارية.
ب) إذا تج��اوز غياب الطالب بع��ذر يقبله عميد الكلية ( )%20من
مجموع الساعات املقررة ملادة أو أكثر ،فإنه ُيعد منسحبًا من
املادة أو املواد.

ج) إذا رس��ب الطالب يف االمتحان يمكنه أن يتقدم له مرة ثانية
فقط ،وإذا رسب يف املرة الثانية ُيفصل من البرنامج.
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املادة (:)27
كل م��ن يتغيب عن االمتحان النهائي بع��ذر يقبله عميد الكلية
تس��جل له مالحظة (غي��ر مكتم��ل) ،ويبلغ القرار بقب��ول العذر
معوض للطال��ب يف مدة أقصاها
ملدّرس امل��ادة إلجراء امتحان ّ
نهاية الش��هر األول من الفصل التالي للفصل الذي تغيب فيه ،إال
إذا كان الفصل التالي مؤج ً
ال رس��ميًا او كان الطالب منقطعًا عنه
بع��ذر ،ويف تلك الحالة يعقد االمتحان يف الفصل التالي للفصل
املؤجل.
املادة (:)28
تس��ري تعليم��ات منح درج��ة البكالوري��وس يف الجامعة ىلع
إجراءات تقديم العذر املرضي.
االنسحاب
املادة (:)29
أ ) يس��مح للطالب باالنسحاب من دراس��ة مادة أو أكثر قبل بدء
االمتحانات النهائية ،وتث ّبت يف س��جله مالحظة (منسحب)
ىلع أال يقل العبء الدراس��ي للطالب بعد االنسحاب عن ()6
ساعات معتمدة.
ب) يعد الطالب ال��ذي يتجاوز مجموع غيابه بع��ذر يقبله عميد
الكلية ( )%20من الساعات املقررة ملواد الفصل منسحبًا من
ذلك الفصل ،وال تحتس��ب هذه املدة م��ن الحد األىلع ملدة
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الحص��ول ىلع الدرجة وال م��ن الحد األىلع مل��دة التأجيل،
وذلك ملرة واحدة فقط.
ج) يج��وز لعمي��د الكلي��ة املوافقة ىلع انس��حاب الطالب من
جميع املواد التي سجلها يف الفصل ،شريطة أن يقدم طلب
االنس��حاب قبل موعد االمتحانات النهائية بأس��بوعين ىلع
األقل ،وتث ّبت يف س��جله مالحظة (منسحب) ،وتعد دراسته
لذلك الفصل مؤجلة.
د) يجوز للعميد أن يوافق ىلع انسحاب الطالب انسحابًا نهائيًا
من البرنامج الذي قبل فيه ش��ريطة أن يقدم طلب االنسحاب
النهائ��ي قبل موع��د االمتحانات النهائية بأس��بوعين ىلع
األقل.
هـ) ال يجوز للطالب املنسحب من البرنامج أن يقبل يف البرنامج
نفسه مرة أخرى إذا كان معدله التراكمي وقت االنسحاب أقل
من (.)%75
التأجيل
املادة (:)30
يشترط يف الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمضى
فص ً
ال دراسيًا واحدًا ىلع األقل يف البرنامج الذي التحق به.

املادة (:)31
يق��دم طلب التأجي��ل وفق النموذج الصادر ع��ن العمادة ،وتصدر
املوافق��ة عن العميد إذا كان التأجيل لفصل واحد وعن املجلس
إذا كان لفصلين متتاليين.
املادة (:)32
ال أو مؤج ً
إذا انته��ى الفصل الدراس��ي ،ولم يكن الطالب مس��ج ً
ال
لذلك الفصلُ ،يعد تسجيله يف الجامعة ملغى ،إال إذا تقدم بعذر
قهري تقبله الجهة املختصة ،وذلك وفقًا ملا يأتي :

 .1املجلس  :إذا لم يتجاوز االنقطاع عن الدراس��ة فص ً
ال دراس��يًا
واح��دًا ،ويعد ه��ذا االنقط��اع تأجيال ويحتس��ب ضمن الحد
األىلع املسموح به للتأجيل.
 .2مجلس العمداء  :إذا تجاوز االنقطاع عن الدراسة أكثر من فصل
دراسي واحد ويعد هذا االنقطاع تأجي ً
ال ،ويحتسب ضمن الحد
األىلع املسموح به للتأجيل.
اإلنذار والفصل
املادة (:)33
ُينذر الطالب يف الحاالت اآلتية :
أ ) إذا لم يحص��ل يف نهاية أي فصل ىلع الحد األدنى للمعدل
التراكمي يف املواد التي درس��ها حت��ى نهاية ذلك الفصل،
باستثناء الفصل األول لتسجيله.

ب) إذا رأى مجلس الكلية ،بنا ًء ىلع تقرير من املش��رف وتوصية
من لجنتي القس��م والكلي��ة ،أن الطالب قد أهمل يف إعداد
أطروحته.
املادة (:)34
أ ) يفصل الطالب من البرنامج يف الحاالت اآلتية :
 .1إذا لم يحص��ل ىلع الحد األدنى للمع��دل التراكمي يف
املواد يف نهاية الفصلين التاليين لإلنذار.
 .2إذا رسب يف امتحان الكفاءة املعرفية مرتين.
 .3إذا كانت نتيجته يف مناقشة األطروحة (راسب).
 .4إذا لم يحقق متطلب��ات التخرج ضمن الحد األىلع للمدة
املسموح بها.
ب) ُتصدر عمادة القبول والتس��جيل قرارات اإلنذار األكاديمي ،أما
قرارات الفصل النهائي من الجامعة ف ُيصدرها مجلس العمداء
بنا ًء ىلع تنسيب من عميد القبول والتسجيل.
ج) يبلغ الطالب بالقرارات ضمن الوسائل املتاحة.
اإلشراف
املادة (:)35
أ ) تعلن األقسام األكاديمية يف الكليات بداية كل فصل دراسي
املوضوعات البحثية املقترحة من أعضاء الهيئة التدريسية
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يف القسم ليتمكن طلبة الدراسات العليا من االستفادة منها
يف تحدي��د موضوعات أطروحاته��م ،ىلع أنه يحق للطالب
التقدم بفكرة بحث من خارج املوضوعات املعلنة.
ب) يقدم الطالب مش��روع بحث أطروحته ،بحيث يتضمن قضية
البحث وأهدافه وأهميته ومنهجيته ومراجعه.

املادة (:)36

املادة (:)37

أ ) يتولى التدريس واإلش��راف يف البرام��ج أعضاء هيئة تدريس
الذين تتوافر لديهم ش��روط التدريس واإلشراف يف البرنامج
حس��ب متطلب��ات وزارة التعلي��م العال��ي ،وهيئ��ة اعتم��اد
مؤسسات التعليم العالي.

أ ) يجوز تغيير املش��رف لظروف تقدرها لجنتا القس��م والكلية
ويوافق عليها املجلس.

ج) تشكل لجنة القسم لجنة من املختصين بالقسم ال تقل عن
ثالثة أعضاء هيئة تدريس ممن تنطبق عليهم ش��روط هيئة
اعتم��اد مؤسس��ات التعليم العالي لإلش��راف والتدريس يف
البرنامج ملناقشة مشروع خطة أطروحة الطالب.

ب) يكون عبء اإلش��راف ىلع الرس��ائل واألطروحات املحتسب
لعض��و هيئة التدريس يف حده األىلع( )4س��اعات معتمدة
ىلع أن ال يزيد عدد الرس��ائل و/أو األطروحات التي يش��رف
عليها ىلع ( )6يف الفصل الواحد.

د) يجوز للطالب تقديم مشروع خطة أطروحته بعد إنهائه ()21
س��اعة معتمدة وبمعدل تراكمي ال يقل عن ( ،)%75وال يجوز
إقرار مشروع الخطة وتسجيل الطالب ألطروحته رسميًا إال بعد
النج��اح يف امتحان الكفاءة املعرفية ،ىلع أن ال يتجاوز ذلك
الفصل السادس من التحاقه بالبرنامج.

ج) يج��وز بتوصية م��ن لجنت��ي القس��م والكلية واقت��راح من
املشرف وبقرار من املجلس تعيين مشرف مشارك من داخل
الجامعة أو خارجها ،ش��رط أن يكون معينًا أو مؤه ً
ال للتعيين
يف الجامعة وتنطبق عليه ش��روط هيئة اعتماد مؤسسات
التعليم العالي لإلشراف والتدريس يف البرنامج.

هـ) يصدر املجلس بنا ًء ىلع توصية من لجنتي القس��م والكلية
قرارًا يتضمن تعيين املشرف وإقرار عنوان األطروحة ومشروع
خطتها ،وذلك وفقًا للنموذج املعد من العمادة.

د) يج��وز يف حاالت خاصة تعيين مش��رف من خ��ارج الكلية أو
الجامعة ،ىلع أن تتوافر فيه ش��روط هيئة اعتماد مؤسسات
التعلي��م العالي لإلش��راف والتدري��س يف البرنام��ج ،وذلك
بتوصية من لجنتي القسم والكلية ،وبقرار من املجلس.

و) تكون املدة الفاصلة بين إقرار الخطة وتحديد موعد املناقشة
ثمانية أشهر ىلع األقل.
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ب) يجوز تعديل عنوان األطروحة و/أو موضوعها و/أو خطتها إذا
اقتضت ظروف البحث ذلك ،ويجري التعديل بالطريقة نفسها
التي جرت بها املوافقة عليها.
املادة (:)38
يجوز بق��رار من املجلس بن��ا ًء ىلع توصية من لجنتي القس��م
والكلي��ة ،أن يش��رف عضو هيئة التدريس املج��از ىلع أطروحة
الطالب ،أو أن يستمر يف اإلشراف أو أن يشارك فيه.
املادة (:)39
أ ) م��ع مراعاة م��ا ورد يف الفقرة (ب) من املادة ( )36يحتس��ب
للمشرف عن كل أطروحة أشرف عليها ساعة معتمدة واحدة
يف الفصل الدراسي الواحد ،وذلك اعتبارًا من بدء الفصل الذي
ُع ّين فيه مشرفًا وبما ال يزيد ىلع خمسة فصول.
ب) يف حالة وجود إش��راف مش��ترك ىلع األطروحة يوزع عبء
اإلشراف بالتساوي.

لجنة املناقشة
املادة (:)40
تتكون لجنة املناقشة من :
أ ) املشرف /رئيسًا.
ب) املشرف املشارك (إن وجد).
عض��و ْي هيئة تدريس م��ن الجامعة تنطبق عليهما ش��روط
ج)
َ
هيئة اعتماد مؤسس��ات التعليم العالي لإلش��راف والتدريس
يف البرنامج.
د) عضو من خ��ارج الجامعة تنطبق عليه ش��روط هيئة اعتماد
مؤسسات التعليم العالي لإلشراف والتدريس يف البرنامج.
املس��وغة إضاف��ة عضو آخر ،تنطبق عليه
هـ) يجوز يف الحاالت
ّ
ش��روط هيئة اعتم��اد مؤسس��ات التعليم العالي لإلش��راف
والتدريس يف البرنامج ،للجنة من داخل الجامعة أو خارجها.
املادة (:)41
أ ) تعين لجنة املناقشة ويحدد موعدها بقرار من املجلس بنا ًء
ىلع توصية من لجنتي القسم والكلية ،وفق الترتيب اآلتي:
 .1يعد املش��رف تقري��رًا بجاهزية األطروح��ة علميًا ولغويًا
وااللتزام باألمانة العلمية للمناقشة ،وذلك حسب الخطة
املعتمدة لألطروحة ،ويبين نس��بة النصوص املس��تلة
وفق الوسائل املتاحة.
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 .2يقترح املشرف قائمة بأسماء أربعة أعضاء هيئة تدريس
من داخل الجامعة وثالثة أعضاء من خارجها ممن تنطبق
عليهم ش��روط هيئة اعتماد مؤسس��ات التعليم العالي
لإلش��راف والتدريس يف البرنامج ،وف��ق النموذج املعد
لهذه الغاية.
ب) يس��لم الطالب نسخًا من األطروحة بش��كلها النهائي ألعضاء
اللجن��ة بعد صدور قرار من املجلس بتش��كيلها ،وقبل أربعة
أس��ابيع ىلع األقل من موعد املناقشة ،ويرفق الطالب إقرارا
خطيًا ينص ىلع التزامه باملعايير األخالقية واألمانة العلمية
يف إعداد أطروحته.

ج) إذا تبين للجنة وجود س��رقة علمية يف إعداد الرس��الة فال
قدم للمناقشة.
ُت ّ
مناقشة األطروحة
املادة (:)42
م��ع مراعاة الفقرة (و) من امل��ادة ( )3من هذه التعليمات ،يتقدم
الطالب بطلب ملناقش��ة أطروحته الجامعي��ة بعد اجتياز جميع
الشروط واالمتحانات املقررة يف الخطة الدراسية ،وإنهائه جميع
متطلبات الخطة الدراس��ية بنجاح ،وبمع��دل تراكمي ال يقل عن
(.)%75

املادة (:)43
أ ) تجري مناقشة األطروحة ىلع النحو اآلتي :
 .1يعرض الطالب ملخصًا ألطروحته تتبعها املناقشة.
 .2يتول��ى رئي��س اللجنة إدارة املناقش��ة ،وبع��د انتهائها
تت��داول اللجنة وتق��رر بأغلبية أعضائها إح��دى النتائج
اآلتية:
أ ) ناجح ،ويف هذه الحالة ىلع الطالب تسليم أطروحته
خالل أسبوعين من تاريخ املناقشة.
ب) ناج��ح م��ع تعديالت طفيفة ،ويف ه��ذه الحالة ىلع
الطالب إجراء التعديالت املطلوبة وتس��ليم أطروحته
خالل أربعة أسابيع من تاريخ املناقشة ،مع إرفاق تقرير
من املشرف يفيد بإجراء التعديالت املطلوبة.
ج) ناج��ح مع تعديالت جوهري��ة ،ويف هذه الحالة ىلع
الطال��ب تعدي��ل أطروحته يف مدة ال تق��ل عن ثالثة
أش��هر وال تزيد ىلع ستة أش��هر من تاريخ املناقشة،
ويس��جل للطالب (صفر) ساعة يف الفصل التالي إذا لم
تنفذ املدة القانونية له للدراس��ة ،ويعد الطالب ناجحًا
إذا وافقت اللجنة ىلع األطروحة ،وإال فيعد راسبًا.
د) راسب.
 .3للمجلس بتوصية من لجنتي القسم والكلية تمديد فترة
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تس��ليم األطروحة بصورتها النهائية واملحددة يف البند
( )2من هذه املادة يف حاالت اضطرارية يقبلها املجلس.
املادة (:)44
أ ) يعتمد قرار لجنة املناقشة من املجلس بنا ًء ىلع توصية من
لجنتي القسم والكلية ،حسب النموذج املعد لهذه الغاية.
ب) يث ّبت عنوان األطروحة يف كش��ف عالمات الطالب باللغتين
العربية واإلنجليزية.

الجهات ذات العالقة داخل الجامعة وخارجها بهذا القرار.
املادة (:)48
يفوض الطالب الجامعة خطيًا بحق تصوير األطروحة كليًا أو جزئيًا
وبأشكال مختلفة ،وذلك لغايات البحث العلمي والنشر اإللكتروني
والتبادل مع املؤسسات التعليمية والبحثية والجامعات.
املادة (:)49
تس��ري تعليم��ات منح درج��ة البكالوري��وس يف الجامعة ىلع

منح الدرجات
املادة (:)45

الحاالت التي لم ي��رد فيها نص فيما يتعل��ق باملواظبة واإلنذار
والفصل والتأجيل واالنسحاب.

تمنح درجة الدكتوراه يف الفلسفة بقرار من مجلس العمداء ،بنا ًء
ىلع تنسيب من املجلس.

املادة (:)50

املادة (:)46
امل��ادة ( : )46تمنح درج��ة الدكتوراه الفخرية بق��رار من مجلس
العمداء ،بنا ًء ىلع تنسيب من رئيس الجامعة.
أحكام عامة
املادة (:)47

يب��ت مجلس العم��داء يف اإلش��كاليات التي تنش��أ عن تطبيق
ه��ذه التعليمات و/أو الحاالت التي لم ي��رد عليها نص يف هذه
التعليمات.
املادة (:)51
رئي��س الجامع��ة والعميد وعم��داء الكليات ورؤس��اء اللجان يف
الكليات واألقسام مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

يتخذ مجلس العمداء قرارًا بس��حب الدرجة العلمية إذا تبين يف
أي وق��ت من األوقات أن هذه الدرجة قد تم الحصول عليها بطرق
غي��ر قانوني��ة ،أو أن األطروح��ة املقدمة لنيل الدرج��ة العلمية
ال تتف��ق يف مضمونه��ا ومعايير األمانة العلمي��ة ،ىلع أن تبلغ
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تعليمات ِم َنح طلبة الدراسات العليا

تعليمات رقم ( )20لسنة 2015
تعليمات ِم َنح طلبة الدراسات العليا
الصادرة استنادًا إلى أحكام املادة ( )19من النظام األساسي لجامعة األميرة
سم ّية للتكنولوجيا رقم ( )1لسنة 2005

تعريفات
املادة (:)1

املادة (:)3
تعطى املنحة لطلبة الدراسات العليا فقط شريطة ما يلي :
أ ) إنهاء الطالب لست س��اعات معتمدة ىلع األقل وال ُتحتسب
املواد االستدراكية لهذه الغاية.
ب) أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن  %80لطلبة املاجستير
و  %85لطلبة الدكتوراه.

تسمى هذه التعليمات "تعليمات ِم َنح طلبة الدراسات العليا يف
جامعة األميرة س��م ّية للتكنولوجيا" ،و ُيعمل بها اعتبارًا من تاريخ
إقرارها من مجلس األمناء.

ج) أن يكون الطالب متفرغًا ومسج ً
ال ومنتظمًا بالبرنامج امللتحق
به.
د) أن ال يك��ون قد أًوقع بحق الطال��ب أي عقوبة تأديبية خالل
مدة دراسته الجامعية.

يك��ون للكلمات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاني
التالية ما لم تدل القرينة ىلع خالف ذلك:

هـ) أن ال يكون موظفًا أو حاص ً
ال ىلع منحة أو بعثة دراس��ية من
أي جهة.
ّ

املادة (:)2

		
الجامعة

 :جامعة األميرة سم ّية للتكنولوجيا.

		
املجلس

 :مجلس الدراسات العليا.

		
العميد

 :عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.

		
الكلية

 :الكلية املعنية يف الجامعة.

		
القسم

 :قسم التخصص الذي يدرس الطالب فيه.

لجنة الكلية

 :لجنة الدراسات العليا يف الكلية.

لجنة القسم

 :لجنة الدراسات العليا يف القسم.

و) بالرغ��م مم��ا ورد أعاله يجوز بقرار م��ن املجلس وتوصية من
ً
منحة يف فصله الدراس��ي األول
لجنة القس��م من��ح الطالب
ش��ريطة أن يكون من الثالثة األوائل ىلع دفعته وأن ال يقل
تقدي��ره عن جيد ج��دًا ,أو أن يكون قد ُق ِب َ
��ل يف أحد برامج
الدكتوراه يف الجامعة.
املادة (:)4
مل َنح إلى عمادة الدراسات العليا
أ ) تقدم طلبات الحصول ىلع ا ِ
والبحث العلمي.
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ب) تز ّود األقسام األكاديمية التي فيها برامج دراسات عليا عمادة
مل َن��ح التي يحتاج
الدراس��ات العليا والبح��ث العلمي بعدد ا ِ
إليها القس��م قبل بدء الفصل الدراس��ي ،مرفق��ة بالواجبات
التي س��يقوم به��ا الطال��ب الحاصل ىلع املنح��ة و ُيعرض
العدد ىلع مجلس الدراسات العليا ملناقشته وإقراره حسب
للم َنح يف ذلك الفصل.
اإلمكانات املادية املتوافرة ِ
مل ْن َح��ة بقرار م��ن املجلس بنا ًء ىلع تنس��يب من
ج) ُتمن��ح ا ِ
لسد الحاجات التدريسية والبحثية لألقسام.
مجلس القسم ّ
املادة (:)5
فصلي ،و ُيمك��ن تجديدها ىلع أن
ُتعطى املنحة ىلع أس��اس
ّ
دراس��ية لطلبة املاجس��تير أو
ال تزي��د املدة ىلع أربعة فصول
ّ
ثمانية فصول لطلبة الدكتوراه.
املادة (:)6
مل َن ُح نوعان هما :
أ) ا ِ
.1

منحة كاملةُ :يشترط فيمن ُيعطى هذه املنحة أن ال يقل

معدله التراكم��ي عن ( )%85وأن ال يزيد عبؤه الدراس��ي
ىلع ( )9س��اعات معتم��دة ،وأن ال يقل عن ( )6س��اعات
معتمدة ،وتشمل مبلغًا مقداره ( )250دينارًا شهريًا لطلبة
املاجس��تير و( )350دينارًا شهريًا لطلبة الدكتوراه ،وإعفاء
الطالب من رسوم الساعات املعتمدة التي اجتازها بنجاح
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يف الفصل الذي يحصل فيه ىلع املنحة.
 .2منحة نصفية ُ :يش��ترط فيمن ُيعط��ى هذه املنحة أن
ال يق��ل معدله التراكم��ي ع��ن ( ،)%80وأن ال يزيد عبؤه
الدراس��ي ىلع ( )9س��اعات معتمدة ،وأن ال يقل عن ()6
ساعات معتمدة ،وتشمل مبلغًا مقداره ( )150دينارًا شهريًا
لطلبة املاجس��تير و( )200دينارًا شهريًا لطلبة الدكتوراه،
وإعفاء الطالب من نصف رس��وم الساعات املعتمدة التي
اجتازها بنجاح يف الفصل الذي يحصل فيه ىلع املنحة.
ب) يج��وز للمجلس يف ح��االت اس��تثنائية ،ويف ض��وء حاجة
ّ
الحد األدنى للس��اعات
يق��ل
القس��م ،إعطاء منح��ة لطلبة
ّ
املعتمدة املسجل لها عما ورد يف البند (أ) أعاله.
املادة (:)7
أ ) يلتزم الطالب الذي ُيعطى منحة كاملة بالعمل ( )15خمس��ة
عشرة ساعة يف األس��بوع يف مشروع بحث متخصص ،يق ّره
ّ
ويوثق لدى عمادة الدراس��ات العليا والبحث
مجلس القس��م،
العلمي ،أو التدريس بما ال يزيد ىلع ( )9س��اعات تدريسية أو
إشراف ىلع املختبرات.
ب) يلت��زم الطالب الذي ُيعطى منحة نصفية بالعمل ( )10عش��ر
ساعات يف األسبوع يف مشروع بحث متخصص ،يق ّره مجلس
ّ
ويوثق لدى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ،أو
القسم،

التدريس بما ال يزيد ىلع ( )6ساعات تدريسية أو إشراف ىلع
املختبرات.
ملنحة يف الحاالت اآلتية :
ج) ُتلغى ا ِ

من لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية ,ىلع أن يشمل التنسيب
العـبء أو العمل الـذي سوف يقوم به الطلبة املرشحين للمنح.
املادة (:)10

 .1إذا نقص عدد الس��اعات املعتمدة املسجل لها الطالب
من خطته الدراس��ية عن ( )6س��اعات معتم��دة ،أو زادت
ىلع ( )9س��اعات معتمدة ،مع مراع��اة ما ورد يف املادة
/6ب من هذه التعليمات.

يق��رر املجلس معايي��ر التنافس بين الطلبة بم��ا يخص املعدل
التراكمي وعدد الس��اعات الت��ي أنهاها الطالب وآلية احتس��اب
الع��بء واألعم��ال املطلوبة للطلبة الحاصلي��ن ىلع املنح يف
مختلف أقسام وكليات الجامعة.

 .2إذا انقطع الطالب عن العمل باملنحة بطلب منه ،أو بقرار
من مجلس الدراس��ات العليا ،بنا ًء ىلع تنسيب من لجنة
الدراسات العليا يف القسم.

املادة (:)11

 .3إذا خالف الطالب أ ّيًا من أحكام مواد هذه التعليمات.
 .4إذا صدر بحق الطالب أي عقوبة تأديبية.
املادة (:)8

يقوم املجلس بمتابعة تنفي��ذ الطالب لألعباء املوكلة إليه من
يقدمها الطالب إلى العميد بعد اعتمادها من
خالل تقارير دورية ّ
رئيس القسم والعميد املعنيين.
املادة (:)12
ال يج��وز الجمع بين املنحة وأية منحة أخرى أو راتب ش��هري بأي
شكل كان ما عدا التقاعد.

يحدد املجلس عدد املنح يف كل قس��م قبل شهر واحد علـى
األقـل من بداية كل فصل دراس��ي وذلك بنا ًء ىلع توصية لجنة
القسم وتنسيب من لجنة الكلية ويراعى يف ذلك مــدى حاجـة
القســم ألعمال طلبة الدراسات العليا.

يبت مجلس العمداء يف اإلش��كاليات التي قد تنش��أ عن تطبيق
هذه التعليمات.

املادة (:)9

املادة (:)14

يت��م تحديد أس��ماء الطلب��ة الحاصلي��ن ىلع املنح بق��رار من
املجلــس مع بداية الفصل الدراسي وذلك بنـــا ًء علـى توصيـة

املادة (:)13

رئيس الجامعة والعميد مسؤوالن عن تطبيق هذة التعليمات.
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تعليمات البحث العلمي

تعليمات رقم ( )22لسنة 2015

1

تعليمات البحث العلمي
صادرة استنادًا إلى أحكام املادة ( )11من نظام البحث العلمي يف جامعة
األميرة سمية للتكنولوجيا رقم ( )7لعام 2013

تعريفات
املادة (:)1
تس��مى هذه التعليم��ات "تعليمات البح��ث العلمي يف جامعة
األميرة س��مية للتكنولوجيا رق��م ( )22لس��نة  "2015ويعمل بها
اعتبارا من تاريخ إقرارها من مجلس األمناء.
املادة (:)2
يك��ون للكلمات والعب��ارات اآلتية ،حيثم��ا وردت يف التعليمات،
املعان��ي املخصصة لها أدن��اه ،ما لم ت��دل القرينة ىلع خالف
ذلك- :
الجامعة  :جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
الرئيس  :رئيس الجامعة.
العميد

 :عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.

العمادة  :عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.
الكلية

 :الكلية املعنية يف الجامعة.

 1تم إقرار هذه التعليمات بموجب قرار مجلس األمناء رقم ( 2015/1 )6املؤرخ يف 2015/3/10

املجلس  :مجلس البحث العلمي املش��كل بموجب نظام البحث
العلمي يف الجامعة.
الباح��ث  :م��ن يتولى القيام ببح��ث علمي ضمن أغراض هذه
التعليم��ات ،س��واء كان عضو هيئ��ة تدريس أو محاض��رًا متفرغًا
بمفرده ،أم فريقًا متشاركًا يف مشروع بحث واحد ،ىلع أن يكون
الباحث الرئيس أو أحد الباحثين الرئيسين عضو هيئة تدريس ،أو
محاضرًا متفرغًا.

املادة (:)3
تنظيم البحث العلمي ودعمه وتشجيعه ونشره :
أ ) تعم��ل الجامع��ة ىلع تنظي��م البح��ث العلمي وتنس��يقه

وتش��جيعه ودعمه ونش��ره ،وتقدم الدعم املادي واملعنوي
ألعضاء هيئة التدريس واملحاضرين املتفرغين يف الجامعة
للقيام بالبحث العلمي وتنميته.

ب) تش��جع الجامعة التعاون بين الباحثين يف القسم او الكلية
أو يف الكليات املختلفة يف الجامعة وتش��جع أيضا التعاون
مع املؤسسات البحثية الوطنية والدولية األخرى كما وتشجع
إنشاء فرق للبحث يف التخصصات املختلفة.
املادة (:)4
يكون الدع��م املادي للبحث العلم��ي يف الجامعة من مصدرين
أساسيين هما:
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أ ) ميزانية البحث العلمي املرصودة من الجامعة.

ز ) منهجية البحث والتقنيات التجريبية.

ب) منح ودعم املشاريع من خارج الجامعة.

ح) الجدول الزمني لتنفيذ املشروع.

املادة (:)5
يع��د عميد الكلي��ة ولجنة البح��ث العلمي يف الكلية مش��روع
ميزانية س��نوية للبحث العلمي يف الكلية بناء ىلع مقترحات
األقسام ويقدمها للعميد.
املادة (:)6
تقدم طلب��ات دعم البحث العلمي ىلع نم��وذج خاص يتضمن
النقاط اآلتية:
أ ) اسم الباحث /الباحثين وقسمه /أقسامهم األكاديمية وتاريخ
التعيين يف الجامعة.
ب) وصفًا ملشروع البحث.
ج) عرضًا موجزًا ملا حقق��ه العلماء يف موضوع البحث وبيان ما
يأمل الباحث أن يتوصل إليه.
د) خبرة الباحث /الباحثين يف مجال مشروع البحث.
هـ) بيان��ًا باملراجع واملعدات واملواد واملرافق والبرمجيات التي
يحتاجها املشروع ،متضمنًا املتوافر وغير املتوافر منها يف
الجامعة ،مع بيان التكاليف وأبواب اإلنفاق.

و) تحديدًا الحتياجات املشروع من مساعدي البحث.
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ط) رأي مجلس القسم.

