
 وتعديالتها  2011( لسنة 4فلسفة رقم ) ةتعليمات برنامج دكتورا 

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

 وتعديالته نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك
 

 ( 1املادة ) 

األول    يالفصل الدراس  في جامعة اليرموك، ويعمل بها من بداية  ، .Ph.Dفةفلسة تسمى هذه التعليمات "تعليمات برنامج دكتورا

2022/2023  . 

 (2املادة ) 

 :يكون للكلمات التالية، حيثما وردت في التعليمات، املعاني املخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك 

 : جامعة اليرموك. الجامعة

 : رئيس الجامعة. الرئيس

 : عميد البحث العلمي والدراسات العليا.العميد

 : عمادة البحث العلمي والدراسات العليا. العمادة

 ة التي تطرح البرنامج.الكلي: الكلية

 : مجلس الدراسات العليا.املجلس

 . الذي يطرح البرنامج : القسم األكاديميالقسم

 . ة: برنامج الدكتوراالبرنامج

 .ة: طالب/ طالبة الدكتورا الطالب

جبارية  للمساقات اإل يطلب ألغراض اإليفاء بالقاعدة املعرفية املطلوبة  700قل من أ: أي مساق من مستوى املساق االستدراكي

 . ةلبرنامج الدكتورا

 القبول 
 

 ( 3املادة ) 

بناًء  ، البرنامج في ويحدد مجلس العمداء عدد الطلبة الذين سيقبلون  ،إلى العمادة  على نموذج خاص  تقدم طلبات االلتحاق بالبرنامج 

 جلس.املمن مجلس الكلية وتنسيب من  توصيةعلى اقتراح من مجلس القسم و 

 ( 4املادة ) 

 : أتييشترط لقبول الطالب في البرنامج ما ي - أ

 أن يحقق شروط مجلس التعليم العالي. .1

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

 يقررها القسم. األسس التي 

 اجتياز متطلب اللغة املطلوبة لاللتحاق بالبرنامج وفق قرارات مجلس التعليم العالي. -ب

 ( 5املادة ) 

املتقدمين - أ الطلبة  بين  املفاضلة  ما  للبرنامج  تتم  أو  واملاجستير  البكالوريوس  درجتي  في  التراكمية  معدالتهم  تسلسل  وفق   
ً
 تنافسيا

( عشرون  20)وللمعدل التراكمي في درجة املاجستير    نقطة  ( ثالثون 30) ويخصص للمعدل التراكمي في درجة البكالوريوس    ،يعادلها

 مجلس العمداء.  وفق أسس يضعها  التي تخرج منها جامعاتلل ( عشرون نقطة20كما يخصص )، نقطة



بالكلية وتنسيب من املجلس وقرار من مجلس العمداء إضافة  يجوز باقتراح من مجلس القسم وتوصية من لجنة الدراسات العليا   -ب

أسس أخرى للمفاضلة، كإجراء امتحان تنافس ي للطلبة املتقدمين أو/و الخبرة في مجال التخصص، بحيث ال تزيد نسبتها في املفاضلة  

 ( ثالثين نقطة.30عن )

، وقرار من مجلس العمداء، أن تتضمن الخطة القسم وتوصية من مجلس الكلية وتنسيب من املجلس  يجوز باقتراح من مجلس - ج

 خاصة لاللتحاق ببرنامج الدكتورا
ً
 .ةالدراسية شروطا

 على تقدير من جامعة أخرى  -د
ً
، تحسب نسبة معدله التراكمي وفق معيار جامعته،   ،إذا كان الطالب حاصال

ً
وظهر معدله رقما

 
ً
 يحسب له متوسط عالمة تقديره في جامعة اليرموك.   ، ويعادل معدله بما يناظره في جامعة اليرموك، وإذا لم يظهر رقما

 ( 6املادة ) 

القسم،  الكلية وتوصية لجنة الدراسات العليا ب  فيبناًء على تنسيب من لجنة الدراسات العليا    ،ُيقبل املتقدمون بقرار من العميد  -أ

غ العميد القرار إلى الطالب ومدير القبول والتسجيل ورئيس القسم   ِّ
 
 ألي مساقات   ،وعميد الكليةوُيَبل

ً
ويشمل قرار القبول تحديدا

وال يحسب أي مساق درسه الطالب في مرحلة    ،ةساعات معتمد  تسع  (9) تزيد عن  أالاستدراكية على الطالب أن يدرسها بنجاح، على  

