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  ٢١من  ٢صفحة 

 )٤املادة (

ي:  -أ  رنامج ما ي ي ال رط لقبول الطالب    يش

ي.  .١   أن يحقق شروط مجلس التعليم العا

ي القسم الذي  يرغب  .٢ ي موضوع يؤهله للدراسة املتخصصة  ر  أن تكون درجتا البكالوريوس واملاجست

  الالتحاق به وفق ٔالاسس ال يقررها القسم. ي

رنامج  -ب  ي اجتياز متطلب اللغة املطلوب لاللتحاق بال    .وفق قرارات مجلس التعليم العا

 )٥املادة (

ـــ   -أ  ـــي درج راكميـــة  م ال رنـــامج الـــدكتوراه تنافســـيًا وفـــق تسلســـل معـــدال ن ل ن الطلبـــة املتقـــدم تـــتم املفاضـــلة بـــ

ر أو  ــي درجـــة البكــالوريوس  البكــالوريوس واملاجســـت راكمـــ  % مـــن العالمـــة ٥٠مــا يعادلهـــا ويخصــص للمعـــدل ال

ر  ـــي درجـــة املاجســـت راكمـــ  ن الجامعـــات وفـــق أســـس يضـــعها % مـــن العالمـــة٣٠وللمعـــدل ال ، وتـــتم املفاضـــلة بـــ

  .)١(مجلس الدراسات العليا 

ــي يجــوز بتوصــية مــن مجلــس القســم وتنســيب مــن مجلــس الكليــة وبقــرار مــن املجلــس   -ب  إجــراء امتحــان تحريــري 

ـــى التحليـــل والتعليــــل والاســـتنتاج، ويخصـــص لـــه  % مــــن ٢٠حقـــل التخصـــص، يكشـــف عـــن قدرتــــه العلميـــة ع

ـــي درجـــة البكـــالوريوس  راكمـــ  ـــي ٥٠عالمـــة القبـــول. ويخصـــص للمعـــدل ال راكمـــ  % مـــن العالمـــة، وللمعـــدل ال

ر    % من العالمة.٣٠درجة املاجست

راح من مجلس القسم   -ج  وتوصية من مجلس الكلية وتنسيب من املجلس، وقرار من مجلس العمداء، يجوز باق

رنامج الدكتوراه.   أن تتضمن الخطة الدراسية شروطًا خاصة لاللتحاق ب

ى تقدير من جامعة أخرى وظهر معدله رقمًا، تحسب  )٢(  - د  راكم  إذا كان الطالب حاصاًل ع نسبة معدله ال

رموك، وإذا لم يظهر رقمًا يحسب له متوسط  وفق معيار جامعته،  ويعادل معدله بما ي جامعة ال يناظره 

رموك. ي جامعة ال   عالمة تقديره 

  )٣( )٦املادة (

ي القسم،   -أ  ى تنسيب من لجنة الدراسات العليا  ـغُيقبل املتقدمون بقرار من العميد، بناًء ع العميـد القـرار  وُيَبّلِ

ى الطالب ومدير القبول والتسجيل ورئيس القسم وعميد الكلية. ويشمل قـرار القبـول تحديـدًا أليـة مسـاقات  إ

ــى أن ال تزيــد عــن ( ــى الطالــب أن يدرســها بنجــاح، ع ) ســاعات معتمــدة، وال يحســب أي مســاق ٩اســتدراكية ع

ي مرحلة سابقة مساقًا استدراكيًا.   درسه الطالب 

رموك أو جامعة أخرى إذا كان فصله ألسباب تأديبية.قبَ ال يُ )٤(  -ب  ي جامعة ال  ل املتقدم املفصول من برنامج 

                                                 
  ٤/٢/٢٠١٩) تاريخ ٤/٢٠١٩/أ) بناًء على قرار مجلس العمداء رقم (٥تم تعديل المادة (  ١
ى قرار مجلس العمداء رقم   ٢   ).٢٤/٢٠١٤(تم تعديل املادة بناًء ع
  ٢٦/٥/٢٠١٤) بتاريخ ١٣٢/٢٠١٤تمت إضافة البنود (د+ھـ) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (  ٣
  ١٣/٦/٢٠١٦) بتاريخ ١٧٢/٢٠١٦/ب) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (٦تم تعديل البند (  ٤



  ٢١من  ٣صفحة 

يــــة بتنســــيب مــــن لجنــــة   -ج  يجــــوز للعميــــد أن يعفــــي الطالــــب مــــن املســــاقات الاســــتدراكية ومســــاقات اللغــــة ٕالانجل

رنــــــامج إذا ثبــــــت الدراســــــات العليــــــا بالقســــــم خــــــالل الفصــــــل ٔالا  س مســــــاقات مكافئــــــة أنــــــه در ول مــــــن قبولــــــه بال

ا.   للمساقات املكلف 

ي مساق اللغة ٕالا ُيعد   - د  ية إذا الطالب ناجحًا   جتاز متطلب اللغة بنجاح وهو مسجل للمساق.انجل

يجوز للطالب سحب املساق الاستدراكي املعفى منه خالل الفصل ٔالاول من قبوله وترصـيد الرسـوم الدراسـية   -ه 

  لذلك املساق.

 )١()٧املادة (

رنامج   -أ  ي ال ي القسم وموافقة العميد أن ُيعادل للطالب الذي ُقبل  يجوز بتنسيب من لجنة الدراسات العليا 

رف تسع ) ٩( عنما ال يزيد  ي جامعة مع ساعـات معتمدة من مستوى برنامج الدكتوراه، ال كان قد درسها 

  ا بما يناظرها من مساقات برنامجه شريطة أن:

ي املساق عن  .١   أو ما يعادلهما. B% أو ٨٠ال تقل عالمته 

ى أربع سنوات. .٢  ال تزيد املدة الزمنية ال أعقبت دراسته للمساقات ع

  ال تكون قد دخلت ضمن متطلبات درجة علمية سابقة .٣

راكم للطالب. .٤ ي املعدل ال  ال تدخل عالمات املساقات املحتسبة 

 ساعات. ) ست٦( عنال يزيد عدد الساعات ٕالاجبارية املحتسبة  .٥

ي القسم وموافقة   -ب  ي الكلية وتوصية لجنة الدراسات العليا  يجوز بتنسيب من لجنة الدراسات العليا 

) اثن عشرة ساعة معتمدة، من املساقات ٕالاجبارية أو الاختيارية ١٢( عنالعميد احتساب ما ال يزيد 

ي الجامعة، شريطة أن تكون هذه املساقات ضمن ِص للطالب الذي فُ  ي برنامج آخر  ل من برنامج، ثم ُقبل 

   - خطته الدراسية الجديدة وفق الشروط الواردة أدناه:

ي املساق عن  .١   أو ما يعادلهما. B% أو ٨٠أن ال تقل عالمته 

ى دراسته للمساقات  .٢   أربع سنوات. عنأن ال تزيد املدة الزمنية ع

راكم للطالب.تدخل عالمات ا .٣ ي املعدل ال  ملساقات املحتسبة 

 ) تسع ساعات معتمدة.٩( عنال يزيد عدد الساعات ٕالاجبارية املحتسبة  .٤

 الانتقال

 )٨املادة (

ي الجامعة، بقرار من العميد، بناء  ى برنامج دكتوراه آخر  يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج دكتوراه إ

رنامج الذي  ي ال ى شروط القبول  ي القسم املنتقل إليه، إذا استو ى تنسيب من لجنة الدراسات العليا  ع

                                                 
فة البند (ب) بموجب قرار مجلس العمداء رقم ، وتمت إضا٦/٤/٢٠١٥) بتاريخ ١٢/٢٠١٥تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم (  ١

  ١١/٩/٢٠١٧) بتاريخ ٢٩٤/٢٠١٧(



  ٢١من  ٤صفحة 

ي ف ي الانتقال إليه من حيث املعدل والتخصص وتوافر الشواغر  صل الانتقال. ويجوز للجنة يرغب 

ي القسم أن تنسب باحتساب ما ال يزيد  ) اثن عشرة ساعة معتمدة من ١٢( عنالدراسات العليا 

ى أن تدخل جميع املساقات  رنامج املنتقل اليه، ع ي ال املساقات ال درسها ضمن خطته الدراسية 

رن ي ال راكم   ي معدله ال رنامج السابق  غ العميُد عميَد الكلية ورئيس لِّ بَ امج الجديد، ويُ املحتسبة من ال

رنامج  طالب ومدير القبول والتسجيل خطياالقسم املنتقل اليه ال بذلك، وتطبق عليه الخطة الدراسية لل

  املنتقل إليه سنة انتقاله.