مشارك يف املش��روع) ،من املوازنة الخاصة بتلك املشاريع بنا ًء
ىلع مش��روع مقترح م��ن الطالب ومعتمد م��ن قبل عضو هيئة
التدريس ،املشرف ىلع الطالب.
املادة (:)10

ي) توصية مجلس الكلية.
ك) تنس��يب مجلس البحث العلمي وتوصياته فيما يتعلق بدعم
املشروع.
ل) قرار مجلس العمداء.
املادة (:)7
للمجلس أن يحيل طلبات الدعم ملشاريع البحث العلمي إلى من
يراه مناسبًا من ذوي االختصاص لتقييم تلك املشاريع.
املادة (:)8
مع مراعاة ما ورد يف املادة ( ،)6يجوز بقرار من العميد ،بنا ًء ىلع
تنسيب من لجنة الدراس��ات العليا يف الكلية وتوصية من لجنة
الدراس��ات العليا يف القس��م ،دعم مش��اريع بحث علمي بمبلغ
ال يتجاوز  500دينار أردني إلنجاز مش��اريع رس��ائل املاجس��تير أو
الدكتوراه للطلبة ،ومشروعات بحوث الهيئة التدريسية.
املادة (:)9
يج��وز بقرار من العميد تغطية مس��تلزمات مش��اريع بحث طلبة
البكالوري��وس بمبلغ ال يتج��اوز  500دينار أردن��ي (عن كل طالب

يكون الدعم املالي ملش��روع البحث العلمي ىلع أساس سنوي،
وإذا تطلب إنجاز املش��روع مدة أطول من سنة ،فعلى الباحث أن
يتقدم بطلب مالي جديد للسنة التالية.
املادة (:)11
أ ) يشمل الدعم املالي للمشروع ما يلي :
 .1أجور مساعدين ىلع أن يكونوا من طلبة الجامعة.
 .2تكاليف الخدمات الفنية وتحليل العينات.
 .3أثمان املراجع والبرمجيات واملعدات.
 .4أثمان اللوازم واملواد املستهلكة.
 .5نفقات السفر واإلقامة.
ب) يجوز النقل من باب إلى آخر بموجب مبررات يقبلها العميد.
املادة (:)12
تكون كل املراجع واللوازم واملعدات التي ُتشترى من أموال دعم
البحث العلمي ملكًا للجامعة.

املادة (:)13
متابعة املشاريع البحثية املدعومة:
 .1يقدم الباحث للعميد تقارير دورية تبين التقدم يف املشروع
وما تحقق من إنجاز.
 .2يق��دم الباح��ث تقري��رًا نهائيًا مفص� ً
لا للعميد عن��د انتهاء
املشروع ،من خالل لجان البحث العلمي يف القسم والكلية،
ويعرض العمي��د التقرير وتوصي��ات اللجنتين ىلع املجلس
العتماده.
املادة (:)14
ىلع الرغ��م مما ورد يف امل��ادة ( ،)13للمجلس أن يحيل التقارير
النهائي��ة إلى من يراه مناس��بًا م��ن ذوي االختص��اص لتقييمها
ألغراض اعتمادها.
املادة (:)15
يتم إيقاف ،أو اس��ترجاع الدعم املق��رر للباحث ،بقرار من مجلس
العمداء بنا ًء ىلع توصية من مجلس البحث العلمي يف الحاالت
التالية:
 .1عدم إنجاز املشروع حسب مراحله املبينة يف النموذج دون
عذر يقبله مجلس العمداء.
 .2ثب��وت صرف الدعم املالي للمش��روع يف غي��ر األوجه التي
ُق ّررت له.
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املادة (:)16
دعم النشر العلمي :
أ ) تخص��ص الجامعة يف موازنتها الس��نوية مبلغًا لدعم نش��ر
البحث العلمي.
ب) للعميد تغطية تكاليف نش��ر األبحاث املقبولة للنش��ر ،يف
مج�لات علمية عاملي��ة ،متخصصة ،ومفهرس��ة يف قواعد
البيانات املعتمدة من الجامعة ألغراض دعم النش��ر العلمي
وتصدر ىلع شكل ورقي ىلع أن أال تزيد قيمة تلك التكاليف
ىلع ( )500دينار.
ج) تعتمد الجامعة ألغراض دعم النش��ر العلمي قواعد البيانات
التالية :
1. Thomson Reuters Science Citation Index.
2. Thomson Reuters Social Sciences Citation Index.
3. Thomson Reuters Arts and Humanities Citation
Index.
د) ُيمن��ح عض��و هيئ��ة التدريس الذي ينش��ر بحث��ًا يف إحدى
املجالت املعتمدة مكافأة مالية وفق أس��س يضعها مجلس
العمداء.
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املادة (:)17
يجري صرف الدعم املال��ي وفقًا للنظام املالي املعمول به يف
الجامعة ويف حدود مخصصات امليزانية.
املادة (:)18
ُي ْعتم��د نظام البحث العلمي املعم��ول به يف الجامعة فيما لم
يرد به نص يف هذه التعليمات.
املادة (:)19
الرئيس والعميد مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات.

تعليمات صندوق دعم الطالب

تعليمات رقم ( )15لسنة 2019
تعليمات صندوق دعم الطالب يف جامعة األميرة سم ّية
للتكنولوجيا

املادة (:)3
ُينشأ يف الجامعة صندوق يسمى صندوق دعم الطالب.
املادة (:)4

صادرة استنادًا إلى أحكام املادة ()19من النظام األساسي لجامعة األميرة

يهدف إنشاء هذا الصندوق إلى مساعدة الطلبة املحتاجين يف
الجامعة عن طريق تقديم منح لهم.

تعريفات
املادة (:)1

املادة (:)5

سم ّية للتكنولوجيارقم ( )1لسنة 2005

تس��مى ه��ذه التعليمات "تعليم��ات صندوق دع��م الطالب يف
جامعة األميرة س��مية للتكنولوجيا رقم ( )15لسنة  "2019ويعمل
بها اعتبارًا من تاريخ .2019/2/17
املادة (:)2
يك��ون للكلمات والعب��ارات اآلتية ،حيثم��ا وردت يف التعليمات،
املعاني املخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة ىلع خالف ذلك:
 :جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
الجامعة
 :رئيس اللجنة.
الرئيس
مجلس األمناء  :مجلس أمناء الجامعة.
 :صندوق دعم الطالب.
الصندوق
 :لجنة الصندوق.
اللجنة
 :مقرر اللجنة.
املقرر
 :الطالب املنتظم املسجل يف الجامعة.
الطالب

تتألف موارد الصندوق من:
أ ) مبلغ س��نوي من موازنة الجامعة (ىلع أن ال يزيد ىلع نسبة
 %1.5من مجموع إيرادات الجامعة).

ب) الهب��ات والتبرعات واملنح والوصايا وأي م��وارد أخرى موافق
عليها حسب القوانين واألنظمة سارية املفعول.
ج) ريع أموال الصندوق.
املادة (:)6
تشكل اللجنة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية:
أ ) نائب رئيس الجامعة.
ب) عميد شؤون الطلبة.
ج) عميد القبول والتسجيل.
د) املدير املالي.
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املادة (:)7

املادة (:)9

تختار اللجنة مقررًا لها من بين أعضائها يف بداية كل عام دراسي
يف أول اجتماع سنوي لها.

تجتمع اللجن��ة دوريًا بدعوة من الرئي��س أو من ينيبه يف حالة
غيابه.

املادة (:)8

املادة (:)10

تتولى اللجنة املهمات اآلتية:
أ ) تحديد املخصصات السنوية للصندوق وإدراجها ضمن موازنة
الجامعة الس��نوية وتنفيذه��ا بعد مصادق��ة مجلس األمناء
ىلع موازنة الجامعة.

تك��ون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور األغلبية ألعضاء اللجنة،
ىلع أن يك��ون الرئيس أو من ينيبه من بينه��م ،وتتخذ قراراتها
بأغلبية الحضور .ويف حال تس��اوي األص��وات يرجح الجانب الذي

يكون فيه رئيس الجلسة.

املادة (:)11

ب) وضع خطة لتمويل الصندوق عن طريق االتصال باملؤسسات
واألش��خاص ،وتنفي��ذ أنش��طة له��ذه الغاي��ة ،ووضع خطة
تعريفية سنوية للصندوق توضع نشاطاته املختلفة.

املادة (:)12

ج) تحديد ع��دد املن��ح الس��نوية ومقاديرها حس��ب املوازنة
املق ّرة ،مع مراعاة املوارد املتوافرة يف الصندوق.

أوالً :يشترط يف الطالب الذي ُيعطى منحة وفق هذه التعليمات،
اآلتي:

د) اتخاذ القرارات لتقديم املن��ح للطلبة املتقدمين بطلباتهم
لالستفادة من الصندوق.

أ ) أن يكون يف وضع مالي ال يس��مح له بتس��ديد الرس��وم
الجامعية.

هـ) تقديم تقرير مالي يف نهاية العام املالي إلى مجلس األمناء.

ب) أن يكون منتظمًا يف الدراسة يف الجامعة.

و ) إعداد النماذج الالزمة ألعمال الصندوق.

ج) أن ال يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية أثناء الفصلين
عد
السابقين للفصل الذي قدم من أجله طلب املنحة ،وال ُي ّ
الفصل الصيفي فص ً
ال دراسيًا لغايات احتساب مدة الفصلين.

ز ) وضع التوصيات الستثمار أموال الصندوق.
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يحتفظ املقرر بمحاضر اجتماعات اللجنة والوثائق الخاصة بها.

د ) أن ال يقل معدله التراكمي يف أي فصل دراسي عن ،%68
وال يعد الفصل الصيفي فص ً
ال دراسيًا لهذه الغاية.

ج) ُيعطى الطالب ه��ذه املنحة اعتبارًا م��ن بداية الفصل الذي
يلي الفصل الذي تويف املعيل فيه.

هـ) ُيستثنى الطلبة املستجدون من الشرطين (ج) و (د) من
هذه املادة.

حددها اللجنة.
د) يستفيد الطالب من هذه املنحة ملدة ُت ّ

و ) أن ال يقل معدل الطالب املستجد يف الثانوية العامة ،أو
ما يعادلها ،عن .%80
ثاني��ًا :إذا توقف��ت منحة الطالب نتيجة تدن��ي معدله التراكمي
إل��ى ما دون  ،%68يجوز له أن يتقدم بطلب جديد للحصول ىلع
املنح��ة يف الفص��ل التالي للفص��ل الذي يحق��ق فيه املعدل
املطلوب.
املادة (:)13
م��ع مراعاة م��ا ورد يف الفق��رة (ج) من امل��ادة ( ،)8وما ورد يف
امل��ادة ( )12أعاله ،يجوز من��ح الطالب الذي يفق��د معيله بفعل
الوفاة يف أثناء دراس��ته يف الجامع��ة ،ويتقدم بطلب دعم إلى
اللجنة ،نسبة من رسوم مجموع الساعات الدراسية التي يسجلها،
تحددها اللجنة وفقًا للشروط اآلتية:
أ ) وفاة املعيل ،ىلع أن يتم إثبات ذلك بشهادة رسمية معتمدة
حسب األصول.
ب) أن يك��ون الطالب قد أتم بنجاح ما ال يقل عن فصل دراس��ي
واحد.

املادة (:)14
ال يس��ري دعم الطالب ىلع املواد املعادة ،أو تلك التي يأخذها
الطالب املستفيد من خارج خطته الدراسية وعليه تحمل رسوم
تلك الساعات.
املادة (:)15
ال يجوز أن تتخطى املنحة املقدمة للطالب من الصندوق ()%75
من رسوم مجموع الساعات املعتمدة التي يسجلها.
املادة (:)16
يج��وز الجمع بين املنحة املنص��وص عليها يف هذه التعليمات
وأي منح��ة أخ��رى أو حافز آخ��ر ،ىلع أن ال يزي��د املجموع ىلع
( )%100م��ن أجمالي رس��وم الس��اعات املعتمدة التي يس��جلها
الطالب.
املادة (:)17
يع��اد النظ��ر يف املنح املقدمة من الصن��دوق إلى الطلبة يف
مطلع كل عام دراسي .ويجوز للجنة النظر يف الطلبات املقدمة
ألول مرة بين الفصلين.
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املادة (:)18
إجراءات الحصول ىلع املنحة:
أ ) يقوم الطالب بتعبئة الطلب الخاص بذلك يف عمادة القبول
والتسجيل مرفقًا بالوثائق واألدلة التي تثبت أهليته للحصول
ىلع املنحة.
ب) تتولى اللجنة دراسة الطلبات واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها،
ويجوز للجنة أن تس��تعين بأي جهة عند دراس��ة الطلب من
أجل التأكد م��ن حالة الطالب والحصول ىلع معلومات أوفى
وأدق.
املادة (:)19
تتم عمليات القبض والصرف حسب األصول املالية املرعية يف
الجامعة.
املادة (:)20
تخضع عملي��ات القبض والصرف للتدقي��ق الداخلي ،كما تخضع
حس��ابات الصندوق للتدقيق م��ن املدقق القانوني لحس��ابات
الجامعة.
املادة (:)21
تلت��زم اللجنة بش��روط الجهة املتبرعة بم��ا ال يتعارض مع هذه
التعليمات.
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املادة (:)22
يتم توريد دخل الصندوق يف حينه إلى حساب خاص /حسابات
خاصة يف املصرف أو املصارف التي تعتمدها اللجنة.
املادة (:)23
يتم تس��ديد املنح املقررة للطلبة إلى الجامعة بموجب قرار من
اللجنة.
املادة (:)24
رئي��س الجامع��ة وعميد القب��ول والتس��جيل واملدي��ر املالي
مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

تعليمات صندوق الحوافز واإلعفاءات

تعليمات رقم ( )14لسنة 2019

املقرر

 :مقرر اللجنة

تعليمات صندوق الحوافز واإلعفاءات لطلبة جامعة األميرة
سم ّية للتكنولوجيا

الطالب

 :الطالب املنتظم املسجل يف الجامعة.

صادرة استنادًا إلى أحكام املادة ()19من النظام األساسي لجامعة األميرة

ُينش��أ يف الجامعة صندوق يس��مى صندوق الحوافز واإلعفاءات
لطلبة الجامعة.

تعريفات
املادة (:)1

املادة (:)4

سم ّية للتكنولوجيارقم ( )1لسنة 2005

تس��مى هذه التعليمات "تعليمات صن��دوق الحوافز واإلعفاءات
لطلبة جامعة األميرة س��م ّيةللتكنولوجيا رقم ( )14لسنة ،"2019
و ُيعمل بها اعتبارًا من تاريخ.2019/07/17
املادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات اآلتية ،حيثما وردت يف هذه التعليمات،
املعاني املخصصة لهاأدناه ،ما لم تدل القرينة ىلع خالف ذلك:
الجامعة

 :جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

مجلس األمناء  :مجلس أمناء الجامعة
مجلس العمداء :مجلس عمداء الجامعة
الصندوق

 :صندوق الحوافز واإلعفاءات لطلبة الجامعة

اللجنة

 :لجنة الصندوق

الرئيس

 :رئيس اللجنة

املادة (:)3

يهدف إنشاء هذا الصندوق إلى:
أ ) استقطاب الطلبة األردنيين املتفوقين من خريجي املدارس
األردنية للدراسة يف الجامعة.

ب) تشجيع طلبة الجامعة ىلع التفوق واإلبداع يف دراستهم.
ج) توثيق الروابط بين الطلبة والجامعة.
د ) اس��تقطاب الطلب��ة املتميزي��ن يف املس��ابقات اإلقليمية
والدولية يف مجاالت تخصصاتالجامعة.
املادة (:)5
تتألف موارد الصندوق من:
أ ) مبلغ سنوي من موازنة الجامعة.
ب) الهب��ات والتبرعات واملنح والوصايا وأي م��وارد أخرى موافق
عليها حسب القوانين واألنظمةسارية املفعول .
ج ) ريع أموال الصندوق.
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املادة (:)6

املتفوقين من خريجي املدارساألردنية.

تشكل اللجنة برئاسة رئيس الجامعة  ،وعضوية:

و ) تقدي��م تقرير مال��ي يف نهاي��ة العام املال��ي إلى مجلس
األمناء.

ب) عميد شؤون الطلبة 

ز ) إعداد النماذج الالزمة ألعمال الصندوق.

أ ) نائب رئيس الجامعة 
ج ) عميد القبول والتسجيل.
د ) املدير املالي.

ح ) وضع التوصيات الستثمار أموال الصندوق.
املادة (:)9

املادة (:)7

تجتمع اللجن��ة دوريًا بدعوة من الرئي��س أو من ينيبه يف حالة

تختار اللجنة مقررًا لها من بين أعضائها يف بداية كل عام دراسي
يف أول اجتماع سنوي لها.

املادة (:)10

املادة (:)8
تتولى اللجنة املهمات اآلتية:
أ ) إع��داد موازنة س��نوية للصندوق من ضم��ن موازنة الجامعة
السنوية وتنفيذها بعد مصادقة مجلساألمناء ىلع موازنة
الجامعة.
ب) وضع خطة لتمويل الصندوق عن طريق االتصال باملؤسسات
واألشخاص ،وتنفيذ أنشطةلهذه الغاية .
د ) اتخاذ قرارات منح الحوافز واإلعف��اءات للطلبة الذين تنطبق
عليهم هذه التعليمات.
ﻫـ) اإلع�لان ،قبيل بدء الع��ام الجامعي ،عن تواف��ر منح للطلبة
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غيابه.

تك��ون اجتماعات اللجن��ة قانوني��ة بحضور األغلبي��ة املطلقة
ألعض��اء اللجنة ،ىلع أن يكونالرئيس أو م��ن ينيبه من بينهم،
وتتخذ قراراتها بأغلبية الحضور .ويف حال تساوي األصوات،يرجح
الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.
املادة (:)11
يحتفظ املقرر بمحاضر جلسات اللجنة والوثائق الخاصة بها.
املادة (:)12
ق��دم الجامعة املن��ح والحواف��ز واإلعف��اءات والخصومات إلى
ُت ّ
الفئات اآلتية من الطلبة:
أ ) الطلبة األردنيين املتفوقين م��ن خريجي املدارس األردنية،

والطلبة األردنيين املتفوقي��نمن خريجي املدارس الدولية
داخ��ل األردن ،الحاصلي��ن ىلع مع��دل ( )%93ف��أىلع يف
الثانوية العامة الذين يرغبون يف االلتحاق بالجامعة.
ب) الطلبة املس��تجدين الحاصلين ىلع جوائز محلية وإقليمية
وعاملية يف مجال تخصصاتالجامعة.
ج ) أبناء املوظفين ,بمن فيهم أعضاء الهيئة التدريس��ية ،ضمن
تعليمات خاصة تنظم وتحدداملنح والخصومات.
املادة (:)13
يح��دد مجلس العمداء عدد املنح الس��نوية ومقاديرها حس��ب
املوازنة املق ّرة ،مع مراعاةاملوارد املتوافرة يف الصندوق.
املادة (:)14
تستمر منحة الطالب املتفوق طيلة دراسته يف الجامعة ،ىلع
أن:
أ ) ال يق��ل معدله التراكمي يف أي فصلين متتاليين عن (،)%84
وأن ال يقل عبؤه الدراسي يفالفصل عن ( )15ساعة معتمدة.
عد الفصل الصيفي فص ً
ال دراسيًا لهذه الغاية.
وال ُي ّ
ب) ال يصدر بحقه أي عقوبة تأديبية.
ج ) يستثنى الطالب من ش��رط الساعات املحددة يف الفقرة (أ)
من هذه املادة يف الحاالتالتالية:

 .1الطالب الذي يتوقف تخرجه يف نهاية ذلك الفصل ىلع
دراسة عدد أقل من الساعات.
 .2الطالب الذي يتوقف تخرجه ىلع تس��جيل مادة التدريب
يف الفصل الذي يلي الفصلاملسجل به حاليًا .
املادة (:)15
توضع أس��س خاصة للمنح واإلعف��اءات والخصوم��ات املقدمة
إلى الطلبة املس��تجدينالحاصلين ىلع جوائز محلية وإقليمية

وعاملية يف مجال تخصصات الجامعة.
املادة (:)16

إذا توقف��ت منحة الطالب األردني املتفوق من خريجي املدارس
األردنية ،اس��تنادًا إلى أحكامالفقرة (أ) من املادة ( )14أعالهُ ،تعاد
إليه ه��ذه املنحة يف الفص��ل التالي للفصل ال��ذي ُيحققفيه
الشرطين املنصوص عليهما يف الفقرة (أ) من املادة ( )14أعاله.
عد الفصلالصيفي فص ً
ال دراسيًا لهذه الغاية.
وال ُي ّ
املادة (:)17
يمن��ح الطال��ب األردني املتف��وق رياضيًا من خريج��ي املدارس
األردني��ة ،الذي يس��جل يفالجامعة ،منحة س��نوية ىلع النحو
اآلتي:
أ ) منح��ة دراس��ية تصل إلى ما نس��بته ( %75تس��ديد رس��وم
الساعات املعتمدة التي يسجلهاالطالب حسب نسبة املنحة
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املمنوح��ة له) ،إذا كان الطالب أحد أفراد املنتخبات األردنية
يف أي م��ن األلعاب الرياضية التي تمارس يف الجامعة ،ىلع
أن يشارك يف نشاطاتالجامعة يف هذا املجال.
ب) ربع منحة (تسديد رسوم ربع مجموع الساعات املعتمدة التي
يس��جلها الطال��ب)  ،إذا كانالطالب أحد أف��راد أندية الدرجة
العليا األردني��ة يف أي من األلعاب الرياضية التي تمارسيف
الجامع��ة ،ىلع أن يش��ارك يف نش��اطات الجامعة يف هذا
املجال.
املادة (:)18
للرئيس ص��رف مكافآت مناس��بة للطلبة الحاصلي��ن ىلع مراكز
رياضية بتنسيب من عميدشؤون الطلبة.
املادة (:)19
يشترط ،الستمرار الخصم املبين يف املادتين ( )17و ( )18أعاله:
 )1أن ال يق��ل معدل الطالب التراكمي يف أي فصلين دراس��يين
متتالين عن  ،%68وال يعدالفصل الصيفي فصال دراسيًا لهذه
الغاية.

 )2ع��دم حصول الطالب ىلع أي عقوب��ة تأديبية يف الفصلين
السابقين.
 )3اس��تمرار الطالب يف املش��اركة يف نش��اطات الجامعة يف
املجال الرياضي.
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املادة (:)20

حس��ابات الصندوق إلىالتدقيق من املدقق القانوني لحسابات
الجامعة.

ُتمنح جوائ��ز تقديري��ة للمتميزين من الخريجي��ن يف كل فوج،
بتنسيب من اللجنة وبقرار منمجلس العمداء ،ىلع النحو اآلتي:

املادة (:)25

أ -جوائز للطلبة الثالثة األوائل الحائزين ىلع أىلع ثالثة معدالت
تراكمية يف كلتخصص.

تلت��زم اللجنة بش��روط الجهة املتبرعة بم��ا ال يتعارض مع هذه
التعليمات.

ب -جوائز للطلبة املتميزين يف أنشطة عامة تحددها اللجنة.

املادة (:)26

املادة (:)21

يتم توريد دخل الصندوق يف حينه إلى حساب خاص  /حسابات

ال تسري املنح والحوافز والخصومات ىلع املواد املعادة ،أو تلك
التي يأخذها الطالباملستفيد من خارج خطته الدراسية .وعليه
تحمل رسوم تلك الساعات.
ّ

املادة (:)27

املادة (:)22
يج��وز الجمع بين الحواف��ز واملنح والخصوم��ات ،ىلع أن ال يزيد
املجم��وع ىلع ()%100من إجمالي رس��وم الس��اعات املعتمدة
التي يسجلها الطالب.
املادة (:)23

خاصة يف املصرف أواملصارف التي تعتمدها اللجنة.

يتم تس��ديد املنح املستحقة للطلبة إلى الجامعة بموجب قرار
من اللجنة.
املادة (:)28
رئي��س الجامع��ة وعميد القب��ول والتس��جيل واملدي��ر املالي
مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذهالتعليمات.

تتم عمليات القبض والصرف حسب األصول املالية املرعية يف
الجامعة.
املادة (:)24
تخضع عملي��ات القبض والصرف للتدقي��ق الداخلي .كما تخضع
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تعليمات املكتبة
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تعليمات رقم ( )9لسنة 2011
تعليمات مكتبة جامعة األميرة سم ّية للتكنولوجيا
صادرة استنادًا إلى أحكام املادة ()19من النظام األساسي يف جامعة
األميرة سم ّية للتكنولوجيا رقم ( )1لسنة 2005

تعريفات
املادة (:)1
تس��مى هذه التعليمات "تعليمات مكتبة جامعة األميرة س��م ّية
للتكنولوجي��ا رقم ( )9لس��نة  ،"2011ويعمل به��ا اعتباًرا من تاريخ
.2011/9/21
املادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات اآلتية ،حيثما وردت يف هذه التعليمات،
املعاني املخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة ىلع خالف ذلك:
 :الجمعية العلمية امللكية.
الجمعية
 :جامعة األميرة سم ّية للتكنولوجيا.
الجامعة
 :رئي س الجامعة.
الرئيس
 :مدير املكتبة.
املدير
 :أي قسم يف الجامعة.
القسم
املواد املكتبية  :الكت��ب واملراج��ع والدوري��ات والوثائ��ق
واملخطوط��ات واألف�لام واألف�لام املصغ��رة
(املايكروفيلم) والش��رائح والخرائط والرس��ائل
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املستفيد

الجامعي��ة واألس��طوانات واألق��راص املدمجة
واألش��رطة والبرامج و أوعية املعلومات الالزمة
ألغراض املكتبة.
 :أعضاء هيئة التدريس ،والطلبة ،والعاملون يف
الجامعة والجمعية ،وأي هيئة أو مؤسسة أو فرد
له الحق يف استعارة املواد املكتبية.
التزويد
املادة (:)3

 -1تتولى املكتبة املسؤوليات واملهمات اآلتية:
أ ) االتص��ال بمص��ادر توري��د امل��واد املكتبية من ناش��رين
وموزعي��ن ومكتبات تجاري��ة ،داخل اململك��ة وخارجها،
وتزوي��د الجه��ات املختص��ة يف الجامع��ة والجمعي��ة
باملعلومات التي تتوافر لديها عن تلك املصادر.
ب) اس��تالم طلب��ات ش��راء امل��واد املكتبية م��ن الجامعة
ً
وصفا واف ًيا لها.
والجمعية ،ىلع أن يتضمن طلب شرائها
ج) توفي��ر امل��واد املكتبي��ة الالزم��ة للجامع��ة والجمعية
وفحصها وتس��لمها ومعالجتها وإج��راء املعالجة الفنية
له��ا وحفظها واملحافظ��ة عليها وتجليده��ا وصيانتها
وجرده��ا وإعارتها واإلش��راف عليها ومراقبة اس��تعمالها
وإهداؤها وتبادلها ً
وفقا ألحكام هذه التعليمات.
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 -2تتولى املكتبة ش��راء املواد املكتبية وتوفيرها ً
وفقا ألحكام
نظام اللوازم املعمول به يف الجامعة.

 -7يتم اختيار املصادر اإللكترونية الداعمة للتخصصات املختلفة
يف الجامعة بتنسيب من عمداء الكليات املختلفة ومن مدير
املكتبة ،وتتم متابعة طل��ب الفترات التجريبية لها من قبل
مدير املكتبة .أما االش��تراك الفعلي فيها فيتم بعد موافقة
رئيس الجامعة عليها وبعد تخصيص املوازنة الالزمة لها.

 -4تش��تري املكتبة نس��خة واحدة من كل كتاب ،ويمكن ش��راء
عدد أكبر من النس��خ إذا تبينت ضرورة ذلك ،ىلع أن ال يتجاوز
عدد النسخ املطلوبة خمس نسخ يف جميع األحوال.

اإلعارة
املادة (:)4

 -3تتولى املكتبة شراء املواد املكتبية الالزمة للجمعية العلمية
امللكية وتوفيرها بعد تخصي��ص املوازنة الالزمة من الجهة
املعنية وح سب نظام اللوازم املعمول به يف الجمعية.

حدا أقصى من الكتب التي يؤلفها
 -5يجوز للمدير شراء عشر نسخ ً
العاملون يف الجامعة ،وخمس نسخ من الكتب التي يصدرها
املؤلف��ون األردنيون من خارج الجامعة ،وما ال يزيد ىلع ثالث
نس��خ من الكتب التي يصدرها غير األردنيين لالستفادة منها
يف اإلهداء والتبادل .ويف جميع الحاالت ،ال يجوز أن يزيد ثمن
النسخ املشتراة ىلع مئة دينار يف املرة الواحدة.

 -1لعضو مجلس األمناء وعضو هيئة التدريس واملحاضر املتفرغ
حدا أقصى ،وملدة
يف الجامعة اس��تعارة خمسة عش��ر كتا ًبا ً
فصل دراسي واحد ،وملدير املكتبة الحق يف حاالت خاصة أن
يزيد عدد الكتب املعارة بما يراه منا س ًبا ىلع أن ال تتجاوز مدة
اإلعارة فص ً
واحدا وىلع املس��تعير أن يعيد الكتب
دراس��يا
ال
ً
ً
التي استعارها أو يجدد استعارتها عند نهاية الفصل الدراسي.
 -2يجوز للمحاضر غير املتفرغ أو مش��رف املختبر استعارة عشرة
حدا أقصى ،وملدة فصل دراسي واحد.
كتب ً

 -6أ ) يتم االشتراك يف الدوريات ،وتوفير األعداد الحالية والسابقة
منه��ا ،بن��اء ىلع طلب يوافق عليه عمي��د الكلية املختص
بالتنس��يق مع املكتبة ،وي صدق م��ن رئي س الجامعة بعد
تنسيب من املدير.

