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 20112011  ( لسنة( لسنة44))  فلسفة رقمفلسفة رقم  دكتوراهدكتوراهتعليمات برنامج تعليمات برنامج 

 2003( لسنة 94( من نظام رقم )10صادر بموجب املادة )

 نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك

 (1املادة )

، في جامعة اليرموك، ويعمل بها من بداية الفصل Ph.Dتسمى هذه التعليمات "تعليمات برنامج دكتوراه فلسفة .

 2010/2011 انيالثالدراس ي 

يكون للكلمات التالية، حيثما وردت في التعليمات، املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف  (2املادة )

 ذلك.

 .جامعة اليرموك الجامعة:

 .رئيس الجامعة الرئيس:

 عميد البحث العلمي والدراسات العليا. العميد:

 ات العليا.عمادة البحث العلمي والدراس العمادة:

 . إحدى كليات الجامعة الكلية:

 مجلس الدراسات العليا. املجلس:

 .القسم األكاديمي القسم:

 .برنامج الدكتوراه البرنامج:

 طالب / طالبة الدكتوراه. الطالب:

 اقاتيفاء بالقاعدة املعرفية املطلوبة للمسيطلب ألغراض ال  700مستوى أقل من أي مساق من  املساق االستدراكي:

 .االجبارية لبرنامج الدكتوراه

 

 القبول 

 (3املادة )

العمددادة، ويحددددد مجلددس العمددداء عددددد الطلبددة الدددذين  إلدددىتقدددط طلبددات االلتحددداق بالبرنددامج، علدددى نمددوذ  خددا ،  -

سدديقبلون فددي كددل برنددامج، بندداءا علددى اق ددرام مددن مجلددس القسددم ومصددادقة مددن مجلددس الكليددة وت سدديب مددن مجلددس 

 الدراسات العليا.
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 (4املادة )

 يش رط لقبول الطالب في البرنامج ما يلي: -أ 

 أن يحقق شروط مجلس التعليم العالي.  .1

يرغب في  أن تكون درجتا البكالوريوس واملاجستير في موضوع يؤهله للدراسة املتخصصة في القسم الذي  .2

 االلتحاق به وفق األسس التي يقررها القسم.

  .وفق قرارات مجلس التعليم العالي لبرنامجاجتياز متطلب اللغة املطلوب لاللتحاق با -ب 

 (5املادة )

 وفددددق تسلسدددددل معدددددال هم ال راكميدددددة فددددي درجتدددددي  -أ 
ا
تددددتم املفاضددددلة بدددددين الطلبددددة املتقددددددمين لبرنددددامج الددددددكتوراه تنافسدددديا

% مدددددن العالمدددددة 50البكددددالوريوس واملاجسدددددتير أو مدددددا يعادلهدددددا ويخصددددج للمعددددددل ال راكمدددددي فدددددي درجددددة البكدددددالوريوس 

، وتتم املفاضلة بين الجامعات وفق أسس يضعها مجلس % من العالمة30راكمي في درجة املاجستير وللمعدل ال 

 .(1) الدراسات العليا

يجوز بتوصية من مجلس القسم وت سيب من مجلس الكليدة وبقدرار مدن املجلدس إجدراء امتحدان تحريدري فدي حقدل  -ب 

% مدددددن عالمدددددة 20 تا ، ويخصدددددج لددددده التخصدددددج، ينشددددد  عدددددن قدرتددددده العلميدددددة علدددددى التحليدددددل والتعليدددددل واالسدددددت

% مدددددن العالمدددددة، وللمعددددددل ال راكمدددددي فدددددي درجدددددة 50القبدددددول. ويخصدددددج للمعددددددل ال راكمدددددي فدددددي درجدددددة البكدددددالوريوس 

 % من العالمة.30املاجستير 

يجوز باق رام من مجلس القسم وتوصية من مجلس الكلية وت سيب من املجلس، وقرار من مجلس العمداء، أن  -  

 خاصة لاللتحاق ببرنامج الدكتوراه.تتضمن الخطة الدراس
ا
 ية شروطا

، تحسب  (2) -د 
ا
 على تقدير من جامعة أخرى وظهر معدله رقما

ا
نسبة معدله ال راكمي وفق  إذا كان الطالب حاصال

 يحسب له متوسط عالمة 
ا
معيار جامعته،  ويعادل معدله بما يناظره في جامعة اليرموك، وإذا لم يظهر رقما

 رموك.تقديره في جامعة الي

 (3) (6املادة )

غُيقبل املتقدمون بقرار من العميد، بناءا على ت سيب من لجنة الدراسات العليا في القسم،  -أ  ِّ
 
 إلىالعميد القرار  وُيَبل

 أليددددة مسدددداقات 
ا
الطالددددب ومدددددير القبددددول والالددددجيل ورئدددديس القسددددم وعميددددد الكليددددة. ويشددددمل قددددرار القبددددول تحديدددددا

( ساعات معتمدة، وال يحسب أي مساق درسه 9بنجام، على أن ال تزيد عن )استدراكية على الطالب أن يدرسها 

.
ا
 استدراكيا

ا
 الطالب في مرحلة سابقة مساقا

 ل املتقدط املفصول من برنامج في جامعة اليرموك أو جامعة أخرى إذا كان فصله ألسباب تأديبية.قبَ ال يُ (4) -ب 

                                                 
1

 4/2/2019( تاريخ 4/2019/أ( بناًء على قرار مجلس العمداء رقم )5تم تعديل المادة )  
2

 (.24/2014تم تعديل املادة بناءا على قرار مجلس العمداء رقم )  
3

 26/5/2014تاريخ ب( 132/2014إضافة البنود )د+هـ( بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) تتم  
4

 13/6/2016تاريخ ب( 172/2016/ب( بموجب قرار مجلس العمداء رقم )6تم تعديل البند )  
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ومسدددددداقات اللغددددددة النجلينيددددددة بت سدددددديب مددددددن لجنددددددة يجددددددوز للعميددددددد أن يعفددددددي الطالددددددب مددددددن املسدددددداقات االسددددددتدراكية  -  

أنده درس مسداقات مكاف دة للمسدداقات ول مدن قبولده بالبرندامج إذا  بد  الدراسدات العليدا بالقسدم خدالل الفصدل األ 

 املكل  بها.

 في مساق اللغة ال  ُيعد -د 
ا
 جتاز متطلب اللغة بنجام وهو ملجل للمساق.ا إذانجلينية الطالب ناجحا

ملسدداق االسددتدراكي املعفددخ مندده خددالل الفصددل األول مددن قبولدده وترصدديد الرسددوط الدراسددية يجددوز للطالددب اددحب ا -ه 

 .املساقلذلك 

 (1)(7املادة )

بل في البرنامج ما  -أ 
ُ
يجوز بت سيب من لجنة الدراسات العليا في القسم وموافقة العميد أن ُيعادل للطالب الذي ق

لدكتوراه، التي كان قد درسها في جامعة مع رف بها بما ساعدات معتمدة من مستوى برنامج اتسع ( 9) عنال يزيد 

 يناظرها من مساقات برنامجه شريطة أن:

 أو ما يعادلهما. B% أو 80ال تقل عالمته في املساق عن  .1

 سنوات. أربعال تزيد املدة الزمنية التي أعقب  دراسته للمساقات على  .2

 ال تكون قد دخل  ضمن متطلبات درجة علمية سابقة .3

 عالمات املساقات املحاسبة في املعدل ال راكمي للطالب. ال تدخل .4

 ساعات. ( س 6) عناملحاسبة  الجباريةال يزيد عدد الساعات  .5

يجوز بت سيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية وتوصية لجنة الدراسات العليا في القسم وموافقة العميد  -ب 

من املساقات الجبارية أو االختيارية للطالب الذي  ( ا نتي عشرة ساعة معتمدة،12) عناحاساب ما ال يزيد 

 
ُ
بل في برنامج آخر في الجامعة، شريطة أن تكون هذه املساقات ضمن خطته الدراسية صِّ ف