ى درجة الدكتوراه  متطلبات الحصول ع

 )١( )٩املادة (

ى درجة الدكتوراه .١   بما يأتي: تحدد متطلبات الحصول ع

%،  مـن مسـاقات ٨٠) سـاعة معتمـدة بنجـاح وبمعـدل تراكمـ ال يقـل عـن ٣٦دراسة ما ال يقل عن (  -أ 

  ) وفق الخطة الدراسية املعتمدة موزعة كما يأتي:٧٠٠مستوى (

  ) ساعة معتمدة مساقات  إجبارية.٢١( -

  ) ساعة معتمدة مساقات اختيارية.١٥(  -

ـــىشـــر لـــه بحـــث واحـــد نُ  أو  ُقبـــل  -ب  ـــي مجلـــة محكمـــة ويكـــون ذلـــك وفـــق  ع ـــي موضـــوع ٔالاطروحـــة  ٔالاقـــل 

  -ٓالالية التالية:

ــــــى الطالــــــب أن .١ ــــــي مجلــــــة علميــــــة  محكمــــــة ومعتمــــــدة  مقبــــــواًل  أو  اا منشــــــوًر يقــــــدم بحًثــــــ ع للنشــــــر 

رمـــوك، ويجـــب أن يكـــون تـــاريخ إرســـال البحـــث للنشـــر بعـــد تـــاريخ  ـــي جامعـــة ال رقيـــة  ألغـــراض ال

ــى  ــى مخطــط الرســالة، كمــا يجــب أن يرفــق الطالــب تــاريخ ٕالارســال والقبــول للبحــث إ املوافقــة ع

ي القسم مع كافة املراسالت ذات الصلة.   لجنة الدراسات العليا 

  من رسالة الطالب. ايكون موضوع البحث مستخلصً  يجب أن .٢

ـــــى لجنـــــة  .٣ ـــــى الطالـــــب إرفـــــاق نســـــخة مـــــن البحـــــث املنشـــــور أو املقبـــــول للنشـــــر ورســـــالة قبولـــــه إ ع

ـــي القســـم مــع نمـــوذج تشـــكيل لجنـــة املناقشــة ويكـــون تشـــكيل لجنـــة املناقشـــة  الدراســات العليـــا 

ى تحقيق هذا الشرط. متوقًفا   ع

رك التـأليف مـع املشـرف، واملشــرف املشـارك يجـوز أن يكـون البحـث .٤ ـى  مشــ ن يكــون أإن وجـد ع

، ويجـــــوز أن يكـــــون البحـــــث منفـــــرد التـــــأليف بموافقـــــة خطيـــــة مـــــن املشـــــرف، اســـــم الطالـــــب أواًل 

  واملشرف املشارك إن وجد.

ي البحث  .٥ ر بشكل واضح  ى الطالب أن يش ىع   نه مستل من رسالته الجامعيةأ إ

) سـاعة معتمـدة ، والنجـاح ١٨ـي عـالم املعرفـة يخصـص لهـا ( أصـياًل  اطروحه تحوي إسـهاًم أتقديم   -ج 

ا.    ي امتحان مناقش

                                                 
  )١٢/٢٠١٥تم تعديل المادة بناًء على قرار مجلس العمداء رقم (  ١



  ٢١من  ٥صفحة 

ن أ،ب أعــــاله، يجــــوز دراســــة مــــا ال يزيــــد بــــ .٢ ــــي الفقــــرت ـــــتوى ٦( عــــنالرغم ممــــا ورد  ) ســــاعات معتمــــدة مــــن مسـ

ـــــي الكليـــــة ٦٠٠( ـــــي القســـــم وتنســـــيب مـــــن لجنـــــة الدراســـــات العليـــــا  )، بتوصـــــية مـــــن لجنـــــة الدراســـــات العليـــــا 

، شـريطة أال تكـون قـد دخلـت ضـمن  راكمـ ـي معـدل الطالـب ال وموافقة العميد، وتدخل عالمات املسـاقات 

  متطلبات درجة علمية سابقة.

ى الطالب أن يبدأ بدرا .٣ رنـامج ع ـى مـن التحاقـه بال ـا خـالل السـنة ٔالاو ـاء م سة املسـاقات الاسـتدراكية والان

، وال يسمح للطالب بتسجيل مساقات من خطته الدراسية إذا لـم ينـه دراسـة  راكم ي معدله ال وال تحسب 

  املساقات الاستدراكية بنجاح. 

ــ تك .٤ ــي ذلــك اللغــة ال ــي حــاالت اســتكمال أيــة متطلبــات إضــافية أخــرى (بمــا  ــا  ــ  ــا ٔالاطروحــة)، تو تــب 

ي الكلية ويقرها املجلس. ا لجنة الدراسات العليا  ي القسم وتنسب    خاصة لجنة الدراسات العليا 

  

 العبء الدراس ومدة الدراسة والتأجيل والانسحاب

  )١٠املادة (

ـي الفصـل الواحـــد (  -أ  ـى (٦الحد ٔالادنى للعـبء الدراســـي  ) اثنتـا عشـرة ١٢) سـت سـاعات معتمـدة، والحـد ٔالاع

ــي القســم  أن يقــل العــبء الدراســ عــن  ــي حــاالت مســوغة وبموافقــة لجنــة الدراســات العليــا  ســاعة. ويجــوز 

ا املساقات الاستدراكية. ٦(   ) ساعات معتمدة بما ف

ى لعدد   -ب   ساعات معتمدة. ) ست٦( ي الفصل الصيفي الساعات ال يدرسها الطالبالحد ٔالاع

ـــ حـــددت   -ج  ال يســـمح للطلبـــة بالتســـجيل ملســـاقات مـــن خـــارج الخطـــة الدراســـية، أو املســـاقات الاســـتدراكية ال

  /أ من هذه التعليمات.٦وفق املادة 

 )١١املادة (

ـــ  -أ  ـــي الجامعـــة للحصـــول ع ا الطالـــب  ـــ يقضـــ ـــى للمـــدة ال ) عشـــرة فصـــول ١٠ى درجـــة الـــدكتوراه (الحـــد ٔالاع

  دراسية، وال يحسب الفصل الصيفي لهذا الغرض.

ن   -ب  ى فصل ي حاالت استثنائية ومسوغة، تمديد الحد ٔالاع نيجوز،  ـ دراسي ى طلـب بقرار من العميد، بنـاًء ع

  من الطالب.

ــى درجــة   -ج  ــا للحصــول ع ــى مــن املــدة املســموح  ــى الحــد ٔالاع ) ٩الــدكتوراه لكــل (يضــاف فصــل دراســ واحــد إ

ا.   ساعات استدراكية يكلف الطالب بدراس

ـى درجـة الـدكتوراه مقابـل كـل (  - د  ـى للحصـول ع ) سـاعات معتمـدة ٩يحسم فصل دراسـ واحـد مـن الحـد ٔالاع

ن ( ا الطالب وفق أحكام املادت   ).٨، ٧فما فوق، يعفى م

  

  



  ٢١من  ٦صفحة 

 )١( )١٢املادة (

أقصاها ثالثة فصول دراسية متصلة أو منفصلة (باستثناء الفصل يجوز للطالب أن يؤجل دراسته مدة   -أ -  .١

ي القسم  الصيفي)، وذلك بقرار من العميد، بناءً  ى طلب من الطالب وتنسيب لجنة الدراسات العليا  ع

ى من الفصل الذي يرغب تأجيل دراسته فيه. ى أن يتم ذلك خالل ٔالاسابيع الثمانية ٔالاو ى  ع ويبلغ القرار إ

ى لسنوات الدراسة.مدير الق . وال تحسب مدة التأجيل من الحد ٔالاع   بول والتسجيل والقسم املع

رنامج.  -ب ي ال ي الفصل الدراس ٔالاول الذي قبل فيه    ال تؤجل الدراسة للطالب 

ايــــة   -ج ــــي  ــــى تســــجيل الطالــــب اذا لــــم يــــدفع الرســــوم الجامعيــــة املقــــررة  ن ٔالاول ٔالاســــبوع الســــادس مــــن يل الفصــــل

ى والثاني ؤالاسبوع الثالث من الفص ـى أل الصيفي ويعد مؤجاًل حكمًا ع ن يحسب فصل التأجيـل هـذا مـن الحـد ٔالاع

  للتأجيل.

رة السحب وٕالاضافة  إلغاء تأجيل دراسةيجوز للعميد، بطلب من الطالب،   - د اء ف الطالب ألي فصل قبل ان

   لذلك الفصل.