 
ً
 . ااستدراكي   ا سابقة مساق

 أخرى إذا كان فصله ألسباب تأديبية.ُيقَبل املتقدم املفصول من برنامج في جامعة اليرموك أو جامعة  ال -ب

بالكلية  يجوز للعميد أن يعفي الطالب من املساقات االستدراكية ومساقات اللغة اإلنجليزية بتنسيب من لجنة الدراسات العليا    -ج

 مكافئة لها. بالقسم خالل الفصل األول من قبوله في البرنامج إذا ثبت أنه درس مساقات   وتوصية لجنة الدراسات العليا

 يعد  الطالب ناجحا في مساق اللغة اإلنجليزية إذا اجتاز متطلب اللغة بنجاح وهو مسجل للمساق.  -د

 سوم الدراسية لذلك املساق. يجوز للطالب سحب املساق االستدراكي املعفى منه خالل الفصل األول من قبوله، وترصيد الر  -ه

 ( 7املادة ) 

القسم وموافقة العميد أن ُيعادل للطالب الذي بالكلية وتوصية لجنة الدراسات العليا بالعليا  يجوز بتنسيب من لجنة الدراسات    -أ

بل في البرنامج ما ال يزيد عن )
ُ
التي كان قد درسها في جامعة معترف بها بما    ،من مستوى برنامج الدكتوراه( تسع ساعات معتمدة  9ق

 يناظرها من مساقات برنامجه شريطة أن: 

 أو مايعادلهما.  Bأو  %80. ال تقل عالمته في املساق عن  1

 ال تزيد املدة الزمنية التي أعقبت دراسته للمساقات على أربع سنوات. . 2

 . ال تكون قد دخلت ضمن متطلبات درجة علمية سابقة. 3

 . ال تدخل عالمات املساقات املحتسبة في املعدل التراكمي للطالب.4

القسم وموافقة العميد احتساب ما ال يزيد    يجوز بتنسيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية وتوصية لجنة الدراسات العليا في  -ب

ل من برنامج من املساقات اإلجبارية أو االختيا  ،( اثنتي عشرة ساعة معتمدة12عن ) صِّ
ُ
ل في برنامج آخر في  رية للطالب الذي ف بِّ

ُ
ثم ق

 الجامعة، شريطة أن تكون هذه املساقات ضمن خطته الدراسية الجديدة وفق الشروط الواردة أدناه: 

 يعادلهما.  أو ما Bأو  %80تقل عالمته في املساق عن   أال . 1

 تزيد املدة الزمنية على دراسته للمساقات عن أربع سنوات. أال . 2

 . تدخل عالمات املساقات املحتسبة في املعدل التراكمي للطالب.3

 



 االنتقال 
 

 ( 8املادة ) 

تنسيب من لجنة الدراسات العليا ب ،بقرار من العميد ،آخر في الجامعة  ةإلى برنامج دكتورا  ةيجوز أن ينتقل الطالب من برنامج الدكتورا

الذي يرغب في االنتقال إليه من  إذا استوفى شروط القبول في البرنامج ، القسم املنتقل إليهبالكلية وتوصية لجنة الدراسات العليا ب

ويجوز للجنة الدراسات العليا في القسم أن تنسب باحتساب ما ال يزيد  حيث املعدل والتخصص وتوافر الشواغر في فصل االنتقال. 

على أن تدخل جميع  ،( اثنتي عشرة ساعة معتمدة من املساقات التي درسها ضمن خطته الدراسية في البرنامج املنتقل إليه12عن )

غ العميد عميد الكلية ورئيس القسم املنتقل إليه  و  ،املساقات املحتسبة في البرنامج السابق في معدله التراكمي في البرنامج الجديد ِّ
 
ُيَبل

 بذلك
ً
 وتطبق عليه الخطة الدراسية للبرنامج املنتقل إليه سنة انتقاله.  ،الطالب ومدير القبول والتسجيل خطيا

 متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه 
 

 ( 9املادة ) 

 بما يأتي: ةتحدد متطلبات الحصول على درجة الدكتورا - أ

( وفق 700من مساقات مستوى )  ،%80وبمعدل تراكمي ال يقل عن    ،ساعة معتمدة بنجاح   ست  وثالثين(  36دراسة ما ال يقل عن )  -1

 الخطة الدراسية املعتمدة موزعة كما يأتي: 