ُ
ل من برنامج،  م ق

  -الجديدة وفق الشروط الواردة أدناه:

 أو ما يعادلهما. B% أو 80أن ال تقل عالمته في املساق عن  .1

 أربع سنوات. عنمنية على دراسته للمساقات أن ال تزيد املدة الز  .2

 تدخل عالمات املساقات املحاسبة في املعدل ال راكمي للطالب. .3

 ( تسع ساعات معتمدة.9) عنال يزيد عدد الساعات الجبارية املحاسبة  .4

 االنتقال

 (8املادة )

قرار من العميد، بناء على برنامج دكتوراه آخر في الجامعة، ب إلىيجوز أن ي تقل الطالب من برنامج دكتوراه 

ت سيب من لجنة الدراسات العليا في القسم املنتقل إليه، إذا استوفى شروط القبول في البرنامج الذي يرغب 

                                                 
1

إضافة البند )ب( بموجب قرار مجلس العمداء رقم  ت، وتم6/4/2015تاريخ ب( 12/2015جب قرار مجلس العمداء رقم )تم تعديل المادة بمو  

 11/9/2017تاريخ ب( 294/2017)
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في االنتقال إليه من حيث املعدل والتخصج وتوافر الشواغر في فصل االنتقال. ويجوز للجنة الدراسات 

( ا نتي عشرة ساعة معتمدة من املساقات التي درسها 12) عند العليا في القسم أن ت سب باحاساب ما ال يزي

ضمن خطته الدراسية في البرنامج املنتقل اليه، على أن تدخل جميع املساقات املحاسبة من البرنامج السابق 

 بَ في معدله ال راكمي  في البرنامج الجديد، ويُ 
 
ومدير طالب غ العميُد عميَد الكلية ورئيس القسم املنتقل اليه اللِّ

 بذلك، وتطبق عليه الخطة الدراسية للبرنامج املنتقل إليه سنة انتقاله. القبول والالجيل خطيا

 متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه

 (1) (9املادة )

 تحدد متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه بما يأتي: .1

%،  مدددن مسددداقات 80ن ( سددداعة معتمددددة بنجدددام وبمعددددل تراكمدددي ال يقدددل عددد36دراسدددة مدددا ال يقدددل عدددن ) -أ 

 ( وفق الخطة الدراسية املعتمدة موزعة كما يأتي:700مستوى )

 .إجبارية( ساعة معتمدة مساقات  21) -

 .( ساعة معتمدة مساقات اختيارية15)  -

بدل -ب 
ُ
  أو ق

ُ
فددي مجلددة محنمدة ويكددون ذلددك وفددق ا ليددة  األطروحددةاألقددل فددي موضدوع  علددىشددر لدده بحددث واحدد ن

  -التالية:

دد أنعلددى الطالددب  .1
ا
  أو اا م شددورا يقدددط بحث

ا
لل شددر فددي مجلددة علميددة  محنمددة ومعتمدددة ألغددراض  مقبددوال

يكددون تدداريس إرسددال البحددث لل شددر اعددد تدداريس املوافقددة علددى  أنال رقيددة فددي جامعددة اليرمددوك، ويجددب 

لجنددة الدراسددات  إلدىيرفدق الطالددب تداريس الرسددال والقبدول للبحددث  أنمخطدط الرسددالة، كمدا يجددب 

 مع كافة املراسالت ذات الصلة. العليا في القسم

 من رسالة الطالب. ايكون موضوع البحث مستخلصا  أنيجب  .2

لجنة الدراسات  إلىاملقبول لل شر ورسالة قبوله  أوعلى الطالب إرفاق نلخة من البحث امل شور  .3

ددداالعليدددا فدددي القسدددم مدددع نمدددوذ  تشدددنيل لجندددة املناقشدددة ويكدددون تشدددنيل لجندددة املناقشدددة  علدددى  متوقفا

 هذا الشرط.تحقيق 

ن يكون اسم أإن وجد على  يكون البحث مش رك التألي  مع املشرف، واملشرف املشارك أنيجوز  .4

 الطالددددب 
ا
يكددددون البحدددددث منفددددرد التددددألي  بموافقددددة خطيدددددة مددددن املشددددرف، واملشدددددرف  أن، ويجددددوز أوال

 املشارك إن وجد.

 عيةنه مستل من رسالته الجامأ إلىيشير اشكل واضح في البحث  أنعلى الطالب  .5

 طروحدده تحددوي إسددهاما أتقددديم  -  
ا
( سدداعة معتمدددة ، والنجددام فددي 18فددي عددالم املعرفددة يخصددج لهددا ) ا أصدديال

 امتحان مناقشتها.  

(، 600( سدداعات معتمدددة مددن مسددددتوى )6) عددن، يجددوز دراسددة مددا ال يزيددد أعددالهالرغم ممددا ورد فددي الفقددرتين أ،ب بدد .2

مدن لجندة الدراسدات العليدا فدي الكليدة وموافقدة العميددد، بتوصدية مدن لجندة الدراسدات العليدا فدي القسدم وت سديب 

                                                 
1

 (12/2015تم تعديل المادة بناًء على قرار مجلس العمداء رقم )  
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وتدددددخل عالمددددات املسدددداقات فددددي معدددددل الطالددددب ال راكمددددي، شددددريطة أال تكددددون قددددد دخلدددد  ضددددمن متطلبددددات درجددددة 

 علمية سابقة.

علددى الطالددب أن يبدددأ بدراسددة املسدداقات االسددتدراكية واالنتهدداء ماهددا خددالل السددنة األولددى مددن التحاقدده بالبرنددامج وال  .3

حسددددب فددددي معدلدددده ال راكمددددي، وال يسددددما للطالددددب بالددددجيل مسدددداقات مددددن خطتدددده الدراسددددية إذا لددددم يندددده دراسددددة ت

 املساقات االستدراكية بنجام. 

استنمال أية متطلبات إضافية أخرى )بما فدي ذلدك اللغدة التدي تنتدب بهدا األطروحدة(، تو د ي بهدا فدي حداالت خاصدة  .4

 نة الدراسات العليا في الكلية ويقرها املجلس.لجنة الدراسات العليا في القسم وت سب بها لج

 

 العبء الدراس ي ومدة الدراسة والتأجيل واالنسحاب

 (10املادة )

( ا  تددددا عشددددرة 12( سدددد  سدددداعات معتمدددددة، والحددددد األعلددددى )6الحددددد األدنددددخ للعددددبء الدراسددددددي فددددي الفصددددل الواحددددددد ) -أ 

( 6فددي القسدم  أن يقدل العدبء الدراسد ي عددن )سداعة. ويجدوز فدي حداالت مسددوغة وبموافقدة لجندة الدراسدات العليدا 

 ساعات معتمدة بما فيها املساقات االستدراكية. 

 ساعات معتمدة. ( س 6) في الفصل الصيفي الحد األعلى لعدد الساعات التي يدرسها الطالب -ب 

ق ال يسددما للطلبددة بالالددجيل ملسدداقات مددن خددار  الخطددة الدراسددية، أو املسدداقات االسددتدراكية التددي حددددت وفدد -  

 /أ من هذه التعليمات.6املادة 

 (11املادة )

( عشدرة فصدول دراسدية، 10الحد األعلى للمدة التي يقضيها الطالب في الجامعة للحصول على درجدة الددكتوراه ) -أ 

 وال يحسب الفصل الصيفي لهذا الغرض.

ى طلدب مدن بناءا علدبقرار من العميد،  دراسيينيجوز، في حاالت استثنائية ومسوغة، تمديد الحد األعلى فصلين  -ب 

 الطالب.

( ساعات 9لكل ) الدكتوراهمن املدة املسموم بها للحصول على درجة  األعلىالحد  إلىيضاف فصل دراس ي واحد  -  

 استدراكية يكل  الطالب بدراستها.