ي حاالت مسوغة، بطل -هـ ب من الطالب، إلغاء تأجيل الطالب، والسماح له بالتسجيل لساعات من يجوز للعميد، 

ى من الفصل الصيفي.طروحة، ٔالا   خالل الاث عشر أسبوعا من الفصل ٔالاول والثاني والخمسة أسابيع ٔالاو

ي املادة ( - و رة التأجيل، باستثناء ما ورد    .))٧,٤/ج/(٤٠ال يحسب أي مساق درسه الطالب خالل ف

  

ن  -أ -٢ يسمح للطالب باالنسحاب من مساقات سجل لها وإضافة مساقات جديدة خالل ٔالاسبوع ٔالاول من الفصل

ي دون أن تثبت  ى من الفصل الصيفي، وذلك حسب التقويم الجام ٔالاول والثاني، وخالل ٔالايام الثالثة ٔالاو

. ي سجله ٔالاكاديم ا    املساقات ال انسحب م

ي الجامعة، ويُ يسمح للطالب باالنس -ب ائية  ي أي وقت قبل بدء الامتحانات ال ر  غ العميد لَّ بَ حاب من مساق أو أك

ي سجل   كلمة "منسحب". هومدير القبول والتسجيل ومدرس املساق بذلك، وتثبت 

ــــي الفقــــرة "ب" أعــــاله ال يجــــوز للطالــــب الانســــحاب مــــن امتحــــان الكفــــاءة املعرفيــــة بعــــد بــــدء  -ج ــــى الــــرغم ممــــا ورد  ع

ائية.   الامتحانات ال

نُيعد الامتحان ونتيجته  -د ي حال تقدم ألي جلسة من جلسات الامتحان. ملزم   للطالب 

ائيًا لعذر قهري تقبله لجنت -هـ ي القسم والكلية خالل أسبوع  اإذا لم يتقدم الطالب لالمتحان  الدراسات العليا 

ي الدورات القادمة.من تاريخ عقد الامتحان ويقره العميد ُيعد الطالب من   سحبًا من الامتحان وعليه التقدم 

ي سجل الطالب  )٢( - و ي حالة املوافقة تثبت  ى  العميد و يجوز للطالب أن يتقدم بطلب انسحاب من الجامعة إ

  مالحظة "منسحب" وُيبلغ رئيس القسم ومدير القبول والتسجيل بذلك.

  

  

                                                 
  )١٢/٢٠١٥تم تعديل المادة بناًء على قرار مجلس العمداء رقم (  ١
  ١١/٩/٢٠١٧) بتاريخ ٢٩٤/٢٠١٧تمت إضافة البند (و) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (  ٢



  ٢١من  ٧صفحة 

 املواظبة

 )١٣املادة (

رط مواظبة الطالب   -أ  ر من (تش %) من الساعات املقررة ١٢.٥ي جميع املساقات، وال يسمح له بالتغيب أك

  لكل مساق.

ر من (  -ب  %) من الساعات املقررة ملساق ما دون عذر مر معتمد أو قهري ١٢.٥إذا غاب الطالب عن أك

ي ذلك املساق، ويعطى عالمة الحد ٔالادنى (   %).٥٠يقبله مدرس املساق يعد راسبًا 

ر من (  -ج  %) من الساعات املقررة ملساق ما وكان الغياب بعذر مر أو قهري ١٢.٥إذا غاب الطالب عن أك

ي املساق، وال يجوز أن يتجاوز الغياب بمجموعه ما نسبته  يقبله املدرس يسمح للطالب باالستمرار 

ي حالة تجاوز هذه النسبة يعد الطالب منسحبًا من ذلك املس٢٥(   اق. %) من الساعات. و

ى   - د  ي العذر املر املقبول أن يكون بشهادة صادرة عن املرجع الط املعتمد لدى الجامعة، وع رط  يش

ى مدرس املساق خالل أسبوع من تاريخ زوال العذر.    الطالب أن يقدم التقرير الط املطلوب إ

ي فصل ما، بمقت  -ه  الفقرة (ج) من هذه  إذا ُعدَّ الطالب منسحبًا من جميع املساقات ال سجل لها 

، ويدخل هذا التأجيل ضمن  ي سجله ٔالاكاديم املادة، تكون دراسته لذلك الفصل مؤجلة، ويثّبت ذلك 

ي املادة ( ا    أ) من هذه التعليمات.١٢/١مدة التأجيل املنصوص عل

ي الفقرات (أ، ب، ج)، وعليه تبليغ العميد ورئيس الق  - و  سم مدرس املساق مسؤول عن تطبـيق ما ورد 

  ومدير القبول والتسجيل خطيًا بذلك

  الامتحانات

 )١( )١٤املادة (

ي املساق الواحد من:   -أ    تتكون عالمة الطالب 

ي أعمال الفصل ويخصص لها ( .١ %) من العالمة، وتشمل هذه ٔالاعمال امتحانًا تحريريًا ٦٠عالمته 

ىواحدًا  ى%) من العالمة ٣٠ٔالاقل ويخصص له ( ع ٔالاقل وتقارير أو بحوثًا، أو عرض موضوع، أو  ع

ى. أ%) من العالمة كحد ٣٠ويخصص لها (ما شابه ذلك من نشاط،    ع

ائي، ويخصص لها ( .٢ ي الامتحان ال   %) من العالمة.٤٠عالمته 

ا،  ترد جميع التقارير .٣ ى الطالب بعد تصحيحها وتسجيل عالما والبحوث، وجميع ٔالاعمال الفصلية إ

ائي ويحتفظ املدرس  أما أوراق ا باستثناء الامتحان ال الامتحانات فيتم ردها أو اطالع الطلبة عل

  بجميع أوراق الامتحانات ال لم ُتَرّد للطلبة مدًة ال تقل عن فصل دراس واحد.

                                                 
ى قرار مجلس العمداء رقم (  ١   ).١٢/٢٠١٥تم تعديل املادة بناًء ع



  ٢١من  ٨صفحة 

ي لعذر ط أو عذر قهري يقبله مدرس املساق،   -ب  ى الطالب أن يتقدم فإذا تغيب الطالب عن امتحان فص ع

ي مدة بالع ى مدرس املساق عقد امتحان تعوي للطالب  اء العذر  وع ذر خالل ثالثة أيام من تاريخ ان

ن من تاريخ  قبول العذر.   ال تتجاوز أسبوع

ائية .إ  -ج  ي العالمة ال ي ذلك الامتحان ويحسب له  ائي يوضع له (صفر)   ذا تغيب الطالب عن الامتحان ال

ي الكلية بعد إذا تقدم الطالب بعذر لتغيبه   - د  ائي تقبله لجنة الدراسات العليا  برأي  ٔالاخذعن الامتحان ال

ى دائرة القبول وذلك خالل أسبوع من تاريخ عقد الامتحان املدرس ، ُيبلغ عميد الكلية قراره بقبول العذر إ

ر مكتمل".   والتسجيل ومدرس املساق ليسجل للطالب عالمة "غ

ي املساق   -ه  ائي  ي مساق ما، فعليه أن يتقدم لالمتحان ال ر مكتمل"  ى عالمة "غ إذا حصل الطالب ع

ي مدة أقصاها  ر  ستةاملذكور  ى عالمة "غ ي للفصل الذي حصل فيه ع أسابيع من بداية الفصل التا

ي الفصل الصيفي وُيعّد  مكتمل"  ن ٔالاول والثاني وأربعة أسابيع  الصيفي فصاًل دراسيًا الفصل  ي الفصل

  لهذا الغرض إذا سجل فيه الطالب.

  

رات والتصاميم الهندسية ال   - و  ي البند (أ) مساقات الندوات والحلقات والبحوث واملخت يستث مما ورد 

ي الكلية وبتوصية من لجنة  ي هذه الحالة تقرر لجنة الدراسات العليا  تخصص لها ساعات معتمدة، و

ي ا. الدراسات العليا  ي كل م   القسم متطلبات النجاح وطرق تقويم مستوى تحصيل الطالب 

ن النجاح باألطروحة  -ز  ر مكتمل لح   يستث مما ورد أعاله مساقات ٔالاطروحة حيث تبقى النتيجة غ

 )١٥املادة (

رنامـج واملساقات الاستدراكية (  -أ  ي كل مسـاق مــن مساقات ال  %). وأدنى عالمة٧٠الحد ٔالادنى للنجـاح 

  %.٥٠تسجل للطالب 

ي معدله   -ب  ي سجله الدراس (ناجح أو راسب)، وال تدخل  ي املساقات الاستدراكية  ُتسجل نتيجة الطالب 

. راكم   ال

  )١٦املادة (

ي  - ي أي مساق من قبل لجنة الدراسات العليا  ائية للمساق للطالب  ي تصويب العالمة ال يجوز النظر 

ى طلب خطي منه،  ى رئيس القسم، والذي يرفع القسم، بناء ع أو بمبادرة خطية من مدرس املساق إ

ى املجلس، ويبلغ العميد مدير  ي مدة أقصاها أسبوع بعد إعالن النتائج، لعرض ٔالامر ع ى العميد  التوصية إ