حدا
 -3يجوز ملوظف الجامعة أو الجمعية اس��تعارة عشرة كتب ً
أقص��ى ،وملدة أس��بوعين .ويجوز تجديد اإلع��ارة ثالث مرات
فقط .وبعد ذلك يجب أن تعاد الكتب إلى املكتبة.

ب) للمدي��ر  ،بموافقة الرئيس ،االش��تراك يف الدوريات التي
يراها املدير ضرورية.

حدا أقصى،
 -4يجوز لطالب الدرا سات العليا استعارة عشرة كتب ً
واحدا.
ىلع أن ال تتجاوز مدة اإلعارة شه ًرا
ً
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حدا أقصى،
 -5يج��وز لطالب البكالوريوس اس��تعارة ثالثة كت��ب ً
وملدة أس��بوعين .ويجوز للمدير ال س��ماح للطالب باستعارة
أكثر من ذلك حسبما يراه مناس ًبا.
 -6يجوز لطالب الجامعة ،الذي لم ي س��جل يف الفصل الصيفي،
اس��تعارة ثالثة كتب حدا أقصى ،وملدة أس��بوعين ،مقابل ر
س��م اشتراك للف صل ال صيفي غير م سترد مقداره خم سة
دنانير.

 -7يجوز لعضو هيئة التدريس ال سابق أو لخريج الجامعة استعارة
حدا أقصى ،وملدة ش��هر ىلع األكثر ،مقابل خم
ثالث��ة كتب ً
مستردا وعشرة دنانير رسم اشتراك سنوي.
سين دينارا تأمينا
ً
وللمدي��ر زي��ادة قيم��ة التأمين بما يتناس��ب وقيم��ة الكتب
املستعارة.

 -8تعير املكتبة املؤسس��ات العامة والدوائر الرس��مية خمس��ة
حدا أقصى وملدة ثالثة أسابيع ،وبموجب بطاقة خاصة
كتب ً
تصرف باس��مها ،بنا ًء ىلع طلب هذه املؤسس��ات والدوائر،
وتسلم إلى مندوب معتمد منها ،مقابل تأمين مسترد مقداره
خمسة وسبعون ديناًرا.
 -9تتم اإلعارة بي��ن مكتبة الجامعة ومكتبات الجامعات األردنية
األخرى ومؤسسات البحث العلمي بموجب اتفاقيات خاصة.
 -10ال تج��وز إع��ارة املراج��ع ،واألع��داد الجاري��ة م��ن الدوريات،

واملجموعات الخاصة ،كالكتب النادرة واملخطوطات والوثائق
واملواد املكتبي��ة غير الكتب ،كاألف�لام واألقراص املدمجة
واألشرطة واألس��طوانات والش��رائح والخرائط وغيره ،إال يف
حاالت خاصة يقررها املدير.
 -11للمدير الحق يف االمتناع عن إعارة أي كتاب أو منع استعماله
بشكل عام داخل املكتبة ،إذا رأى أن املصلحة العامة تقتضي
ذلك.
 -12للمدي��ر الح��ق يف اس��ترداد أي كتاب معار قب��ل انتهاء مدة
اإلع��ارة ،أو االمتن��اع ع��ن إع��ارة أي كت��اب ،إذا رأى أن الحاجة
تستدعي وضعه ىلع رف الحجز.
 -13تتم إعارة الكتب بموج��ب البطاقة التي تعدها الجامعة لكل
م��ن موظفي الجامع��ة وطلبته��ا ،وال يجوز اس��تعمال هذه
البطاقة إال من صاحبها.
 -14تت��م إعارة الكت��ب بموج��ب البطاقة التي تعده��ا الجمعية
ملوظفيها ،وال يجوز استعمال هذه البطاقة إال من صاحبها.
 -15ال يجوز تجدي��د إعارة أي كتاب إذا كان مطلو ًبا لم س��تفيد أو
أكثر .ويف هذه الحالة ،تراعى األولوية يف إعارة هذا الكتاب.
كما ال يج��وز إعارة كتب جديدة للم س��تفيدين إذا كانت يف
حوزتهم كتب متأخرة.
 -16أ ) توض��ع الكت��ب ىلع رف الحجز باقتراح م��ن أعضاء هيئة
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التدري��س أو بمبادرة م��ن املكتبة .وتجوز إع��ارة هذه الكتب
إع��ارة ليلية فقط .وتنظم املكتبة عملية اس��تعمالها خالل
ساعات الدوام.
ب) تب��دأ اإلعارة الليلية قبل نصف س��اعة م��ن انتهاء الدوام
الرس��مي للمكتبة ،وتنتهي بعد نصف س��اعة من بداية
دوام اليوم التالي.
 -17يف حالة رغبة املس��تعير تجديد استعارة الكتب املعارة له،
فعلي��ه إحضار تلك الكتب إلى املكتبة إلجراء الالزم بش��أنها،
بحيث يكون التجديد حس��ب تعليم��ات الفئة التي يتبع لها
املس��تعير ،وىلع أن تتم عمليات اإلعارة والتجديد واإلعادة
بحضور املستعير نفسه.
 -18يف حالة انته��اء خدمات العاملي��ن يف الجامعة من أعضاء
الهيئتين التدريس��ية واإلداري��ة أو العاملي��ن يف الجمعية،
فعليه��م إعادة املواد املكتبية املس��تعارة من طرفهم إلى
املكتبة من أجل إبراء ذمتهم.
 -19أ ) إذا تخلف املستعير عن إرجاع املادة املكتبية يف املوعد
فلسا عن كل يوم تأخير،
املحدد يغرم ( )150مئة وخمس��ين ً
ىلع أن ال تتجاوز غرامة التأخير املتراكمة مثلي ثمن الكتاب.
ب) يب��دأ احتس��اب غرامة التأخي��ر بعد انتهاء م��دة اإلعارة
بيومين.
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ج) إذا تخلف مستعير مادة مكتبية استعارة ليلية عن إرجاعها
يف املوعد املحدد يغرم مئة فلس عن كل ساعة تأخير.
 -20أ ) إذا فقد املس��تعير أية مادة مكتبية أو أتلفها ولم يتمكن
من توفير نس��خة بديلة للمكتب��ة باملواصفات ذاتها فيغرم
ثالث��ة أمثال تكلفة املادة املكتبية بس��عر الص��رف الحالي،
باإلضافة إلى تكاليف التجليد وغرامات التأخير إن وجدت.
ب) إذا كان الكت��اب املفق��ود ج��ز ًءا م��ن مجموع��ة ،وتعذر
ش��راؤه بمفرده ،يغ ّرم املس��تفيد مثلي ثمن املجموعة
الكاملة بس��عر الصرف الحالي ،إضافة إلى تكاليف التجليد
واملعالجة الفنية للمجموعة وغرامات التأخير إن وجدت.

ج) إذا فق��د املس��تعير أي مادة مكتبية تس��لمتها املكتبة
ىلع س��بيل اإله��داء أو التبادل ،فلمدي��ر املكتبة تقدير
ثمن املادة املفقودة .ويطبق بحق املستعير ما جاء يف
البندين (أ) و (ب) من هذه املادة.
 -21ىلع رواد املكتبة عرض م��ا يف حوزتهم من الكتب واملواد
املكتبية األخرى ىلع مراقب املدخل لدى مغادرتهم املكتبة.
 -22ىلع املتس��بب يف اإلتالف أو التشويه ألي مادة مكتبية أن
يؤمن نس��خة أصلية بديلة عنها ،أو يدف��ع ثالثة أمثال ثمن
املادة املتلفة أو املش��وهة ،باإل ضاف��ة إلى تكاليف التجليد
واملعالجة الفنية.

 -23إذا رف��ض الطالب إع��ادة املادة املس��تعارة ،أو قام باإلتالف
املتعمد ألي مادة مكتبية ،فيحال إلى عميد ش��ؤون الطلبة
التخاذ اإلجراءات التأديبية بحقه ،باإلضافة إلى تطبيق أحكام
بنود املادة ( /20أ ،ب ،ج) الواردة يف هذه التعليمات.
 -24أ ) ىلع عض��و هيئة التدري��س أو املوظف الذي يمنح إجازة
تف��رغ علمي أو إجازة بدون رات��ب أو املنتدب أو املعار تبرئة
ذمته من املكتبة.
ب) ىلع الطال��ب ،قبل التس��جيل للفصل التال��ي ،أن يحصل
ىلع براءة ذمة من املكتبة.
ج) ىلع الجهات املس��ؤولة يف الجامع��ة والجمعية عدم
إبراء ذمة أي عضو هيئة تدريس أو موظف أو طالب فيها،
عند انتهاء عالقته بها ،قبل الحصول ىلع براءة ذمة من
املكتبة.
اإلهداء والتبادل
املادة (:)5
 -1يجوز إهداء الكتب من املكتبة ً
وفقا للصالحيات اآلتية:
أ ) للرئي��س ،بنا ًء ىلع تنس��يب املدير ،إه��داء ما ال يزيد
ىلع خمس��ة وعش��رين كتا ًبا من عناوين مختلفة إلى
الجهة الواحدة ،بنس��خة واحدة م��ن كل عنوان ،ىلع
أن ال تزيد قيمة ما يت��م إهداؤه يف املرة الواحدة يف

ه��ذه الحالة ىلع مئة دينار ،وأن ال تتجاوز قيمة ما يتم
إهداؤه يف السنة ىلع خمسمئة دينار.
ب) إذا زاد عدد الكتب املراد إهداؤها ىلع خمسة وعشرين
كتا ًبا م��ن عناوين مختلفة إلى الجه��ة الواحدة ،فيتم
اإلهداء بقرار من مجلس الجامعة.
 -2تقيم املكتب��ة برامج لتب��ادل املطبوعات مع املؤسس��ات
واملكتب��ات الرديف��ة ،يت��م بموجبه��ا تبادل قوائ��م الكتب
والدوري��ات املخصص��ة للتب��ادل .ويت��م إخراج ه��ذه الكتب
والدوريات بموجب كتاب ر سمي من املدير.
الخدمات العامة
املادة (:)6
تقدم خدمات اإلنترنت وقواعد البيانات بوساطة الحاسوب وفق
أسس تحددها الجامعة.
التصوير
املادة (:)7
 -1تق��دم املكتب��ة خدم��ات تصوي��ر املطبوع��ات واالتص��ال
اإللكتروني ،بما ال يتعارض مع حقوق امللكية الفكرية ،مقابل
رسم يحدد وفق أسس يتم وضعها لهذه الغاية.
 -2يس��مح لعض��و الهيئة التدريس��ية ألغرا ض البح��ث العلمي
بتصوي��ر ( )250مئتي��ن وخمس��ين صفحة مجا ًن��ا يف العام

الدراس��ي الواح��د ،ىلع أن يقتص��ر التصوي��ر ىلع امل��واد
املكتبية التي ألي سمح بإعارتها.
 -3تك��ون املادة املص��ورة التي يطلبها أعض��اء هيئة التدريس
ً
مل��كا للمكتبة إال إذا رغ��ب عضو هيئة
وتش��تريها املكتب��ة
التدريس يف دفع قيمتها.
 -4يج��وز للمدي��ر تصوير أي مطبوع أو س��حب نس��خة عن مادة
الكتروني��ة ،بم��ا ال يتع��ارض مع حق��وق امللكي��ة الفكرية،
وإهداؤه��ا إلى املؤسس��ات التي تربطه��ا باملكتبة عالقات
ثقافية متبادلة.
 -5إذا جلب أي ش��خص مادة نادرة أو غي��ر متوفرة يف املكتبة
لغايات التصوير ،فيجوز للمدير أن يحتفظ بنس��خة منها يف
املكتبة.
 -6يتم تحديد إجراءات اس��تعمال أجه��زة التصوير املتوفرة يف
املكتب��ة وكلفتها بموجب أس��س يعتمده��ا مدير املكتبة
وبموافقة رئيس الجامعة.
السلوك
املادة (:)8
 -1إذا أس��اء أي شخص السلوك داخل املكتبة أو ارتكب أية مخالفة
تأديبية ،فللمدير إخراجه من املكتبة وتقديم شكوى بحقه إلى
الجهة املختصة يف الجامعة التخاذ اإلجراءات التأديبية بحقه.
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 -2ىلع ط�لاب الجامع��ة املس��تفيدين من خدم��ات املكتبة
االلت��زام بالتعليمات الداخلية للمكتبة املتعلقة باس��تخدام
غرف املطالعة الجماعية ،والهواتف الخلوية ،واألكل والشرب
والتدخين.
 -3ال يح��ق ألي ش��خص أن يلص��ق أو يثبت أو ينش��ر أي بيان أو
إع�لان يف أي مكان يف املكتبة إال بإذن مس��بق من املدير
بالتنسيق مع الجهات املعنية يف الجامعة.
التعشيب واإلتالف
املادة (:)9
يتم تعش��يب امل��واد املكتبية غي��ر القابلة للترمي��م وإتالفها،
وتشطب قيودها وقيود املواد املفقودة من املكتبة وفق نظام
اللوازم املعمول به يف الجامعة ،ىلع أن تتم عملية التعش��يب
هذه كل ثالثة أعوام.

تعليمات تأديب الطلبة

أحكام عامة
املادة (:)10
 -1الرئيس واملدير مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
 -2يبت مجلس الجامعة يف جميع األمور التي لم يرد عليها نص
يف هذه التعليمات.
 -3تلغي هذه التعليمات جميع األحكام املتعارضة معها الواردة
يف أية تعليمات أو قرارات سابقة.
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تعليمات رقم ( )18لسنة 2019
تعليمات تأديب الطلبة يف جامعة األميرة سم ّية
للتكنولوجيا
صادرة استنادًا إلى أحكام املادة ()19من النظام األساسي لجامعة األميرة
سم ّية للتكنولوجيارقم ( )1لسنة 2005

املادة (:)1
تس��مى هذه التعليم��ات "تعليمات تأديب الطلب��ة يف جامعة

األمي��رة س��م ّية للتكنولوجيا رق��م ()18لس��نة  ،2019و ُيعمل بها
اعتبارًا من تاريخ .2019/02/17
املادة (:)2

ج) أي فعل يرتكبه الطالب يف الجامعة ،ويكون ماس��ًا بالشرف أو
الكرامة أو األخالقُ ،مخ ً
بحس��ن الس��يرة والسلوك ،أو مخالفًا
ال ُ
للتشريعات النافذة أو ما من شأنه اإلساءة إلى سمعة الجامعة
أو العاملي��ن فيها .وتنطبق ه��ذه الفقرة ىلع أي من األفعال
املنص��وص عليها ،التي يرتكبه��االطالب خارج الجامعة يف
مناسبات تشترك فيها الجامعة ،أو أنشطة تنظمها الجامعة.
د) تأس��يس أي تنظيم داخ��ل الجامعة ،أو املش��اركة فيه ،من
دون موافقة مس��بقة من الجهاتاملختص��ة يف الجامعة،
واالشتراك يف أي نش��اط جماعي ُي ّ
خل بالقواعد التنظيمية
يف الجامعة.

تسري أحكام هذه التعليمات ىلع جميع الطلبة يف الجامعة.

هـ) استعمال مباني الجامعة لغير األغراض التي أعدت لها ،أو من
دون إذن خطي سابق.

تع��د األعمال اآلتية مخالفات تأديبية ُتع ّرض الطالب الذي يرتكب
أيًا منها إلى العقوباتالتأديبية الواردة يف هذه التعليمات:

و) إصدار أو توزيع أي منشورات يف الجامعة ،أو جمع التواقيع أو
التبرعات من دون الحصولىلع موافقة خطية مس��بقة من
الجهات املختصة يف الجامعة ،أو إس��اءة استعمال املوافقة
املمنوحة ملمارسة األنشطة املذكورة.

املادة (:)3

أ ) االمتن��اع املد ّبر عن حضور املحاضرات والدروس وعن األعمال
الجامعية األخرى ،التيتقتضي األنظمة والتعليمات املواظبة
عليها ،وكل تحريض ىلع هذا االمتناع.

ز ) اإلخ�لال بالنظام أو الضبط الذي تقتضي��ه املحاضرات داخل
الجامعة.

ب) الغ��ش أو محاول��ة الغ��ش يف أي امتحان ،واإلخ�لال بنظام
االمتحان أو الهدوء الواجب توافرهفيه.

ح) أي إهانة أو إساءة يوجهها الطالب إلى عضو هيئة التدريس أو
إلى أي من العاملين أوالطلبة يف الجامعة أو زوارها.
دليل تعليمات وأسس الجامعة للقبول والتسجيل | 97

ط) إتالف أو سرقة أي من املمتلكات الخاصة بالجامعة املنقولة
وغير املنقولة ،أو بالعاملين فيهاأو بطلبتها أو بزوارها.
ي) مخالف��ة األنظم��ة والتعليم��ات واألس��س والقرارات س��ارية
املفعول يف الجامعة.
ك) التزوير يف الوثائق املقدمة إلى الجامعة ،واستعمال األوراق
املزورة يف أي أغراض جامعية.
ل) إدخال أو حمل أو استخدام مواد غير مشروعة مثل (املشروبات
الروحية ،املخدرات ....الخ) ،واس��تخدامها لغرض غير مشروع
يف الجامعة.
م) حض��ور الطالب إل��ى الجامعة وه��و تحت تأثير املش��روبات
الروحية أو املواد املخدرة.
ن) التزوير يف الوثائق الجامعية أو استعمال األوراق املزورة يف
أي أغ��راض جامعية أو إعطاءوثائق وهوي��ات جامعية للغير
بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.
س)اتفاق طالب مع طالب آخر او شخص آخر ىلع الدخول لتأدية
امتحان أو اختبار بدالً منهودخل لتأديته.
ع) التحريض أو التدبير أو االشتراك أو التدخل يف أعمال عنف أو
شغب أو مش��اجرات ثنائية أوجماعية ضد طلبة أو أشخاص
آخرين داخل الجامعة أو خارجها يف مناس��بات تشترك فيها
الجامعة أو نشاط تقوم به.
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ف) التدخين داخل مباني الجامعات.
ص) كل ما من شأنه أن ُيخل بعملية سير االمتحان من إثارة بلبلة
أو إساءة أو استعمال الجهازالنقال أو غيره.
املادة (:)4
تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها ىلع الطالب باآلتي:
أ ) التنبيه الشفوي.
ب) إخ��راج الطالب من قاع��ة التدريس ،واس��تدعاء أمن الجامعة
الداخلي عند الضرورة إلخراجه.
ج) التنبيه الخطي
د ) الحرم��ان مل��دة مح��ددة من االس��تفادة من الخدم��ات التي
يقدمها مرفق أو أكثر من مراف��ق الجامعةالتي ترتكب فيها
املخالفة.
هـ) الحرمان ملدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة
الطالبية التي ترتكب فيهااملخالفة.
و ) الغرام��ة فيما ال يقل عن مثلي ثمن الش��يء أو األش��ياء التي
أتلفها الطالب.
ز ) رصد عالمة صفر يف املادة.
ح) اإلنذار بدرجاته الثالث :األول واملزدوج والنهائي.
ط) إلغاء التس��جيل يف مادة أو أكثر من م��واد الفصل الذي تقع

فيه املخالفة.
ي) الفصل املؤقت من الجامعة ملدة فصل دراسي أو أكثر.
ك) الفصل النهائي من الجامعة.
ل) تعليق منح الشهادة بما ال يتجاوز فصلين دراسين.

ُتحف��ظ قرارات فرض العقوبات التأديبي��ة يف ملف الطالب لدى
عمادة ش��ؤون الطلبة ودائرة القبولوالتس��جيل ،ويبلغ ولي أمر
الطالب والجهة املوفدة ،إن وجدت ،قرار العقوبة.
املادة (:)7

م) إلغ��اء قرار منح الش��هادة ،إذا تبين أن هن��اك عملية تزوير أو
احتيال يف إجراءات تحقيق متطلبات الحصول ىلع الدرجة
الجامعية.

أ ) إذا ثبت��ت نتيجة التحقي��ق قيام الطالب بالغ��ش أو محاولة
الغ��ش يف امتحان أو اختبار أو أيم��ن أعمال الفصل يف أي
مادة من املواد الدراس��ية ،ترصد ل��ه عالمة صفر يف املادة،
وتوقع عليه العقوبة املناسبة.

أ ) يجوز الجم��ع بين عقوبتين تأديبيتي��ن أو أكثر من العقوبات
املنصوص عليها يف هذهالتعليمات.

ب) إذا ثب��ت تك��رار قيام الطال��ب بالغش أو محاول��ة الغش يف
امتح��ان أو اختب��ار أو أي منأعمال الفص��ل يف أي مادة من
املواد الدراسية ،توقع عليه العقوبتان اآلتيتان مجتمعتين:

املادة (:)5

ب) ينتهي مفعول العقوبات التأديبية عن الطالب مباشرة ىلع
النح��و اآلتي ش��ريطة أن يكونالطالب يف كل منها حس��ن
السيرة والسلوك خالل هذه املدة .
 .1التنبيه الخطي بعد مضي أربعة أشهر.
 .2اإلنذار األول واإلنذار املزدوج بعد مضي سنة واحدة.
 .3اإلنذار النهائي والفصل املؤقت بعد مضي سنتين ،ويف
حاالت خاص��ة ملجلس العمداءالنظ��ر يف حالة الطالب
بعد تخرجه.
املادة (:)6

 .1رصد عالمة صفر يف املادة.
 .2اإلنذار النهائي ىلع األقل .
ج) إذا اكتش��ف الغش يف االمتحان أو االختبار يف أي وقت بعد
انتهائه فال يعفي مرتبكه مناملس��ؤولية التأديبية ،ويحال
هذا الطالب إل��ى لجنة التحقيق املختص��ة للتوصية بإيقاع
العقوبة املناسبة عليه.
د) توق��ع ىلع الطالب الذي تقدم لالمتح��ان او االختبار بدال من
طالب آخر العقوبات التالية:
 .1إلغاء تسجيله يف ذلك الفصل.
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 .2فصله م��ن الجامعة مل��دة فصليين دراس��يين اعتبارًا من
الفصل الذي حدثت فيه املخالفة.
هـ) إذا كان الشخص الذي دخل قاعة االمتحان أو االختبار من غير
طلبة الجامعة فيحال إلىالجهات القضائية املختصة.
املادة (:)8
يراجع الطال��ب الذي اتخذت بحقه العقوبة التأديبية ،املرش��دة
االجتماعي��ة يف عمادة ش��ؤونالطلب��ة ،لغاي��ات تقييم حالته
وتوجيهه وإرشاده وتقديم تقرير بذلك إلى عميد الكلية.
املادة (:)9
أ ) يؤلف مجلس الكلية يف الش��هر األول م��ن كل عام جامعي
لجنة من ثالثة أعض��اء باإلضافةإلى عضو رابع احتياطي من
أعض��اء الهيئة التدريس��ية يف الكلية ،وذل��ك للتحقيق يف
املخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية.
ب) تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ج) يتول��ى عميد الكلي��ة إحالة املخالفة إل��ى اللجنة للتحقيق
فيها و ُتنس��ب اللجنة العقوبة املناس��بةإل��ى عميد الكلية
إلقرارها.
املادة (:)10
يؤلف مجل��س العمداء يف بداية كل عام جامعي ،وملدة س��نة
قابلة للتجديد لس��نة أخرى أوأكثر ،مجلسًا تأديبيًا برئاسة عميد
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ش��ؤون الطلبة وعمي��د الكلية التي يتبعها الطال��ب ،واثنين من
أعضاء الهيئة التدريس��ية ،وذلك للتحقي��ق يف املخالفات التي
يرتكبها الطالب يف حرم الجامعةخارج مباني الكليات األكاديمية
أو للنظر يف القضايا املحالة من عمداء الكليات حس��ب مقتضى
الحال ،وتنس��يب العقوبة املناس��بة للرئيس ،وإذا انتهت املدة
املحددة لعمل لجنة التحقيق تس��تمريف ممارس��ة صالحياتها
إلى أن تشكل لجنة جديدة تحل محلها.
املادة (:)11
أ ) يف حال ارتك��ب الطالب مخالفة أكاديمي��ة ،يحال إلى لجنة
التحقيق ىلع مستوى الكليةالتي يتبع لها املساق.
ب) يف حال ارتكب الطالب مخالفة سلوكية ،وكانت كافة األطراف
من نفس الكلية تحولإلى لجنة التحقيق يف تلك الكلية.
ج) يف حال ارتكب الطالب مخالفة سلوكية ،وكانت كافة األطراف
من كليات مختلفة تحولإلى لجنة التحقيق ىلع مس��توى
الجامعة.
املادة (:)12
ُتحدد صالحيات إيقاع العقوبات التأديبية ىلع النحو اآلتي:
أ ) لعض��و هيئ��ة التدريس أو م��ن ي��درس املادة ح��ق توقيع
العقوبتي��ن املنص��وص عليهم��ا يف الفقرتي��ن (أ –ب) من
املادة ( )4من هذه التعليمات.

ب) للعمي��د حق توقيع العقوبات املنصوص عليها يف الفقرات
(أ – ح) من املادة ( )4من هذهالتعليمات.

غيابيًا إذا لم يمثل الطالب املخالف بعد تبليغه بالطرقاملتبعة
يف الجامعة.

ج) للرئيس حق توقيع العقوبات املنصوص عليها يف الفقرات
(أ  -ي) من املادة ( )4من هذهالتعليمات.

املادة (:)15

د) ملجلس العمداء حق توقيع العقوبات املنصوص عليها يف
الفقرات (أ  -م) من املادة ( )4من هذ ه التعليمات.
املادة (:)13

ال يعاق��ب الطال��ب ىلع املخالف��ة الواحدة من أكث��ر من جهة
تأديبية واحدة.
املادة (:)16
للجامعة ممثلة برئيس��ها الحق بمالحق��ة أي من الطلبة قضائيًا

أ ) توقف إجراءات انسحاب أو تأجيل أو تسجيل أو تخريج الطالب
يف الجامعة لحين إصدارالعقوبة.

وفق��ًا ألحكام القوانين النافذة،وذل��ك يف الحاالت التي يرى أنها
تستدعي مثل هذا اإلجراء.

ب) يحق للطالب أن يستأنف قرار عقوبته من (ي -ل) إلى مجلس
الجامعة يف غضون خمس��ةعش��ر يومًا من تاري��خ تبليغه
القرار ،وملجلس الجامعة أن يص��ادق ىلع القرارات املتخذة
بشأنالجزاء أو يعدلها أو يلغيها ،وإذا لم يستأنف الطالب قرار
الجزاء يعتبر القرار التأديبي الصادربحقه نهائيًا.

املادة (:)17

املادة (:)14
ىلع لجنة التحقي��ق يف املخالفات الطالبية البت يف القضايا
املحالة إليه خالل مدة ال تتجاوزثالثة أس��ابيع من تاريخ إحالتها
من الجه��ات املختصة ولرئي��س الجامعة تمديده��ا إن اقتضت
الظروف ذلك ،وىلع الطالب املخالف املثول أمام لجنة التحقيق
خ�لال هذه امل��دة وللجن��ةالتحقيق الحق يف إص��دار العقوبة

للجامعة االستمرار يف إجراءاتها التأديبية املنصوص عليها يف
هذا النظام حتى لو كانتاملخالفة منظورة لدى جهات أخرى.
املادة (:)18
يتول��ى موظفي األمن الجامعي املحافظ��ة ىلع األمن والنظام
داخل الحرم الجامعي ،وتكونللتبليغات والتقارير التي يقدمونها
حجيتها ما لم تثبت عكس ذلك.
املادة (:)19
رئي��س الجامع��ة والعمداء مس��ؤولون ع��ن تنفيذ أح��كام هذه
التعليمات.
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تعليمات التأمين الصحي
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تعليمات رقم ( )26لسنة 2020
تعليمات التأمين الصحي لطلبة جامعة األميرة سم ّية
للتكنولوجيا
صادرة استنادًا إلى أحكام املادة ( )19من النظام األساسي لجامعة األميرة
سم ّية للتكنولوجيا رقم ( )1لسنة 2005

املادة (:)1
املادة ( :)1تس��مى ه��ذه التعليمات "تعليم��ات التأمين الصحي

لطلبة جامعة األميرة س��م ّية للتكنولوجيا رقم ( )26لسنة ،2020
و ُيعمل بها اعتبارًا من تاريخ .2020/1/1
املادة (:)2
امل��ادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات
املعاني املخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة ىلع غير ذلك.
الجامعة  :جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
املس��جل يف الجامعة واملنتظم
املشترك  :الطالب أو الطالبة
ّ
يف الدراسة.
تقدم للمش��ترك وتش��مل
املعالجة  :الخدم��ات الطبي��ة التي ّ
املعيانة الطبية واإلقامة يف املستشفى والفحوصات
الس��ريرية واملخبرية والشعاعية والعمليات الجراحية
واألدوية.