( سدداعات معتمدددة فمددا 9يحسددم فصددل دراسدد ي واحددد مددن الحددد األعلددى للحصددول علددى درجددة الدددكتوراه مقابددل كددل ) -د 

 (.8، 7اها الطالب وفق أحكاط املادتين )فوق، يعفخ م

 

 (1) (12املادة )

يجوز للطالب أن يؤجل دراسته مدة أقصاها  ال ة فصول دراسية متصلة أو منفصلة )باستثناء الفصل   -أ -  .1

على طلب من الطالب وت سيب لجنة الدراسات العليا في القسم على أن  الصيفي(، وذلك بقرار من العميد، بناءا 

                                                 
1

 (12/2015تم تعديل المادة بناًء على قرار مجلس العمداء رقم )  
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مدير  إلىويبلغ القرار  ك خالل األسابيع الثمانية األولى من الفصل الذي يرغب تأجيل دراسته فيه.يتم ذل

 القبول والالجيل والقسم املعني. وال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى لسنوات الدراسة.

 ال تؤجل الدراسة للطالب في الفصل الدراس ي األول الذي قبل فيه في البرنامج.  -ب

الفصددلين األول والثدداني األسددبوع السددادس مددن غددى تلددجيل الطالددب اذا لددم يدددفع الرسددوط الجامعيددة املقددررة فددي  هايددة يل  - 

 على واألسبوع الثالث من الفص
ا
 حنما

ا
 ن يحسب فصل التأجيل هذا من الحد األعلى للتأجيل.أل الصيفي ويعد مؤجال

طالب ألي فصل قبل انتهاء ف رة اللحب والضافة لذلك ال إلغاء تأجيل دراسةيجوز للعميد، بطلب من الطالب،   -د

  الفصل.

يجوز للعميد، في حاالت مسوغة، بطلب من الطالب، إلغاء تأجيل الطالب، والسمام له بالالجيل لساعات من  -هد

 لى من الفصل الصيفي.و األ  أسابيعل والثاني والخمسة و من الفصل األ  أسبوعاخالل اال نى عشر ، طروحةاأل 

 .((7,4/ /)40يحسب أي مساق درسه الطالب خالل ف رة التأجيل، باستثناء ما ورد في املادة ) ال -و

 

يسما للطالب باالنلحاب من مساقات اجل لها وإضافة مساقات جديدة خالل األسبوع األول من الفصلين  -أ -2

يم الجامعي دون أن تثب  املساقات األول والثاني، وخالل األياط الثال ة األولى من الفصل الصيفي، وذلك حسب التقو 

 التي انلحب ماها في اجله األكاديمي.

 بَ يسما للطالب باالنلحاب من مساق أو أكثر في أي وق  قبل بدء االمتحانات الاهائية في الجامعة، ويُ  -ب
 
غ العميد ل

 كلمة "م لحب". هومدير القبول والالجيل ومدرس املساق بذلك، وتثب  في اجل

ال يجددددددوز للطالددددددب االنلددددددحاب مددددددن امتحددددددان النفدددددداءة املعرفيددددددة اعددددددد بدددددددء  أعددددددالهممددددددا ورد فددددددي الفقددددددرة "ب"  علددددددى الددددددرغم - 

 االمتحانات الاهائية.

 جلسة من جلسات االمتحان. أليللطالب في حال تقدط  ملزمينُيعد االمتحان ونايجته  -د

 لعذر قهري تقبله لجنت إذا -هد
ا
من  أسبوعسات العليا في القسم والكلية خالل الدرا الم يتقدط الطالب لالمتحان  هائيا

 من االمتحان وعليه التقدط في الدورات القادمة.
ا
 تاريس عقد االمتحان ويقره العميد ُيعد الطالب م لحبا

العميد وفي حالة املوافقة تثب  في اجل الطالب   إلىيجوز للطالب أن يتقدط بطلب انلحاب من الجامعة  (1) -و

 بلغ رئيس القسم ومدير القبول والالجيل بذلك.مالحظة "م لحب" ويُ 

 

 املواظبة

 (13املادة )

%( من الساعات املقررة لكل 12.5تش رط مواظبة الطالب في جميع املساقات، وال يسما له بالتغيب أكثر من ) -أ 

 مساق.
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ري يقبله %( من الساعات املقررة ملساق ما دون عذر مرض ي معتمد أو قه12.5إذا غاب الطالب عن أكثر من ) -ب 

 في ذلك املساق، ويعطخ عالمة الحد األدنخ )
ا
 %(.50مدرس املساق يعد راسبا

%( من الساعات املقررة ملساق ما وكان الغياب اعذر مرض ي أو قهري يقبله 12.5إذا غاب الطالب عن أكثر من ) -  

%( من 25بته )املدرس يسما للطالب باالستمرار في املساق، وال يجوز أن يتجاوز الغياب بمجموعه ما نس

 من ذلك املساق. 
ا
 الساعات. وفي حالة تجاوز هذه ال سبة يعد الطالب م لحبا

يش رط في العذر املرض ي املقبول أن يكون اشهادة صادرة عن املرجع الطبي املعتمد لدى الجامعة، وعلى الطالب  -د 

 عذر. مدرس املساق خالل أسبوع من تاريس زوال ال إلىأن يقدط التقرير الطبي املطلوب 

 من جميع املساقات التي اجل لها في فصل ما، بمقتض ى الفقرة ) ( من هذه املادة،  -ه 
ا
إذا ُعد  الطالب م لحبا

تكون دراسته لذلك الفصل مؤجلة، ويثب   ذلك في اجله األكاديمي، ويدخل هذا التأجيل ضمن مدة التأجيل 

 أ( من هذه التعليمات.12/1املنصو  عليها في املادة )

ساق مسؤول عن تطبديق ما ورد في الفقرات )أ، ب،  (، وعليه تبليغ العميد ورئيس القسم ومدير مدرس امل -و 

 بذلك
ا
 القبول والالجيل خطيا

 االمتحانات

 (1) (14املادة )

 تتكون عالمة الطالب في املساق الواحد من:  -أ 

 %( من العالمة، وتشمل هذه األعمال امتحان60عالمته في أعمال الفصل ويخصج لها ) .1
ا
 واحدا

ا
 تحريريا

ا
ا

، أو عرض موضوع، أو ما شابه  على%( من العالمة 30األقل ويخصج له ) على
ا
األقل وتقارير أو بحو ا

 على. أ%( من العالمة كحد 30ويخصج لها )ذلك من نشاط، 

 %( من العالمة.40عالمته في االمتحان الاهائي، ويخصج لها ) .2

الطالب اعد تصحيحها وتلجيل عالما ها، أما  إلىالفصلية  والبحوث، وجميع األعمال ترد جميع التقارير .3

اطالع الطلبة عليها باستثناء االمتحان الاهائي ويحتفظ املدرس بجميع  أوراق االمتحانات فيتم ردها أو 

 ال تقل عن فصل دراس ي واحد.أو 
ا
َرد  للطلبة مدة

ُ
 راق االمتحانات التي لم ت

يتقدط  أنعلى الطالب فعذر قهري يقبله مدرس املساق،  أوي تغيب الطالب عن امتحان فصلي لعذر طب إذا -ب 

من تاريس انتهاء العذر  وعلى مدرس املساق عقد امتحان تعويض ي للطالب في مدة ال  أياطبالعذر خالل  ال ة 

 تتجاوز أسبوعين من تاريس  قبول العذر.

 يحسب له في العالمة الاهائية .الاهائي يوضع له )صفر( في ذلك االمتحان و  االمتحانذا تغيب الطالب عن إ -  

برأي  األخذإذا تقدط الطالب اعذر لتغيبه عن االمتحان الاهائي تقبله لجنة الدراسات العليا في الكلية اعد  -د 

دائرة القبول  إلى، ُيبلغ عميد الكلية قراره بقبول العذر وذلك خالل أسبوع من تاريس عقد االمتحان املدرس

 للطالب عالمة "غير منتمل". والالجيل ومدرس املساق ليلجل
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إذا حصل الطالب على عالمة "غير منتمل" في مساق ما، فعليه أن يتقدط لالمتحان الاهائي في املساق املذكور في  -ه 

في  من بداية الفصل التالي للفصل الذي حصل فيه على عالمة "غير منتمل"  أسابيع ستةمدة أقصاها 

 لهذا الغرض إذا  وُيعد  الفصل الصيفي  الفصلين األول والثاني وأربعة أسابيع في
ا
 دراسيا

ا
الفصل الصيفي فصال

 اجل فيه الطالب.