ن من صدوره.   القبول والتسجيل بقرار املجلس خالل أسبوع

 )١٧املادة (

. وال يجوز له ثال عنللطالب إعادة دراسة ما ال يزيد   -أ  راكم رنامج ألغراض رفع معدله ال ثة مساقات من ال

ى عالمة  ر.٨٠إعادة دراسة أي مساق حصل فيه ع   % فأك

ى ألغراض   -ب  ر من مرة واحدة، وتحسب له العالمة ٔالاع ال يجوز للطالب إعادة دراسة املساق الواحد أك

. راكم   احتساب املعدل ال



  ٢١من  ٩صفحة 

، ي حالة دراسة الطالب ملساق اخت  -ج  راكم ي مساق اختياري آخر، أو لرفع معدله ال ياري بسبب رسوبه 

ى ألغراض . تحسب العالمة ٔالاع راكم   احتساب املعدل ال

ي حقل التخصص   امتحان الكفاءة املعرفية 

  )١٨املادة (

ي حقل التخصص واملعارف املتصلة به، وال ُيسجل الطالب لهذا الامتحان أو   -أ  يعقد امتحان الكفاءة املعرفية 

اء دراسة  ) ساعة اجبارية و ٢١) ساعة معتمدة من خطته الدراسية، بحيث تشمل (٣٠(يتقدم له إال بعد إ

دف الامتحان ٨٠، وبمعدل تراكم ال يقل عن ) ساعات اختيارية٩( ي%، و ى قياس ما ي   :١إ

  فهم الطالب ألساسيات تخصصه. -

ي للقضايا املتعلقة بالتخصص. - ر النقدي والتحلي ى التفك   القدرة ع

ي حل املشكالت النظرية والعملية املتعلقة بالتخصص. - ى الابتكار وٕالابداع    القدرة ع

ما (  -ب  ن مدة كل م ي يوم ن  ى) ساعات ٣يتكون امتحان الكفاءة املعرفية من ورقت   .ٔالاقل ع

ي رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك من  )٢(  -ج  ى من  تقتصر عملية إعداد امتحانات الكفاءة املعرفية وتصحيحها ع

  مالك الجامعة. 

 )١٩املادة (

ـي امتحـان الكفـاءة املعرفيـة يمكنـه   -أ  ـي املـرة إذا رسب الطالب  التقـدم لهـذا الامتحـان مـرة ثانيـة، وإذا لـم يـنجح 

رنامج.   الثانية يفصل من ال

ـا   -ب  ي كل مـرة يتقـدم ف ي سجله ٔالاكاديم  ي امتحان الكفاءة املعرفية (ناجح) أو (راسب)  تثبت نتيجة الطالب 

  لالمتحان.

ن ٔالاول والثـــاني ويجـــوز مـــن االحـــادي عشـــر خـــالل ٔالاســـبوع  مـــرة واحـــدة يعقـــد امتحــــان الكفـــاءة املعرفيــــة  -ج  لفصـــل

ي ٔالاسبوع    لفصل الصيفي .امن  السادسعقده مرة واحدة  

 ٕالانذار وفقد املقعد والفصل

 )٢٠املادة (

ي الحاالت ٓالاتية:   ينذر الطالب 

ي حالة   -أ  ي مساق واحد خالل مدة دراسته، ويرفع ٕالانذار بعد إعادة دراسة ذلك املساق بنجاح. و إذا رسب 

ي مساق اختياري آخر بدياًل عنه.الرسوب  ي ذلك املساق، أو    ي مساق اختياري يرفع ٕالانذار بعد النجاح 

راكم عن   -ب  ي مدة أقصاها فصالن ٨٠إذا نقص معدله ال ي هذه الحالة أن يزيل مفعول ٕالانذار  %، وعليه 

راكم عن    %.٨٠دراسيان بعد الفصل الذي نقص فيه معدله ال

 )٢١املادة (

ي الحاالت ٓالاتية:يفقد ال  -أ  رنامج  ي ال   طالب مقعده 

                                                 
جامعي ويعمل بھذا التعديل من بداية العام ال ٣٠/١٢/٢٠١٩) تاريخ ٦٥٢/٢٠١٩/أ) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (١٨تم تعديل المادة ( ١

٢٠٢٠/٢٠٢١ . 
  ١١/٩/٢٠١٧) بتاريخ ٢٩٤/٢٠١٧تمت إضافة البند (ج) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (  ٢



  ٢١من  ١٠صفحة 

ي الفصل ٔالاول من دراسته.  .١ ا    إذا انسحب أو ُعدَّ منسحبًا من جميع املساقات ال سجل ف

  /أ).١٢اذا لم يسجل لفصل ما ولم يؤجل ذلك الفصل وفق املادة ( .٢

ي ذلك الفصل  .٣ بعد استنفاده إذا لم يسجل لفصل ما، أو انسحب من جميع املساقات املسجل لها 

ي املادة ( ا   أ).١٢/١ملدة التأجيل املنصوص عل

ي الفصل ٔالاول من قبوله والفصل الذي يليه بما فيه الفصل )١( .٤ ي  رنامج التأهي ي ال إذا رسب الطالب 

  الصيفي.

) و/٢يجوز للطالب الذي فقد مقعده وفقًا للفقرة (أ) أعاله، أو الذي انسحب من الجامعة وفقًا للفقرة (  -ب 

ي حالة قبوله١٢من املادة ( رنامج ي ) أن يتقدم بطلب جديد للقبول. و ، يحتفظ بسجله  نفسه ال

ا عند عودته، وتحسب مدة الدراسة السابقة والتأجيل ضمن  الدراس وفق الخطة الدراسية املعمول 

رط الحتساب السجل ٔالاكاديم للطالب  ى لسنوات التخرج، ويش نقطاعه عن   تزيد مدة اأال الحد ٔالاع

  أربع سنوات. عنالدراسة 

ـي برنـامج آخـر مـا ال  الذييجوز أن يحتسب للطالب )٢(  -ج  ـي الدراسـة وقبـل  انسحب من الجامعة أو فقـد مقعـده 

ــــى أن تكــــون مــــن خطتــــه الدراســــية ٩يزيــــد عــــن ( رنــــامج الســــابق؛ ع ــــي ال ــــ درســــها  ) ســــاعات مــــن املســــاقات ال

ـــي  ـــر مـــن أربـــع ســـنوات وتـــدخل جميـــع املســـاقات املحتســـبة  ا أك ـــى دراســـ ـــ ع الجديـــدة، وأن ال يكـــون قـــد م

، ويحسم فصل دراس واحد مقابل كل (معدله ال ى للدراسة.٩راكم ر من الحد ٔالاع   ) ساعات فأك

 )٣()٢٢املادة (

ي الحاالت ٓالاتية: - رنامج نفسه  ى ال رنامج وال يحق له العودة إ   يفصل الطالب من ال

راكم عن ( قّل إذا  .١ ي ٨٠معدله ال نلفص%)  انمتتالي ي  .٤، وال يحسب الفصل الصيفي م

راكم عن  إذا .٢ رنامج طيلة مدة دراسته، وقّل معدله ال ن من الخطة الدراسية لل ي أي مساق رسب 

)٨٠.(%  

ن باستثناء املساقات الاستدراكية .٣ ي املساق الواحد مرت راكم عن (إذا رسب    .%)٨٠، وقّل معدله ال

ن. .٤ ي امتحان الكفاءة املعرفية مرت   إذا رسب 

ي مناقشة ٔالاطروحة. .٥   إذا رسب 

ي املادة إذ .٦ ى للمدة املحددة  ى الدكتوراه ضمن الحد ٔالاع ا لم ُيتم بنجاح متطلبات الحصول ع

  /أ).١١(

ي الجامعة. .٧ ا   إذا ارتكب مخالفة ُتوجب فصله بمقت ٔالانظمة والتعليمات املعمول 

  

 

  

                                                 
  ١١/٩/٢٠١٧) بتاريخ ٢٩٤/٢٠١٧) بموجب قرار مجلس العمداء  رقم (٤تمت إضافة البند (  ١
  ١١/٩/٢٠١٧) بتاريخ ٢٩٤/٢٠١٧تمت إضافة البند (ج) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (  ٢
  )٤٥/٢٠١٨تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( ٣
  .١٨/١٢/٢٠١٩) تاريخ ٧/٩٧/٢٠١٩) بموجب قرار مجلس االمناء رقم (٢٢/١تم تعديل المادة ( ٤



  ٢١من  ١١صفحة 

  ١)٢٣املادة (

دراس واحد، دراسة ) بدراسة فصل ٢٢/١ُيسمح للطالب الذي ُفصل اكاديميا استنادا لنص املادة (

ر الفصل الصيفي فصال دراسيا لهذا الغرض، وفق  ) ويعت خاصة ( لتصويب وضعه ٔالاكاديم

  الشروط التالية :

راكم عن ( -  %).٧٩ان ال يقل معدله ال

 ان يدفع الطالب ضعف الرسوم املقررة للساعات. -

ى لسنوات  -   التخرج. ان يدخل الفصل الذي درسه الطالب دراسة خاصة ضمن الحد ٔالاع

  ٕالاشراف

  )٢٤املادة (

ــــي أيــــة  - ــــي امتحــــان الكفــــاءة املعرفيــــة، والنجــــاح  يســــمح للطالــــب بــــأن يســــجل أطروحــــة الــــدكتوراه بعــــد نجاحــــه 

  مساقات استدراكية  تطلب منه.