الجهة الطبية  :املستش��فيات واملراك��ز الطبية التابع��ة لوزارة
الصح��ة والخدمات الطبية امللكي��ة واملركز الصحي
يف الجامع��ة وأي��ة مستش��فيات واملراك��ز الطبية
املعتمدة من الجامعة.
املدير

 :مدير املركز الصحي يف الجامعة.

اللجنة

 :لجنة التأمين الصحي يف الجامعة مضافًا إليها عميد
شؤون الطلبة.

التسعيرة  :التسعيرة املعتمدة من وزارة الصحة أو أي جهة طبية
تعتمدها الجامعة.
املركز

 :املركز الصحي يف الجامعة.

املرض

 :املرض املش��مول بهذا التأمين وال��ذي يحدث بعد
تاريخ بدء التأمين.
املادة (:)3

االش��تراك يف التأمين الصحي إجباري لجميع الطلبة املسجلين
يف الجامع��ة واملنتظمي��ن يف الدراس��ة وال يش��مل الطلب��ة
املؤجلين لدراستهم.
املادة (:)4
يكون التأمين الصحي س��اريًا للمشترك من أول يوم لبد ِء الدراسة

يف أي فصل دراس��ي إل��ى نهاية اليوم الذي يس��بق بدء الفصل
الدراس��ي الذي يليه ،وحس��ب التقويم الجامع��ي ،ويعد الفصل
دليل تعليمات وأسس الجامعة للقبول والتسجيل | 105

الصيفي فص ً
ال دراسيًا لهذه الغاية.
املادة (:)5
تعد هوية الطالب الجامعية بطاقة معالجة للمش��ترك فقط ،وال
ُّ
يجوز استعمال الهوية من أي
ش��خص آخر ،و ُتط ّبق ىلع كل من يسيء استعمال هذه الهوية
املساءلة القانونية حسب األصول.
املادة (:)6
تشمل املعالجة ،وفق أحكام هذه التعليمات ،الخدمات املتوافرة
يف املرك��ز الصحي أو الجه��ة الطبية املعتم��دة ،وبتحويل من
املركز الصحي ىلع األنم��وذج املعتمد .أما يف الحاالت الطارئة
واملس��تعجلة ،فعل��ى املش��ترك ال��ذي يراجع الجه��ة الطبية
املعتم��دة من الجامعة إبالغ املركز يف مدة أقصاها أس��بوع من
تاريخ الحالة الطارئة.

املادة (:)7
تكون اإلقامة للمشترك يف املستشفيات املعتمدة يف الدرجة
الثالثة ،ويف حال رغبة املشترك اإلقامة يف درجة أىلع فعليه
أن يدفع فرق التكاليف.
املادة (:)8
التحم��ل وقيمة الخدم��ات غير
يق��وم املش��ترك بدفع نس��بة
ّ
املش��مولة بالتأمين وأي مبالغ أخ��رى ال يغطيها التامين الصحي
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مباشرة إلى الجهة الطبية املعتمدة وذلك قبل خروجه منها.
املادة (:)9
ال يغطي التامين الحاالت اآلتية:
أ .أي إصابة أو مرض ينشأ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،كليًا أو
جزئيًا عن:
املتعمد ،أو
 .1االنتح��ار أو محاولة االنتحار ،أو إي��ذاء النفس
ّ
محاولة ذلك سواء كان املشترك صحيح العقل أو لم يكن.
 .2املش��اجرات أو االعتداءات أو االضطرابات أو الحروب أو ما
يف حكمها.
 .3الرياضات الخطرة أو س��باق السيارات أو الدراجات النارية أو
اليخوت أو أي سباقات أخرى.
 .4ركوب املنطاد أو البالون أو الطائرة الشراع ّية.
 .5التفاع�لات واإلش��عاعات الذري��ة والنووي��ة أو التل��وث
الش��عاعي والك��وارث الطبيعي��ة والوبائي��ة والتل��وث
الكيميائي والنشاطات الكيميائية والبيولوجية.
ب .أم��راض اللثة واألس��نان وعالجاته��ا ،والجراح��ة واملعالجة
التجميلية ،والعقاقير املستخدمة لهذه الغاية.
ج .معالجة تس��اقط الشعر والشعر املس��تعار (الباروكات) ،وحب
والتلون الجلدي ،وانحراف الوتيرة
الشباب ،والكلف ،والصدفية،
ّ

الصماء وفحوصاتها وعالجتها.
األنفية املزمنة ،وأمراض الغدد
ّ
د .امل��رض أو العاهة املوجودة قبل ب��دء التامين ومضاعفاتها،
والفحوصات العامة ،والفحوصات التي ال ُتظهر نتائجها وجود
علة أو م��رض ،أو العالج الطبيع��ي ،والنقاهة أو العناية يف
املنتجعات وغيرها من أماكن الراحة والعزل ،والحجر ،والعالج
الوقائي ،والتطعيم ،واملعالجة من خالل الطب اال ّتصالي.
هـ .االخت�لال العقلي أو العصب��ي ،واألمراض النفس��ية ،وإدمان
الكحول واملخدرات ،والس��ل الرئوي ،وم��رض اإليدز ،واألمراض
املزمنة ،وحاالت الحساسية املزمنة ،والصرع ،وعالج اإلعاقات،
والسرطان ،وغس��يل الكلى ،والعالج الكيميائي ،والتشوهات
الخلقية والوراثية ومضاعفاتها.
و .تركيب األجهزة الطبية املس��اعدة ىلع الس��مع ،وعدس��ات
والحول ،وقصر النظر
العيون ،وفحص النظر ،وتركيب النظارات،
َ
وطوله ،وعمليات الليزر والليزك.
ز .األدوي��ة والعقاقير من دون وصفة طبية ،وعالج املضاعفات
واملقويات
املرضي��ة الناجمة عن اس��تعمالها ،واملهدئ��ات
ّ
واملنش��طات والفيتامين��ات بجميع أنواعه��ا ،إال إذا ُوصفت
لعالج حالة مرضية مش��مولة بالتامين ،واملس��تحضرات غير
املسجلة رسميًا كأدوية لدى وزارة الصحة األردنية.
ح .معالجة األوبئ��ة العامة مث��ل الكوليرا والطاع��ون ،وإنفلونزا

الخنازي��ر /الطي��ور ،والته��اب الكب��د الوبائ��ي بأنواع��ه ،وما
ش��ابه ذلك من أمور تقع مس��ؤولية عالجها ىلع السلطات
الحكومي��ة ،والنفق��ات الت��ي تترتب ىلع معالج��ة الحاالت
املستعصية طويلة األمد كالفالج أو الكساح أو العمى.
ط .تشخيص األمراض الجنس��ية وعالجها ،وحاالت العقم بصرف
النظر عن مس��بباتها ،والعجز الجنس��ي ،واألم��راض الناتجة
ع��ن اضطرابات الطم��ث ،والتحالي��ل املخبرية والش��عاعية
املس��تخدمة يف تش��خيص حاالت اضطراب��ات الهرمونات،
والدوالي بجميع أنواعها.

ي .نفقات الحم��ل والوالدة واإلجهاض ،وأي عالجات أو فحوصات
متعلقة بذلك ،وأي إجراءات أو نفقات متعلقة بموانع الحمل
ىلع اختالف أنواعها.
ك .تركيب األطراف واملفاصل واألعضاء الصناعية وزراعة األعضاء
واألجهزة الطبية املساعدة.
ل .األورام الحميدة ،وأمراض الروماتيزم واملفاصل.
م .األمراض التي تتعلق باملناعة.
ن .إصابات املالعب.
س .حوادث السيارات ،والحوادث ذات الشبهة القضائية.
ع .أي إصاب��ة ناجمة ع��ن حادث أو مرض خ��ارج أراضي اململكة
األردنية الهاشمية مهما كانت ،سواء لألردنيين أو لغيرهم.
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املادة (:)10

املادة (:)14

تع��د الزيارة األول��ى والتحاليل
امل��ادة ( :)10يف جمي��ع األحوال،
ّ
الالزمة لتشخيص بعض األمراض مشمولة ضمن السقوف املعلنة
للعالج داخل املستشفى وخارجه.

ّ
تب��ت اللجنة يف الحاالت التي لم يرد فيها نص يف
املادة (:)14
هذه التعليمات.

املادة (:)11
املادة ( :)11ىلع الرغم مما ورد يف املادة رقم (ّ ،)9
يغطي التأمين
الحاالت الناجمة عن:
الورش املنعقدة فيها.
أ .استخدام مختبرات الجامعة أو ُ
ب .املشاركة يف أي من نشاطات الجامعة.
املادة (:)12
املادة ( :)12الحد األقصى لقيمة التأمين خالل العام الدراسي لكل
مش��ترك ( )2000ألفا دينار أردني ،وىلع املشترك تسديد ()%20
م��ن قيمة الفاتورة القابلة للدفع ،إضافة إلى كامل املصاريف غير
املشمولة بالتامين الصحي.
املادة (:)13

املادة (:)15
املادة ( :)15ىلع الرغم مما ورد يف هذه التعليمات للرئيس بنا ًء
ىلع تنسيب اللجنة استثناء الحاالت
الفردية التي تستدعي ذلك.
املادة (:)16
املادة ( :)16رئيس الجامعة واللجنة مس��ؤولون عن تنفيذ أحكام
هذه التعليمات.
املادة (:)17

تعليمات مجلس الطلبة

يحق للطلبة الزائرين أو ضمن اتفاقيات التبادل الطالبي االستفادة
من التامين الصحي ،شريطة دفع االلتزامات املالية املترتبة ىلع
أي منهم مش��تركًا أو منتفعًا من أي تأمين
ذلك ،ىلع أن ال يكون ّ
آخر.

املادة ( :)13ال يس��مح للمش��ترك بتبديل الدواء املصروف له من
املركز الصحي أو من الجه��ة الطبية املعتمدة بدواء آخر ،وتحت
طائلة املسؤولية ،إال بموافقة املركز الصحي أو الطبيب املعالج.
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تعليمات رقم ( )13لسنة 2019

املجلس	 :مجلس طلبة الجامعة

ن النظام األساسي لجامعة األميرة
صادرة استنادًا إلى أحكام املادة ( )19م 

الهيئة العامة	 :جمي��ع الطلب��ة املنتظمي��ن املس��جلين يف
الجامعة.

املادة (:)1

األهداف واملهمات
املادة (:)4

سم ّية للتكنولوجيا رقم ( )1لسنة 2005

تس��مى هذه التعليمات «تعليمات مجل��س الطلبة يف جامعة
األميرة س��م ّية للتكنولوجي��ا رقم ()13لس��نة  ،»2019ويعمل بها
اعتبارًا من تاريخ  .2019/02/17
تعريفات
املادة (:)2
يش��كل يف جامعة األميرة س��م ّية للتكنولوجيا مجلس يس��مى
«مجلس الطلبة يف جامعة األميرةس��م ّية للتكنولوجيا» ،يمثل
طلبتها  ،ويكون مقره الحرم الجامعي.
املادة (:)3
يكون للكلمات والعبارات اآلتية ،حيثما وردت يف هذه التعليمات،
املعاني املخصصة لهاأدناه ،ما لم تدل القرينة ىلع خالف ذلك:
الجامعة	 :جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

أ ) يهدف املجلس إلى تحقيق اآلتي:
 -1توفي��ر إط��ار منظ��م للتعبي��ر والفعل الجماع��ي للطلبة،
يتيح لهم املج��ال للتعبير ع��ناحتياجاتهم ومطالبهم
ومشكالتهم ،والتفاعل املنظم املجدي مع إدارة الجامعة
والعاملينفيها.
 -2تنمية روح الفريق والعمل الجماعي املنظم بين الطلبة.
 -3تنمي��ة الح��س باملس��ؤولية والتضام��ن والق��درة ىلع
التنظيم الذاتي لدى الطلبة.
 -4تفعيل األنشطة الالمنهجية لدى الطلبة.
 -5بناء الوعي الجماعي الوطني لدى الطلبة وصقله ،وإعداد
القيادات الشبابية املؤهلةألداء دور فاعل يف مجتمعها.

العمادة	 :عمادة شؤون الطلبة يف الجامعة

 -6التعبير عن هموم الطلبة ومشكالتهم وقضاياهم ،وتقديم
حلولهم املقترحة إلى إدارةالجامعة.

العميد	 :عميد شؤون الطلبة يف الجامعة

 -7املساهمة يف تنظيم اللقاءات الدورية بين الطلبة وبين

الرئيس	 :رئيس الجامعة 
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املسؤولين والعاملين يفالجامعة.
 -8تمثيل طلبة الجامعة يف األنشطة والهيئات واملؤتمرات
والزيارات خارج الجامعة.
 -9تنمية املمارسات الديمقراطية وروح الحوار واحترام الرأي
اآلخر.
 -10تنمية ش��خصية الطالب املتكامل��ة الواعية لقضايا األمة
املختلفة ،وتعزيز االنتماء للجامعة والوطن واألمة ،ضمن
قيم الحضارة العربية اإلسالمية.
 -11توثيق العالق��ات الطالبية مع طلب��ة الجامعات األردنية
والعربية واإلسالمية والعاملية.
ب) يس��عى املجلس إلى تحقيق هذه األه��داف واملهمات عبر
أنش��طة محددة بموجب خطة ،يوافقعليها العميد ،تشمل
النفق��ات املقررة لكل نش��اط ،وتوضع من��ذ بداية فترة عمل
املجل��س .ىلعأنه يجوز القيام بأنش��طة خ��ارج الخطة يف
تجد ،وبعد موافقة العميد.
املناسبات التي ّ
عضوية املجلس وتكوينه
املادة (:)5
يشترط يف املرشح لعضوية املجلس اآلتي:
أ ) أن ال يك��ون قد أوقعت يف حق��ه أي عقوبة تأديبية خطية
حتى بداية الترشيح.
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ب) أن يكون قد أتم بنجاح دراسة (33) ساعة معتمدة ىلع األقل
يف الجامعة ،وأال يقلتقديره عن (جيد) عند الترشيح.
ج) أن يكون طالبًا منتظمًا غير مؤجل للدراسة يف الجامعة عند
الترشيح.
د ) أن يك��ون قد بقي ىلع تخرج��ه يف الجامعة ما يزيد ىلع
( )30ساعة معتمدة ال تشملفصل الترشيح نفسه.
املادة (:)6
أ ) يتك��ون املجلس م��ن عدد من املمثلين بواق��ع ممثل واحد
ل��كل عدد م��ن الطلبة من  1إل��ى 200طالب��ًا يف التخصص
الدراس��ي الواحد للطلبة املنتظمين يف الفصل الذي تجري
فيهاالنتخابات.
ب) يج��ب أن يكون هن��اك تمثي��ل للطالب��ات يف املجلس من
كل كلي��ة ،ويف حال��ة عدم فوز أيمن املرش��حات يف تلك
الكلية تت��م إضافة الطالبة الحاصلة ىلع أىلع األصوات بين
املرشحات (كوته) يف الكلية إلى املجلس .
املادة (:)7
أ ) تتم انتخابات املجلس ىلع النحو اآلتي:
تقس��م الجامع��ة إل��ى دوائ��ر انتخابي��ة بع��دد كلياتها
ّ -1
األكاديمية ،وينتخب الطالب ممثلتخصصه فقط.
 -2ينتخب الطلبة ممثليهم يف املجلس عن طريق االقتراع

السري املباشر.
 -3يتم انتخابات املجلس يف أثناء الفصل الثاني من كل عام
جامعي.
 -4تجرى االنتخابات لعضوية املجلس يف يوم واحد فقط.
ب) يش��ترط ،لقانونية ه��ذه االنتخابات ،أن يش��ارك يف عملية
االقت��راع أكثر من  %50م��نالطلبة .وإذا ل��م يكتمل النصاب،
تم��دد فترة االقتراع ملدة س��اعتين إضافيتي��ن تصبح بعدها
قانونية مهما بلغ عدد املقترعين.

ج) يحدد العميد اإلجراءات الخاصة باالنتخابات.
د ) يف حالة تع��ذر إجراء االنتخاب��ات يف الوقت املحدد ،ويف
ظروف اس��تثنائية يقدرها الرئيس،يستمر املجلس يف أداء
مهماته حتى زوال تلك الظرف أو انتخاب مجلس جديد.
هـ) ينتخب املجلس ملدة سنة دراسية واحدة.

ج) يجوز عقد جلسات مغلقة للمجلس بموافقة أغلبية األعضاء،
إذا اقتضت ذلك طبيعةاملوضوعات املطروحة .
د)  -1يكون اجتماع املجلس قانونيًا إذا حضرته األغلبية املطلقة
ألعضائه.
 -2تصدر ق��رارات املجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
ويف حالة تس��اوي األصوات،يكون صوت رئيس الجلس��ة
مرجحًا.
ﻫـ) يحض��ر جلس��ات املجلس كافة من��دوب من عمادة ش��ؤون
الطلبة بصفة مراقب.
املادة (:)9
يتولى املجلس الصالحيات اآلتية:
أ ) إعداد خطة عمل س��نوية تتضمن األنشطة املنوي إجراؤها،
ورفعها إلى العميد إلقرارها.

اجتماعات املجلس وصالحياته
املادة (:)8

ب) إعداد مشروع موازنته ورفعها إلى العميد من أجل السير يف
إجراءات إقرارها.

أ ) يدع��و العميد مجلس الطلبة لعق��د اجتماعه األول النتخاب
رئيس املجلس ونائبه وأمينالسر من بين أعضائه ،وذلك يف
غضون أسبوع من تاريخ إعالن نتائج االنتخابات.

ج) إع��داد التقريري��ن الس��نويين املال��ي واإلداري ورفعهما إلى
العميد إلقرارهما.

ب) تكون اجتماعات املجلس علنية.

د ) اإلشراف ىلع اللجان املنبثقة عن املجلس ومراقبة أدائها.
ﻫـ) تنس��يب التعديل الذي يراه مناس��بًا ىلع ه��ذه التعليمات،
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وىلع اإلجراءات الداخلية الخاصةبه ،إلى العميد.
و ) اتخاذ القرارات والتوصيات التي يراها مالئمة لتحقيق أهدافه.
رئيس املجلس ونائبه وأمين السر
املادة (:)10
أ ) يشترط يف كل من رئيس املجلس ونائبه اآلتي:
 .1أن يكون أردني الجنسية.
 .2أن يكون ق��د درس بنجاح يف الجامعة ما ال يقل عن ()66

ساعة معتمدة.
 .3أن ال يقل معدله التراكمي عن (جيد) طيلة شغله منصبه.
ب) يش��غل كل من رئي��س املجلس ونائبه منصب��ه ملرة واحدة
فقط.
املادة (:)11
أ ) يتولى رئيس املجلس املهمات اآلتية:

 -1إع��داد جدول األعمال باملوضوع��ات التي يحيلها إليه رئيس
املجلس.

ج) فقدان أحد شروط العضوية املنصوص عليها يف املادة (،)5
باستثناء شرط التقدير .

 -2إعداد محاضر الجلسات.

د ) االستقالة الخطية.

 -3متابعة تنفيذ قرارات املجلس.
 -4اس��تالم مراس�لات املجلس وحفظ مس��تنداته وأوراقه
وأختامه يف مقر املجلس.
 -5تزويد العميد بمحاضر جلسات املجلس.
لجان املجلس
املادة (:)12
أ ) يجوز للمجلس تشكيل لجان من الهيئة العامة للقيام بمهمات
محددة.
ب) تنتخ��ب هذه اللج��ان رؤس��اء ومقررين له��ا يف أول اجتماع
تعقده بعد تشكيلها.

 .1الدعوة إلى عقد اجتماعات املجلس.

سقوط العضوية
املادة (:)13

 .3تمثيل املجلس لدى الجامعة وغيرها.

تس��قط عضوية أي عضو يف املجلس ويف اللج��ان التابعة له
يف األحوال اآلتية:

 .2رئاسة اجتماعات املجلس.
ب) يتولى نائب رئيس املجلس مهمات رئيس املجلس يف حالة
غيابه.
ج) يتولى أمين سر املجلس املهمات اآلتية:
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أ ) إذا اتخذ بحقه أي عقوبة من درجة اإلنذار األول فما فوق.
ب) إدانته بارتكاب جناية أو جنحة.

ﻫـ) التغيب عن حضور جلس��ات املجلس ث�لاث مرات متتالية ،أو
خمس مرات متفرقة ،من دونعذر يقبله املجلس.	
أحكام عامة
املادة (:)14
إذا ش��غر مكان عضو من أعضاء املجلس ،يحل محله من يلي آخر
األعض��اء يف ع��دداألصوات من نفس تخصصه .فإذا اس��تنفدت
ه��ذه الخيارات وبق��ي ىلع انتهاء مدة املجلسش��هران ىلع
األقل ،ينتخب عضو جديد للمكان الشاغر إلكمال هذه املدة.
املادة (:)15
يعد املجلس ،أو أي لجنة منبثقة عنه ،مس��تقي ً
ال باستقالة أكثر
من نصف أعضائه.
املادة (:)16
يكون أي اجتماع قانونيًا بحضور أكثر من نصف عدد األعضاء.
املادة (:)17

األصوات يكون صوترئيس الجلسة مرجحًا.
املادة (:)18
إذا اس��تقال رئيس املجلس أو نائبه أو أمين الس��ر من منصبه ،أو
سقطت عضوية أيمنهم ،ينتخب املجلس بدي ً
ال له.
املادة (:)19
يحل املجلس بقرار من مجلس الجامعة بنا ًء ىلع تنسيب رئيس
الجامعة.
املادة (:)20
يبت رئيس الجامعة يف الحاالت التي لم يرد نص عليها يف هذه
التعليمات.
املادة (:)21
تجمد نشاطات املجلس قبل أسبوعين من موعد االنتخابات.
املادة (:)22
رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام
هذه التعليمات.

تتخذ الق��رارات والتوصيات بأغلبية الحضور .ويف حالة تس��اوي
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تعليمات نوادي الطلبة
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تعليمات رقم ( )17لسنة 2019

العميــــد

 :عميد شؤون الطلبة يف الجامعة

ن النظام األساسي لجامعة األميرة
صادرة استنادًا إلى أحكام املادة ( )19م 

النـــــادي

 :نادي طلبة الجامعة

سم ّية للتكنولوجيا رقم ( )1لسنة 2005

املادة (:)1
تس��مى هذه التعليم��ات « تعليمات ن��وادي الطلبة يف جامعة
األميرة س��م ّية للتكنولوجي��ا رقم ( )17لس��نة ،»2019ويعمل بها
اعتبارًا من تاريخ .2019/02/17
تعريفات
املادة (:)2
نواد للطلبة تسمى
تشكل يف جامعة األميرة سم ّية للتكنولوجيا ٍ
«نوادي الطلبة يف جامعة األميرة س��م ّيةللتكنولوجيا» ،بإشراف
عمادة ش��ؤون الطلبة ،وفق هذه التعليمات ،ويكون مقرها الحرم
الجامعي.
املادة (:)3

الهيئة العامة  :جميع أعضاء النادي
العـضــــو

 :الطالب املنتظم املسجل يف الجامعة
املادة (:)4

نواد يمارس عبرها
للرئيس ،بناء ىلع تنس��يب العميد ،تش��كيل ٍ
الطلب��ة هواياتهم واألنش��طة الثقافي��ةوالعلمي��ة والتعليمية
والرياضية والفنية واالجتماعية والتطوعية.
املادة (:)5
تهدف النوادي إلى تحقيق اآلتي:
أ ) تشجيع امليول التطوعية والخدمة العامة والعمل الجماعي
بين طلبة الجامعة.
ب) تنمية املواهب والهوايات وتشجيعها.

يكون للكلمات والعبارات اآلتية ،حيثما وردت يف هذه التعليمات،
املعاني املخصصة لها أدناه ،ما لمتدل القرينة ىلع خالف ذلك:

ج) إفساح الفرص لطلبة الجامعة ملمارسة األنشطة التي تالئم
ميوله��م وقدراتهم واس��تعداداتهم ،ىلع أالتس��تغل هذه
األنشطة لتحقيق غايات جهوية أو طائفية أو حزبية.

الرئيـــس  :رئيس الجامعة

د ) املشاركة باملسابقات والبطوالت املحلية والدولية كممثلين
للجامعة.

الجامعــة :جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
العمـــادة

 :عمادة شؤون الطلبة يف الجامعة

هـ) تنمية الجوانب املهنية لرفع كفاءة الطالب تقنيًا.
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املادة (:)6

قانونية مهمابلغ عدد املقترعين.

تمارس الهيئة العامة الصالحيات اآلتية :

 -5يحدد العميد اإلجراءات الخاصة باالنتخابات.

أ ) انتخاب الهيئة اإلدارية من بين أعضائها.

 -6يف حالة تعذر إجراء االنتخابات يف الوقت املحدد ،ويف
ظروف استثنائية يقدرها الرئيس ،تستمر الهيئة اإلدارية
يف أداء مهماتها حتى زوال تلك الظروف أو انتخاب هيئة
إدارية جديدة.

ب) إقرار خطة العمل السنوية.
ج) مناقش��ة التقريرين السنويين املالي واإلداري ألنشطة النادي
وبرامجه وإقرارهما.
د) س��حب الثقة من الهيئة اإلدارية ،إذا ل��زم األمر ،ىلع أن يتم
ذلك بأغلبية ثلثي األعضاء.

املادة (:)7
أ ) تتكون الهيئة اإلدارية للنادي من خمسة أعضاء.
ب) تتم انتخابات الهيئة اإلدارية ىلع النحو اآلتي:
 -1ينتخ��ب أعضاء الهيئة اإلدارية عن طريق االقتراع الس��ري
املباشر.
 -2تت��م االنتخاب��ات يف أثناء الفص��ل الثاني م��ن كل عام
جامعي.
 -3تجرى االنتخابات يف يوم واحد فقط.
 -4يش��ترط ،لقانونية هذه االنتخابات ،أن يشارك يف عملية
االقتراع أكثر من  %50من األعضاء.وإذا لم يكتمل النصاب،
تمدد فترة االقتراع ملدة ساعتين إضافيتين تصبح بعدها
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ج ) تنتخب الهيئة اإلدارية ملدة سنة دراسية واحدة.
املادة (:)8
ُيشترط يف املرشح لعضوية الهيئة اإلدارية اآلتي:
أ ) أن ال يك��ون ق��د أوقع��ت بحق��ه أي عقوب��ة تأديبية خطية
منص��وص عليها ق��ي تعليمات تأدي��ب الطلبةعن��د بداية
الترشيح.
ب) أن يكون قد أتم بنجاح دراس��ة ( )12س��اعة معتمدة ىلع األقل
يف الجامع��ة ،وأن ال يق��ل معدل��هالتراكمي ع��ن ( )%60عند
الترشيح.
ج ) أن يكون طالبًا منتظمًا غير مؤجل للدراسة يف الجامعة عند
الترشيح.
د ) أن يك��ون قد بقي ىلع تخرج��ه يف الجامعة ما يزيد ىلع
( )30ساعة معتمدة تشمل فصل الترشيحنفسه.

املادة (:)9
أ ) تنتخب الهيئة اإلدارية من بين أعضائها ،يف أول اجتماع تعقده،
رئيسًا للنادي ونائبًا له وأمينًاللسر.
ب) ُيعين الرئيس بتنس��يب من العميد مستشارًا للنادي ،من بين
أعضاء الهيئة التدريس��ية أو العاملي��نيف الجامعة ،يتولى
اإلش��راف ىلع أعمال الهيئة اإلداري��ة للنادي وتوجيهها ،من
دون أن يمارسحق التصويت.
ج ) تعق��د الهيئة اإلدارية اجتماعاتها بش��كل دوري ،ويتم تبليغ
أعضاء النادي باالجتماع قبل أسبوع من موعده ،ويبلغ العميد
بكل اجتماع قبل يوم من موعده.

املادة (:)10
تمارس الهيئة اإلدارية الصالحيات اآلتية:
أ ) إعداد خطة عمل س��نوية ،تتضمن األنشطة املنوي إجراؤها
واملستلزمات املالية لتنفيذها ،وتقديمهاإلى الهيئة العامة
العتمادها ،ثم رفعها إلى العميد من أجل الس��ير يف إجراءات
إقرارها.
ب) إعداد التقريرين الس��نويين املالي واإلداري ،وتقديمهما إلى
الهيئة العامة ثم إلى العميد من أجلإقرارهما.
ج) تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

د ) النظ��ر يف طلبات االنضمام إل��ى النادي ،والب��ت فيها وفقًا
ألحكام هذه التعليمات .ويف حالة رفضأي من هذه الطلبات،
يحق ملقدم الطلب استئناف قرار الهيئة اإلدارية إلى العميد
يف غضونأسبوع من تاريخ تبليغه القرار.

ﻫـ) قبول استقالة األعضاء.
و ) اإلشراف ىلع اجتماعات الهيئة العامة.
ز ) تحديد الوسائل املناسبة لتحقيق أهداف النادي.
املادة (:)11
تسقط عضوية أي عضو يف الهيئة اإلدارية يف األحوال اآلتية:
أ ) إذا وجه��ت إليه أية عقوبة تأديبي��ة خطية منصوص عليها
يف تعليمات تأديب الطلبة.
ب) إدانته بارتكاب جناية أو جنحة.		
ج) فقدان أحد شروط العضوية املنصوص عليها يف املادة (.)8
د ) االستقالة الخطية.
ﻫـ) التغيب عن حضور جلسات الهيئة اإلدارية ثالث مرات متتالية،
أو خمس مرات متفرقة ،مندون عذر تقبله الهيئة اإلدارية.
املادة (:)12
تعتبر اجتماعات الهيئة اإلدارية قانونية إذا حضرها ما يزيد ىلع
نصف عدد األعض��اء ،وتصدرالقرارات بأغلبي��ة أصوات الحاضرين.
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ويف حالة تس��اوي األصوات ،يرجح الجان��ب الذي صوت لهرئيس
الهيئة اإلدارية.