 

يساثنى مما ورد في البند )أ( مساقات الندوات والحلقات والبحوث واملختبرات والتصاميم الهندسية التي  -و 

من لجنة  تخصج لها ساعات معتمدة، وفي هذه الحالة تقرر لجنة الدراسات العليا في الكلية وبتوصية

 الدراسات العليا في القسم متطلبات النجام وطرق تقويم مستوى تحصيل الطالب في كل ماها.

 يساثنى مما ورد أعاله مساقات األطروحة حيث تبقخ النايجة غير منتمل لحين النجام باألطروحة -ز 

 (15املادة )

%(. وأدنخ عالمة تلجل 70ستدراكية )الحد األدنخ للنجدام في كل مسداق مددن مساقات البرنامدج واملساقات اال  -أ 

 %.50للطالب 

لجل نايجة الطالب في املساقات االستدراكية في اجله الدراس ي )ناجح أو راسب(، وال تدخل في معدله  -ب 
ُ
ت

 ال راكمي.

 (16املادة )

سم، يجوز النظر في تصويب العالمة الاهائية للمساق للطالب في أي مساق من قبل لجنة الدراسات العليا في الق -

العميد  إلىرئيس القسم، والذي يرفع التوصية  إلىبناء على طلب خطي منه، أو بمبادرة خطية من مدرس املساق 

في مدة أقصاها أسبوع اعد إعالن النتائج، لعرض األمر على املجلس، ويبلغ العميد مدير القبول والالجيل 

 بقرار املجلس خالل أسبوعين من صدوره.

 (17املادة )

 ال ة مساقات من البرنامج ألغراض رفع معدله ال راكمي. وال يجوز له إعادة  عنادة دراسة ما ال يزيد للطالب إع -أ 

 % فأكثر.80دراسة أي مساق حصل فيه على عالمة 

ال يجوز للطالب إعادة دراسة املساق الواحد أكثر من مرة واحدة، وتحسب له العالمة األعلى ألغراض احاساب  -ب 

 املعدل ال راكمي.

الة دراسة الطالب ملساق اختياري اسبب رسوبه في مساق اختياري آخر، أو لرفع معدله ال راكمي، تحسب في ح -  

 احاساب املعدل ال راكمي. العالمة األعلى ألغراض
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  امتحان الكفاءة املعرفية في حقل التخصص

 (18املادة )

وال ُيلجل الطالب لهذا االمتحان أو يعقد امتحان النفاءة املعرفية في حقل التخصج واملعارف املتصلة به، (1) -أ 

( 9( ساعة اجبارية و )21بحيث يشمل ) ،( ساعة معتمدة من خطته الدراسية30)يتقدط له إال اعد إ هاء دراسة 

 قياس ما يلي: إلى%، ويهدف االمتحان 80وبمعدل تراكمي ال يقل عن  ساعات اختيارية، 

 فهم الطالب ألساسيات تخصصه. -

 النقدي والتحليلي للقضايا املتعلقة بالتخصج.القدرة على التفنير  -

 القدرة على االبتكار والبداع في حل املشنالت النظرية والعملية املتعلقة بالتخصج. -

 .األقل على( ساعات 3يتكون امتحان النفاءة املعرفية من ورقتين في يومين مدة كل ماهما ) -ب 

حيحها على من في رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك من تقتصر عملية إعداد امتحانات النفاءة املعرفية وتص (2) -  

 مالك الجامعة. 

 (19املادة )

إذا رسدددب الطالدددب فدددي امتحدددان النفددداءة املعرفيدددة يمننددده التقددددط لهدددذا االمتحدددان مدددرة  انيدددة، وإذا لدددم يدددن ح فدددي املدددرة  -أ 

 الثانية يفصل من البرنامج.

داديمي فددي كددل مددرة يتقدددط فيهددا تثبدد  نايجددة الطالددب فددي امتحددان النفدداءة املعرفيددة )ندداجح( أو ) -ب  راسددب( فددي اددجله األكد

 لالمتحان.

لفصدلين األول والثداني ويجدوز عقدده الحادي عشر مدن اخالل األسبوع  مرة واحدة يعقد امتحدان النفاءة املعرفيدة -  

 لفصل الصيفي .امن  السادس األسبوعمرة واحدة  في 

 اإلنذار وفقد املقعد والفصل

 (20املادة )

 الحاالت ا تية: ينذر الطالب في

وفي حالة  .إذا رسب في مساق واحد خالل مدة دراسته، ويرفع النذار اعد إعادة دراسة ذلك املساق بنجام -أ 

 عنه.
ا
 الرسوب في مساق اختياري يرفع النذار اعد النجام في ذلك املساق، أو في مساق اختياري آخر بديال

الة أن يزيل مفعول النذار في مدة أقصاها فصالن %، وعليه في هذه الح80إذا نقج معدله ال راكمي عن  -ب 

 %.80دراسيان اعد الفصل الذي نقج فيه معدله ال راكمي عن 

 (21املادة )

 يفقد الطالب مقعده في البرنامج في الحاالت ا تية: -أ 

 من جميع املساقات التي اجل فيها في الفصل األول من دراسته.  .1
ا
 إذا انلحب أو ُعد  م لحبا

 /أ(.12ل لفصل ما ولم يؤجل ذلك الفصل وفق املادة )اذا لم يلج .2
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إذا لم يلجل لفصل ما، أو انلحب من جميع املساقات امللجل لها في ذلك الفصل اعد اسانفاده ملدة  .3

 أ(.12/1التأجيل املنصو  عليها في املادة )

ه بما فيه الفصل إذا رسب الطالب في البرنامج التأهيلي في الفصل األول من قبوله والفصل الذي يلي(1) .4

 الصيفي.

 للفقرة ) -ب 
ا
 للفقرة )أ( أعاله، أو الذي انلحب من الجامعة وفقا

ا
( من و/2يجوز للطالب الذي فقد مقعده وفقا

، يحتفظ الجله الدراس ي وفق  نفسه البرنامج في ( أن يتقدط بطلب جديد للقبول. وفي حالة قبوله12املادة )

وتحسب مدة الدراسة السابقة والتأجيل ضمن الحد األعلى  الخطة الدراسية املعمول بها عند عودته،

أربع  عنالدراسة  عن   تزيد مدة انقطاعهأالي للطالب لسنوات التخر ، ويش رط الحاساب اللجل األكاديم

 سنوات.

انلددحب مددن الجامعدددة أو فقددد مقعددده فدددي الدراسددة وقبددل فدددي برنددامج آخددر مدددا ال  الدددذييجددوز أن يحاسددب للطالددب (2) -  

( ساعات من املساقات التي درسها فدي البرندامج السدابقل علدى أن تكدون مدن خطتده الدراسدية الجديددة، 9)يزيد عن 

وأن ال يكدون قدد مضد ى علدى دراسدتها أكثدر مدن أربددع سدنوات وتددخل جميدع املسداقات املحاسدبة فدي معدلده ال راكمددي، 

 ة.( ساعات فأكثر من الحد األعلى للدراس9ويحسم فصل دراس ي واحد مقابل كل )

 (3)(22املادة )

 البرنامج نفسه في الحاالت ا تية: إلىيفصل الطالب من البرنامج وال يحق له العودة  -

 ، وال يحسب الفصل الصيفي ماها.فصلين متتاليين%( في 80معدله ال راكمي عن ) قل  إذا (4) .1

ل راكمي عن وقل  معدله ا ،إذا رسب في أي مساقين من الخطة الدراسية للبرنامج طيلة مدة دراسته .2