 )٢( )٢٥املادة (

ى رئيس القسم يتضمن عنوان أطروحته ومشروعها واسم عضـو هيئـة التـدريس الـذي   -أ  يتقدم الطالب بطلب إ

ى مشروع ٔالاطروحة. رح ع ي ٕالاشراف عليه، وموافقة املشرف املق   يرغب 

ـــــي القســـــم،   -ب  ـــــي مناقشـــــة علنيـــــة مفتوحـــــة تنظمهـــــا لجنـــــة الدراســـــات العليـــــا  يقـــــدم الطالـــــب مشـــــروع أطروحتـــــه 

ــــرح واملشـــــرف املشــــارك (إن وجـــــد)، وأعضـــــاء لجنــــة الدراســـــات العليــــا، والراغبـــــون مـــــن  ويحضــــرها املشـــــرف املق

  تدريس وطلبة الدراسات العليا.أعضاء هيئة ال

ــــي ضــــوء املناقشــــة العلنيــــة وبالتنســــيق مــــع   -ج  ــــى مشــــروع أطروحتــــه  يقــــوم الطالــــب بــــإجراء التعــــديالت الالزمــــة ع

ــي ا ــى لجنــة الدراســات العليــا  ائيــة إ ــرح، ثــم يقدمــه بصــورة  نجــاز التعــديالت إلقســم للتأكــد مــن املشــرف املق

ـــي الكليـــة للمصـــادقة عليـــه ومـــن ثـــم مخاطبـــة العميـــد التخـــاذ القـــرار وبعـــد ذلـــك رفعـــه للجنـــة الدراســـات العليـــا 

  املناسب.

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

 )٣( )٢٦املادة (

ي الكلية وتوصية من لجنة الدراسات العليا   -أ  ى  تنسيب من لجنة الدراسات العليا  ي يصدر العميد، بناًء ع

ن املشرف، واملشرف املشارك إن وجد، وإقرار عنوان ٔالاطروحة ومشروعها، ويبلغ  القسم، قرارًا يتضمن تعي

ى املشرف ورئيس القسم وعميد الكلية املع ومدير القبول والتسجيل.   العميد القرار إ

ي املشرف أن يكون من أعضاء هيئة التدريس ممن هم برتبة أستاذ أو أستاذ مشا  -ب  رط  ي الجامعة يش رك 

ي موضوع ٔالاطروحة. ي اختياره  التخصص الدقيق أو إنتاجه العلم  ى    ويرا

                                                 
  .١٨/١٢/٢٠١٩) تاريخ ٧/٩٧/٢٠١٩) بموجب قرار مجلس االمناء رقم (٢٣تم اضافة المادة ( ١
  ).١٢/٢٠١٥لس العمداء رقم (تم تعديل المادة بناًء على قرار مج  ٢
  ١١/٩/٢٠١٧) بتاريخ ٢٩٤/٢٠١٧تمت إضافة البنود (ك، ل، م، ن) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (  ٣



  ٢١من  ١٢صفحة 

ي   -ج  ي الكلية وبتوصية من لجنة الدراسات العليا  يجوز عند الضرورة،  بتنسيب من لجنة الدراسات العليا 

ي رتبة/ راتب أستاذ أو أستاذ مش ى ٕالاشراف املحاضر املتفرغ ممن هو    ارك.القسم، أن يتو

رموك   - د  ي جامعة ال ن ٔالاستاذ الزائر، أو عضو هيئة التدريس الذي يق إجازة تفرغ علم  ال يجوز تعي

  مشرًفا. 

ى عنوان ٔالاطروحة ومشروعها، إذا اقتضت ظروف البحث ذلك. ويتم   -ه  يجوز إدخال بعض التعديالت ع

ا العنوان واملشروع.   التعديل بالطريقة ال أقر 

ي الكلية وبتوصيةيجوز بتنسيب من ل  - و  راح  جنة الدراسات العليا  ي القسم وباق من لجنة الدراسات العليا 

ن عضو هيئة تدريس آخر مشرفًا مشاركًا ممن تنطبق عليه شروط املشرف.   من املشرف تعي

ن املشرف املشارك من خارج الجامعة ممن تتوافر فيه شروط ٕالاشراف.  -ز  ي حاالت مسوغة، تعي   يجوز 

ى إجازة، داخل يجوز لظروف   -ح  ن ع ي القسم الحاصل ن مشرف من أعضاء هيئة التدريس  استثنائية تعي

  ٔالاردن ممن تتوافر فيه شروط ٕالاشراف  

ركة مع جامعات أخرى.  -ط  رامج املش ي ال ن املشرف من خارج الجامعة  ي حاالت مسوغة تعي   يجوز 

ي الجامعة لبلوغه سن )١(  - ي  ت خدمته  يجوز للرئيس، وحسب ٔالاصول، تكليف عضو هيئة التدريس الذي ان

ر و/أو الدكتوراه، شريطة أن ال يزيد التكليف  ى رسائل املاجست ن، تدريس مساقات، وٕالاشراف ع  عنالسبع

% من أجور ١٥٠ عن) ست ساعات معتمدة، وذلك مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس، ال تزيد ٦(

ن. ر املتفرغ   املحاضرين غ

ي املادة (  -ك  ي من يكلف  رط     :/ي) أعاله أن تتوافر فيه الشروط التالية٢٥يش

  .أن يتقدم بطلب خطي -

ــــ  - ــــى تقريــــر مــــن اللجنــــة الطبيــــة ال ــــا وذلــــك بنــــاء ع ــــ يكلــــف  أن يكــــون الئقــــًا صــــحيًا للقيــــام باملهــــام ال

 تعتمدها الجامعة

ى تع - ي الجامعة مدة ال تقل عن عشرين سنةأن يكون قد م ع  .يينه 

ي آخر خمس   -ل  ن أن يكون برتبة أستاذ وأن يتوافر لديه  ي عضو هيئة التدريس الذي بلغ سن السبع رط  يش

ي:  سنوات أي مما ي

ـى أن يكـون  - ي مجالت علميـه محكمـة ع ي تخصصه  ن للنشر  ن منشورين أو مقبول ما ال يقل عن بحث

ن منشوراً  ي مجلة مصنفة عامليًا. أحد البحث  أو مقبواًل للنشر 

ي مجال التخصص. -  كتابان محكمان 

ي مجال التخصص وبحث منشور أو مقبول  - ي مجلة مصنفة عامليًا. كتاب محكم   للنشر 

ي عضوية الهيئة التدريسية  -م    .أن ال تكون قد أوقعت عليه أية عقوبة خالل آخر عشر سنوات قضاها 

                                                 
  ١١/٩/٢٠١٧) بتاريخ ٢٩٤/٢٠١٧تم تعديل البند (ي) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (  ١



  ٢١من  ١٣صفحة 

ى رسالة   -ن  ي القسم ويرفعيقدم املشرف ع ى لجنة الدراسات العليا  اية كل فصل دراس تقريرًا إ ي   الطالب 

ي إنجاز مشروع أطروحته، وُيعلم الطالب بذلك من خالل موقعه  للعميد، يشرح فيه مدى تقدم الطالب 

ي موعد أقصاه  روني  ي إذا كان التقرير سلبيًا. أسبوعانالالك   من بداية الفصل التا

  )٢٧املادة (

ر املشرف  ى طلب  أو املشرف املشارك (إن وجد )يجوز تغي ن به بناًء ع لظروف خاصة استثنائية باألسلوب الذي ع

  من الطالب أو املشرف.