للعميد دعوة رؤساء األندية لالجتماع مرة يف كل شهر ملناقشة
الخطط واألنشطة القادمة.

املادة (:)13

املادة (:)19

تعد الهيئة اإلدارية مستقيلة باستقالة أكثر من نصف أعضائها.

يج��ب أن تكون قرارات الهيئة العامة والهيئة اإلدارية منس��جمة
مع سياس��ة الجامعة وأهدافهاومصلحتها ومع ما ورد يف املادة
( )5من هذه التعليمات.

املادة (:)14
إذا شغر مكان عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية ألي سبب كان ،يحل
محله من يلي آخر أعضاءالهيئة اإلدارية يف عدد األصوات.
املادة (:)15
تبلغ قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة اإلدارية إلى العميد من
أجل السير يف إجراءات إقرارها.
املادة (:)16
تجتمع الهيئة العامة مرة كل فصل دراس��ي ،ويجوز دعوتها إلى
اجتماعات غير عادية بقرار منالهيئة اإلدارية ،أو بنا ًء ىلع طلب
ما يزيد ىلع نصف عدد أعضاء الهيئة العامة.
املادة (:)17
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيًا إذا حضره ما يزيد ىلع نصف
ع��دد أعضائه��ا .وإذا لم يكتم��لالنصاب ،يؤج��ل االجتماع ملدة
ساعتين ،ويعد بعد ذلك قانونيًا ،مهما بلغ عدد الحضور.
املادة (:)18
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املادة (:)20
تبدأ السنة املالية للنادي ببدء العام الجامعي وتنتهي بنهايته.
املادة (:)21
تتكون إيرادات النادي من :
أ ) مساهمات الجامعة يف دعم نشاطات النادي.
ب) ريع األنشطة التي يقوم بها النادي.
ج ) التبرع��ات والهب��ات املوافق عليها حس��ب أنظمة الجامعة
وتعليماتها.

لالنضمامللنادي ،واتخاذ القرار املناسب بشأنها.
املادة (:)23
يج��ب الحصول ىلع موافقة مس��بقة م��ن العميد ىلع جميع
األعمال والنش��اطات داخ��ل الجامعةوخارجها الت��ي يقوم بها
النادي.
املادة (:)24
ُي َحل النادي بقرار من الرئيس ،بنا ًء ىلع تنسيب من العميد.
املادة (:)25

للرئي��س الب��ت يف الح��االت الت��ي لم ي��رد عليها ن��ص يف هذه
التعليمات.
املادة (:)26
رئي��س الجامع��ة والعمي��د مس��ؤوالن ع��ن تنفيذ أح��كام هذه
التعليمات.

د ) أي إيرادات أخرى يوافق عليها الرئيس بتنسيب من العميد.
املادة (:)22
يف املرحلة التأسيس��ية التي تس��بق تش��كيل الهيئ��ة اإلدارية
للنادي ،وفقًا ألحكام املادة ( )7من هذهالتعليمات ،يتولى العميد
صالحيات الهيئة اإلدارية ،بم��ا فيها النظر يف الطلبات املقدمة
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تعليمات الرحالت الطالبية

تعليمات رقم ( )16لسنة 2019
ن النظام األساسي لجامعة األميرة
صادرة استنادًا إلى أحكام املادة ( )19م 
سم ّية للتكنولوجيا رقم ( )1لسنة 2005

املادة (:)1
تسمى هذه التعليمات «تعليمات الرحالت الطالبية يف جامعة
األميرة س��م ّية للتكنولوجي��ا رقم ()16لس��نة  ،»2019ويعمل بها
اعتبارًا من تاريخ .2019/02/17
تعريفات
املادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات اآلتية ،حيثما وردت يف هذه التعليمات،
املعاني املخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة ىلع خالف ذلك:

اململكة والبالد العربية واألجنبية.
ب) إتاحة الفرص املناس��بة للطلبة املتفوقين يف النش��اطات
الطالبي��ة لتمثي��ل الجامع��ة يف ال��دورات واملهرجان��ات
واللق��اءات الثقافي��ة والرياضي��ة والفنية الت��ي تقام داخل
اململكة وخارجها.
ج) توثيق الصالت القائمة بين أفراد األس��رة الجامعية من طلبة
وأعضاء هيئة تدريسية وموظفين.
د) إتاح��ة الفرصة املناس��بة اللتق��اء طلبة الجامع��ات العربية
واألجنبية.
هـ) تعزيز املعرفة العلمية والتطبيقية لدى طلبة الجامعة.
و ) غرس روح التعاون والتواد واألخوة بين الطلبة.
أنواع الرحالت:
املادة (:)4

اململكة :اململكة األردنية الهاشمية.
الجامعة :جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
العمـادة :عمادة شؤون الطلبة يف الجامعة.
الرئيـس :رئيس الجامعة .
العميــد :عميد شؤون الطلبة يف الجامعة.
املادة (:)3
ُ تنظم الرحالت الطالبية لتحقيق الغايات اآلتية:
أ ) تعريف الطلبة باملعالم الحضارية والتاريخية والسياحية يف

أ ) الرح�لات العامة :وهي الرحالت الت��ي ُتنظمها الجامعة من
أجل زي��ارة األماك��ن الديني��ة واألثريةوالس��ياحية ،واالطالع
ىلع املعالم الحضاري��ة والنهضة الثقافية واالقتصادية يف
اململكة وخارجها.
ب) الرح�لات الخاص��ة :وهي الرح�لات التي ُتنظمه��ا الجامعة
للمش��اركين من طلبتها يف األنش��طةالرياضي��ة والثقافية

والفنية والترفيهية وأنشطة الخدمة العامة ،من أجل تحقيق

 -3الرحالت الخارجية :قبل خمس��ة أس��ابيع ىلع األقل من
موعد الرحلة .

ج ) الرح�لات العلمي��ة :وهي الرح�لات التي تح��رص الجامعة

ج) يشرف عميد ش��ؤون الطلبة ،أو العميد املعني فيما يتعلق
بالرحالت العلمية ،ىلع تنفيذ برنامج الرحلة،ويضع الشروط
الخاصة بها.

أ ) الرحالت الداخلية :مش��رف واح��د ىلع األقل لكل ( )40طالبًا
وطالب��ة ،باإلضاف��ة إلى مش��رفة واح��دة إذاكان��ت الرحلة
مختلطة.

د ) يجب أن تتضمن الطلبات املعلومات اآلتية:
 -1نوع الرحلة.
 -2مدة الرحلة وبرنامجها.
 -3تقديرًا لعدد املشتركين يف الرحلة.

ب) الرحالت الخارجية :مش��رف واح��د لكل ( )30طالب��ًا وطالبة،
باإلضافة إلى مشرفة واحدة إذا كانتالرحلة مختلطة.

أهداف هذه األنشطة.
ىلع دعمها وتش��جيعها باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من الدراسة
األكاديمية يف الجامعة ومظهرًا من مظاهر النشاط العلمي،
ُيتي��ح الفرص لتنمي��ة املعرف��ة العلمية واكتس��اب الخبرة
العملية عبر املشاهدة واالطالع.
املادة (:)5
يتم تنظيم الرحالت الطالبية عن طريق:
أ ) عمادة شؤون الطلبة.
ب) الكليات األكاديمية.
املادة (:)6
إجراءات الرحالت الطالبية:
أ ) ُيقدم الطلب لتنظيم رحلة إلى العمادة املختصة.
ب) يتم تقديم الطلبات وفق املواعيد اآلتية:
 -1الرحالت الداخلية ملدة يوم واحد :قبل عش��رة أيام ىلع
األقل من موعد الرحلة.
 -2الرحالت الداخلية ألكثر من يوم واحد :قبل عش��رين يومًا
ىلع األقل من موعد الرحلة.
 | 128دليل تعليمات وأسس الجامعة للقبول والتسجيل

 -4التكاليف التقديرية للرحلة وقيمة االشتراك املقترح فيها.

هـ) تؤخذ موافقة رئيس الجامعة ىلع جميع أنواع الرحالت ،بنا ًء
ىلع تنس��يب عميد ش��ؤون الطلبة ،أو العميداملعني فيما
يتعلق بالرحالت العلمية فقط.
و ) ُيعلن العميد عن الرحالت قبل موعدها بوقت كاف .ويتضمن
اإلعالن عن الرحلة جميع املعلوماتالضرورية الخاصة بها.
ز ) للعميد الحق باشتراط موافقة ولي أمر الطالب عند الضرورة.
املادة (:)7
يتم تعيين مشريف جميع الرحالت الداخلية من جانب عميد شؤون
الطلبة ،أو العميد املعني فيمايتعلق بالرحالت العلمية فقط.

املادة (:)8
يتم تعيين مشريف الرحالت وفق الترتيب اآلتي:

ج ) يتم تعيين مشريف جميع الرحالت الخارجية بقرار من رئيس
الجامعة ،بنا ًء ىلع تنس��يب عميد شؤون الطلبة ،أو العميد
املعني فيما يتعلق بالرحالت العلمية فقط.
املادة (:)9
يتول��ى املش��رفون ىلع الرح�لات الداخلي��ة والخارجية تنفيذ
املهمات اآلتية:
أ ) اإلعداد املسبق للرحلة ،واإلشراف ىلع شؤونها اإلدارية واملالية.
ب) تنفيذ برنامج الرحلة ،وتطبيق الشروط الخاصة بها.
ج ) مالزمة الطلبة يف وس��يلة الس��فر ودرجتها ومكان اإلقامة،
سوا ًء أكانت الرحلة داخل اململكة أم خارجها.
د ) تقديم التقارير عن س��ير الرحلة إلى العميد املعني تتضمن
أعداد املش��اركين وأسماؤهم وخط س��ير الرحلةومالحظات
املشرفين والطلبة ىلع سير الرحلة.

هـ) تقدي��م تقرير مل��ادة إعالمية لنش��رها ىلع املوقع الخاص
بالجامعة وحفظها يف األرشيف الخاصبمناسبات الجامعة.
املادة (:)10
يج��وز أن تس��اهم الجامع��ة يف تغطية نفق��ات الرحالت التي
تنظمها واملبينة يف املادة ( )4من هذهالتعليمات.
املادة (:)11
تحدد رسوم مشاركة الطلبة يف الرحالت من جانب العميد.
املادة (:)12
الرح�لات الطالبية جزء ال يتجزأ من الحي��اة الجامعية .وكل ما هو
ممنوع ومحظور داخل الحرم
الجامعي يكون ممنوعًا ومحظورًا يف أثناء الرحلة الطالبية.
املادة (:)13
ىلع الطلبة املش��تركين يف الرح�لات الطالبي��ة التقيد التام
بتعليمات الجامعة والشروط الخاصة التي ُيصدرها العميد.
املادة (:)14
ال ُيسمح بتنظيم أي رحلة طالبية إال وفق أحكام هذه التعليمات.
املادة (:)15
رئي��س الجامع��ة ،وعمي��د ش��ؤون الطلب��ة ،والعمي��د املعني،
مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
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األسس
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أسس معادلة املواد الدراسية

أسس معادلة املواد الدراسية
استنادًا إلى املادة ( )21من تعليمات منح درجة
البكالوريوس رقم  2لسنة 2011
 .1تسمى هذه األس��س (أس��س معادلة املواد الدراسية لسنة
 )2018يف جامع��ة األميرة س��مية للتكنولوجي��ا ويعمل بها
اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من مجلس العمداء.
 .2املسميات:
املواد :املواد الدراس��ية التي س��بق وأن درسها الطالب يف
جامع��ة أو معه��د أو كلية معترف بها ش��ريطة أن يكون قد
حصل ىلع املتطلب السابق قبل اجتيازه املواد التي يرغب
بمعادلتها.
املعادل��ة العامة :هي املواد التي تم معادلتها يف الجامعة
وفقا لهذه األسس.
 .3تهدف معادلة املواد الدراس��ية إلى ضب��ط إجراءات معادلة
املواد إلكترونيا يف الجامـعة يف إطار جدول زمني محدد.
 .4تتولى عمادة القبول والتسجيل يف الجامعة مسؤولية:
أ ) إنشاء نظام حاسوبي يس��مى «نظام معادلة املواد يف
جامعة األميرة س��مية للتكنولوجيا» ىلع موقع الجامعة
اإللكتروني.

ب) إنشاء قاعدة بيانات (نظام معلومات) تحتوي ىلع املواد
التي سبق وتم معادلتها يف الجامعة حسب األصول.
 .5تنش��ر قاعدة البيانات (نظام معلومات) املذكورة يف املادة
( )2الفق��رة (ب) ىلع املوق��ع اإللكترون��ي للجامعة ،بحيث
تتضمن ش��روط معادلة املواد بنا ًء ىلع قرار مجلس العمداء
رقم ( 2018-2017-31 )23من تعليمات منح درجة البكالوريوس
وهي:
أ ) أن يكون اسم املادة مطابق لالسم املعتمد يف الجامعة
إلى حد كبير.
ب) أن يكون املحتوى العلمي للمادة مطابق بنس��بة ال تقل
عن  %70للمحتوى العلمي املعتمد يف الجامعة
ج) يجب ىلع الطالب دراس��ة املتطلب السابق للمادة قبل
احتس��ابها ،ويسمح له بدراسة املتطلب السابق إذا رغب
يف احتساب مادة لها متطلب قبل اعتمادها.
د) يس��تثنى من ه��ذا القرار متطلب��ات الجامع��ة اإلجبارية
واالختيارية.
هـ) أن ال يك��ون ق��د مض��ى ىلع دراس��ة امل��واد املطلوب
معادلتها أكثر من سبع سنوات.
 .6إذا كان��ت امل��ادة أو امل��واد التي ي��راد معادلتها لم يس��بق
معادلته��ا يف الجامعة ،يطلب من الطالب مراجعة القس��م
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األكاديم��ي املعن��ي يف الجامعة ،مع وج��وب إحضار وصف
للمواد مصدقًا حسب األصول من جامعته خالل مدة ال تتجاوز
أسبوع واحد من تاريخ تقديمه طلب املعادلة.
 .7ال يج��وز معادل��ة أي م��ادة من الجامع��ات الت��ي تتبع نظام
االنتساب.
 .8يتولى رئيس القس��م املعني إجراء املعادلة حسب األصول
للم��واد غير املوج��ودة يف قاعدة بيانات امل��واد املعادلة،
وذلك بع��د التدقيق يف وصف املادة والتحقق من ش��روط
املعادلة ،ويتخ��ذ القرار باملعادلة أو عدمها إلكترونيا بجانب
كل مادة وخالل مدة ال تتجاوز أسبوع من تاريخ تقديم الطالب
لطلب املعادلة.
 .9يتولى قسم القبول والتسجيل بعد استالم قرار رئيس القسم
املعني باملعادلة تدقيق صحة البيانات املدخلة حاس��وبيًا
مع كش��ف عالم��ات الطالب املصدقة حس��ب األصول ،ويف
حال تطابق البيانات يقوم باعتمادها وتحويلها إلى املدقق
لتدقيقها وإضافة املواد إلى قاعدة البيانات.
 .10يستطيع الطالب الحصول ىلع وثيقة معادلة مصدقة للمواد
الت��ي تم��ت معادلتها له من قس��م القبول والتس��جيل يف
الجامعة.
 .11يف حال��ة معادلة أي مادة تعد ه��ذه املعادلة عامة لجميع
 | 136دليل تعليمات وأسس الجامعة للقبول والتسجيل

الطلبة الذين درسوا هذه املادة.
 ( .12أ ) يتول��ى عم��داء الكلي��ات ورؤس��اء األقس��ام األكاديمية
املعنيين يف الجامعة مس��ؤولية مراجعة ملف معادلة
امل��واد الخاصة بكلياتهم وأقس��امهم األكاديمية مرة كل
ثالث س��نوات ،وال يجوز إلغ��اء مادة من ذلك إال بعد مضي
ثالث سنوات ىلع اعتمادها.
(ب) يف ح��ال الرغبة يف إلغاء املعادل��ة العامة ملادة و/أو
ملواد ما قب��ل مضي ثالث س��نوات ىلع معادلتها ،تتم
الكتابة لنائب الرئيس املعني ألخذ موافقته خطيًا ،ىلع
أن يس��ري تطبيق اإللغاء اعتبارًا من الفصل الدراسي الذي
يلي الفصل الذي اتخذ فيه قرار اإللغاء ،وتبقى املادة يف
قاع��دة بيانات املواد املعادلة وتثب��ت عبارة (تم إيقاف
املعادلة) ويثبت عليها التاريخ.

 .13يف جمي��ع األحوال ،يجب أن ال تتجاوز امل��دة الزمنية إلتمام
إجراءات املعادلة واملصادقة عليها مدة فصل دراس��ي واحد
من تاريخ قبول أو انتقال الطالب إلى الجامعة.
 .14يج��وز تعديل ق��رار املعادلة للطالب يف ح��ال حصول خطأ،
وذلك بتنس��يب من عميد القبول والتسجيل وموافقة عميد
الكلية ورئيس القس��م املعن��ي ىلع أن يتم ذلك خالل أول
فصل دراس��ي يلتحق فيه الطالب بالجامعة ،وال يجوز تعديل

أو إلغاء املعادلة للطالب بعد انتهاء ذلك الفصل الدراسي
 .15ال تدخ��ل عالم��ات امل��واد املعادلة يف املع��دل التراكمي
للطالب يف الجامعة
 .16يف حال دراسة الطالب ملادة يف جامعته السابقة وتحققت
ش��روط معادلتها لدينا ولم يكن الطال��ب قد درس املتطلب
الس��ابق تحس��ب هذه املادة وىلع الطالب إنهاء املتطلب
السابق لدينا.
 .17تلغي هذه األس��س أي أسس أو قرارات س��ابقة بهذا الشأن،
تتعارض مع هـــذه األسس.
 .18تكون األقس��ام األكاديمي��ة وعمادة القبول والتس��جيل هي

املسؤولة عن تحديث قاعدة بيانات معادلة املواد وتعديلها.

ُ .19تح��ال إلى مجلس العمداء الحاالت التي لم يرد فيها نص يف
هذه األسس للبت فيها بناء ىلع تنسيب الرئيس.
 .20عمادة القبول والتس��جيل هي املس��ؤولة ع��ن تنفيذ هذه
األسس.

أسس تعديل البيانات الشخصية للطالب
(اسم الطالب عربي إنجليزي  /الجنسية)
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أسس تعديل البيانات الشخصية للطالب
(اسم الطالب عربي إنجليزي  /الجنسية)
يف كافة الوثائق والشهادات
استنادًا إلى املادة ( )30من تعليمات منح درجة البكالوريوس رقم
18-2018/2017

تعريفات
املادة (:)1

تس��مى هذه األسس «أُس��س تعديل البيانات للطالب يف كافة
الوثائ��ق األكاديمية الخاصة بالطالب التي تصدرها جامعة األميرة
س��مية للتكنولوجيا» ويعم��ل بها اعتبارًا م��ن تاريخ قرار مجلس
العمداء رقم (.2018/2017-41 )9
املادة (:)2

الوثائق الالزمة للتعديل الجديد
املادة (:)3
الطالب األردني

الطالب غير األردني

 1ص��ورة مصدق��ة ع��ن ق��رار كت��اب م��ن الس��فارة أو
التعديل الصادر عن املحكمة امللحقية باعتماد التعديل.
أو دائرة األحوال املدنية .إذا
كان التعديل باللغة العربية.
 2ص��ورة مصدق��ة ع��ن هوية ص��ورة مصدق��ة ع��ن جواز
األح��وال املدني��ة بع��د السفر حسب قرار التعديل.
التعديل.

يكون للمس��ميات التالية يف هذه األس��س أينما وردت املعاني
املخصصة كالتالي:

 3ص��ورة مصدقة ع��ن وثائق ص��ورة مصدقة ع��ن وثائق
مرحل��ة البكالوريوس لطالب مرحل��ة البكالوريوس لطالب
الدراس��ات العلي��ا بع��د الدراس��ات العلي��ا بع��د
التعديل.
التعديل.

الطال��ب :الطال��ب املقب��ول يف الجامعة يف جمي��ع الدرجات
العلمية وتشمل جميع الحاالت األكاديمية (ىلع مقعد الدراسة،
خريج ،منسحب ...،إلخ.

 4النس��خة األصلي��ة لوثائ��ق النس��خة األصلي��ة لوثائ��ق
التخ��رج حس��ب البيان��ات التخ��رج حس��ب البيان��ات
القديمة.
القديمة.

الجامعة :جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.

النموذج املعتمد :اس��تدعاء يطلب فيه الطالب تعديل البيانات
الشخصية املعتمدة يف إجراءات عمادة القبول والتسجيل.
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املادة (:)4

املادة (:)6

 .1يت��م تعديل البيانات بعد تقديم اس��تدعاء مقدم إلى عميد
القبول والتسجيل مرفق معه الوثائق الالزمة للتعديل ودفع
رس��وم تعديل البيانات الش��خصية للدائرة املالية الستخراج
النسخ الجديدة بعد التعديل.

يب��ت رئيس الجامعة يف اإلش��كاالت الناجمة ع��ن تطبيق هذه
ُ
األسس.

 .2يتم اعتماد اسم الطالب األردني باللغتين العربية واإلنجليزية
حسب بطاقة األحوال املدنية مصدقة حسب األصول.
 .3يت��م اعتماد اس��م الطالب (غي��ر األردني) باللغتي��ن العربية
واإلنجليزية حسب جواز السفر مصدق من سفارة بلده.
 .4تع��د وثائق التخرج القديم��ة (قبل التصحي��ح) وثائق ملغاة
ويعد اس��تعمالها أو استعمال صورة عنها بعد استالم وثائق
التخرج الجديدة جريمة تس��توجب املسؤولية وفق القوانين
املعمول بها يف اململكة األردنية الهاشمية.
املادة (:)5
تعديل الجنس��ية :إذا حصل الطالب ىلع الجنسية أثناء دراسته
يف الجامع��ة ،يتم التعديل حس��ب الجنس��ية الجديدة ىلع أن
يحضر الطالب ما يثبت انه حصل ىلع الجنس��ية بعد قبوله يف
الجامعة .وخالف ذلك ال يجوز تعديل الجنس��ية إلى أي جنس��ية
أخرى.
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ُأسس انعقاد االمتحانات

ُأسس انعقاد االمتحانات
استنادًا للفقرة (ج) من املادة ( )10من تعليمات منح درجة البكالوريوس
رقم ( )2لسنة ()2011

تعريفات
املادة (:)1

ُتسمى هذه األسس (أُسس انعقاد االمتحانات لسنة  )2018ويعمل
بها اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس العمداء.
املادة (:)2
تك��ون للكلمات والعبارات اآلتية ،حيثما وردت يف هذه األس��س
املعاني املخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة ىلع خالف ذلك.
الجامعة :جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
االمتحان :جميع االمتحانات الرسمية التي تعقد يف الجامعة.
املشرف :عضو هيئة التدريس املكلف بإدارة االمتحان.
املراقب :الش��خص املكل��ف باملراقبة ىلع الطلب��ة يف إحدى
القاعات املخصصة لالمتحان أثناء انعقاد االمتحان.
الطالب :الطالب املتقدم ألحد امتحانات مس��اق مسجل له يف
الجامعة.
القاعة :القاعة املخصصة للطالب لتقديم امتحان فيها.

املادة (:)3
يحدد لكل امتحان مش��رف واحد ىلع األقل ويكون من مدرسي
املساق ،وعدد كايف من املراقبين.
املادة (:)4
تتمثل مهام املشرف بما يلي-:
 .1إدارة االمتحان يف القاعات.
 .2توزيع املراقبين ىلع القاعات وإعطائهم تعليمات االمتحان
وما يجب أن يعلن للطلبة.
 .3توزيع أوراق االمتح��ان وأوراق اإلجابة وأية مواد تتعلق بذلك
(إن وجدت) ىلع الطلبة أو الطلب من املراقبين عمل ذلك.
 .4اإلجاب��ة ىلع استفس��ارات الطلب��ة إن س��محت تعليم��ات
االمتحان بذلك.
 .5التعام��ل مع الحاالت الطارئة ومعالج��ة أي مواقف قد تحدث
أثناء تأدية االمتحان.
 .6اتخاذ اإلجراءات بحق الطلبة املخالفين للتعليمات من تنبيه
أو إخراج من القاعة أو غيرها حسب التعليمات.
 .7كتابة التقارير الالزمة لرئيس القس��م املعني بأية مخالفات
أو محاولة غ��ش أو إخالل بالنظام أو أي خلل آخر يحصل أثناء
عقد االمتحان.
 .8إعادة أوراق االمتحان ومتعلقاته مع اإلجابات إلى املدرسين.
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املادة (:)5
تتمثل مهام املراقب بما يلي:

املادة (:)6

املادة (:)7

املادة (:)13

أ ) ال ُيسمح بدخول املواد التالية إلى قاعة االمتحان إال إذا نصت
تعليمات االمتحان ىلع جوازه صراحة ،يف حال تبين أن أحد
الطالب تجاوز التعليمات يتم تبليغ املشرف.

ىلع جمي��ع الطلب��ة التواجد داخ��ل قاعة االمتح��ان قبل بدء
االمتحان بخمس دقائق ىلع األقل.

يب��ت مجلس العمداء يف األمور التي لم يرد عليها نص يف هذه
األسس ويف اإلشكاالت التي تنشأ عن تطبيقها.

املادة (:)8

املادة (:)14

 .1التأكد من ان االمتحان يعقد بالتوافق مع التعليمات واألنظمة
املعم��ول به��ا يف الجامعة ومن��ع أي مس��اس بمصداقية
االمتحان.

•

الهاتف النقال.

 .2التأكد من موعد االمتحان والقاعة التي سيقدم بها االمتحان.

•

اآلالت الحاسبة.

 .3اإلعالن للطلبة عن البدء بأداء االمتحان ومدته وساعة البداية
وساعة النهاية وأول وقت يسمح ملغادرة القاعة.

•

السماعات غير الطبية.

•

الساعات الذكية.

•

أي أجهزة إلكترونية أخرى.

•

الكتب واألوراق وامللفات وما شابه ذلك.

•

الحقائب واملمتلكات الشخصية التي ال تلزم لالمتحان.

 .4يف حال��ة االمتحان اإللكتروني التأك��د قبل بدء االمتحان من
تمك��ن جميع الطالب من الدخول للنظ��ام وبخالف ذلك يتم
استدعاء الدعم الفني لحل أي إشكال.
 .5من��ع أي خلل أو تص��رف يؤثر ىلع س��ير االمتحان ويف حال
حدوثه يتم إعالم املشرف.
 .6التأكد من هوية املمتحنين وعدم السماح ألي طالب ال يحمل
الهوية الجامعية بالبدء باالمتحان ما لم يوافق املشرف ىلع
ذلك.
 .7االنتب��اه إل��ى الطلب��ة يف القاع��ة طول الوق��ت املخصص
لالمتحان وعدم ترك القاعة ألي سبب كان.
 .8عدم االنش��غال بأي عمل أخر وعدم استخدام الهاتف النقال
بتاتًا.
 | 146دليل تعليمات وأسس الجامعة للقبول والتسجيل

ب) إذا اضط��ر الطالب إلى ادخال أي من ه��ذه املواد إلى القاعة
فيج��ب وضعه��ا يف مقدمة القاعة وال تتحم��ل الجامعة أي
تلف أو فقدان يلحق بها.
ج) ال يس��مح للطالب بالتصوير بجميع أش��كاله يف داخل قاعة
االمتحان.

يمنع التدخين داخل قاعات االمتحانات.
املادة (:)9
يمنع خروج الطالب من قاعة االمتحانات قبل انقضاء نصف ساعة
ىلع استالم ورقة األسئلة وال يجوز العودة بعد الخروج.
املادة (:)10
يمنع التكلم أثناء االمتحان ومجادلة املراقب.
املادة (:)11
ال يس��مح للطالب الخروج من قاعة االمتحان دون أن يسلم ورقة
اإلجاب��ة حت��ى لو كانت بيض��اء كما هي ومكتوب اس��مه ورقمه
الجامعي عليها.
املادة (:)12
إذا احتاج الطالب الخروج من اجل اس��تعمال الحمام يتم استدعاء
موظ��ف األمن ملرافقته وعدم الس��ماح له بالذهاب إلى أي مكان
آخر.

العمداء وعميد القبول والتس��جيل مس��ؤولون ع��ن تنفيذ هذه
األسس.

أسس الشهادات التي تقبل وإجراءات قبول الشهادات
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أسس الشهادات التي تقبل وإجراءات قبول
الشهادات
استنادًا إلى املادة ( )3من تعليمات منح درجة البكالوريوس رقم ( )2لسنة ()2011

أ ) تسمى هذه األسس (أسس الش��هادات التي تقبل وإجراءات
قبول الش��هادات لس��نة  )2018ويعمل بها اعتب��ارًا من تاريخ
صدور قرار مجلس العمداء.
ب) تبدأ الجامعة باستالم طلبات االلتحاق للطلبة األردنيين وغير

د .شهادة الدراسة الثانوية العامة /فرع اإلدارة املعلوماتية
(حسب أسس القبول).
 -2الح��د األدنى ملعدل ش��هادة الثانوي��ة العامة املطلوب
لاللتح��اق يف كلي��ة الهندس��ة ( )%80ويح��دد مجلس
العمداء الحد األدنى للتخصصات األخرى.
 -3الشهادات العربية األصل مصدقة من وزارة التربية والتعليم
األردنية.