(80.)% 

 .%(80وقل  معدله ال راكمي عن ) ،إذا رسب في املساق الواحد مرتين باستثناء املساقات االستدراكية .3

 إذا رسب في امتحان النفاءة املعرفية مرتين. .4

 إذا رسب في مناقشة األطروحة. .5

 /أ(.11في املادة ) إذا لم ُيتم بنجام متطلبات الحصول على الدكتوراه ضمن الحد األعلى للمدة املحددة .6

وجب فصله بمقتض ى األنظمة والتعليمات املعمول بها في الجامعة. .7
ُ
 إذا ارتنب مخالفة ت

 

 (5) (23املادة )

، يسما 
ا
صل أكاديميا

ُ
 لنج املادة )للطالب الذي ف

ا
( بدراسة فصل دراس ي واحد، دراسة خاصة )لتصويب 22/1اسانادا

 لهذا الغرض، وفق الشروط التالية:وضعه األكاديمي(، ويعتبر الفصل الصيفي ف
ا
 دراسيا

ا
 صال

 %(.79أن ال يقل معدله ال راكمي عن ) -
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 أن يدفع الطالب ضع  الرسوط املقررة للساعات. -

 أن يدخل الفصل الذي درسه الطالب دراسة خاصة ضمن الحد األعلى لسنوات التخر . -

 اإلشراف

 (24املادة )

د نجاحده فدي امتحدان النفداءة املعرفيدة، والنجدام فدي أيدة مسداقات يسما للطالب بأن يلجل أطروحة الدكتوراه اع -

 استدراكية  تطلب منه.

 (1) (25املادة )

رئدديس القسددم يتضددمن عنددوان أطروحتدده ومشددروعها واسددم عضددو هي ددة التدددريس الددذي  إلددىيتقدددط الطالددب بطلددب  -أ 

 يرغب في الشراف عليه، وموافقة املشرف املق رم على مشروع األطروحة.

الدراسددددات العليددددا فددددي عضدددداء لجنددددة أحددددد أيحضددددرها طالددددب مشددددروع أطروحتدددده فددددي مناقشددددة علنيددددة مفتوحددددة دط اليقدددد -ب 

التددددددددريس مدددددددن ذوي عضدددددداء هي دددددددة أوا ندددددددان مدددددددن  ،(ان وجددددددد)واملشدددددددرف املشدددددددارك  ،واملشددددددرف  ،قدددددددلألالقسددددددم علدددددددى ا

وتحددددد لجندددة  ،عليدددادراسدددات لدددى حضدددور طلبددة إضدددافة ل با ،االختصددا  تعياهمدددا لجندددة الدراسدددات العليدددا فددي القسدددم

 .الدراسات العليا موعد املناقشة

يقدوط الطالددب بدءجراء التعددديالت الالزمددة علدى مشددروع أطروحتده فددي ضددوء املناقشدة العلنيددة وبالت سديق مددع املشددرف  -  

نجاز التعديالت وبعد ذلك رفعه إلقسم للتأكد من لجنة الدراسات العليا في ا إلىاملق رم،  م يقدمه بصورة  هائية 

 مخاطبة العميد التخاذ القرار املناسب. للجنة الدراسات العليا في الكلية للمصادقة عليه ومن  م

 بأصالة املشروع وتقيده باألمانة العلمية. -د 
ا
 يرفق الطالب مع مشروع أطروحته إقرارا

 (2) (26املادة )

يصدر العميد، بناءا على  ت سيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية وتوصية من لجنة الدراسات العليا في  -أ 

 يتضمن تعيين ا
ا
ملشرف، واملشرف املشارك إن وجد، وإقرار عنوان األطروحة ومشروعها، ويبلغ القسم، قرارا

 املشرف ورئيس القسم وعميد الكلية املعني ومدير القبول والالجيل. إلىالعميد القرار 

مشارك في الجامعة ويراعى  أستاذ أويش رط في املشرف أن يكون من أعضاء هي ة التدريس ممن هم برتبة أستاذ  -ب 

 ه  التخصج الدقيق أو إنتاجه العلمي في موضوع األطروحة.في اختيار 

ن لجنة الدراسات العليا في يجوز عند الضرورة،  بت سيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية وبتوصية م -  

 ، أن يتولى الشراف املحاضر املتفرغ ممن هو في رتبة/ راتب أستاذ أو أستاذ مشارك.القسم

ا. ال يجوز تعيين األستاذ الز  -د 
ا
 ائر، أو عضو هي ة التدريس الذي يقض ي إجازة تفرغ علمي في جامعة اليرموك مشرف

يجوز إدخال اعض التعديالت على عنوان األطروحة ومشروعها، إذا اقتض  ظروف البحث ذلك. ويتم التعديل  -ه 

 بالطريقة التي أقر بها العنوان واملشروع.
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من لجنة الدراسات العليا في القسم وباق رام من  وبتوصيةيجوز بت سيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية  -و 

 ممن تنطبق عليه شروط املشرف.
ا
 مشاركا

ا
 املشرف تعيين عضو هي ة تدريس آخر مشرفا

 يجوز في حاالت مسوغة، تعيين املشرف املشارك من خار  الجامعة ممن تتوافر فيه شروط الشراف. -ز 

، داخل األردن ريس في القسم الحاصلين على إجازةهي ة التدتعيين مشرف من أعضاء  استثنائيةيجوز لظروف  -م 

 ممن تتوافر فيه شروط الشراف  

 يجوز في حاالت مسوغة تعيين املشرف من خار  الجامعة في البرامج املش ركة مع جامعات أخرى. -ط 

سن يجوز للرئيس، وحسب األصول، تكلي  عضو هي ة التدريس الذي انته  خدمته في الجامعة لبلوغه (1) -ي 

 عنالسبعين، تدريس مساقات، والشراف على رسائل املاجستير و/أو الدكتوراه، شريطة أن ال يزيد التكلي  

% من أجور املحاضرين 150 عن( س  ساعات معتمدة، وذلك مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس، ال تزيد 6)

 غير املتفرغين.

  :ر فيه الشروط التالية/ي( أعاله أن تتواف25يش رط في من يكل  في املادة ) -ك 

  .أن يتقدط بطلب خطي -

 للقيداط باملهداط التدي يكلد  بهدا وذلدك بنداء علدى تقريدر مدن اللجندة الطبيدة التدي تعتمددها  -
ا
 حدحيا

ا
أن يكون الئقدا

 الجامعة

 .أن يكون قد مض ى على تعيينه في الجامعة مدة ال تقل عن عشرين سنة -

ين أن يكون برتبة أستاذ وأن يتوافر لديه في آخر خمس يش رط في عضو هي ة التدريس الذي بلغ سن السبع -ل 

 سنوات أي مما يلي:

مددا ال يقددل عددن بحثددين م شددورين أو مقبددولين لل شددر فددي تخصصدده فددي مجددالت علميدده محنمددة علددى أن يكددون  -

.
ا
 لل شر في مجلة مصنفة عامليا

ا
 أو مقبوال

ا
 أحد البحثين م شورا

 كتابان محنمان في مجال التخصج. -

. مجال التخصج وبحث م شور أو مقبول  كتاب محنم في -
ا
 لل شر في مجلة مصنفة عامليا

 .أن ال تكون قد أوقع  عليه أية عقوبة خالل آخر عشر سنوات قضاها في عضوية الهي ة التدريسية -ط 

  -ن 
ا
 لجنة الدراسات العليا في القسم ويرفع إلىيقدط املشرف على رسالة الطالب في  هاية كل فصل دراس ي تقريرا

يشرم فيه مدى تقدط الطالب في إنجاز مشروع أطروحته، وُيعلم الطالب بذلك من خالل موقعه للعميد، 

. إذامن بداية الفصل التالي  أسبوعانااللن روني في موعد أقصاه 
ا
 كان التقرير سلبيا

 (27املادة )

ن به بناءا على طلب من لظروف خاصة استثنائية باألسلوب الذي عي أو املشرف املشارك )إن وجد (يجوز تغيير املشرف 

 الطالب أو املشرف.
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 (1)(28املادة )