 ساعة معتمدة مساقات إجبارية.  إحدى وعشرون( 21) -

 اختيارية. ساعة معتمدة مساقات    خمس عشرة( 15) -

شر له بحث واحد على األقل في موضوع األطروحة في مجلة محكمة -2
ُ
بل أو ن

ُ
 : اآلتيةويكون ذلك وفق اآللية  ، ق

  أ على الطالب   - أ
ً
 منشورا

ً
 للنشر في مجلة  أن يقدم بحثا

ً
 Clarivateأو   ( Scopusمن املجالت املدرجة في قاعدة بيانات )و مقبوال

Analytics  (ISI   أو مجلة من املجالت الوطنية املدعومة من صندوق البحث العلمي واالبتكار )أن يكون تاريخ إرسال    على  ،سابقا

املوافقة على مخطط الرسالة إلى لجنة    ،البحث للنشر بعد تاريخ  كما يجب أن يرفق الطالب تاريخ اإلرسال والقبول للبحث 

  .الصلة  ذاتكافة  الدراسات العليا في القسم مع املراسالت

 من  -ب
ً
 الطالب.أطروحة  يجب أن يكون موضوع البحث مستخلصا

مع نموذج    ،إلى لجنة الدراسات العليا في القسم   ،ورسالة قبوله  ،على الطالب إرفاق نسخة من البحث املنشور أو املقبول للنشر - ج

 على تحقيق هذا الشرط.   ًفاويكون تشكيل لجنة املناقشة متوق ،تشكيل لجنة املناقشة

،على أن يكون اسم الطالب أو    ،يكون البحث مشترك التأليف مع املشرف، واملشرف املشارك إن وجد -د
ً

ويجوز أن يكون البحث    ال

 خطية من املشرف، واملشرف املشارك إن وجد. بموافقة باسم الطالب، منفرد التأليف 

 يشير بشكل واضح في البحث إلى أنه مستل من رسالته الجامعية.  على الطالب أن -ه

 في عالم املعرفة  -3
ً
 أصيال

ً
 والنجاح في امتحان مناقشتها.   ،ساعة معتمدة  ثماني عشرة (  18ص لها )يخص    ، تقديم أطروحة تحوي إسهاما

في حال اشتملت  (،  600ساعات معتمدة من مستوى )ست   (  6أعاله، يجوز دراسة ما ال يزيد عن )(  أ/ 1)  ةبالرغم مما ورد في الفقر  -ب

ة على ذلك، ته الدراسي 
 
له التراكمي. شريطة أال تكون قد دخلت ضمن متطلبات درجة علمية سابقة خط  ، وتدخل في حساب معد 

منها خال - ج واالنتهاء  االستدراكية  املساقات  بدراسة  يبدأ  أن  الطالب  معدله على  في  بالبرنامج وال تحسب  التحاقه  من  األولى  السنة  ل 

بتسجيل مساقات من خطته الدراسية إذا لم ينه دراسة املساقات   بعد السنة األولى من التحاقه بالبرنامج   التراكمي، وال يسمح للطالب

 االستدراكية بنجاح. 



بها في حاالت خاصة لجنة الدراسات العليا    األطروحة( توص يا استكمال أي متطلبات إضافية أخرى )بما في ذلك اللغة التي تكتب به -د

 ويقرها املجلس. ، وتنسب بها لجنة الدراسات العليا في الكلية ،في القسم

 ب العبء الدراس ي ومدة الدراسة والتأجيل واالنسحا
 

 (10املادة ) 

ويجوز في  .  معتمدة  ( اثنتا عشرة ساعة12والحد األعلى )  ،( ست ساعات معتمدة6الحد األدنى للعبء الدراس ي في الفصل الواحد )  -أ

 دراكية. بما فيها املساقات االست ، ساعات معتمدةست ( 6ن يقل العبء الدراس ي عن )أ  ،القسمرئيس وبموافقة   ، حاالت مسوغة

سمح للطالب بتسجيل  ، وي( ست ساعات معتمدة6الصيفي )  الدراس ي   الحد األعلى لعدد الساعات التي يدرسها الطالب في الفصل   -ب

 ( ساعات رسالة على األقل. 3( تسع ساعات إذا كان من ضمنها )9)

من  (  أ /9)املساقات االستدراكية التي حددت وفق املادة من غير  و أبالتسجيل ملساقات من خارج الخطة الدراسية،  للطالبيسمح  -ج

 هذه التعليمات
 
ل التراكمي وال الفصلي. ، وال تحتسب ألغراض التخر ج وال تعادل بمواد  من خط  ته، وال تدخل ال في حساب املعد 

 (11املادة ) 

 وال يحسب الفصل   ،فصول دراسية  ثمانية(  8)  ةالتي يقضيها الطالب في الجامعة للحصول على درجة الدكتوراللمدة  الحد األعلى   - أ

 الصيفي لهذا الغرض.  الدراس ي

ساعات استدراكية    تسع  ( 9لكل )  ة يضاف فصل دراس ي واحد إلى الحد األعلى من املدة املسموح بها للحصول على درجة الدكتورا  -ب

 يكلف الطالب بدراستها. 