  )١()٢٨املادة (

ـــى كـــل طالـــب ابتـــداًء مـــن تـــاريخ  تحســـب للمشـــرف ســـاعة معتمـــدة واحـــدة ضـــمن العـــبء التدريســـ لـــه عـــن إشـــرافه ع

ى أال  ـي حالـة وجـود مشـرف مشـارك تعيينه مشرفًا، ع تزيد عدد الفصول ال تحسـب للمشـرف عـن ثالثـة فصـول، و

ما، ويحسب الفصل الصيفي نصف فصل دراس لهذا الغرض.   تحسب نصف ساعة لكل م

تأجيــــل ٥/١٠/٢٠٢٠) تــــاريخ ٤٣٥/٢٠٢٠والقــــرار رقــــم () ٦٠٣/٢٠١٩*(قــــرر مجلــــس العمــــداء بموجــــب القــــرار رقــــم (

ى  ذه املادة ا ي العمل    .)٢٠٢٠/٢٠٢١بداية العام الجام

  

  

  )٢( )٢٩املادة (

ــــي   -أ  ــــي الكليــــة وتوصــــية مــــن لجنــــة الدراســــات العليــــا  ــــى تنســــيب مــــن لجنــــة الدراســــات العليــــا  للمجلــــس، بنــــاًء ع

، إعـارة، انتـداب، إجـازة  ـى إجـازة (تفـرغ علمـ ى أن يستمر عضو هيئة التدريس الحاصل ع القسم، املوافقة ع

ـى أطروحـة بدون راتب) داخل  ـي ٕالاشـراف ع ي الجامعة لبلوغ السـن القـانوني،  ت خدمته  ٔالاردن، أو الذي ان

ــــى تعيينــــه  ــــي ٔالاقــــل ع ــــ فصــــل دراســــ واحــــد  ــــى أن يكــــون قــــد م ــــا، ع ــــي ٕالاشــــراف عل الطالــــب أو املشــــاركة 

ي هذه الحالة. ى مصلحة الطالب   مشرفًا، وأن ترا

، إعـارة، بموافقة املجلس أن يستمر يجوز )٣(  -ب  ى إجازة خارج البالد (تفرغ علمـ عضو هيئة التدريس الحاصل ع

اإلشــراف (املشــاركة باإلشــراف) أو الاســتمرار باإلشــراف (الاســتمرار باملشــاركة باإلشــراف) بانتــداب، بــدون راتــب) 

ـــى أطروحـــة الطالـــب ـــي الكليـــة ع ـــى تنســـيب مـــن لجنـــة الدراســـات العليـــا  ت توصـــية مـــن لجنـــة الدراســـاو   بنـــاء ع

ي القسم   .العليا 

  

 )٣٠املادة (

ي وقت واحد كما يأتي:  -أ  ا  ى لعدد الرسائل ال يحق للمشرف ٕالاشراف عل   يكون الحد ٔالاع

  .أطروحات إذا كان أستاذاً ست  .١

                                                 
  )٤٥/٢٠١٨تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم (  ١
  )٢٤/٢٠١٤تعديل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم (تم   ٢
  )٢٤/٢٠١٩تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( ٣



  ٢١من  ١٤صفحة 

  أطروحات إذا كان أستاذًا مشاركًا.ربع أ .٢

ي وقت واحد   -ب  ا  ى لعدد ٔالاطروحات ال يحق للمشرف ٕالاشراف عل ى رسائل ينطبق الحد ٔالاع ع

ما. ر أو أطروحات الدكتوراه أو الجمع بي   املاجست

 مناقشة ٔالاطروحة

  )١( )٣١املادة (

ا ٔالاصالة، و عد الطالب أطروحته بلغة سليمة ومنهجية علميةيُ   -أ  ى أن تتوافر ف ن تحوي إنجازًا علميًا أ، ع

ي ميدان تخصصه، وأن ال تكون مخالفة لألمانة العلمية  ي تعميق املعرفة    وإسهامًا 

ن العميد،  )٢(  -ب  ىيع ي القسم  بناًء ع ي الكلية وتوصية لجنة الدراسات العليا  تنسيب لجنة الدراسات العليا 

راح مشرف الطالب لجنة ملناقشة أطروحة الدكتوراه تتكون من مشرف الطالب رئيسًا واملشرف املشارك  واق

م من الجامعة ممن تنطبق عل اثنان ؛ي موضوع ٔالاطروحةمن ذوي الاختصاص  أعضاء وثالثة(إن وجد)، 

ي موضوع ٔالاطروحة من خارج الجامعة من الثالثشروط ٕالاشراف، والعضو  م  ذوي العالقة  ممن تتوفر ف

ي هذه التعليمات، ا  رتيب ٓالاتي: الشروط املطلوبة للمشرف املنصوص عل  وفق ال

النمــوذج يعــد املشــرف تقريــرًا بجاهزيــة ٔالاطروحــة علميــًا وذلــك حســب الخطــة املعتمــدة للرســالة، ووفــق  .١

 . املعد لهذه الغاية

ن مـــــن داخـــــل الجامعـــــة وثالثـــــة  .٢ ـــــرح املشـــــرف قائمـــــة بأســـــماء أربعـــــة أعضـــــاء هيئـــــة تـــــدريس متخصصـــــ يق

 أعضاء من خارجها وفق النموذج املعد لهذه الغاية.

ن ٔالاعضاء .٣ ى رئيس اللجنة إدارة النقاش وتنظيمه ب  .يتو

ا، حسب   - ج  اء الطالب من إعداد أطروحته وطباع الدليل املعتمد من عمادة البحث العلم بعد ان

ا  ا للعميد ونسخًا م ي هذه التعليمات، يرفع نسخة م ا  والدراسات العليا، واملواصفات املنصوص عل

ى أعضاء اللجنة، وذلك قبل شهر  ى املشرف الذي يقوم بإرسالها إ ى ٔالاقل  بعدد أعضاء لجنة املناقشة إ ع

  .من موعد املناقشة

ي ح  - د  ي ميدان التخصص من يجوز  ة  رة املم االت مسوغة أن يكون أحد أعضاء لجنة املناقشة من ذوي الخ

 داخل الجامعة أو خارجها بغض النظر عن الدرجة والرتبة العلمية .

  )٤()٣( )٣٢املادة (

ي   -أ  ى تنسيب من لجنة الدراسات العليا  القسم يحدد العميد موعدًا للمناقشة العلنية لألطروحة، بناًء ع

ى تسجيله  راح املشرف، بعد أن يكون الطالب قد أنه جميع املتطلبات ٔالاخرى للدكتوراه، وم ع واق

  أ). /٢٥أشهر من إقرار عنوان ٔالاطروحة وفق املادة ( ثمانية) ٨لألطروحة ما ال يقل عن (

                                                 
  )٢٤/٢٠١٤تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم (  ١
 )٢٤/٢٠١٩تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( ٢
  )٢٤/٢٠١٤تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم (  ٣
  )٤٥/٢٠١٨تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم (  ٤



  ٢١من  ١٥صفحة 

ن قرار تشكيل   -ب  ن تسليم ن ال تأاللجنة وموعد املناقشة عن شهر، و يجب أن ال تقل املدة ما ب قل املدة ب

ن .   ٔالاطروحة ألعضاء اللجنة وموعد املناقشة عن أسبوع

ر     - ج  ي القسم، تغي ى تنسيب من لجنة الدراسات العليا  ي حاالت مسوغة بقرار من العميد، وبناء ع يجوز 

 عضو/أعضاء لجنة املناقشة.

  

ي الفقرة ( أ ) من هذه املادة إال  الثمانيةال يحسب الفصل الصيفي من ضمن مدة   -د  ا  شهور املنصوص عل

ي ذلك الفصل.  إذا كان الطالب مسجاًل 

 )٣٣املادة (

  تكون إجراءات املناقشة كما يأتي: -

  يعرض الطالب ملخصًا لألطروحة أمام اللجنة، ويقوم رئيس اللجنة بإدارة املناقشة بعد ذلك.  -أ 

ن ٔالا تتخذ لجنة املناقشة قرارها باألغلبية   -ب  اء املناقشة والتداول ب ي املادة بعد ان عضاء مراعية ما ورد 

  أ)./٣٠(

ي قاعة املناقشة بحضور أعضاء اللجنة والطالب  -ج    . يعلن رئيس اللجنة قرارها 

ا إحدى النتائج ٓالاتية:  )١(  - د   تقرر اللجنة بأغلبية أعضا

 "ناجح" .١

ـي  "ناجح مع تعديالت طفيفة" .٢ ى الطالب إجراء التعـديالت املطلوبـة وتسـليم رسـالته  ي هذه الحالة ع و

ن مــــــن تــــــاريخ املناقشــــــة، مــــــع إرفــــــاق تقريــــــر مــــــن أعضــــــاء اللجنــــــة يفيــــــد بــــــإجراء  مــــــدة ال تقــــــل عــــــن أســــــبوع

 التعديالت املطلوبة.