تحسددب للمشددرف سدداعة معتمدددة واحدددة ضددمن العددبء التدريفدد ي لدده عددن إشددرافه علددى كددل طالددب ابتددداءا مددن تدداريس تعييندده 

، علددى أال تزيددد عدددد الفصددول التددي تحسددب للمشددرف عددن  ال ددة فصددول، وفددي حالددة وجددود مشددرف مشددارك تحسددب 
ا
مشددرفا

 لكل ماهما، ويحسب الفصل الصيفي نص  فصل دراس ي لهذا الغرض.نص  ساعة 

 (2) (29املادة )

للمجلددس، بندداءا علددى ت سدديب مددن لجنددة الدراسددات العليددا فددي الكليددة وتوصددية مددن لجنددة الدراسددات العليددا فددي القسددم،  -أ 

ازة بدون راتب( املوافقة على أن يستمر عضو هي ة التدريس الحاصل على إجازة )تفرغ علمي، إعارة، انتداب، إج

الطالددددب أو  أطروحددددةداخددددل األردن، أو الددددذي انتهدددد  خدمتدددده فددددي الجامعددددة لبلددددوغ السددددن القددددانوني  فددددي الشددددراف علددددى 

، وأن تراعددى 
ا
املشدداركة فددي الشددراف عليهددا، علددى أن يكددون قددد مضدد ى فصددل دراسدد ي واحددد فددي األقددل علددى تعييندده مشددرفا

 مصلحة الطالب في هذه الحالة.

عضددو هي ددة التدددريس الحاصددل علددى إجددازة خددار  الددبالد )تفددرغ علمددي، إعددارة، ملجلددس أن يسددتمر بموافقددة ايجددوز (3) -ب 

الشدددراف )املشددداركة بالشدددراف( أو االسدددتمرار بالشدددراف )االسدددتمرار باملشددداركة بالشدددراف( بانتدددداب، بددددون راتدددب( 

من لجنة الدراسات العليا في توصية و   بناء على ت سيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية على أطروحة الطالب

 .القسم

 

 (30املادة )

 يكون الحد األعلى لعدد الرسائل التي يحق للمشرف الشراف عليها في وق  واحد كما يأتي: -أ 

 س   .1
ا
 .أطروحات إذا كان أستاذا

.ربع أ .2
ا
 مشاركا

ا
 أطروحات إذا كان أستاذا

ا في وق  واحد على رسائل املاجستير أو ينطبق الحد األعلى لعدد األطروحات التي يحق للمشرف الشراف عليه -ب 

 أطروحات الدكتوراه أو الجمع بياهما.

 مناقشة األطروحة

 (4) (31املادة )

 أ، على أن تتوافر فيها األصالة، و عد الطالب أطروحته بلغة سليمة ومنهجية علميةيُ  -أ 
ا
 علميا

ا
ن تحوي إنجازا

 في تعميق املعرفة في ميدان تخصصه، وأن ال تكون 
ا
 مخالفة لألمانة العلمية وإسهاما

ت سيب لجنة الدراسات العليا في الكلية وتوصية لجنة الدراسات العليا في القسم  بناءا علىيعين العميد،  (5) -ب 

 واملشرف املشارك )إن 
ا
واق رام مشرف الطالب لجنة ملناقشة أطروحة الدكتوراه تتكون من مشرف الطالب رئيسا
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من الجامعة ممن تنطبق عليهم شروط  ا نان لفي موضوع األطروحة  من ذوي االختصا أعضاء و ال ةوجد(، 

ممن تتوفر فيهم الشروط  ذوي العالقة في موضوع األطروحة من خار  الجامعة من الثالثالشراف، والعضو 

 وفق ال رتيب ا تي: املطلوبة للمشرف املنصو  عليها في هذه التعليمات،

 بجاهزيدددة األطروحددددة  .1
ا
 وذلددددك حسدددب الخطددددة املعتمددددة للرسددددالة، ووفدددق النمددددوذ  يعدددد املشدددرف تقريددددرا

ا
علميدددا

 . املعد لهذه الغاية

يق ددرم املشددرف قائمددة بأسددماء أربعددة أعضدداء هي ددة تدددريس متخصصددين مددن داخددل الجامعددة و ال ددة أعضدداء  .2

 من خارجها وفق النموذ  املعد لهذه الغاية.

 .يتولى رئيس اللجنة إدارة النقاش وتنظيمه بين األعضاء .3

انتهاء الطالب من إعداد أطروحته وطباعتها، حسب الدليل املعتمد من عمادة البحث العلمي والدراسات اعد  -ج 

 ماها اعدد أعضاء لجنة 
ا
العليا، واملواصفات املنصو  عليها في هذه التعليمات، يرفع نلخة ماها للعميد ونلخا

 .من موعد املناقشةعلى األقل  بل شهر أعضاء اللجنة، وذلك ق إلىاملشرف الذي يقوط بءرسالها  إلىاملناقشة 

يجوز في حاالت مسوغة أن يكون أحد أعضاء لجنة املناقشة من ذوي الخبرة املمينة في ميدان التخصج من  -د 

 خارجها اغض النظر عن الدرجة والرتبة العلمية . أوداخل الجامعة 

 (2)(1) (32املادة )

 للمناقشة العلنية لألطروحة، ب -أ 
ا
ناءا على ت سيب من لجنة الدراسات العليا في القسم واق رام يحدد العميد موعدا

املشرف، اعد أن يكون الطالب قد أنهى جميع املتطلبات األخرى للدكتوراه، ومض ى على تلجيله لألطروحة ما ال 

 أ(. /25أشهر من إقرار عنوان األطروحة وفق املادة )  مانية( 8يقل عن )

ن ال تقل املدة بين تسليم أاللجنة وموعد املناقشة عن شهر، و نيل يجب أن ال تقل املدة ما بين قرار تش -ب 

 ألعضاء اللجنة وموعد املناقشة عن أسبوعين . األطروحة

يجوز في حاالت مسوغة بقرار من العميد، وبناء على ت سيب من لجنة الدراسات العليا في القسم، تغيير    -ج 

 عضو/أعضاء لجنة املناقشة.

 

شهور املنصو  عليها في الفقرة ) أ ( من هذه املادة إال إذا  الثمانيةضمن مدة  ال يحسب الفصل الصيفي من -د 

 في ذلك الفصل.
ا
 كان الطالب ملجال

 (33املادة )

 تكون إجراءات املناقشة كما يأتي: -

 لألطروحة أماط اللجنة، ويقوط رئيس اللجنة بءدارة املناقشة اعد ذلك. -أ 
ا
 يعرض الطالب ملخصا

 أ(./30عضاء مراعية ما ورد في املادة )ارها باألغلبية اعد انتهاء املناقشة والتداول بين األ تتخذ لجنة املناقشة قر  -ب 

 . يعلن رئيس اللجنة قرارها في قاعة املناقشة بحضور أعضاء اللجنة والطالب -  
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 تقرر اللجنة بأغلبية أعضائها إحدى النتائج ا تية:  (1) -د 

 "ناجح" .1

ة علددى الطالددب إجددراء التعددديالت املطلوبددة وتسددليم رسددالته فددي وفددي هددذه الحالدد "ناااجح مااد تعااديفت طفيفااة" .2

مدددة ال تقددل عددن أسددبوعين مددن تدداريس املناقشددة، مددع إرفدداق تقريددر مددن أعضدداء اللجنددة يفيددد بددءجراء التعددديالت 

 املطلوبة.

وفددي هدذه الحالدة علددى الطالدب إجدراء أيددة تعدديالت تراهدا اللجنددة ضدرورية علددى  "نااجح ماد تعااديفت جو"ر اة" .3

، وأقصداها  هايدة الفصدل الدراسد ي التدالي اعدد تداريس املناقشدة، وإال يعدد  ال دة شدهور روحة، في مدة أدناها األط

. وال يحسدددددب الفصدددددل املمندددددوم لتعدددددديل األطروحدددددة مدددددن ضدددددمن الحدددددد األعلدددددى للمددددددة املسدددددموم بهدددددا لنيدددددل 
ا
راسدددددبا

 .الدرجة، وال يحسب الفصل الصيفي لهذه الغاية

 "راسب" .4

 من أعضائها رئيس اللجنة القر  يرفع -ه 
ا
رئيس القسم لرفعه للعميد، وعميد الكلية، ومدير القبول  إلىار موقعا

 والالجيل.