الدكتورا - ج )  ةيحسم فصل دراس ي واحد من الحد األعلى للحصول على درجة  منها  فأكثرساعات معتمدة  تسع  (  9مقابل كل  ، يعفى 

 (. 8( و )7)حكام املادتين أالطالب وفق 

ا واحًداى  يجوز في حاالت استثنائية ومسوغة، تمديد الحد األعل -د  دراسي 
ً

وتوصية    بقرار من العميد، بناًء على طلب من الطالب  فصال

 لجنتي الدراسات العليا بالقسم والكلية. 

 (12املادة ) 

(، وذلك  لهذا الغرض  الصيفيالدراس ي  الفصل    وال يحسب)  فصل دراس ي واحدقصاها  أيجوز للطالب أن يؤجل دراسته مدة    -1  -أ 

الكلية وتوصية لجنة   الدراسات العليا في  ةتنسيب لجنموافقة املشرف، إن وجد، و العميد، بناًء على طلب من الطالب و   بقرار من

دراسته فيه. ويبلغ القرار تأجيل    خالل األسابيع الثمانية األولى من الفصل الذي يرغب على أن ذلك يتم    الدراسات العليا بالقسم،

 يل من الحد األعلى لسنوات الدراسة. جأ توال تحسب مدة ال  ،لى مدير القبول والتسجيل والقسم املعنيإ

 ال تؤجل الدراسة للطالب في الفصل الدراس ي األول الذي قبل فيه في البرنامج.  -2

واألسبوع الثالث   ،والثانيمن الفصلين األول    ساملقررة في نهاية األسبوع الساد  لم يدفع الرسوم الجامعية   إذاسجيل الطالب  يلغى ت  -3

  ،من الفصل الصيفي
ً
 حكما

ً
 ن يحسب فصل التأجيل هذا من الحد األعلى للتأجيل.أعلى   ،ويعد مؤجال

 إلغاء تأجيل دراسة الطالب ألي فصل قبل انتهاء فترة السحب واإلضافة لذلك الفصل.  ،بطلب من الطالب ،يجوز للعميد -4

األربعة  ، والسماح له بالتسجيل لساعات من األطروحة، خالل  التأجيلمن الطالب إلغاء    وبطلب  يجوز للعميد، في حاالت مسوغة  -5

  ةعشر 
ً
 . من الفصل األول والثانياألولى   أسبوعا

   /د.39، باستثناء ما ورد في املادة ال يحسب أي مساق درسه الطالب خالل فترة التأجيل -6



لها  -1 -ب مساقات سجل  من  باالنسحاب  للطالب  جديدة  ، يسمح  مساقات  واإلضافةخالل    ،وإضافة  السحب  وذلفترة  ك حسب  ، 

 األكاديمي.دون أن تثبت املساقات التي انسحب منها في سجله  ،يالتقويم الجامع 

 ، وُيبَ يسمح للطالب باالنسحاب من مساق أو أكثر في أي وقت قبل بدء االمتحانات النهائية في الجامعة  -2
 
غ العميد ومدير القبول  ل

 والتسجيل ومدرس املساق بذلك، ويثبت في سجله كلمة )منسحب(.

على أن يتم ذلك قبل أسبوع على أعاله يجوز للطالب االنسحاب من امتحان الكفاءة املعرفية   على الرغم مما ورد في الفقرة "ب" -3

 األقل من تاريخ عقد االمتحان.  