ــى الطالــب إجــراء أيــة تعــديالت تراهــا اللجنــة ضــ "نــاجح مــع تعــديالت جوهريــة" .٣ ــي هــذه الحالــة ع رورية و

ــي مــدة أدناهــا  ــى ٔالاطروحــة،  ي بعــد تــاريخ املناقشــة، ثالثــة شــهور ع ايــة الفصــل الدراســ التــا ، وأقصــاها 

ـا  ـى للمـدة املسـموح  وإال يعد راسبًا. وال يحسب الفصل املمنـوح لتعـديل ٔالاطروحـة مـن ضـمن الحـد ٔالاع

 .لنيل الدرجة، وال يحسب الفصل الصيفي لهذه الغاية

 "راسب" .٤

ى رئيس القسم لرفعه للعميد، وعميد الكلية، ومدير القبول  يرفع  -ه  ا إ رئيس اللجنة القرار موقعًا من أعضا

  والتسجيل.

ى ٔالا   - و  ا. ويقدم رئيس اللجنة إذا قررت اللجنة إجراء تعديالت ع ا للتأكد م طروحة، تجتمع بعد إجرا

ى رئيس القسم بالنتيجة موقعًا من جميع ٔالاعضاء مع م  راعاة اتخاذ القرار باألغلبية.تقريرًا إ

  

  

  

                                                 
  )٢٤/٢٠١٩تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( ١



  ٢١من  ١٦صفحة 

   مواصفات ٔالاطروحة

    )٣٤املادة (

ـا ملخصـان، أحـدهما باللغـة العربيـة، وٓالاخـر بلغـة أجنبيـة، بحيـث  تكتب أطروحة الدكتوراه باللغـة العربيـة، ويرفـق 

ن  ــــا لغــــة أجنبيــــة للتــــدريس، فتكتــــب  عــــنال يزيــــد أي مــــن امللخصــــ ــــ تســــتعمل ف ــــي ٔالاقســــام ال أربعمائــــة كلمــــة. أمــــا 

ــى  ـا ملخـص واضــح باللغـة العربيــة ال يزيـد أٔالاطروحـة وملخـص لهــا ال يزيـد ع  عــنربعمائـة كلمـة بتلــك اللغـة ، ويرفــق 

  أربعمائة كلمة.

 )٣٥املادة (

  عربية بحيث يشمل ما يأتي:تكون صفحة العنوان وفق نموذج ُتعده العمادة باللغة ال  -أ 

  عنوان ٔالاطروحة. .١

ي الجامعة. .٢   اسم الطالب كما هو مسجل رسميًا 

ن. .٣   اسم املشرف/ املشرف

رموك. قدمت هذه ٔالاطروحة استكمااًل  .٤ ي جامعة ال ي تخصص........   ملتطلبات درجة دكتوراه فلسفة 

م ٔالاكاديمية. .٥   أسماء أعضاء لجنة املناقشة ورت

  تاريخ املناقشة. .٦

ا العبارة ٓالاتية:  -ب  ية تذكر ف ي الفقرة (أ) أعاله باللغة ٕالانجل   ُتعد صفحة مماثلة ملا ورد 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of 

Philosophy ا. طروحة مكتوبة ، أو ما يقابلها بأي لغة أجنبية أخرى إذا كانت ٔالا  

  

 )٣٦املادة (

ى ورق كوارتو (  -أ    ).A4تقدم ٔالاطروحة مطبوعة ع

ن السطرين مسافة ونصف، إذا كانت ٔالاطروحة مكتوبة باللغة العربية، ومسافتان إذا كانت   -ب  رك ب ي

ية.   ٔالاطروحة باللغة ٕالانجل

رك هامش مقداره (  -ج  ي ٣.٥ي ى يسارها  ي النسخ العربية، وع ن الصفحة  ى يم النسخ املكتوبة بلغة ) سم ع

  سم. ٢.٥أجنبية، وتكون كل من الهوامش ٔالاخرى 

ى طلبة الدراسات العليا فيه وفق   - د  يتبع القسم أسلوبًا موحدًا بالنسبة لتنظيم أجزاء ٔالاطروحة،ويعمم ع

  .دليل تعده العمادة لهذا الغرض

  )٣٧املادة (

ن ٔالاطروحة خرائط أو  - ي حالة تضم صورًا أو أية موضوعات أخرى، من نـوع يكفـل تكون املواد املستعملة، 

ي جميع النسخ.  لها البقاء بحالة جيدة، وأن تكون متماثلة 

  



  ٢١من  ١٧صفحة 

 )٣٨املادة (

رونيــة يــودع الطالــب نســخة مــن ٔالا  - ــي مكتبــة الجامعــة نســخة ورقيــة وأخــرى إلك ــي القســم، ويــودع  طروحــة 

ـــى قـــرص مـــدمج بصـــيغة ملـــف  ـــي أصـــل النســـخة الورقيـــة. pdfع رونيـــة ، تكـــون  د العمـــادة بنســـخة إلك وتـــزوَّ

ى قرص مدمج.  ع

  منح الدرجة

  )٣٩املادة (

ى تنسيب مجلس الدراسات العليا، وتوصية  - تمنح درجة دكتوراه فلسفة بقرار من مجلس العمداء بناًء ع

راح مجلس القسم بعد استيفاء الشروط ٓالاتية:   مجلس الكلية، واق

ي الجامعة.   -أ  ا  ي ٔالانظمة والتعليمات املعمول    إتمام جميع املتطلبات املذكورة 

ي الجامعة.إ  -ب   تمام إجراءات التخرج العامة 

  )٤٠املادة (

ي كل من الكلية والقسم بموجب الفقرة (أ) من املادة ( - ى، عند تأليف لجنــة الدراسات العليا،  ) من ٨ترا

ي اختيار أعضاء  – ٢٠٠٣) لسنة ٩٤نظام رقم ( ى  رموك، الرتبة ٔالاع ي جامعة ال نظام الدراسات العليا 

ن من هم برتبة أستاذ. ن وتكافؤ الفرص ب ن اللجنت   هات

ا  لجان الدراسات العليا وصالحيا

  )١( )٤١املادة (

ي القسم، الصالحيات ٓالاتية: ى لجنة الدراسات العليا    تتو

ن لاللتحاق  -أ  ي طلبات املتقدم ي  النظر  ي القسم، وتحديد املساقات الاستدراكية للطلبة  بالدراسات العليا 

ي الكلية بقبول الطالب وفق املادة (   ) من هذه التعليمات.٥، ٤القسم والتوصية للجنة الدراسات العليا 

ى لجنة الدراسات   -ب  ى إجرائه، وإقرار النتيجة، وإبالغها إ العليا تنظيم امتحان الكفاءة املعرفية وٕالاشراف ع

  ومدير القبول والتسجيل. ي الكلية والعميد

ي الكلية بما يأتي:  -ج  ى لجنة الدراسات العليا    التوصية إ

  طروحة.قرار مشروع ٔالا إ .١

ن املشرف  .٢   املشارك إن وجد. املشرفو تعي

ن أعضاء لجان املناقشة. .٣   تعي

  احتساب املساقات الاستدراكية للطلبة. .٤

ى العميد بما يأتي:  - د    -التنسيب إ

ي حاالت استثنائية بدراسة املساقات الاستدراكية املقررة  .١ خططهم خارج  يالسماح للطلبة 

  الجامعة.

                                                 
  )٢٤/٢٠١٤تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم (  ١



  ٢١من  ١٨صفحة 

  ) من هذه التعلميات .٨الانتقال وفق احكام املادة ( .٢

ا.أأية  .٣   مور اخرى تتصل بالدراسات العليا يفوضها مجلس القسم 

ي حاالت استثنائية بدراسة ما ال يزيد ا .٤ ى ) ساعات معتمدة خارج الجامعة، ع٣( عنلسماح للطالب 

ي خطته الدراسية.  أن ال تكون من ضمن املساقات ٕالا    جبارية 

 )١( )٤٢املادة (

ي الكلية الصالحيات ٓالاتية: ى لجنة الدراسات العليا    تتو

ي الكلية بشأن الدراسات العليا.  -أ  ن ٔالاقسام املختلفة    التنسيق ب

رح قبولهم.التنسيب للمجلس بعدد الطلبة   -ب    املق

  ) من هذه التعليمات.٥ضافية للقبول استنادًا للمادة (إسس أالتنسيب للمجلس بوضع   -ج 

  - التنسيب للعميد بما يأتي:  - د 

  طروحة.قرار مشروع ٔالا إ .١

ن املشرف و املشرف املشارك إن وجد. .٢   تعي

ن أعضاء لجان املناقشة. .٣   تعي

  هذه التعليمات.) من ٥، ٤التنسيب للعميد بقبول الطالب وفق املادة ( .٤

ا للعميد.إ .٥   قرار املساقات الاستدراكية للطلبة والتنسيب 

ا.  -ه   أية أمور أخرى تتعلق بالدراسات العليا يفوضها مجلس الكلية إل

  

  

 الجرايات

  )٤٣املادة (

ـــي  ن مـــن طلبـــة الدراســـات العليـــا  ـــ تمـــنح للمتفـــوق ـــي موازنـــة العمـــادة للجرايـــات، ال يخصـــص مجلـــس الجامعـــة مبلغـــًا 