 إذا قررت اللجنة إجراء تعديالت على األ  -و 
ا
 إلىطروحة، تجتمع اعد إجرائها للتأكد ماها. ويقدط رئيس اللجنة تقريرا

 من جميع األعضاء مع مراعاة اتخاذ القرا
ا
 ر باألغلبية.رئيس القسم بالنايجة موقعا

  مواصفات األطروحة

  (34املادة )

تنتددب أطروحددة الدددكتوراه باللغددة العربيددة، ويرفددق بهددا ملخصددان، أحدددهما باللغددة العربيددة، وا خددر بلغددة أجنبيددة، بحيددث ال 

األطروحدددة أربعمائددة كلمددة. أمددا فددي األقسدداط التددي تسددتعمل فيهددا لغددة أجنبيددة للتدددريس، فتنتددب  عددنيزيددد أي مددن امللخصددين 

 أربعمائة كلمة. عنربعمائة كلمة بتلك اللغة ، ويرفق بها ملخج واضح باللغة العربية ال يزيد أوملخج لها ال يزيد على 

 (35املادة )

عده العمادة باللغة العربية بحيث يشمل ما يأتي: -أ 
ُ
 تكون صفحة العنوان وفق نموذ  ت

 عنوان األطروحة. .1

 في الجامعة. .2
ا
 اسم الطالب كما هو ملجل رسميا

 اسم املشرف/ املشرفين. .3

4.  
ا
 ملتطلبات درجة دكتوراه فلسفة في تخصج........في جامعة اليرموك. قدم  هذه األطروحة استنماال

 أسماء أعضاء لجنة املناقشة ورتبهم األكاديمية. .5

 تاريس املناقشة. .6

عد صفحة مما لة ملا ورد في الفقرة )أ( أعاله باللغة النجلينية تذكر فيها العبارة ا  -ب 
ُ
 تية:ت
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A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of 

Philosophy منتوبة بها.  طروحة، أو ما يقابلها بأي لغة أجنبية أخرى إذا كان  األ 

 

 (36املادة )

 (.A4تقدط األطروحة مطبوعة على ورق كوارتو ) -أ 

ونص ، إذا كان  األطروحة منتوبة باللغة العربية، ومسافتان إذا كان  األطروحة ي رك بين السطرين مسافة  -ب 

 باللغة النجلينية.

( سم على يمين الصفحة في ال لخ العربية، وعلى يسارها في ال لخ املنتوبة بلغة 3.5ي رك هامش مقداره ) -  

 سم. 2.5أجنبية، وتكون كل من الهوامش األخرى 

  -د 
ا
 موحدا

ا
على طلبة الدراسات العليا فيه وفق دليل يعمم بال سبة لتنظيم أجزاء األطروحة،و  يابع القسم أسلوبا

 .تعده العمادة لهذا الغرض

 (37املادة )

 أو أيدة موضدوعات أخدرى، مدن ندوع ينفدل لهدا  -
ا
تكون املواد املستعملة، فدي حالدة تضدمين األطروحدة خدرائط أو صدورا

  لخ.البقاء بحالة جيدة، وأن تكون متما لة في جميع ال

 (38املادة )

فدددي القسدددم، ويدددودع فدددي منتبدددة الجامعدددة نلدددخة ورقيدددة وأخدددرى إلن رونيدددة علدددى  طروحدددةيدددودع الطالدددب نلدددخة مدددن األ  -

د العمددادة ب لددخة إلن رونيددة علددى قددر  ، تكددون  ددي أصددل ال لددخة الورقيددة. pdfقددر  مدددمج بصدديغة ملدد   وتددزو 

 مدمج.

 منح الدرجة

 (39املادة )

قرار من مجلس العمداء بناءا على ت سيب مجلس الدراسات العليا، وتوصية مجلس تمنا درجة دكتوراه فلسفة ب -

 الكلية، واق رام مجلس القسم اعد اسايفاء الشروط ا تية:

 إتماط جميع املتطلبات املذكورة في األنظمة والتعليمات املعمول بها في الجامعة.  -أ 

 تماط إجراءات التخر  العامة في الجامعة.إ -ب 

 (40املادة )

( من نظاط 8اعى، عند تألي  لجنددة الدراسات العليا، في كل من الكلية والقسم بموجب الفقرة )أ( من املادة )تر  -

نظاط الدراسات العليا في جامعة اليرموك، الرتبة األعلى في اختيار أعضاء هاتين  – 2003( لسنة 94رقم )

 اللجنتين وتكافؤ الفر  بين من هم برتبة أستاذ.
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 العليا وصفحياتهالجان الدراسات 

 (1) (41املادة )

 تتولى لجنة الدراسات العليا في القسم، الصالحيات ا تية:

النظر في طلبات املتقدمين لاللتحاق بالدراسات العليا في القسم، وتحديد املساقات االستدراكية للطلبة في  -أ 

 ( من هذه التعليمات.5، 4دة )القسم والتوصية للجنة الدراسات العليا في الكلية بقبول الطالب وفق املا

لجنة الدراسات العليا في  إلىتنظيم امتحان النفاءة املعرفية والشراف على إجرائه، وإقرار النايجة، وإبالغها  -ب 

 ومدير القبول والالجيل. الكلية والعميد

 لجنة الدراسات العليا في الكلية بما يأتي: إلىالتوصية  -  

 طروحة.قرار مشروع األ إ .1

 املشارك إن وجد. املشرفو ف تعيين املشر  .2

 تعيين أعضاء لجان املناقشة. .3

 احاساب املساقات االستدراكية للطلبة. .4

 -العميد بما يأتي: إلىالت سيب  -د 

 خططهم خار  الجامعة. فيالسمام للطلبة في حاالت استثنائية بدراسة املساقات االستدراكية املقررة  .1

 ت .( من هذه التعلميا8االنتقال وفق احكاط املادة ) .2

 مور اخرى تتصل بالدراسات العليا يفوضها مجلس القسم بها.أأية  .3

ى أن ( ساعات معتمدة خار  الجامعة، عل3) عنلسمام للطالب في حاالت استثنائية بدراسة ما ال يزيد ا .4

 جبارية في خطته الدراسية.  ال تكون من ضمن املساقات ال 

 (2) (42املادة )

 لكلية الصالحيات ا تية:تتولى لجنة الدراسات العليا في ا

 الت سيق بين األقساط املختلفة في الكلية اشأن الدراسات العليا. -أ 

 الت سيب للمجلس اعدد الطلبة املق رم قبولهم. -ب 

 للمادة )إسس أالت سيب للمجلس بوضع  -  
ا
 ( من هذه التعليمات.5ضافية للقبول اسانادا

 -الت سيب للعميد بما يأتي: -د 

 طروحة.قرار مشروع األ إ .1

 ن املشرف و املشرف املشارك إن وجد.تعيي .2

 تعيين أعضاء لجان املناقشة. .3

 ( من هذه التعليمات.5، 4الت سيب للعميد بقبول الطالب وفق املادة ) .4

 قرار املساقات االستدراكية للطلبة والت سيب بها للعميد.إ .5

 أية أمور أخرى تتعلق بالدراسات العليا يفوضها مجلس الكلية إليها. -ه 
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 (24/2014تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )  
2

 (24/2014تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )  
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 الجرايات

 (43ادة )امل

 فددددي موازنددددة العمددددادة للجرايددددات، التددددي تمددددنا للمتفددددوقين مددددن طلبددددة الدراسددددات العليددددا فدددددي 
ا
يخصددددج مجلددددس الجامعددددة مبلغددددا

 والكليات.الجامعة، وبناءا على ت سيب املجلس في ضوء توصيات مجالس األقساط 

 (44املادة )

 تتكون موازنة الجرايات مما يأتي:

 بناءا على ت سيب مجلس الدراسات العليا. املبالغ التي يخصصها مجلس الجامعة .1

 الهبات والتبرعات والوقفيات التي تقبلها الجامعة. .2

  ( 45املادة )

 العمادة وفق نموذ  معد لهذا الغرض. إلىتقدط طلبات الحصول على الجرايات  -أ 

ا اعدددد الجرايددات تددزود األقسدداط األكاديميددة التددي فيهددا بددرامج دراسددات عليددا عمددادة البحددث العلمددي والدراسددات العليدد -ب 

التي يحتا  إليها القسم قبل بدء الفصل الدراس ي، ويعرض العدد على مجلدس الدراسدات العليدا ملناقشدته وإقدراره 

 حسب المكانات املادية املتوافرة للجرايات في ذلك الفصل.