 في حال تقدم ألي جلسة من جلسات االمتحان. ونتيجته ملزمين للطالب  الكفاءة ُيعد امتحان  -4

ي تقبله لجنتا الدراسات العليا في القسم والكلية خالل أسبوع من تاريخ  لعذر قهر  ا،نهائي   الكفاءة متحانال الطالب إذا لم يتقدم  -5

 من االمتحان وعليه التقدم  ُيعد   ،ويقره العميد ،عقد االمتحان
ً
 القادمة.في الدورات  له الطالب منسحبا

 . %70يكون الحد األدنى للنجاح في امتحان الكفاءة  -6

  ،مالحظة "منسحب"تثبت في سجل الطالب   ، املوافقة  حالوفي  ،إلى العميد البرنامج من للطالب أن يتقدم بطلب انسحاب  يجوز  -7

 
 
 بذلك. سم ومدير القبول والتسجيل غ رئيس القوُيبل

 املواظبة  
 

 (13املادة ) 

 ( من الساعات املقررة لكل مساق. %12.5وال يسمح له بالتغيب أكثر من )  ،تشترط مواظبة الطالب في جميع املساقات -أ

 يعد    ، ( من الساعات املقررة ملساق ما دون عذر مرض ي معتمد أو قهري يقبله مدرس املساق%12.5إذا غاب الطالب عن أكثر من )  -ب

 في ذلك املساق ويعطى عالمة الحد األدنى )
ً
 (.%50راسبا

سمح للطالب وقهري يقبله املدرس ي  بعذر مرض ي( من الساعات املقررة ملساق ما وكان الغياب  %12.5إذا غاب الطالب عن أكثر من )  -ج

( من الساعات. وفي حالة تجاوز هذه النسبة يعد الطالب %25نسبته )  وال يجوز أن يتجاوز الغياب بمجموعة ما   باالستمرار في املساق

 من ذلك املساق. 
ً
 منسحبا

وعلى الطالب أن يقدم التقرير الطبي    ،لدى الجامعةرجع طبي معتمد  مون بشهادة صادة عن يشترط في العذر املرض ي املقبول أن يك-د

 املساق خالل أسبوع من تاريخ زوال العذر. املطلوب إلى مدرس 

 من جميع املساقات التي سجل لها في فصل ما  -ه
ً
تكون دراسته لذلك   ،بمقتض ى الفقرة )ج( من هذه املادة  ،إذا ُعد  الطالب منسحبا

ت ذلك في سجله األكاديمي  ،الفصل مؤجلة ( من  1أ/12ة )ملادويدخل هذا التأجيل ضمن مدة التأجيل املنصوص عليها في ا  ،ويثب 

 هذه التعليمات. 

يس القسم ومدير  ئور  وعميد الكلية املعني  العميد، وعليه تبليغ ج(  ،ب ، مدرس املساق مسؤول عن تطبيق ماورد في الفقرات )أ -و

 بذلك.
ً
 القبول والتسجيل خطيا

 االمتحانات
 

 (14املادة ) 

 تتكون عالمة الطالب في املساق الواحد من: -أ

 وتشمل هذه   ،( من العالمة%60)يخصص لها  أعمال الفصل و عالمته في  .1
ً
 واحدا

ً
 تحريريا

ً
( من  %30له )  يخصص   األعمال امتحانا

 أو   ،وتقارير ،مةالعال 
ً
 ( من العالمة.%30ويخصص لها ) ،اتما شابه ذلك من نشاط  أو  ،عرض موضوع أو ،بحوثا



 ( من العالمة.%40ويخصص لها ) ،. عالمته في االمتحان النهائي2

   -ب
ُ
أوراق االمتحانات فيتم  ما  أ،  إلى الطالب بعد تصحيحها وتسجيل عالماتها  ، وجميع األعمال الفصلية  ،رير والبحوث ا جميع التق  رد  ت

 ال    ،باستثناء االمتحان النهائي  ،طالع الطلبة عليهاإ ها أو  رد  
ً
َرد  للطلبة مدة

ُ
تقل  ويحتفظ املدرس بجميع أوراق االمتحانات التي لم ت

 عن فصل دراس ي واحد. 

فعلى الطالب ان يتقدم بالعذر خالل ثالثة أيام   ،إذا تغيب الطالب عن امتحان فصلي لعذر طبي أو عذر قهري يقبله مدرس املساق -ج

 ان تعويض ي للطالب في مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ قبول العذر. من تاريخ انتهاء العذر وعلى مدرس املساق عقد امتح

 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي يوضع له )صفر( في ذلك االمتحان ويحسب له في العالمة النهائية.  -د

وذلك   ،بعد األخذ برأي املدرس   م،والقس  لكليةاالدراسات العليا في  نتا  لجإذا تقدم الطالب بعذر لتغيبه عن االمتحان النهائي تقبله    -ه

ُيبلغ عميد الكلية قراره بقبول العذر إلى دائرة القبول والتسجيل ومدرس املساق ليسجل   ،خالل أسبوع من تاريخ عقد االمتحان

 للطالب عالمة "غير مكتمل".