األردنيين وف��ق القواعد التي حددته��ا وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي وحسب األسس التالية:

 -4الش��هادات العربية الصادرة اعتبارا م��ن العام 2016/2015
بحاجة إلى معادلة من وزارة التربية والتعليم األردنية.

أوالً :شهادة الثانوية العامة

 -5الش��هادات األجنبية األص��ل مصدقة ومعادل��ة من وزارة
التربية والتعليم األردنية.

 -1أن تكون شهادة الدراسة الثانوية التي يحملها الطالب من
فرع يؤهله لاللتحاق بالكلية/التخصص املتقدم إليه:
أ  .شهادة الدراسة الثانوية العامة /الفرع العلمي مقبولة
يف جميع التخصصات.
ب .ش��هادة الدراسة الثانوية العامة /الفرع األدبي مقبولة
يف تخصصات كلية امللك طالل لألعمال والتكنولوجيا.
ج .ش��هادة الدراس��ة الثانوية العامة /الفروع املهنية مع
دراس��ة املادتين اإلضافيتين املقررتين (حس��ب أسس
القبول).

ثانيًا :شهادات كليات املجتمع (التجسير).
 -1يجوز قبول الطلبة الحاصلين ىلع ش��هادة دبلوم كليات
املجتمع أو ما يعادلها يف التخصصات املناظرة لها يف
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ضمن الشروط التالية-:
أ .أن يك��ون الطال��ب ناجحًا يف ش��هادة الثانوي��ة العامة
األردنية أو ما يعادلها.
ب .أن ال يقل تقدير الطالب يف شهادة الدبلوم عن جيد أو
أن ال يقل معدله فيها عن ( )%68لجميع التخصصات ما
عدا تخصصات الهندس��ة والتي ال يجوز أن يقل معدله

فيه��ا عن ( )%70وتتم معادلة املواد لنظام الس��نتين
و لنظ��ام الثالث س��نوات بما ال يزيد ىلع ( )55س��اعة
معتمدة من مواد الخطة الدراس��ية من قبل األقس��ام
املعني��ة بتدريس املواد ىلع أن ال تقل عالماتها عن
( )%70أو ما يعادلها يف كل مادة لتخصصات الهندسة
و ( )%68أو م��ا يعادلها لباق��ي التخصصات ،ىلع أن ال
يزيد عدد الس��اعات املعادلة عن ( )55ساعة معتمدة
لنظام السنتين ولنظام الثالث سنوات ،وأن ال يقل عدد
الس��اعات املعتمدة للمادة املعادل��ة عما هو مطلوب
يف الخط��ة وأن تكون املواد ضمن الخطة الدراس��ية
للتخص��ص امللتحق به الطالب وأن ال تحس��ب عالمات
الطالب يف هذه املواد يف معدله التراكمي.
 -2يجوز قب��ول الطلبة األردنيين وغي��ر األردنيين الحاصلين
ىلع الش��هادة الجامعية املتوس��طة من خ��ارج األردن
ش��ريطة اعتراف دوله��م باملؤسس��ات التعليمية التي
تخرج��وا منه��ا ،وعليه��م إحض��ار وثيقة تثب��ت أن هذه
الش��هادة تؤهلهم ملواصلة تعليمهم الجامعي ملستوى
البكالوريوس يف دولهم.

ويف ه��ذه الحالة ينظر يف معادلة املواد ىلع أن ال تقل
عالماته��ا عن ( )%70أو ما يعادلها يف كل مادة لتخصصات
الهندس��ة و ( )%68أو ما يعادله��ا لباقي التخصصات ،ىلع
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أن ال يزيد عدد الس��اعات املعادلة عن ( )55ساعة معتمدة
لنظام الس��نتين و لنظام الثالث س��نوات،و أن ال يقل عدد
الس��اعات املعتمدة للم��ادة املعادلة عما هو مطلوب يف
الخطة وأن تكون املواد ضمن الخطة الدراس��ية للتخصص
امللتحق به الطالب وأن ال تحسب عالمات الطالب يف هذه
املواد يف معدله التراكمي.
وعليهم إحضار الوثائق التالية لغايات احتساب املواد:
•

شهادة االمتحان الشامل وكشف عالمات الدبلوم مصدقة
من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

•

معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
(للطلبة األردنيين الحاصلين ىلع دبلوم من خارج األردن).

•

وثيقة تثب��ت أن درجة الدبلوم تؤهله ملواصلة دراس��ته
للحص��ول ىلع البكالوري��وس يف دولت��ه (للطلب��ة غير
األردنيين والحاصلين ىلع دبلوم من خارج األردن).

أسس التدريب امليداني لطلبة البكالوريوس

ثالثًا :شهادات املنتقلين من جامعة أخرى
يجوز قبول الطلبة األردنيين وغير األردنيين الدارسين يف
جامعات أخرى ش��ريطة إحضار جمي��ع الوثائق املطلوبة
لقبول الطالب الجديد باإلضافة إلى إحضار كشف عالمات
بامل��واد املجت��ازة مصدق م��ن التعليم العال��ي والبحث
العلمي األردني وشهادة حسن سيرة وسلوك.
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أسس التدريب امليداني لطلبة البكالوريوس
استنادًا للفقرة (أ) من املادة ( )6من تعليمات منح درجة البكالوريوس
رقم ( )2لسنة ()2011

ُ -1تس��مى ه��ذه األس��س (أس��س التدري��ب امليدان��ي لطلبة
البكالوريوس يف جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا) ،ويعمل
بها اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الصيفي .2018/2017
 -2يهدف التدريب إلى ما يلي:
 .1تنمية املهارات الفنية واملهنية للطالب.
 .2زيادة معرفة الطالب يف املجاالت التطبيقية.
 .3تهيئة الطالب لسوق العمل.
 .4التواصل مع سوق العمل واملجتمع املحلي.
 -3أ  .يسجل الطالب مادة التدريب امليداني ىلع شكل مساق
م��ن ( )3س��اعات ويعتبر هذا املس��اق إجب��اري للحصول
ىلع درجة البكالوريوس يف الخطة الدراس��ية لتخصص.
ويشترط االلتزام بما جاء يف هذه الخطة من حيث اجتياز
عدد من الس��اعات املعتمدة للتس��جيل واملدة الزمنية
للتدريب امليداني.

ب .تق��وم الجامع��ة بتوفير ف��رص تدريبيه للطلب��ة ويجوز
للطالب الحصول ىلع فرصه تدريبية خاصه به ش��ريطة
موافقة القسم عليها.
 -4تعتمد آلية إجراء التدريب امليداني وتنفيذه وعدد الساعات
املعتم��دة ل��ه ومدته وفق��ًا للخط��ة الدراس��ية املعتمدة
للتخصص.
 -5مهمات املشرف األكاديمي:
عد
أ ) إع��داد برنامج العمل امليداني للطالب ىلع نموذج ُم ْ
لهذه الغاية.
ب) متابع��ة الطال��ب املتدرب يف مواق��ع التدريب ومتابعة
نشاطه التدريبي يف أثناء مدة التدريب.
 -6يس��مح للطلبة الذين سجلوا مس��اق التدريب امليداني يف
الفصلين األول أو الثاني أن يسجلوا ( )6ساعات معتمدة ىلع
األكثر باإلضافة إلى التدريب امليداني أما الفصل الصيفي فال
يسمح لهم بتسجيل أي ساعة معتمدة.
 -7أماكن التدريب.
يحق للطالب الحص��ول ىلع فرصة تدريب ميداني من خالل
الجامع��ة داخل األردن أو خارج��ه ،ىلع أن يتم اعتماد موقع
التدري��ب امليدان��ي ،وبرنامج العمل التدريبي مس��بقًاً (قبل
شهر من موعد التدريب ىلع األقل) من قبل اللجنة.
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 -8الحضور واملواظبة:
يلتزم الطالب أثناء م��دة التدريب بأنظمة الجامعة وقوانينها
وتعليماتها ،وتعليمات املؤسسة التي يتدرب فيها.
 -9إذا تغي��ب الطالب بع��ذر يقبله عميد الكلية قبل اس��تكمال
مدة التدريب فعليه اس��تئناف تدريب��ه بعد زوال العذر ىلع
أالَ تتعدى مدة الغياب املدة املنصوص عليها يف التعليمات
املعمول بها يف الجامعة.
ً
ً
 -10يق��دم الطالب تقري��رًاً فنيًا معتمدًا من املش��رف األكاديمي
أو امل��درب امليداني عن تدريبه امليدان��ي للجنة يف مدة
أقصاها أسبوعين من تاريخ إنهاء تدريبه وفق نموذج ُمعتمد
من الكلية أو املعهد.

أسس االمتحانات اإللكترونية

 -11بعد إنه��اء الطالب برنامجه التدريبي يتم تقييمه من اللجنة
ً
وفقًا ألساليب
وبحضور املش��رف األكاديمي ،وتكون النتيجة
التقييم املعتمدة.
 -12رؤساء األقس��ام وعمداء الكليات مسؤولون عن تنفيذ أحكام
هذه األسس وأية جهة ذات عالقة.
 -13تلغى أي أسس أو قرارات أخرى سابقة تتعارض مع ما ورد يف
هذه األسس.
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أسس االمتحانات اإللكترونية

•

املركز :مركز التعلم اإللكتروني.

استنادًا للفقرة (ج) من املادة ( )10من تعليمات منح درجة البكالوريوس

•

القسم :القسم األكاديمي الذي تتبع له املادة.

رقم ( )2لسنة ()2011

•

الكلية :الكلية التي تتبع لها املادة.

 -1تس��مى هذه األس��س "أس��س االمتحان��ات اإللكترونية يف
جامعة األميرة س��مية للتكنولوجيا لس��نة  "2018ويعمل بها
اعتبارًا من بداية الفصل الدراسي الصيفي .2018/2017
 -2تك��ون للكلم��ات والعب��ارات اآلتي��ة ،حيثم��ا وردت يف هذه
التعليمات ،املعان��ي املخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة
ىلع خالف ذلك:
•

منس��ق املادة :عضو هيئة التدريس املعين من القس��م
األكاديمي املعني منسقا عامًا للمادة.

•

مشرف االمتحانات :كل عضو تدريس يقوم بتدريس املادة
التي سيعقد االمتحان لها إلكترونيا يف الفصل الحالي.

•

مش��رف املختبر :مش��رف املختبر أو مس��اعد التدريس
املشرف ىلع املختبر الذي سيعقد فيه االمتحان.

•

املراقب :الش��خص املعين من منس��ق امل��ادة للمراقبة
ىلع االمتحان.

•

املنس��ق العام لالمتح��ان :أح��د موظفي مرك��ز التعلم
اإللكتروني املشرف ىلع االمتحان اإللكتروني.

 -3تش��مل هذه األس��س كافة االمتحانات اإللكترونية التي يتم
عقدها يف الجامع��ة وتلتزم كافة أط��راف االمتحان بجميع
البن��ود والعب��ارات والش��روط التي س��تلي الحق��ا يف هذه
التعليم��ات وجمي��ع تعليم��ات الجامع��ة األخ��رى واألنظمة
والقوانين ذات الصلة.
 -4عقد اجتماع للجنة التي س��تقوم بإعداد االمتحان (أو مدرس
املادة ) قبل االمتحان بأسبوع ىلع األقل ،ليتم إعداد مجموعة
األس��ئلة بحيث تكون متفاوتة من حي��ث الصعوبة ،ومن ثم
إدخالها ىلع النظام ،وعند االمتحان يتم توزيع األسئلة ىلع
الطلبة بشكل عشوائي مع مراعاة درجة الصعوبة للجميع.

 -5تتول��ى لجنة مختصة يش��كلها الرئيس اإلش��راف ىلع عقد
امتحان��ات املس��توى الخاص��ة بالطلبة املس��تجدين وتضم
اللجنة ممثلين عن املركز وعمادة القبول والتس��جيل ووحدة
تنسيق املساقات الخدمية وقسم العلوم األساسية.
 -6امتحانات املساقات املمكن عقدها إلكترونيًا هي االمتحانات
األساسية( األول ،الثاني ،منتصف الفصل واالمتحان النهائي).
 -7يت��م جدولة عق��د االمتحانات اإللكتروني��ة لالمتحانين األول

والثاني بما يف ذل��ك االمتحانات التكميلية من خالل عمادة
القبول والتسجيل بالتنسيق مع املركز.

حض��ور املراقبين عن أحد املختبرات يتم إلغاء االمتحان يف
ذلك املختبر ىلع أن يعاد جدولة االمتحانات امللغاة الحقًا.

 -8يتم جدول��ة االمتحان��ات النهائية من خالل عم��ادة القبول
والتس��جيل بالتنس��يق م��ع املركز ش��ريطة االلت��زام بكافة
التعليمات الخاصة بعقدها والتنسيق املباشر مع املركز.

 -14عدم الس��ماح بدخول الطالب بعد عشرة دقائق ىلع األكثر
من وقت بداية االمتحان شريطة أن ال يتداخل ذلك مع الوقت
املس��موح عنده خروج أي طالب من االمتح��ان أو أن يتطلب
وقتًا إضافيًا يتجاوز مدة االمتحان األصلي.

 -9يج��ب إخب��ار املركز عن إلغ��اء أو تأجيل االمتح��ان قبل ()24
ساعة من املوعد املقرر النعقاده.
 -10يت��م توزيع الط�لاب بطريق��ة عش��وائية ىلع األجهزة من
خالل آلي��ة يضعها املركز لذلك وىلع املنس��ق واملراقبين
وبالتعاون مع مشريف املختبرات ضمان االلتزام بذلك.
 -11يت��م دائما اإلبق��اء ىلع  %10من إجمالي أجه��زة كل مختبر
كأجهزة احتياطية تس��تخدم يف حال تعطل أجهزة الطالب
وبالتالي يمنع منعا باتا اس��تخدام األجه��زة االحتياطية من
قبل الطالب وعليه��م االلتزام فقط باملكان والجهاز املحدد
لهم.
 -12عند حصول عطل فني رئيس��ي أو انقطاع بالتيار الكهربائي
يحول دون عقد االمتحان واستمر ذلك العطل لفترة تزيد عن
 30دقيقة يتم إلغاء االمتحان وإعادة جدولته الحقًا.
 -13يتم إلغ��اء االمتحان يف حال تأخر املنس��ق واملراقبين عن
وقت بداية االمتحان مدة تتجاوز الربع ساعة ،ويف حال تأخر
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 -15ىلع املنسق االلتزام بتس��ليم األسئلة للمركز وفق النموذج
املعتمد وتحديد توزيع العالمات ىلع كل س��ؤال قبل موعد
االمتحان بأس��بوع ىلع األقل باإلضافة إلى كشوفات بأسماء
الطلبة املتقدمين لالمتحان لكي يتمكن من ادخالها للنظام.
 -16يتم التبليغ عن املش��اكل الفنية وقت حصولها مباشرة أثناء
االمتحان ويتم معالجتها من قبل املنس��ق العام لالمتحانات
ومشرف املختبر بالتنسيق مع املنسق أو املراقب.

أ  .يقوم مش��رف االمتحانات بتبليغ منسق املادة الذي يقوم
بدوره بالتحقق فنيا وبالتنس��يق مع املنس��ق العام من
س��بب عدم ترصيد عالمة الطالب بع��د انتهاء االمتحان
وتبيان فيما إذا كان ذلك نتيجة خلل فني أو نتيجة خطأ
شخصي من الطالب.
ب  .يف ح��ال تم التأكد أن عدم ترصي��د نتيجة الطالب كان
نتيج��ة خلل فني فللطالب الح��ق بالحصول ىلع فرصة
الخضوع المتحان تكميلي وبالطريقة التي يقررها منسق
املادة.

ج  .يت��م دائما ترصيد واعتماد نتيج��ة االمتحان األحدث يف
حال تم إعادة االمتحان وألسباب مبررة.
 -19ال يج��وز اإلفصاح عن البيان��ات املتعلقة باالمتحانات لفصول
س��ابقة إال بموجب طلب خطي من رئيس القس��م أو العميد
املعني موجه إلى مدير املركز.

 -17ىلع الطال��ب التأكد من إنهاء امتحانه وتس��ليم إجاباته من
خالل ظهور رس��الة ىلع جهازه تفيد بذلك أو ظهور نتيجته
فورًا ،ويتحمل الطالب املس��ؤولية الكاملة يف حال مغادرته
مكانه قبل إنجاز املطلوب.

 -20يتم االحتفاظ بنسخة من بيانات االمتحانات ونتائجها ىلع
النظام ملدة عام دراس��ي كحد أقصى م��ع مراعاة متطلبات
االعتماد الدولي .AACSB

 -18يف حال تبين عدم ترصيد عالمة الطالب بعد انتهاء االمتحان
يتم اتخاذ ما يلي:

 -21تطبق تعليم��ات وأنظمة الجامعة ىلع ح��االت الغش التي
يتم اكتشافها أثناء انعقاد االمتحانات اإللكترونية.
 -22يتوجب ىلع الطالب ما يلي:

أ  .التأك��د من املكان ورقم الجهاز املخصصين له قبل موعد
االمتحان بفترة كافية.
ب .التواجد يف محيط املختبر بالوقت املناسب(.قبل عشر
دقائق من بداية االمتحان).
ج .معرف��ة البيانات الخاصة باملس��اق كرقم املس��اق ورقم
الشعبة واسم املدرس.
د .إحضار البطاقة الجامعية وإبرازها عند الطلب.
هـ .اإلب�لاغ فورا عن أي خلل فني وعدم االنتظار لحين انتهاء
االمتحان.
و  .االلتزام التام بكافة التعليمات واإلرشادات التي يصدرها له
املنسقين واملراقبين قبل وأثناء انعقاد االمتحان.
ز  .التأكد من تس��ليمه إلجابات��ه وإنهائه المتحانه بش��كل
صحيح من خالل انتظار نتيجته الفورية أو ظهور رس��الة
من النظام تؤكد إنهائه لالمتحان بشكل سليم.
 -23يحظر ىلع الطالب ما يلي:
أ  .التزاح��م ىلع األب��واب ويج��ب الدخ��ول بش��كل منظم
واستخدام الجهاز املخصص له فقط.
ب .إدخال أوراق أو كتب أو أجهزة خلوية أو وسائل مساعدة إال
يف الحاالت التي يسمح بها منسق املادة.
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ج .تن��اول الطع��ام أو الش��راب يف مختب��رات الحاس��وب
املخصصة لعقد االمتحانات.
د .الدخول مجددا إلى قاعة االمتحان يف حال املغادرة لها
بعد بداية االمتحان.
 -24يتوجب ىلع منسق املادة ما يلي:
أ  .االلتزام بوقت بداية االمتحان ونهايته املجدولين مسبقا.
ب .مش��اهدة االمتحان بصيغته النهائية واعتماده من خالل
الوسائل التي يوفرها له النظام قبل  24ساعة من موعد
انعقاد االمتحان واعتماده.
ج .ضمان وجود العدد الكايف من املراقبين من قبل القسم
و/أو الكلية وذلك بمعدل مراقب لكل  20طالب أو حس��ب
سعة املختبر.

 -25يتوجب ىلع املنسق العام ما يلي:
أ  .جدولة االمتحانات(األول والثاني ومنتصف الفصل) حسب
ما يرد من طلبات.
ب .إدارة و إدامة عمل األنظمة الخاصة باالمتحانات اإللكترونية
بطريقة آمنة وفعالة.
ج .التأك��د من صالحي��ة األجهزة يف املختب��رات وكفاءتها
للعمل بالتعاون مع مشريف املختبرات.
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د .التأكد من تفعيل االمتحان يف الوقت املحدد.
هـ .ضمان إدخال أس��ئلة االمتحان ىلع نظام االمتحانات من
خالل الوس��ائل التي يوفرها له النظام يف حاالت خاصة
يمكن تس��ليم املادة بالصيغة املعتم��دة قبل االمتحان
بأسبوع ىلع األقل.
و .إنشاء كلمات مرور لالمتحان لضمان السرية
ز  .التواجد يف مكان االمتحان خالل أول ربع س��اعه لضمان
سير االمتحان بشكل سهل وميسر وحل املشاكل التقنية
إن وج��دت ،وبعد ه��ذه الفترة يت��م التواصل يف حاالت
الطوارئ عبر الهاتف أو اإليميل.
ح .إعط��اء املراق��ب ومش��رف املختب��ر اإلرش��ادات الالزمة
لتعميمها ىلع الطلبة للدخول لالمتحان.
ط .إصدار النتائج وتسليمها ملنسق املادة بطريقة رسمية.
 -26يتوجب ىلع مشرف املختبر ما يلي:
 . 1إدامة عمل األجهزة املس��تخدمة يف املختبرات والتأكد
من صالحيتها قبل كل امتحان.
ب .املس��اعدة يف عملية إدخ��ال الطالب إل��ى املختبرات
وإرشادهم إلى املكان املخصص لهم.
ج .التعاون التام مع املنسقين واملراقبين إلنجاح االمتحان.

د .التعامل مع كافة املشاكل الفنية أثناء انعقاد االمتحان.
 -27يتوجب ىلع املراقب ما يلي:
أ  .اإلشراف املباش��ر ىلع عملية دخول الطلبة وخروجهم
ضمن الفترات الزمنية املسموح بها.
ب .التأكد من جل��وس الطالب يف األماك��ن املخصصة لهم
مسبقا.
ج .التأك��د من هوية الطالب من خ�لال الصورة الظاهرة ىلع
شاشته وبطاقته الجامعية.
د .التعام��ل م��ع مح��اوالت الغش واتخ��اذ اإلج��راءات بحق
مرتكبيها بالتنسيق مع منسق االمتحان.
هـ .عدم مغادرة املختبر والتواجد فيه لغاية خروج آخر طالب.
و .تسجيل الحضور والغياب.
ز  .التأكي��د ىلع الطلبة بضرورة الس��ير بإج��راءات االمتحان
من بدايته لنهايته من تس��جيل الدخول وإنهاء االمتحان
وتسجيل الخروج من النظام.
 -28يب��ت مجلس العمداء يف األم��ور التي لم يرد فيها نص يف
هذه التعليمات ويف اإلشكاالت التي تنشأ عن تطبيقها.
 -29العم��داء ومدير مركز الحاس��وب واملعلومات وعميد القبول
والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه األسس.

أسس إتالف الوثائق واألوراق املحفوظة يف ملفات الطالب
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أسس إتالف الوثائق واألوراق املحفوظة يف
ملفات الطالب لجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
 -1تسمى هذه األسس «أسس إتالف الوثائق واألوراق املحفوظة
يف ملفات الطالب يف جامعة األميرة س��مية للتكنولوجيا»
رقم ( )5لسنة  2013ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ 2018/6/12
 -2تحف��ظ كل من الوثائق واألوراق التالية املوجودة يف ملفات
ط�لاب جامعة األميرة س��مية للتكنولوجيا مل��دة ال تقل عن
عش��رة س��نوات من تاريخ القرار الصادر بتخرج الطالب صاحب
العالقة ،أو تاريخ تركه ألي سبب من األسباب ،وهي كما يلي:
أ  .كشف عالمات الثانوية العامة أو الصورة املصدقة عنها.
ب .نموذج العالمات الفصلي الذي يتضمن العالمات واملعدل
التراكمي ووضع الطالب األكاديمي كل فصل دراسي.
ج .الكت��ب الواردة مللف الطالب مثل ،طلب تأجيل الدراس��ة،
تعديل عالمة الطالب ،العقوبات التأديبية.
د -كش��ف عالمات الجامعة وحسن السيرة والسلوك للطلبة
املنتقلين من جامعات أخرى.
هـ .السجل األكاديمي النهائي بعد التخرج (كشف عالمات خريج).
و .أية وثائق أخرى.
 -3تتلف النماذج القديمة وأوراق كشوف العالمات القديمة الغير
مستخدمه والوثائق واألوراق املنصوص عليها يف املادة ()2
من هذه األس��س بقرار م��ن رئيس الجامع��ة ،وتتولى عملية

اإلتالف لجنة يش��كلها الرئيس ،وىلع تل��ك اللجنة أن تقدم
تقريرًا له يتضمن وقائع أعمالها.
 -4يتم إتالف الوثائ��ق واألوراق املنصوص عليها يف املادة ()2
من هذه التعليمات بعد القيام بما يلي-:
أ  .االحتفاظ بالبيانات واملعلومات التي يجب االحتفاظ بها مثل:
 كشف عالمات الثانوية العامة. السجل األكاديمي النهائي بعد التخرج (كشف عالماتخريج).
وذل��ك بأخ��ذ النس��خ م��ن املل��ف واالحتف��اظ بها يف
حافظات،او بتصويرها أو بأي طريقة أخرى ،وال يتم اإلتالف
إال بع��د أن تقدم الجهة املعنية بتل��ك الوثائق واألوراق
تأكي��دًا خطيًا يثب��ت االحتف��اظ بالبيان��ات واملعلومات
املهمة بامللف.
ب .اإلع�لان ىلع املوق��ع اإللكتروني للجامع��ة ىلع األقل
لثالثة أيام متتالية وإعطاء أصحابها الحق يف استردادها
خالل مدة تحدد يف اإلعالن ال تقل عن ( )30يومًا.
 -5ىلع الجه��ات املختصة يف الجامعة أن تقدم كل منها إلى
رئيس الجامعة تقريرًا عن الوثائ��ق واألوراق التي مرت عليها
امل��دة املنص��وص عليها يف امل��ادة ( )2من هذه األس��س،
وما تراه من توصيات بش��أن ما يجب إتالف��ه من تلك الوثائق
واألوراق وما يجب االحتفاظ به ملدة أطول.

أسس قبول التقرير الطبي
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أسس قبول التقرير الطبي
للطلبة يف جامعة األميرة سميةللتكنولوجيا

شروط اعتماد اإلجازات املرضية:
أن تكون صادرة من إحدى الجهات الطبية التالية:
أوالً  :مراك��ز وزارة الصح��ة املنتش��رة يف جميع أنح��اء اململكة
شريطة:

استنادًا إلى املادة (12) من تعليمات منح درجة البكالوريوس رقم  2لسنة
2011

أ ) تسمى هذه األسس (أسس قبول التقرير الطبي لسنة2018)
يف جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من مجلس العمداء.
ب) كل طالب يتغيب عن االمتحان النهائي املعلن عنه يف مادة
ما من دون عذر يقبله عمي��د الكلية التي تدرس تلكاملادة
تعتبر عالمته يف ذلك االمتحان (صفرًا) وأما يف الحالة التي
يتغي��ب فيها الطال��ب بعذر عن امتحان نهائ��ي معلنعنه،
ىلع الطالب تقدي��م ما يثبت عذره إلى عمي��د الكلية التي
تدرس تلك املادة يف غضون أس��بوع م��نزوال العذر ويبلغ
عميد الكلية قراره بقبول العذر إلى عمادة القبول والتسجيل
وإلى مدرس امل��ادة ،إلجراءإمتحان ُمعوض للطالب ،يف مده

أقصاه��ا نهاية األس��بوع األول م��ن بداية الفص��ل ،الذي يلي
الفص��ل ،الذيلم يتقدم الطال��ب فيه لالمتحان ،بما يف ذلك
الفصل الصيفي.

. 1	 أن تكون اإلجازة مصدقة م��ن الطبيب املعالج ومختومة من
قبله وتوقيعه وبشكل واضح.
.2	 ختم مدير املركز وتوقيعه وبشكل واضح.
.3	 إحضار اإليصال املالي الرسمي املدفوع مقابل املعالجة.
ثاني��ًا :مستش��فيات وزارة الصح��ة واملستش��فيات الجامعي��ة
ومستش��فيات وعي��ادات الخدم��ات الطبي��ة امللكي��ة
واملستشفيات الخاصةشريطة:
. 1	 أن تك��ون اإلجازة ص��ادرة م��ن إدارة املستش��فى وليس من
العيادات املوجودة يف بعض املستشفيات.
.2	 موقعه م��ع الختم الخ��اص بالطبيب والتش��خيص املرضي
بشكل واضح.
 .3مختومة ومصدقة حسب األصول من إدارة املستشفى وختم
خاص بسجل املرضى املراجعين.
.4	 اإليصال املالي أو الفاتورة املدفوعة للجنة الطبية املعالجة.
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ثالثًا :شهادة موقعة من طبيب الجامعة.
ج)	 يبل��غ عميد الكلي��ة قراره بقب��ول العذر إلى عم��ادة القبول
معوض للطالب
والتسجيل وإلى مدرس املادة إلجراء امتحان ُ
يف مدة أقصاها نهاية األس��بوع األول من بداية الفصل الذي
يلي الفصل ال��ذي لميتقدم الطالب في��ه لالمتحان بما يف
ذلك الفصل الصيفي.
د)	 تس��جل كلمة (غير مكتمل) للمادة التي يتغيب فيها الطالب
ع��ن االمتحان النهائي بعذر مقبول ثم تحول إلى صفر إذا لم
يقدم الطالب االمتحان التعويضي يف الفترة املقررة لذلك.