ي ضوء توصيات مجالس ٔالاقسام  ى تنسيب املجلس    والكليات.الجامعة، وبناًء ع

 )٤٤املادة (

  تتكون موازنة الجرايات مما يأتي:

ى تنسيب مجلس الدراسات العليا.املبالغ ال يخصصها مجلس الجامعة بناًء  .١   ع

رعات والوقفيات ال تقبلها الجامعة. .٢   الهبات والت

    ) ٤٥املادة (

ى العمادة وفق نموذج معد لهذا الغرض.  -أ  ى الجرايات إ   تقدم طلبات الحصول ع

                                                 
  )٢٤/٢٠١٤جلس العمداء رقم (تم تعديل المادة بموجب قرار م  ١



  ٢١من  ١٩صفحة 

ا برامج دراسات عليا عمادة البحث العلم والدراسات العليا بعـدد   -ب  الجرايـات تزود ٔالاقسام ٔالاكاديمية ال ف

ـــى مجلـــس الدراســـات العليـــا ملناقشـــته  ، ويعـــرض العـــدد ع ـــا القســـم قبـــل بـــدء الفصـــل الدراســـ ـــ يحتـــاج إل ال

ي ذلك الفصل.   وإقراره حسب ٕالامكانات املادية املتوافرة للجرايات 

 )٤٦املادة (

ى تنسيب مجلس القسم لسد الحاجات التدريسية   -أ  والبحثية تمنح الجراية بقرار من املجلس بناًء ع

  لألقسام.

.  -ب  ي منح الجراية مدى تفوق الطالب وأهليته للبحث العلم ى    يرا

  )١( )٤٧املادة (

تشمل الجراية مبلغًا قدره مائـة وخمسـون دينـارًا شـهريًا، وإعفـاء الطالـب مـن نصـف رسـوم التسـجيل، ورسـوم  .١

ي فصل الجراية مع مراعاة   ) من هذه التعليمات.٤٨املادة (الساعات املعتمدة ال يجتازها الطالب بنجاح 

) ســاعات نتيجــة إلســقاطه مــادة مــا مــن ســجله بعــد منحــه الجرايــة، ٦إذا نقــص العــبء الدراســ للطالــب عــن ( .٢

 ا. )  مائة وخمسون دينارًا شهريًا بدل ٔالاعباء التدريسية ال قام١٥٠قدره ( ُفيدفع له مبلغ

ايـــة الفصـــل الـــذي مـــنح بـــه ٦إذا نقـــص العـــبء الدراســـ للطالـــب عـــن ( .٣ ـــي مـــادة مـــا  ) ســـاعات نتيجـــة رســـوبه 

ا.١٥٠قدره ( الجراية، فُيدفع له مبلغ   ) مائة وخمسون دينارا شهريا بدل ٔالاعباء الشهرية ال قام 

ـــي مـــادة دراســـية واحـــدة ورســـب ٩إذا ســـجل الطالـــب ( .٤ ـــي مـــادة دراســـية ) ســـاعات مـــن ســـجله الدراســـ ونجـــح 

ــا، ويــدفع لــه  ــ نجــح  أخــرى، وأســقط املــادة الدراســية املتبقيــة، فُيــدفع لــه نصــف رســوم الســاعات للمــادة ال

ا.١٥٠مبلغ (  ) مائة وخمسون دينارا شهريا بدل ٔالاعباء الشهرية ال قام 

ـي الفصـل الـذي ُمـنح فيـه الجرايـة، فُيـ .٥ ـ سـجلها  ي جميـع املـواد ال ) مائـة ١٥٠دفع لـه مبلـغ (إذا رسب الطالب 

ا.  وخمسون دينارا شهريا بدل ٔالاعباء الشهرية ال قام 

ي الفصل الذي ُمنح فيه الجراية فتسقط منه امتيازات الجراية. .٦  إذا أسقط الطالب جميع املواد ال سجلها 

يـة فُيصـرف ) ساعات خالل الفصل الذي ُمنح فيه الجرا٣) ساعات دراسية، ثم أضاف (٩إذا سجل الطالب ( .٧

  ) ساعات دراسية فقط.٩له عن (

  )٤٨املادة (

ى أن ال تزيـد املـدة  وال  سـتة فصـول دراسـية، عـنتمنح الجراية فصليًا، ويمكن تجديدها بالطريقة السابقة نفسها، ع

  .يعد الفصل الصيفي فصاًل لهذه الغاية

 )٤٩املادة (

ى جراية ما  ي الطالب الذي يتقدم بطلب الحصول ع رط    يأتي:يش

ى (٦أن ال يقل عبؤه الدراس عن (  -أ    .   ) ساعات٩) ست ساعات معتمدة، وال يزيد ع

راكم عن (  -ب    %).٨٨أن ال يقل معدله ال

                                                 
  ١١/٩/٢٠١٧بتاريخ  ٢٩٤/٢٠١٧) بموجب قرار مجلس العمداء رقم (٧ولغاية  ٣تمت إضافة البنود (  ١



  ٢١من  ٢٠صفحة 

ى منحة أو بعثة دراسية أخرى سواء من داخل الجامعة أو خارجها، إال إذا كانت   -ج  أن ال يكون حاصاًل ع

ي هذه الحالة يجوز أن يمنح الطالب مبلغًا  مخصصات املنحة أو البعثة أقل من مخصصات الجراية. و

ي القسم عددًا من الساعات تعادل املبلغ الذي يتقاضاه. ى أن يعمل  ما، ع   يعادل الفرق بي

ى أن يكون الطالب قد   - د  ي كل تخصص، ع راكم للطلبة  ى أساس تنافس وفق املعدل ال تمنح الجراية ع

ة لهذه الغاية.ويجوز وال تحسب املساقات الاستدراكي ) ساعات من خطته بنجاح،٦أنه ما ال يقل عن (

خرى للمفاضلة تتعلق بعدد الساعات ال درسها الطالب بنجاح من خطته أسس أللمجلس وضع 

ا سابقا.    الدراسية وعدد الجرايات ال حصل عل

م  -ه  ي ضوء حاجة القسم، منح جرايات لطلبة تقل معدال ي حاالت استثنائية، و راكمية  يجوز للمجلس  ال

ي (أ تقل عدد الساعات املقطوعة أعاله أو  و (ب)  )والحد ٔالادنى للساعات املعتمدة املسجل لها عما ورد 

ي الفقرة (د)   ، بتنسيب من مجلس القسم .عما ورد 

  )١( )٥٠املادة (

ي القسم (  -أ  م الطالب الذي يتقا جراية بالعمل   ـي التـدريس ، ويمكـن أن يخصـص أسـبوعًيا) سـاعة ١٥يل

رات.٩( عنما ال يزيد  للطالب ى مخت  ) ساعات تدريس أو إشراف ع

  

ن:   -ب  ن ٓالاتيت ي الحالت ى الجراية    تل

ـى ( زادإذا  .١ ـي ٩عدد الساعات املعتمدة املسجل لها من خطته الدراسـية ع ) سـاعات، مـع مراعـاة مـا ورد 

  /هـ) من التعليمات.٤٨املادة (

 لطالب عن العمل بالجراية بطلب منه، أو بقرار من لجنة الدراسات العليا بالقسم.إذا انقطع ا .٢

  

  )٥١املادة (

ـــي املواقـــع  ـــي الكليـــات ؤالاقســـام والعمـــادات  ـــى موقـــع الجامعـــة ولوحـــات ٕالاعالنـــات  ـــر حســـاب الطالـــب الخـــاص ع يعت

تحــت املراقبــة........الخ)، وال يجــوز لــه املعتمــدة لتبليــغ الطالــب بــأي قــرارات تخصــه ( فقــدان املقعــد، الفصــل، الوضــع 

ى ذلك.   أن يحتج بعدم إطالعه ع

   )٥٢املادة (

ـــي مخالفـــات  ـــى لجنـــة التحقيـــق  ام الطالـــب باألمانـــة العلميـــة ؤالاعـــراف ٔالاكاديميـــة، يحـــال الطالـــب إ ـــ ن عـــدم ال إذا تبـــ

ي عمادة البحث العلم والدراسات العليا.   طلبة الدراسات العليا 

  )٥٣املادة (

ي ٕالاشكاالت ال تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات.   يبت مجلس العمداء 

                                                 
  )١٢/٢٠١٥تم تعديل المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم (  ١



  ٢١من  ٢١صفحة 

  )٥٤املادة (

رموك رقم ( ي جامعة ال ي هذه التعليمات تعليمات برنامج الدكتوراه  ا. ٢٠٠٨) لسنة ٢تل   وتعديال

  )٥٥املادة (

 هذه التعليمات. تطبيقالرئيس والعميد ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن 
 