 (46املادة )

 يسية والبحثية لألقساط.تمنا الجراية بقرار من املجلس بناءا على ت سيب مجلس القسم لسد الحاجات التدر  -أ 

 يراعى في منا الجراية مدى تفوق الطالب وأهليته للبحث العلمي. -ب 

 (1) (47املادة )

، وإعفددداء الطالدددب مدددن نصددد  رسدددوط الالدددجيل، ورسدددوط  .1
ا
 شدددهريا

ا
 قددددره مائدددة وخمسدددون ديندددارا

ا
تشدددمل الجرايدددة مبلغدددا

 ( من هذه التعليمات.48عاة املادة )الساعات املعتمدة التي يجتازها الطالب بنجام في فصل الجراية مع مرا

 ( سدددداعات نايجددددة لسددددقاطه مددددادة مددددا مددددن اددددجله اعددددد منحدددده الجرايددددة،6نقددددج العددددبء الدراسدددد ي للطالددددب عددددن ) إذا .2

يدفع له مبلغ
ُ
 بدل األعباء التدريسية التي قاط150قدره ) ف

ا
 شهريا

ا
 بها. (  مائة وخمسون دينارا

نايجدة رسدوبه فدي مدادة مدا  هايدة الفصدل الدذي مدنا بده الجرايدة، ( ساعات 6إذا نقج العبء الدراس ي للطالب عن ) .3

 ( مائة وخمسون دينارا شهريا بدل األعباء الشهرية التي قاط بها.150قدره ) فُيدفع له مبلغ 

( سدداعات مددن اددجله الدراسدد ي ون ددح فددي مددادة دراسددية واحدددة ورسددب فددي مددادة دراسددية أخددرى، 9إذا اددجل الطالددب ) .4

( 150املتبقيددة، فُيدددفع لدده نصدد  رسددوط السدداعات للمددادة التددي ن ددح بهددا، ويدددفع لدده مبلددغ ) وأسدقط املددادة الدراسددية

 مائة وخمسون دينارا شهريا بدل األعباء الشهرية التي قاط بها.

( مائدددة 150إذا رسدددب الطالدددب فدددي جميدددع املدددواد التدددي ادددجلها فدددي الفصدددل الدددذي ُمدددنا فيددده الجرايدددة، فُيددددفع لددده مبلدددغ ) .5

 بدل األعباء الشهرية التي قاط بها. وخمسون دينارا شهريا
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 11/9/2017تاريخ ب 294/2017( بموجب قرار مجلس العمداء رقم )7ولغاية  3إضافة البنود ) تتم  
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 إذا أسقط الطالب جميع املواد التي اجلها في الفصل الذي ُمنا فيه الجراية فاسقط منه امتيازات الجراية. .6

صدرف لده ( ساعات خالل الفصدل الدذي ُمدنا فيده الجرايدة فيُ 3( ساعات دراسية،  م أضاف )9إذا اجل الطالب ) .7

 ( ساعات دراسية فقط.9عن )

 (48دة )املا

، ويمنن تجديدها بالطريقة السابقة نفسها، على أن ال تزيد املدة 
ا
وال يعد  ستة فصول دراسية، عنتمنا الجراية فصليا

 لهذه الغاية
ا
 .الفصل الصيفي فصال

 (49املادة )

 يش رط في الطالب الذي يتقدط بطلب الحصول على جراية ما يأتي:

 .  ( ساعات9معتمدة، وال يزيد على ) ( س  ساعات6أن ال يقل عبؤه الدراس ي عن ) -أ 

 %(.88أن ال يقل معدله ال راكمي عن ) -ب 

 على منحة أو اعثة دراسية أخرى سواء من داخل الجامعة أو خارجها، إال إذا كان   -  
ا
أن ال يكون حاصال

 يعادل
ا
 مخصصات املنحة أو البعثة أقل من مخصصات الجراية. وفي هذه الحالة يجوز أن يمنا الطالب مبلغا

 من الساعات تعادل املبلغ الذي يتقاضاه.
ا
 الفرق بياهما، على أن يعمل في القسم عددا

تمنا الجراية على أساس تنافف ي وفق املعدل ال راكمي للطلبة في كل تخصج، على أن يكون الطالب قد أنهى  -د 

يجوز للمجلس ة لهذه الغاية.و ( ساعات من خطته بنجام، وال تحسب املساقات االستدراكي6ما ال يقل عن )

خرى للمفاضلة تتعلق اعدد الساعات التي درسها الطالب بنجام من خطته الدراسية وعدد أسس أوضع 

 الجرايات التي حصل عليها سابقا. 

يجوز للمجلس في حاالت استثنائية، وفي ضوء حاجة القسم، منا جرايات لطلبة تقل معدال هم ال راكمية  -ه 

تقل عدد الساعات املقطوعة عما أعاله أو  و )ب(  (لجل لها عما ورد في )أوالحد األدنخ للساعات املعتمدة امل

 ، بت سيب من مجلس القسم .ورد في الفقرة )د(

 (1) (50املادة )

ا( سددداعة 15يل دددنط الطالدددب الدددذي يتقاضددد ى جرايدددة بالعمدددل فدددي القسدددم ) -أ   فدددي التددددريس ، ويمندددن أن يخصدددج أسدددبوعيا

 أو إشراف على مختبرات.( ساعات تدريس 9) عنما ال يزيد  للطالب

 

 تلغى الجراية في الحالتين ا تيتين:  -ب 

( ساعات  مع مراعاة ما ورد في املادة 9عدد الساعات املعتمدة امللجل لها من خطته الدراسية على ) زادإذا  .1

 /هد( من التعليمات.48)

 ا بالقسم.إذا انقطع الطالب عن العمل بالجراية بطلب منه، أو بقرار من لجنة الدراسات العلي .2
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 (12/2015لمادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )تم تعديل ا  
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 (51املادة )

يعتبددددر حسدددداب الطالددددب الخدددددا  علددددى موقددددع الجامعددددة ولوحدددددات العالنددددات فددددي الكليددددات واألقسددددداط والعمددددادات  ددددي املواقدددددع 

املعتمددددة لتبليدددغ الطالدددب بدددأي قدددرارات تخصددده ) فقددددان املقعدددد  الفصدددل  الوضدددع تحددد  املراقبدددة........الخ(  وال يجدددوز لددده أن 

 يحتج اعدط إطالعه على ذلك.

  (52املادة )

لجنددة التحقيددق فددي مخالفددات طلبددة  إلددىإذا تبددين عدددط ال ددناط الطالددب باألمانددة العلميددة واألعددراف األكاديميددة، يحددال الطالددب 

 الدراسات العليا في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.

 (53املادة )

 يب  مجلس العمداء في الشكاالت التي ت شأ عن تطبيق هذه التعليمات.

 (54املادة )

 وتعديال ها. 2008( لسنة 2تلغي هذه التعليمات تعليمات برنامج الدكتوراه في جامعة اليرموك رقم )

 (55املادة )

 هذه التعليمات. تطبيقالرئيس والعميد ومدير القبول والالجيل مسؤولون عن 