أسس اعتماد وتقييم الجوائز واإلنجازات التي حصل عليهاطلبة الجامعة
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أسس اعتماد وتقييم الجوائز واإلنجازات التي حصل
عليها طلبة الجامعة
استنادًا للمادة رقم ( )15من تعليمات صندوق الحوافز واإلعفاءات
لطلبة جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا رقم ( )14لسنة 2019

أولاً  :تعريفات
 .1إنجازات عاملية :أي��ة جوائز أو براءات اختراع أو أبحاث علمية
أو مواقع متقدمة يف مسابقات عاملية من حيث املشاركة
وهيئات التحكيم ومنظمي املسابقات

 .2إنج��ازات إقليمية :أية جوائز أو براءات اختراع أو أبحاث علمية
أو مواقع متقدمة يف مسابقات إقليمية من حيث املشاركة
وهيئات التحكيم ومنظمي املسابقات
 .3إنجازات وطنية :أية جوائز أو براءات اختراع أو مواقع متقدمة
يف مس��ابقات وطنية من حيث املشاركة وهيئات التحكيم
ومنظمي املسابقات.
 .4اللجن��ة :لجنة يش��كلها مجلس العم��داء لدراس��ة الطلبات
املقدمة لغايات االستفادة من الحوافز موضوع هذه األسس.
 .5الطلب :أنموذج يعد خصيصا ويقوم الطالب بتعبئته وتقديمه
لعمادة القبول والتسجيل.

ثان ًيا :شروط اعتماد اإلنجازات
يتم وضع كش��ف باملس��ابقات واإلنجازات املقبولة لغايات منح
الحوافز وتصنيفها حسب الشروط التالية:
 .1أن يك��ون مج��ال اإلنج��از ضمن التخصص��ات املطروحة يف
الجامعة أو اهتماماتها.
 .2أن يكون قد س��بق تنظيم املسابقة مرتين ىلع األقل عند
تقديم الطلب.
 .3أن يكون قد ت��م الحصول ىلع اإلنجاز خ�لال األعوام الثالث
األخيرة من تقديم الطلب.
 .4أن يك��ون قد حصل الطالب ىلع موق��ع متقدم ويحدد ذلك
نسبة لعدد املشاركين ونوع املسابقة أو اإلنجاز.
 .5أن يرف��ق الطالب ما يثبت مش��اركته وحصول��ه ىلع الجائزة
وكافة الوثائق املطلوبة يف الطلب.
 .6أن ال يق��ل معدل��ه يف الثانوية العامة ع��ن املعدل األدنى
املطلوب للتخصص الذي يرغب يف التسجيل فيه.
ً
ثالثا :فئات الجوائز واإلنجازات
أ .تصن��ف الجوائ��ز واإلنجازات إل��ى ثالث فئات حس��ب أهمية
املسابقة وسمعتها وعالقتها بتخصصات الجامعة وإمكانية
استمرار الطالب يف املشاركة فيها وتكون الفئات كالتالي:
دليل تعليمات وأسس الجامعة للقبول والتسجيل | 175

 .1الفئة األولى وتش��مل الحصول ىلع مواقع متقدمة يف
مس��ابقات عاملية املس��توى مث��ل (ACM, IEEE, MS
 )Imagine Cupالعاملي��ة واإلقليمي��ة وب��راءات االختراع
العاملية والوطنية واألبحاث املقيمة عامل ًيا.
 .2الفئ��ة الثانية وتش��مل الحص��ول ىلع املرات��ب الثالث
األولى يف مسابقات من مستوى (ROBOTICS, INTEL,
 )Microsoft Officeالعاملي��ة واإلقليمي��ة ومس��ابقات
( )ACM, IEEE, MS Imagine Cupالوطني��ة والتأه��ل
للمشاركة يف املس��ابقات العاملية (ACM, IEEE, MS
)Imagine Cup

 .3الفئة الثالثة وتشمل الحصول ىلع املراتب الثالث األولى
يف مسابقات ()ROBOTICS, INTEL, Microsoft Office
اإلقليمية والوطنية.

ب .تقوم اللجنة بتحديد فئة أية جائزة أو مس��ابقة لم ترد ضمن
الفقرة السابقة وذلك حسب:

رابعا :الحوافز والخصومات
ً
أ .يتم منح الطالب خصما ىلع الرسوم الدراسية حسب الجدول
التالي:
 %60 .1للحائز ىلع جوائز من الفئة األولى
 %40 .2للحائز ىلع جوائز من الفئة الثانية
 %20 .3للحائز ىلع جوائز من الفئة الثالثة.
ب .يمنح الطالب أولوي��ة القبول يف تخصصات الجامعة بإضافة
 10درجات ىلع معدله يف الثانوية العامة ىلع أن ال يخالف
ذلك أس��س القبول العامة يف التخصص��ات وهي أن ال يقل
معدل��ه يف الثانوية العامة  %80للتخصصات الهندس��ية و
 %65للتخصصات األخرى.
خامسا :منح الحوافز وتجديدها
ً
تمنح الحوافز ملدة س��نة دراس��ية واحدة (الفصل األول والفصل
الثاني والفصل الصيفي) وتجدد سنويا حسب الشروط التالية:

 .1املعايير الواردة يف البند (ثان ًيا)

 .1أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن .%68

 .2أهمية الجائزة وس��معتها واس��تمراريتها ىلع مس��توى

 .2أن يشارك الطالب يف املسابقات التي منح الجائزة من أجلها
أو حقق اإلنجاز فيه أو يف مس��ابقات مش��ابهة وبمستويات
ال تقل عن املس��توى الذي سبق للطالب الفوز به قبل دخول
الجامعة وذلك بإشراف اللجنة املعينة يف الجامعة ملتابعة

الجامعات بما يكفل مش��اركة الطالب يف املسابقة بعد
قبوله يف الجامعة.
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مشاركات الطالب يف هذه املسابقات.
 .3يف ح��ال تحقيق الطال��ب لعدة إنجازات ،يحس��ب له اإلنجاز
األىلع من حيث نسبة الخصم.
 .4ال يشمل الخصم املواد املعادة ألي سبب كان.
 .5أن ال يكون قد وجه للطالب أي عقوبة تأديبية من الجامعة.
 .6تعتمد هذه األس��س يف تحديد الحوافز للطلبة املس��جلين
فع�لا يف الجامعة والذين يحصل��ون ىلع إنجازات معتمدة
يف هذه األسس.
سادس��ًا :يج��وز بق��رار من مجل��س العم��داء أن يمن��ح الطلبة
الحاصل��ون ىلع جوائز وإنجازات ضمن موضوع هذه األس��س
جوائز مادية كاآلتي:
 .1يمنح الطالب الحاصل ىلع إنجاز من الفئة األولى جائزة مالية
( )500دينار.
 .2يمنح الطالب الحاصل ىلع إنجاز من الفئة األولى جائزة مالية
( )500دين��ار للمرتبة األولى و ( )300دين��ار للمرتبة الثانية و
( )200دينار للمرتبة الثالثة.
 .3يمنح الطالب الحاصل ىلع إنجاز من الفئة األولى جائزة مالية
( )200دين��ار للمرتب��ة األولى و ( )150دين��ار للمرتبة الثانية و
( )100دينار للمرتبة الثالثة.

س��ابعًا  :تش��مل األس��س الواردة يف الفقرات ثالث�اً ورابعًا
الطلبة املتقدمين للتسجيل يف الجامعة.
ثامنًا :يقوم العمداء ورؤساء األقسام األكاديمية بتنفيذ هذه
األسس.

أسس وآلية منح طلبة التفوق الرياضي
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ُأسس وآلية منح طلبة التفوق الرياضي يف جامعة
األميرة سمية للتكنولوجيا
استنادًا لقرار مجلس العمداء رقم  2014/2013-35الذي اتخذه املجلس يف
جلسته رقم ( )35املنعقدة بتاريخ 2014/7/15

أوالً :تعريفات

ُتسمى هذه األسس (أُسس وآلية منح طلبة التفوق الرياضي يف
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ) .
أوالً  :يش��ترط يف الطال��ب  /الطالب��ة املتقدم لالس��تفادة من
إعفاءات التفوق الرياضي اآلتي:
-1	 أن يكون العب�اً يف منتخب وطني اردني م��ن االلعاب التي
تمارس يف الجامعة أو العبًا يف احدىاأللعاب الجماعية يف
الفريق األول لنادي من أندية الفئة األىلع تصنيفًا يف اتحاد
اللعبة يف أي مناأللعاب التي تمارس يف الجامعة .
-2	 أن يكون خريج املدارس الثانوية األردنية.
-3	 أن يك��ون حاص��ل ىلع معدل  %65ىلع األقل يف ش��هادة
الدراس��ة الثانوية ويتم قبوله يف الجامعةمباش��رة بعد قرار
اللجنة املعنية تنفيذ األسس .
-4	 أن يكون كامل اللياق��ة البدنية والصحية وغير معتزل رياضيًا
ولم يص��در بحقه أي عقوبة رياضي��ة ،وأن يكون حائزًا ىلع

ش��هادة التفوق الرياضي عن املوسم الرياضي السابق لتاريخ
التحاق��ه بالجامعةأو ان يكون حائزًا عليها يف أخر بطولة أو
دورة رياضية رسمية.
ثانيًا :تش��كل لجنه لإلش��راف ىلع هذه األس��س برئاسة عميد
ش��ؤون الطلبة وعضوية عمي��د القبول والتس��جيلورئيس
قسم النشاط الرياضي.
ثالث��ًا :يخصص يف كل عام ( )20منح��ة للتفوق الرياضي ويجوز
تعديل املنح حس��ب حاجة الجامعة وحاجةالفرق الرياضية
املعنية.
رابعًا :تعتمد أسس املفاضلة األتية يف اختيار املستفيدين من
املنحة:
البند

العالمة

عالمة الثانوية (تحدد حسب األسس ادناه)

%20

مس��توى ش��هادة التف��وق الرياضي (تحددحس��ب
األسس أدناه)

%20

اختبار اللياقة البدنية

%10

اختبار املهارات الخاصة باللعبه

%20

املقابلة الشخصية

%10

أولويات منخبات الجامعة

%20
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•

عالمة الثانوية العامة:
مستوى الشهادة

•

العالمة

أىلع من %90

20

أىلع من %80

15

أخرى

10

سادسًا :ترفع اللجنة توصياتها بقبول الطلبة املتفوقين رياضيًا
إلى األستاذ الدكتور رئيس الجامعة إلقرارها.

مستوى شهادة التفوق الرياضي:
مستوى الشهادة

العالمة

العب منتخب وطني وسبق له تمثيل اململكة

20

العب منتخب وطني

15

العب نادي حاصل ىلع املركز ( )2-1يفأخر بطولة
رسمية ىلع مستوى اململكة

10

العب نادي درجة أولى

5

خامس��ًا :يوقع الطالب تعهدًا خطيًا يلزم الطالب باملشاركة يف
األنش��طة الرياضية التي تش��رف عليها عمادةشؤون الطلبة
داخل وخارج الجامعة  ،ش��ريطة أن يبق��ى يف كامل لياقته
البدني��ة ويف حال اعتزالهرياضيًا أو امتناعه عن املش��اركة
يف فرق الجامعة املختلفة تسحب منه املنحة.
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أسسمشاركة طلبةالجامعةيفبرامجالتبادل الثقايفمع املؤسساتالشريكة

أسسمشاركة طلبةجامعةاألميرة سمية
للتكنولوجيايفبرامجالتبادل الثقايفمع
املؤسساتالشريكة
استنادا إلى املادة ( )21من تعليمات منح درجة البكالوريوس رقم  2لسنة
ً
2019

أوالً :تعريفات
أوالً ُ :تسمى هذه التعليمات" أسس مشاركة طلبة جامعة األميرة

ت
س��مية للتكنولوجيا يف برامج التبادلالثفاقي مع املؤسسا 
الشريكة" ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور قرار مجلس العمداء.
التب��ادل الثق��ايف هو: التحاق الطلبة للدراس��ة يف مؤسس��ات
أكاديمية ش��ريكة بموجب مذكرات تفاه��م أو اتفاقيات موقعه
بينها وبين الجامعة أو عن طريق برنامج التبادل الثقايف.
املؤسسة األكاديمية الش��ريكة: املؤسسات األكاديمية املعترف
بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي األردنية.
ثاني��ًا :تطبق القواع��د والش��روط العامة التالي��ة ىلع الطلب 
ة
املنتظمين يف برنامجي البكالوريوس واملاجستير يف الجامعة:
أ ) ال يجوز أن تكون فترة التبادل يف آخر فصل دراسي للطالب.
ب) أن تكون دراس��ته باالنتظام يف الجامعة التي ينوي الدراسة
فيها.

ج) أن يحصل الطالب ىلع موافقة رئيس قس��مه ىلع دراس��ة
املواد املطلوبة.
د) أن ال يك��ون ق��د ص��در بحق الطال��ب أي مخالف��ة أو عقوبة
تأديبية.
هـ)ىلع الطال��ب تعبئة نم��وذج "اتفاقية التعلي��م" (Learning
Agreement) ،والتي تش��تمل ىلع قائمة املواد التي ُيسمح
للطالب بدراس��ة ما يش��اء منها يف املؤسس��ات األكاديمية

الشريكة وقائمة املواد التي تكافئها يف الجامعة ،والحصو 
ل
ل
ىلع موافقة القس��م والكلي��ة وعمادة القبول والتس��جي 
ومصادق��ة مكتبالعالقات الدولية.وتعتبر موافقة القس��م
والكلية موافقة مسبقه ىلع مكافأة املواد لغايات معادلتها
من قبل عمادة القبول والتسجيل بعد عودة الطالب وحسب
األصول.

و ) أن يقوم الطالب بدفع رس��وم التس��جيل الفصلي��ة لجامعة
االميرة س��مية للتكنولوجيا عن الفصول التي يرغب بقضائها
بالخارج.

ز ) بعد أخذ موافقة الكلية ىلع املواد التي سيدرس��ها الطالب
يتم إش��عار عمادة القبول والتس��جيل لتحويلوضع الفصول
التي سيدرسها الطالب بالجامعة التي أخذ املوافقة للدراسه
ي.
بها إلى تبادل طالب 
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ح) يت��م اإلعالن عن املنح والتقدم لها وآلية اختيار املرش��حي 
ن
وفقًا ألس��س وإجراءات اختي��ار طلبة جامعة األميرة س��مية
للتكنولوجياملنح التبادل الثقايف.

الج��دول الجديد للطالب مع التزام الكلي��ة بمعادلة املواد أ و
ع��دم املوافقة ىلع الجدول الجديد وع��دم معادلة املواد،
ويف كلتا الحالتينُ  يعلم املكتب الطالببقرار العميد.

ط) يقوم الطالب باستالم رسالة القبول من املؤسسة األكاديمية
الشريكة من مكتب العالقات الدوليةبالجامعة بعد أن يقوم
بتزويد املكتب بنسخة عن الوصل املالي للرسوم املدفوعة.

م) إذا كان الطال��ب مبتعث��ًا من أي جهة كان��ت ،فعليه الحصول
ىلع املوافقة املس��بقة من جهة االبتعاث ىلع تحمل ما
ترتبه هذه التعليمات ىلع الطالب.

ي) يف حال تعذر حصول الطالب ىلع تأشيرة السفر ،فإن رسو 
م
التسجيل التي قام الطالب بدفعها ترصد له وتستخدم إلتمام
إجراءات التسجيل املعتادة.

ن) .ال تتحم��ل الجامع��ة أي نفق��ات مالية مترتب��ة ىلع برامج
التبادل الطالب��ي أو أي نفقات إضافي��ه الُ  يغطيهاالبرنامج.
وىلع الطالب توقيع تعهد لدى املكتب بذلك.

ك) ىلع الطال��ب تزويد عم��ادة القبول والتس��جيل يف الجامعة
بكش��ف عالمات املواد التي درسها يف املؤسسة األكاديمية
الش��ريكة ،ويف ح��ال تعذر ذلك يقوم املكت��ب الدولي بإجراء
الالزم للحصول ىلع كشف عالمات الطالب مباشره من الجامعة
التي درس بها الحتساب املواد التي درسها الطالب وفقًا للمواد
املذكورة يف "اتفاقية التعليم" (Learning Agreement).
ل) يف ح��ال تعذر دراس��ة امل��واد املنصوص عليه��ا باتفاقية
التعل��م (  Learning Agreement) بس��بب ع��دم طرحها أو
تعارض أحدها مع املواد املس��جلة ،يقوم الطالب بمخاطبة
مكت��ب العالق��اتالدولي��ة بالجامعه و إعالم��ه بالتغييرات
ىلع املواد التي يرغب بدراستها. ويقوم املكتب بمخاطبة
عمي��د الكلية التي يدرس بها الطالب لبيان الرأي ،إما باعتماد

ثالثًا  :تطبق القواعد والش��روط التالية ىلع الطلبة املنتظمين
يف برنامج البكالوريوسيف الجامعة :
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أ ) يجب ىلع كل طالب تسجيل ودراسة أربعة ( )4مواد دراسية
كحد أدنى خالل فترة التبادلالطالبي.
ب) أن يكون الطالب قد أنهى ( )36ساعة معتمدة يف الجامعة إال
إذا نصت مذكرة التفاهم أواالتفاقية مع املؤسسة األكاديمية
الشريكة ىلع غير ذلك .
ج) أن ال يقل معدله التراكمي عن .%70
د) ال يجوز للطالب دراس��ة أكثر من ( )36ساعة معتمدة من خالل
برنامج التبادل الطالبي وال يجوزان يتجاوز مجموع ما س��يتم
الس��ماح للطالب بدراسته من مواد يف املؤسسة األكاديمية

الش��ريكة واملواداملعادلة له س��ابقًا م��ا مجموعه  %50من
عدد ساعات خطة الطالب الدراسية.
هـ) املواد التي يدرس��ها الطالب خالل فترة التبادل الطالبي يتم
معادلتها ىلع مبدأ ناجح أو راس��ب ،والتحسب يف املعدل
التراكمي.
و ) ال يج��وز للطالب دراس��ة مواد س��بق أن درس��ها يف جامعة
األميرة سمية للتكنولوجيا.
رابعًا  :لتس��هيل موافقة القس��م األكاديم��ي ىلع املواد التي
سيدرسها الطالب خالل فترةاالبتعاث يتبع ما يلي:
أ ) طباعة وصف املواد التي يرغب الطالب بدراستها خالل فترة
االبتعاث والتي يمكن الحصول عليهامن موقع الجامعة التي
يرغب الطالب بالتقدم لها .ويمكن مراسلة الجامعة يف حالة
عدم توافرها ىلعاملوقع اإللكتروني للجامعة.
ب) إب��راز وصف امل��ادة التي يرغ��ب الطالب بدراس��تها للدكتور
املعن��ي بتدري��س هذه امل��ادة يف جامعةاالميرة س��مية
للتكنولوجي��ا ليت��م املوافق��ة عليها،وبع��د الحصول ىلع
املوافق��ة لجميع امل��واد التي يرغبالطالب بدراس��تها من
أعضاء هيئة التدريس ،يقوم الطالب بتقديمها لرئيس القسم
ً
مرفقاإتفاقية التعليم(Learning Agreement).
األكاديمي
ج) بعد حصول الطالب ىلع توقيع رئيس القس��م ىلع نموذج
إتفاقي��ة التعلي��م ((Learning Agreement ،يق��وم الطالب

بإرفاق نموذج التسجيل مع طلب االبتعاث.
خامسًا  :تطبق القواعد والشروط التالية ىلع الطلبة املنتظمين
يف برنامج املاجستير يف الجامعة:
أ ) الحصول ىلع موافقة عميد كلية الدرس��ات العليا ،بنا ًء ىلع
توصية من لجنة القسم األكاديمي.
ب) أن ال يزي��د عدد الس��اعات التي سيدرس��ها الطال��ب عن ()9
ساعات معتمدة.
ج) أن ال يقل املعدل التراكمي عن (.)%80
د) ال يجوز أن يتجاوز مجموع ما س��يتم السماح للطالب بدراسته
من م��واد يف املؤسس��ة األكاديمية،وامل��واد املعادلة له
سابقًا ما مجموعه ( )9ساعات من عدد ساعات خطة الطالب.
هـ) املواد التي يدرس��ها الطالب خالل فترة التبادل الطالبي يتم
معادلتها ىلع مبدأ ناجح أو راس��ب ،والتحسب يف املعدل
التراكمي.
سادس��ًا  :يعامل طلبة (التبادل الطالب��ي) الوافدين إلى جامعة
األمي��رة س��مية للتكنولوجي��ا ضم��ن الش��راكةبي��ن الجامع��ة
واملؤسسات األكاديمية الشريكة ،وفقًا للشروط واألحكام الواردة
يف االتفاقيات املبرمةبين الجامعة وهذه املؤسسات .
س��ابعًا َ :ي ُبت مجلس العمداء يف الحاالت التي لم يرد فيها نص
يف هذه التعليمات.

ملحق
بموج��ب تعميم األس��تاذ الدكت��ور نائ��ب رئي��س الجامعة رقم
 1696/1/11/468امل��ؤرخ يف ،2019/05/21أدن��اه ج��دول تحويل
عدد الس��اعات املعتمدة يف النظام األوروب��ي (ECTS) ،إلى ما
يكافئه يف جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا:
أوال :مرحلة البكالوريوس
الحد األقصى لعدد الساعات يف جامعة االميرة
سمية للتكنولوجيا

ساعات
ECTS 

0
1
2
2
3
 
4
5
5
6
7
9
18

1 
2
3
 
4
5
6
7.5
8
10
12
15
30

مالحظ��ة :يمكن دمج مادتين أو أكثر م��ن الجامعة األخرى ملعادلة مادة
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وحدة يف جامعة األميرة س��مية للتكنولوجيا شريطة أن يكون الطالب
قد نجح يف كل مادة ىلع حدى.

ثان ًيا :مرحلة الدراسات العليا
الحد األقصى لعدد الساعات يف جامعة األميرة
سمية للتكنولوجيا

ساعات
ECTS 

0
0.5
1
1
1.5
2
2
2.5
3
4
4.5
9

1
2
3
 
4
5
6
7.5
8
10
12
15
30

أسس تنظيم برامج لدروس التقوية يف الجامعة

مالحظة :يمكن دمج مادتي��ن أو أكثر من الجامعة األخرى ملعادلة مادة
وحدة يف جامعة االميرة س��مية للتكنولوجياش��ريطة أن يكون الطالب
قد نجح يف كل مادة ىلع حدى.

ً
ثالثا :يتم تقريب األجزاء العش��رية للساعات املعتمدة إلى أقرب
عدد صحيح.
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أسس تنظيم برامج لدروس التقوية يف جامعة
األميرة سم ّية للتكنولوجيا

ث-	 يقوم الطالب بتزويد مكتب دعم التعلم بالجامعة بقائمة
بأس��ماء الطلبة وانتظامهم بحضور املحاضرات باستمرار
وفق النموذج املرفق.

املجلسيف جلسته رقم ( )27املنعقدة بتاريخ 2019/05/01

ج-	 يتم تحديد م��كان انعقاد املحاضرات باالتفاق مع مكتب
دعم التعلم.

استنادا إلى قرار مجلس العمداء رقم ( 2019/2018-27 )29الذي اتخذه
ً

- 1	 تس��مى هذه األسس "أس��س تنظيم برامج لدروس التقوية
يف جامعة األميرة سم ّية للتكنولوجيا رقم ( )29لسنة ،"2019
ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ إقرارها من مجلس العمداء.
-2	 تعط��ى دروس التقوي��ة لجميع الطلبة الغي��ر قادرين ىلع
فهم املادة أو سبق وإن رسبوا باملادة أو طلبةالدراسة الغير
منتظمة واملتعثرين دراسيًا.
-3	 تعط��ى هذه املحاضرات للطلبة املتعثرين دراس��يًا أو الذين
يحتاجون إلى مس��اعده يف فهم مادة معينة منقبل طلبه
متفوقين دراس��يًا تتوفر فيهم الش��روط التالية ىلع أن يتم
ترش��يحهم من قبل أقس��امهم األكاديمية وبموافقة عميد
الكلية:
أ -	 ال يقل تقدير الطالب املحاضر عن جيد جدًا ولديه الرغبة
والكفاءة الالزمة. 
ب-	 أن يكون الطالب منتظمًا بالدراسة بالجامعة.
ت-	 أن ال يق��ل عدد الطلبة الراغبين بأخ��ذ مادة التقوية عن
خمسة طالب.

ح-	 يعط��ى الطالب املحاضر مكافأه عن كل محاضرة يعطيها
مقدارها (سبعة دنانير).
-4	 يق��وم الطلبة بتعبئة النموذج املرفق ط ًيا لدى مكتب دعم
التعل��م ،يوضح فيه رغبت��ه بأخذ دروس تقوي��ةيف املادة
املتعثر بها وعند تجميع عدد من الطلبة يتم اختيار املحاضر
وفتح شعبه لهم بعد توفير القاعةاملناسبه لعدد الطلبة.
-5	 تهدف دروس التقوية إلى:
أ-	 تطبي��ق أه��داف الجامع��ة يف رعاي��ة الطلب��ة وتعزيز
تحصيلهم الدراسي.
ب-	 رفع مس��توى كفايات التعلم األساسية للطلبة لتمكينهم
من تحقيق أدنى مستويات النجاح ىلع األقل.
ت-	 تخفيف األعباء املالية ىلع الطلبة.
-6	 عمي��د القب��ول والتس��جيل ومس��ؤولة مكتب دع��م التعلم
مسؤولون عن تنفيذ هذه األسس.
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أسس صندوق التغيير
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أسس صندوق التغيير يف جامعة األميرة سمية
للتكنولوجيا

املادة (:)4

استنادا إلى قرار مجلس العمداء رقم ( 2015/2014 -32 )14الذي اتخذه
ً

يهدف إنش��اء هذا الصندوق إلى مس��اعدة الطلب��ة املحتاجين
يف الجامع��ة عن طريق تقديم منح له��م ممنال يقل معدلهم
التراكمي عن .%60

املادة (:)1

املادة (:)5

املجلسيف جلسته رقم ( )32املنعقدة بتاريخ 2015/09/06

تس��مى هذه األس��س "أس��س منح صندوق التغيير يف جامعة
األميرة سمية للتكنولوجيا".
املادة (:)2

تتألف موارد الصندوق من:
أ )	 تبرعات طلبة الجامعة.

يكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذه األس��س،
املعاني املخصصة لها أدناه ،ما لمتدل القرينة ىلع خالف ذلك:

ب)	 الهب��ات والتبرعات واملنح والوصايا وأي م��وارد أخرى موافق
عليه��ا حس��ب القواني��ن واألنظم��ة س��ارية املفعوليف
الجامعة.

الجامعة  :جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

ج)	 ريع أموال الصندوق.
املادة (:)6

الصندوق  :صندوق التغيير
اللجنة

تشكل اللجنة برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه وعضوية:

 :لجنة الصندوق

أ )	 عميد شؤون الطلبة.

الرئيس  :رئيس اللجنة
املقرر

 :مقرر اللجنة

ب)	 املدير املالي (مقررًا).

الطالب

 :الطالب املنتظم املسجل يف الجامعة

ج)	 عميد القبول والتسجيل.

املادة (:)3
ينشأ يف الجامعة صندوق أمانات يسمى صندوق التغيير.

د)	 عضوين من أعضاء مجلس الطلبة يختارهما مجلس الطلبة.
املادة (:)7
تك��ون اجتماعات اللجن��ة قانوني��ة بحضور األغلبي��ة املطلقة
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ألعض��اء اللجن��ة ىلع أن يكون الرئيس أوم��ن ينيبه من بينهم،
وتتخذ قراراتها بأغلبية الحضور .ويف حال تساوي األصوات يرجح
الجانب الذي يكون فيهرئيس الجلسة.
املادة (:)8
شروط التقدم للحصول ىلع منحة صندوق التغيير :
أ ) أن يكون الطالب يف وضع مالي ال يسمح له بتسديد الرسوم
الجامعية.
ب) أن يكون الطالب منتظما يف دراسته يف الجامعة .
ج) أن ال يقل املعدل التراكمي يف الفصل السابق للفصـل الذي
سيحصل فيه ىلع املنـحة عن.%60 
د ) يحق للطالب املؤجل دراس��ته يف وق��ت تقديم الطلبات أن
يتقدم لالستفادة من الصندوق.
هـ) أن ال يك��ون قد صدر بحق الطالب املتقدم للمنحة أي عقوبة
تأديبية م��ن درجة إنذار فأكثر يف أثناءالفصلين الس��ابقين
للفص��ل ال��ذي قدم من أجل��ه طلب املنح��ة وال يعد الفصل
الصيفي فص ً
ال دراس ًيا لغاياتاحتساب مدة الفصلين.
و ) أن يكون الطالب قد اجتاز ( )24ساعة معتمدة ىلع األقل.

املادة (:)9
تحدد اللجنة مدة املنحة وقيمتها.
املادة (:)10
تحدد اللجنة معايير املفاضلة بين الطلبة.
املادة (:)11
اآلليات املتبعة لصرف املنح:

املادة (:)12
يج��وز الجمع بين املنحة املنص��وص عليها يف هذه التعليمات
وأي منح��ة أخ��رى أو حافز آخ��ر ،ىلع أن ال يزي��د املجموع ىلع
( )%100م��ن إجمالي رس��وم الس��اعات املعتمدة التي يس��جلها
الطالب.
املادة (:)13
عملية الصرف (القبض) تتم حس��ب األصول املالية املتبعة يف

أ ) تعل��ن اللجن��ة عن فت��ح باب التق��دم للمن��ح املتوفرة يف
الصن��دوق يف بداية الفصل األول وبداي��ة الفصل الثاني من
كل ع��ام ،ويتم إحض��ار الطلب من عمادة القبول والتس��جيل
وتقديمه إلى مكتب اإلرش��اد االجتماعي يف عمادة ش��ؤون
الطلبة مرفقا به كاف��ة الوثائق املطلوبة التي تثبت أهليته
للحصول ىلع املنحة.

املادة (:)15

ب) تتولى اللجنة دراس��ة الطلبات واتخاذ القرارات الالزمة ،ويحق
للجنة ان تستعين بأية جهة عند دراسة الطلب.

رئيس الجامعة وعميد ش��ؤون الطلبة واملدير املالي مسؤولون
عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

الجامعة وأن تخضع هذه العملياتللتدقيق الداخلي .
املادة (:)14

يتم توريد دخل الصندوق إلى حس��اب خاص يف املصرف أو أية
جهة تعتمدها اللجنة.

ج) أن يك��ون االختي��ار ضمن الش��روط التي يواف��ق عليها لجنة
الصندوق ىلع أن ترفع األس��ماء املختارة إلى رئيسالجامعة
للنظر فيها واجراء ما يلزم.

ز )	 أية ش��روط أخرى تراها اللجنة يف حينها وذات أهمية ،ىلع
ان تملك اللجنة الحق يف إعادة النظر يفالشروط السابقة.
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القواعد التنفيذية لتعليمات
منح درجة البكالوريوس
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القواعد التنفيذية لتعليمات منح درجة البكالوريوس

 - 5أن ال يكون قد س��بق فصل الطالب من جامعة سابقة ألسباب
تأديبية.

سم ّية للتكنولوجيا رقم ( )1لسنة 2005

 - 6يلغى قبول الطالب إذا لم يكمل إجراءات تسجيله يف الفصل
الذي قبل فيه  ،وال يحق له اس��ترجاع الرسوم الدراسية إذا بدأ
الدوام الرسمي للجامعة يف ذلك الفصل.

صادرة استنادًا إلى أحكام املادة ( )19من النظام األساسي لجامعة األميرة

القاعدة التنفيذية لقبول الطلبة للتسجيل لنيل درجة
البكالوريوس
املتقدمي��ن للقب��ول يف الجامع��ة عليهم اس��تيفاء متطلبات
القبول األساسية التالية:
 - 1يح��دد مجل��س العمداء بن��اء ىلع اقتراح مجال��س الكليات
والجهات ذات العالقة يف الجامعة عدد الطالب الذين يمكن
قبولهم يف العام الدراسي القادم وفق الطاقة االستيعابية.
 - 2أن يك��ون الطالب حاصال ىلع ش��هادة الثانوي��ة العامة أو ما
يعادلها من داخل اململكة أو خارجها.
 - 3يش��ترط لقبول الطالب األردني أن ال يقل معدله عن  %70يف
شهادة الثانوية العامة لاللتحاق بتخصصات كلية امللك الحسين
لعلوم الحوس��بة وتخصص��ات كلية امللك ط�لال لتكنولوجيا
األعمال ،وال يقل عن  %80يف شهادة الثانوية العامة لاللتحاق
بتخصصات كلية امللك عبد اهلل الثاني للهندسة.
 - 4إن نظ��ام القبول يف الجامعة تنافس��ي للطلبة بعد اجتياز
امتحان القبول ،ومقابلة شخصية.

 - 7املواد االستدراكية :يعقد امتحان املستوى يف اللغة العربية
واللغ��ة اإلنجليزي��ة ومهارات الحاس��وب للطلب��ة جميعهم
املقبولي��ن امللتحقي��ن بالجامعة ،ىلع أن يس��جل الطالب
ال��ذي يخفق يف النج��اح يف أي من ه��ذه االمتحانات مادة
اس��تدراكية ،وأن يكون التقدم له��ذه االمتحانات قبل بداية
الفصل األول من تاريخ االلتحاق بالجامعة وملرة واحدة فقط،
وإذا لم يتقدم الطال��ب لالمتحانات يف موعدها يفقد حقه
يف التقدم إليها ،وعليه دراسة املادة أو املواد االستدراكية.
ويعف��ى الطال��ب الحاص��ل ىلع ش��هادة  ICDLم��ن مادة
الحاسوب االستدراكي.
القاعدة التنفيذية للخطط الدراسية
 - 1يقترح مجلس القس��م املعني بالتخصص الخطة الدراس��ية
الجديدة أو التعديل ىلع خطة سابقة ،وتعرض ىلع مجلس
الكلي��ة لرفعها إلى لجنة الخطط الدراس��ية يف الجامعة ثم
إلى مجلس العمداء إلقرارها.
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 - 2ال يجوز تعديل خطط معتمدة س��بق أن سجل فيها الطالب،
إال بموافقته.
 - 3يجري احتس��اب الس��اعات املعتمدة لكل م��ادة يف الخطة
الدراسية كما يأتي:
أ .حس��اب س��اعة معتمدة واحدة لكل ( )16ستة عشرة ساعة
تدريس��ية بم��ا يف ذل��ك االمتحانات (امل��ادة النظرية 3
ساعات أي ما يعادل  48ساعة بالفصل).
ب .حس��اب س��اعة معتمدة واحدة لكل ( )16ستة عشر حصة
عملية أو ميدانية مدة كل منها س��اعتان فعليتان ىلع
األقل( .املادة  2ساعة أي ما يعادل  32ساعة بالفصل)
ت .حس��اب س��اعة معتمدة واحدة لكل ( )16س��تة عشر لقا ًء
منتظم��ا ال تقل مدة كل منها عن س��اعة ملواد الندوات
والبحوث.
 - 4الساعة التدريسية تعادل  50دقيقة ،ونصفها  25دقيقة.
القاعدة التنفيذية للحد األدنى لعدد الساعات املعتمدة
لنيل درجة البكالوريوس
أ .يك��ون الحد األدن��ى لعدد الس��اعات املعتم��دة لنيل درجة
البكالوري��وس يف التخصصات الت��ي تقدمها كليات الجامعة
كما يأتي:
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أحد أقسامها األكاديمية.

 . 1كلية امللك الحسين لعلوم الحوسبة  132ساعة معتمدة.

 .3متطلبات التخصص :مفصلة وفق الخطة الدراس��ية التي
يقره��ا مجلس العم��داء ىلع أن ال تقل ع��ن ( )%60من
مجموع الساعات املعتمدة للخطة الدراسية ،تراعي فيها
األقس��ام توزيع املواد بين م��واد إجبارية ومواد اختيارية
حيث تغطي جوانب التخصص بش��كل متوازن وحس��ب
متطلبات االعتماد.

 .2كلية امللك طالل لتكنولوجيا األعمال  132ساعة معتمدة.
 .3كلية امللك عبداهلل الثاني للهندسة  160ساعة معتمدة.
ب .تش��مل الخطط الدراس��ية يف كل تخصص تمنح فيه درجة
البكالوريوس ما يأتي:
 . 1متطلبات الجامعة )27( :سبعة وعشرون ساعة معتمدة،
موزعة ىلع النحو اآلتي:

 .4تكون م��واد التخص��ص اإلجبارية واالختياري��ة من داخل
القسم ،ويجوز أن يعطى بعضها من قسم أو أقسام أخرى
ويتم ذلك بعد دراسة مشتركة من القسمين.

 متطلبات الجامعة اإلجبارية ( )12اثنتا عشرة ساعة معتمدة. متطلب��ات الجامعة االختيارية ( )15خمس��ة عش��ر س��اعةمعتمدة موزعة إلى:

القاعدة التنفيذية لكيفية احتساب تسجيل املواد
املتزامنة

أوالً  :مواد اختيارية إنسانية ( )6ساعات معتمدة.
ثانيًا :مواد اختيارية علمية وعملية ( )9ساعات معتمدة.
 .2متطلبات كلية :وتش��كل ( )%15ىلع األق��ل من مجموع
الس��اعات املعتم��دة للخطة الدراس��ية يف التخصصات
كله��ا ،وتش��مل مجموعة امل��واد الت��ي يحتاجها طلبة
الكلي��ة جميعه��م لتزويدهم بقاعدة معرفية مش��تركة
وثيقة الصلة باملجال العام للتخصص ،كما تشمل املواد
التي تشكل حالة تكاملية مع مواد التخصص ،وال يشترط
أن تكون هذه املواد من امل��واد التي تطرحها الكلية ،أو

1

الطال��ب ملزم بتس��جيل امل��ادة املتزامنة وحس��ب الخطة
الدراسية.

 .2يف حالة االنس��حاب من م��ادة لها متطلب متزامن تحس��ب
للطالب املادة املتزامنة شريطة أن يكون يف األسبوع الرابع
عشر.
 .3يف حال��ة الحرمان من مادة لها متطل��ب متزامن يجب ىلع
الطالب أن يسقط املادة املتزامنة.

 .4يستطيع الطالب تسجيل مادة لها متطلب متزامن ،إذا كان قد
درس املتطلب املتزامن ولم ينجح فيه.
القاعدة التنفيذية لتصنيف الطلبة املسجلون لنيل
درجة البكالوريوس واستنفاذ املدة املسموح بها
 . 1يصنف الطلبة املس��جلون لنيل درجة البكالوريوس إلى أربعة
أو خمسة مس��تويات ،ىلع أن يكون الطلبة قد درسوا بنجاح
الساعات املعتمدة املطلوبة لكل مستوى ،وىلع النحو اآلتي:
أ .مستوى السنة األولى :ما ال يزيد ىلع ( )33ساعة معتمدة.
ب .مس��توى السنة الثانية :ما يس��اوي ( )34وال يزيد عن ()66
ساعة معتمدة.
ت .مس��توى السنة الثالثة :ما يس��اوي ( )67وال يزيد عن ()99
ساعة معتمدة.
ث .مس��توى السنة الرابعة :ما يساوي ( )100وال يزيد عن ()132
ساعة معتمدة.
ج .مستوى السنة الخامسة :ما يس��اوي ( )133ساعة معتمدة
فأكثر.
 .2يت��درج الطالب يف الدراس��ة وفقا لخطته الدراس��ية ،ويعد
منهيا ملتطلبات املس��توى الدراس��ي أو الفصل الدراسي ،إذا
اجتاز بنجاح جميع مقررات ذلك املستوى أو الفصل الدراسي،
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أو ما يعادلها من ساعات دراسية معتمدة.
 .3أن يكون التس��جيل يف املواد حس��ب ضوابط قيود الخطة
الدراسية والجدول.
 .4اذا استنفذ الطالب املدة املسموح بها للحصول ىلع درجة
البكالوري��وس وكان م��ن املمكن نظريا أن ينه��ي متطلبات
التخ��رج بدراس��ة فصلين دراس��يين كح��د أىلع ،فلمجلس
العمداء أن يوافق ىلع منحه هذه الفرصة بناء ىلع توصية
من رئيس القس��م وتنس��يب من عميد الكلية وشروحات من
عميد القبول والتسجيل.
القاعدة التنفيذية للمواظبة
 . 1يقوم مدرس املادة بتسجيل الحضور والغياب ىلع كشوفات
نظام التسجيل اإللكتروني ويرسلها إلى رئيس القسم املعني
الذي تعط��ى فيه املادة ،ويتم حرم��ان الطلبة الذين تتجاوز
غياباتهم نس��بة ( )% 15دون عذر بتنسيب من مدرس املادة
ورئيس القسم وقرار من العميد ،قبل االمتحانات النهائية.
 .2ىلع الطالب املنتظم حضور املحاض��رات والدروس النظرية
والعملي��ة ،ويحرم م��ن دخول االمتحان النهائ��ي إذا تجاوزت
نس��بة غياباته فيها ع��ن ( . )%15ويعد الطالب الذي حرم من
دخ��ول االمتحان النهائي بس��بب الغياب راس��با يف املادة
وتثبت درجة األعمال الفصلي��ة ،ويرصد له تقدير محروم (ح)
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 ،ويت��م إقرار أس��ماء الطلبة املحرومي��ن يف املواد من قبل
مجلس الكلية ،أو من يفوضه.
القاعدة التنفيذية لالمتحانات والعالمات واملعدالت
 . 1ال يج��وز للطالب الذي حصل ىلع مجموع )  (% 50يف أعمال
الفصل يف أي مادة مهما كان نوعها ،التغيب أو عدم التقدم
لالمتحان النهائي من أجل استكمال العالمة النهائية للمادة
واعتمادها ،وخالف ذلك يحال األمر ملجلس الكلية الستكمال
نتيجة هذه املادة.
 .2تح��دد م��دة االمتح��ان النهائ��ي لجمي��ع امل��واد بالجامعة
بساعتين.
 .3تعقد االمتحانات النهائية يف الفترة املحددة وفقا للتقويم
الجامعي املعتمد.
 .4تلت��زم ا لكلية بعق��د االمتحان��ات النهائي��ة يف ا ملواعيد
املحددة يف فترة التسجيل لكل مادة  .5 .يلت��زم م��درس
املادة بإعالن كيفية توزيع درجات األعمال الفصلية للطالب
يف بداي��ة كل فصل دراس��ي بحس��ب م��ا ورد يف توصيف
املادة ،وموعد االمتحانات الفصلية.
 .6يلتزم مدرس امل��ادة بإعالن نتائج االمتحانات الفصلية خالل
أسبوعين من تاريخ إجراء االمتحان يف الفصل ،وأسبوع واحد

يف الفص��ل الصيف��ي ،كما يلت��زم بإعالن تجمي��ع الدرجات
لألعمال الفصلية خالل األسبوع الرابع عشر ،وقبل مدة كافية
من فترة االمتحانات النهائية.
 .7يتولى مدرس املادة إعداد أس��ئلة االختب��ار ونموذج اإلجابة
ويس��لم نسخة منها ونموذج اإلجابة النموذجية
النموذجيةّ ،
لرئيس القسم بعد موعد عقد االمتحان النهائي للمقرر بما ال
يزيد عن يومين.

 .8يوضع للمادة من الش��عب املتعددة أسئلة موحدة لالمتحان
النهائي ويش��ارك يف إعداد األسئلة أس��اتذة املادة ،ويجوز
ملجل��س الكلية الذي يقدم مادة بش��عب متعددة بنا ًء ىلع
توصية مجلس القسم وضع أسئلة غير موحدة و ُينوه للطالب
بذلك.

 .9يلتزم عضو هيئة التدريس بالحضور أثناء عقد امتحان املادة
التي يتولى تدريسها.
 . 10يف ح��ال تعذر عقد االمتح��ان النهائي يف موعده املحدد
لعذر قهريٌ ،يحدد رئيس القسم موعد ًا بديال لعقد االمتحان
النهائي يعتمده عميد الكلية أو من يفوضه.
 . 11ال يجوز امتحان الطالب يف أكثر من مادتين يف يوم واحد.
 .12يرصد مدرس املادة أو من يكلفه رئيس القسم بذلك ،الدرجات
التي يحصل عليها الطالب يف كشوف رصد الدرجات املعدة

لذل��ك و يعتمدها ،ث��م يصادق عليها رئيس القس��م وعميد
الكلية ،ىلع أن تصل تلك الكشوف لعمادة القبول والتسجيل
خ�لال مدة ال تتجاوز ( )72س��اعة من موعد إجراء اخر يوم من
جدول االختبار النهائي.
القاعدة التنفيذية لتغيب الطالب عن االمتحان
 . 1كل من يتغيب عن االمتحان (األول والثاني) عليه ان يقدم ما
يثبت عذره إلى مدرس املادة يف غضون ثالثة أيام من تاريخ
زوال الع��ذر .وخالف ذلك ترصد له عالمة (صفر) يف االمتحان
الذي تغيب عنه ،ويف حالة قب��ول مدرس املادة هذا العذر،
علي��ه إجراء امتح��ان تعويضي لالمتح��ان األول للطالب قبل
موعد االمتحان الثاني ولالمتحان الثاني قبل بدء االمتحانات
النهائية.
 .2إذا لم ُيبلغ مدرس املادة بقبول العميد لعذر الطالب عند رصد
العالمات ،يرص��د مدرس املادة له عالمة )غ( مقابل االمتحان
النهائي ،وترصد عالماته األخ��رى مفصلة ،ويتم تعديلها من
قبل التسجيل إلى (غير مكتمل) بعد قبول عذر الطالب.
 .3يف حال غياب مدرس املقرر ،يحدد رئيس القسم الذي يقدم
ً
أستاذا أخر لإلشراف ىلع استكمال الطالب ملتطلبات
املادة،
املادة .الذي رصد له فيها تقدير (غير مكتمل).

دليل تعليمات وأسس الجامعة للقبول والتسجيل | 205

القاعدة التنفيذية ملراجعة ورقة االمتحان النهائي
 . 1يحق للطالب أن يطلب مراجعة عالمته يف االمتحان النهائي
يف أي مادة خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ إعالن النتائج،
وللعمي��د يف هذه الحالة أن يق��وم بالتحقق من عدم وجود
خطأ يف جمع العالمات ونقلها ،ومن عدم وجود أسئلة غير
مصححة ،وذلك ع��ن طريق لجنة مكونة م��ن :العميد أو من
ينيبه ،ورئيس القسم ،ومدرس املادة أو أحد مدرسيها ،وىلع
العمي��د يف حال تأكده من وجود خطأ يف جمع العالمات أو
نقلها أن يقوم بتصحيح هذا الخطأ بعد التنس��يق مع مدرس
املادة ورئيس القسم املختص.
 .2يدفع الطالب الرس��م املقرر عن كل طلب يتقدم به ملراجعة
أي عالمة من عالماته النهائية.
 .3يرفق الطالب تفاصيل االيصال املالي يف الطلب املقدم إلى
عميد الكلية التي تدرس املادة من خالل نموذج الطلب.
 .4يتم تزويد عمادة القبول والتس��جيل بنتائج طلب املراجعة
خالل مدة أقصاها أس��بوع من تاريخ تس��لم طلب املراجعة،
ومدة ثالثة أيام بالنسبة للطلبة املتوقع تخرجهم يف ذلك
الفصل.
القاعدة التنفيذية إلنذار الطالب وفصله من التخصص
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 . 1يفص��ل الطالب م��ن التخصص إذا حص��ل ىلع ثالثة إنذارات
متتالية ىلع األكثر ،النخف��اض معدله التراكمي عن (.%) 60
ويس��تطيع الطالب معالجة وضعه بموجب املادة ( - 15ثانيا
–  3أو  - 15خامس��ًا) ،قبل الفصل الذي يلي الفصل الذي فصل
فيه .ويس��تثنى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح ( )99ساعة
من الساعات املعتمدة حسب خطته الدراسية.
 .2ال يعد الفصل الصيفي فصال ألغراض إنذار الطالب الذي يحصل
ىلع مع��دل تراكمي يق��ل عن( )%60ويس��مح للطالب الذي
اس��تنفذ جميع الف��رص يف الفصل الدراس��ي االول بتأجيل
الفصل الدراس��ي الثاني ليتس��نى له االس��تفادة من الفصل
الدراسي الصيفي فرصة أخيرة.
 .3يجوز ملجلس العمداء بناء ىلع توصية مجلس كلية الطالب
يف الحاالت االس��تثنائية منح الطالب املفصول بسبب تجاوز
الح��د األىلع للم��دة املس��موح فيها للحص��ول ىلع درجة
البكالوريوس ،فرصة ال تتجاوز فصلين دراسيين ىلع أن تكون
امل��واد املتبقية ىلع الطالب للتخ��رج ،يمكن اجتيازها يف
مدة ال تتعدى فصلين دراسيين.
 .4يعام��ل الطال��ب املنتقل من تخصص إلى آخ��ر يف الجامعة
معامل��ة الطالب املس��تجد وذل��ك لغايات التأجي��ل واإلنذار
والفرص املمنوحة والفصل من التخصص.

القاعدة التنفيذية إلعادة دراسة املواد

القاعدة التنفيذية لالنقطاع

 . 1ىلع الطال��ب إعادة دراس��ة كل م��ادة إجباري��ة يف الخطة
الدراس��ية حصل فيها ىلع نتيجة راسب ،ويف حالة رسوبه
يف مادة اختيارية يجوز له إعادتها أو اختيار غيرها من املواد
االختيارية يف الخطة الدراسية.

 . 1يج��وز للطالب ال��ذي فقد مقع��ده ،أن يتق��دم بطلب عودة
للدراس��ة حس��ب النموذج املعتمد ،وينظ��ر مجلس العمداء
أو من يفوضه النظر يف إعادة تس��جيله واالحتفاظ بس��جله
األكاديمي ،وال تعد عودته نافذة إال بعد دفع الرسوم املقررة.

 .2يجوز للطالب إعادة دراسة أي مادة يف خطته الدراسية لرفع
معدله التراكمي.

 .2يحتف��ظ الطال��ب الذي فقد مقع��ده بس��جله األكاديمي إذا
لم تتجاوز مدة فقد املقعد س��تة فصول دراس��ية وبقرار من
مجلس العمداء ،وخالف ذلك يفقد الطالب سجله األكاديمي
يف الجامعة.

القاعدة التنفيذية لالنسحاب من املواد ومن الفصل
الدراسي
 . 1يس��مح للطالب باالنسحاب من دراس��ة مادة أو أكثر يف مدة
أقصاها ( )14أسبوعًا من بدء الفصل الدراسي ،و ( )6أسابيع من
بدء الفصل الصيفي .وتثبت يف س��جله مالحظة (منسحب)،
ويفقد الطالب قيمة رسوم الساعات التي ينسحب منها.
 .2ال يج��وز ،نتيج��ة االنس��حاب ،أن يق��ل عدد الس��اعات ،التي
يس��جلها الطالب ،عن الحد األدنى للعبء الدراسي املسموح
اس��تنادا
به وفق ه��ذه التعليمات ،إال بموافقة عميد الكلية
ً
إلى املادة (- 8ج.)1 -
 .3ال يج��وز للطالب املس��تجد واملحول من تخص��ص إلى أخر،
االنسحاب خالل الفصل األول من التحاقه.

 .3يج��وز للطال��ب ال��ذي قبل��ت عودت��ه للجامع��ة ،أن يتقدم
المتحان��ات (غي��ر املكتم��ل) للمواد الت��ي تخلف ع��ن أداء
امتحاناتها النهائية للفصل الذي سبق فقدانه للمقعد فقط
ش��ريطة أال تزيد املدة بمجموعه��ا (مدة فقد املقعد) ىلع
فصلين دراس��يين متتاليين وأن يقوم بتأدية االمتحان حسب
املواعي��د املعلن عنها يف الكليات يف أول فصل دراس��ي
عاد فيه إلى الجامعة.
 .4ال ُيعد الطالب منقطع ًا عن الدراس��ة للفصول التي يدرس��ها
زائرا يف جامعة أخرى.
 .5إذا مضى ىلع طي قيد الطالب سبعة فصول دراسية فأكثر،
فبإمكانه التقدم للجامعة طالب ًا مس��تجد ًا ،وتعادل املواد
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التي درس��ها حس��ب األص��ول ،ىلع أن تنطب��ق عليه كافة
شروط القبول املعلنة يف حينه.
 .6ال يج��وز إع��ادة قيد الطالب ال��ذي فصل م��ن الجامعة أو من
جامعة أخرى ألسباب تأديبية ،وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه
س��بق فصله ملثل هذه األسباب فيعد قيده ُملغى من تاريخ
إعادة القيد.
 .7ال يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة.
 .8تسري ضوابط هذه القاعدة ىلع الطالب املنسحب.
القاعدة التنفيذية للتأجيل
 . 1ال يجوز أن تزيد مدة التأجيل ىلع س��تة فصول دراسية سواء
كانت متصلة أم منفصلة.
 .2للطال��ب أن يتقدم إلى عميد الكلية بطلب لتأجيل دراس��ته
يف الجامعة ىلع النموذج اإللكتروني املعتمد لغاية نهاية
األس��بوع الثاني من بدء الفصل الدراسي الذي يود تأجيله ،إذا
توافرت لديه أس��باب تقتنع بها الجهة املختصة باملوافقة
ىلع التأجيل.
 .3ال يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو املنتقل خالل الفصل
األول من التحاقه.
 .4يجوز للطالب الذي قام بتأجيل دراس��ته ،أن يتقدم المتحانات
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(غير املكتمل) للمواد التي تخلف عن أداء امتحاناتها النهائية
للفص��ل الذي س��بق التأجيل فق��ط ش��ريطة أال تزيد املدة
بمجموعه��ا (مدة التأجيل) ىلع فصلين دراس��يين متتاليين
وأن يقوم بتأدية االمتحان حسب املواعيد املعلن عنها يف
الكليات يف أول فصل دراسي عاد فيه إلى الجامعة.

 .4يس��مح لطلبة الجامعة بدراسة ما يزيد عن  % 50من خطته
الدراس��ية يف حالة ش��موله باتفاقيات البرامج املش��تركة
املوقعة من قبل الجامعة.

القاعدة التنفيذية لالنتقال ومعادلة املواد والدراسة
الخاصة

 .5يجوز لطالب جامعة أو كلية أخرى الدراسة يف جامعة األميرة
سمية للتكنولوجيا وفق تعليمات الدراسة الخاصة.

 . 1إذا قبل طالب مستجد يف الجامعة وكان قد درس متطلبات
م��وادا ضمن ،حصوله ىلع درجة علمي��ة قبل قبوله ،وكانت
هذه امل��واد ضمن خطت��ه الدراس��ية يف التخصص الجديد
الذي قبل في��ه ،فتتم معادلة هذه املواد من قبل األقس��ام
األكاديمية املعنية بتدريس املواد.
 .2يجوز معادلة مواد االستدراكي للطالب املستجد ،استثناء من
شرط الفقرة ( - 21أوال  -ب).
 .3يس��مح لطلبة الجامعة بدراس��ة ما ال يزي��د ىلع ( )18ثماني
عش��رة س��اعة معتم��دة يف الفصل ،ويف جامع��ة معترف
بها خارج األردن ،وتحس��ب لهم هذه الس��اعات وفق الشروط
املحددة يف أسس التبادل الطالبي ومعادلة املواد.
ويجب ىلع الطالب تزويد عمادة القبول والتسجيل بنتائجه
التي حصل عليها خالل أس��بوعين من بدء الدراسة يف أول

فصل دراس��ي يلي فترة دراس��ته كزائر ،وإذا لم يقدم نتائجه
يعد منقطع عن تلك الفصول.

ويتم تسجيل الطالب يف املواد وفقًا لضوابط تسجيل املواد
ومواعيد التسجيل يف الجامعة.
القاعدة التنفيذية للحصول ىلع درجة البكالوريوس
ُ . 1يشترط يف الطالب الخريج أن يكون مسجال يف فصل تخرجه
أو لديه مواد غير مكتمل.
 .2أن يقضي الطالب الفصل الدراسي األخير يف الجامعة وال يعد
الفصل الصيفي فصال دراسيا لهذا الغرض .عدا ما نصت عليه
االتفاقيات الثنائية مع الجامعات لتنفيذ البرامج املشتركة.
 .3يمنح مجلس العم��داء الدرجات العلمي��ة للطالب بنا ًء ىلع
مذكرة التخرج التي ُترفع من قبل عمادة القبول والتسجيل.
 .4ترف��ع بعد ذل��ك مذك��رات إفرادي��ة للطالب الذي��ن ينهون
متطلبات التخرج بع��د انتهاء الفصل الدراس��ي كاملطالبين

بامتحان غير املكتمل.
 .5يجوز ملجلس كلية الطالب بنا ًء ىلع توصية مجلس القس��م
املخت��ص تحديد مواد مناس��بة يدرس��ها الطال��ب لتحقيق
شرط املعدل التراكمي األدنى الالزم للتخرج وذلك يف حالة
نجاحه يف املواد ورسوبه يف املعدل.
 .6تختص عمادة القبول والتسجيل بإصدار وثائق التخرج.
ُ .7تمنح شهادات التخرج عند استحقاقها يف نهاية كل فصل،
ويقام حفل التخرج وفق إجراءات يقرها مجلس العمداء.
القاعدة التنفيذية للمادة البديلة
للعمي��د بعد أخذ رأي رئيس القس��م أن يواف��ق ىلع أن يد رس
الطالب مادة أو مادتين ،بديلتين ىلع األكثر عنهما ،ويعلم عمادة
القبول والتسجيل بذلك شريطة:
 . 1أن تكون املادة أو املادتان من الخطة الدراسية للطالب.
 .2أن تك��ون امل��ادة أو املادت��ان اختياري��ة غي��ر مطروح��ة أو
مطروحتي��ن أو مطروح��ة ومتعارض��ة م��ع م��ادة إجبارية أو
اختيارية.
 .3أن يك��ون تخرج الطالب متوقفا ىلع دراس��ة م��ادة إجبارية
واحدة أو مادتين اختياريتين أو إحداهما إجبارية.
 .4يج��وز أن يدرس الطالب م��ادة أو مادتي��ن بديلتين من خارج
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خطته الدراس��ية إذا كان قد أنهى قائمة متطلبات القس��م
االختيارية.
 .5يف جمي��ع األحوال ال يجوز للطالب أن يدرس أكثر من مادتين
بديلتين.
 .6يج��وز أن يدرس الطال��ب الخريج ولغايات رف��ع معدله ،مادة
بديل��ة عن مادة س��بق ان نج��ح فيها وغي��ر مطروحة يف
الجدول الدراسي لفصل تسجيله املادة.
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