 ثالثة أقصاها  في املساق املذكور في مدة    فعليه أن يتقدم لالمتحان النهائي  ،على عالمة " غير مكتمل" في مساق ما  إذا حصل الطالب  -و

في الفصل  وأسبوعان أسابيع من بداية الفصل التالي للفصل الذي حصل فيه على عالمة "غير مكتمل" في الفصلين األول والثاني  

 لهذا الغرض إذا سجل فيه الطالب.
ً
 دراسيا

ً
 الصيفي وُيعد  الفصل الصيفي فصال

مما    -ز البند  و يستثنى  في  ساعات رد  لها  تخصص  التي  الهندسية  والتصاميم  واملختبرات  والبحوث  والحلقات  الندوات  مساقات  )أ( 

متطلبات النجاح    ،وبتوصية من لجنة الدراسات العليا في القسم  ،وفي هذه الحالة تقرر لجنة الدراسات العليا في الكلية  ،معتمدة

 مستوى تحصيل الطالب في كل منها.   تقييم وطرق 

 األطروحة.   فيالنجاح مساقات األطروحة حيث تبقى النتيجة غير مكتمل لحين  عاله أورد ما يستثنى م -ي

 (15املادة ) 

 (. %50( وأدنى عالمة تسجل للطالب )%70الحد األدنى للنجاح في كل مساق من مساقات البرنامج واملساقات االستدراكية )  -أ

سجل نتيجة   -ب
ُ
 التراكمي.وال تدخل في معدله  ،االستدراكية في سجله الدراس ي )ناجح أو راسب(لطالب في املساقات ات

 (16املادة ) 

، أو منهبناًء على طلب خطي  امتحن فيه الطالب،  ي مساقأل  عالمة االمتحان النهائيفي تصويب  لجنة الدراسات العليا بالقسم نظرت

رئيس القسم توصية لجنة  يرفع و  ،دة أقصاها أسبوع بعد إعالن النتائجفي موذلك بمبادرة خطية من مدرس املساق إلى رئيس القسم، 

إلى العميد، لعرض األمر على  الدراسات العليا إلى عميد الكلية خالل أسبوع من تاريخ ورود الطلب إلى القسم، والذي يرفعها بدوره 

 صدوره. املجلس، ويبلغ العميد مدير القبول والتسجيل بقرار املجلس خالل أسبوع من  

 (17املادة ) 

وال يجوز له إعادة دراسة أي مساق    ،مساقات من البرنامج ألغراض رفع معدله التراكمي   ( ثالثة3)للطالب إعادة دراسة ما ال يزيد عن    -أ

 فأكثر. %80حصل فيه على عالمة 

 وتحسب له العالمة األعلى ألغراض احتساب املعدل التراكمي. ،ال يجوز للطالب إعادة دراسة املساق الواحد أكثر من مرة واحدة -ب

تحسب العالمة األعلى   ،أو لرفع معدله التراكمي  ،في حالة دراسة الطالب ملساق اختياري بسبب رسوبه في مساق اختياري آخر -ج

 ، مع مراعاة ما ورد في البند )أ( من هذه املادة.ألغراض احتساب املعدل التراكمي

 

 

 



 امتحان الكفاءة املعرفية في حقل التخصص 
 

 (18املادة ) 

أستاذ    برتبة  هم وتصحيحه على من    هقتصر عملية إعدادتو ،  امتحان الكفاءة املعرفيةتقوم لجنة الدراسات العليا بالقسم بتنظيم    -أ

 أو أستاذ مشارك من مالك الجامعة.

 ويهدف إلى قياس:  ،واملعارف املتصلة بهيعقد امتحان الكفاءة املعرفية في حقل التخصص   -ب

 الطالب ألساسيات تخصصه. فهم  -

 التفكير النقدي والتحليلي للقضايا املتعلقة بالتخصص.  القدرة على -

 القدرة على االبتكار واإلبداع في حل املشكالت النظرية والعملية املتعلقة بالتخصص.  -

تشمل املساقات اإلجبارية  ( ساعة معتمدة من خطته الدراسية،  30إال بعد إنهاء دراسة )و يتقدم له  أاالمتحان  ال ُيسجل الطالب لهذا    -ج

  .%80يقل عن ، وبمعدل تراكمي ال جميعها

 ساعات. ثالث ( 3) يخصص لكل ورقة جلسة ال تقل مدتها عن ، يتكون امتحان الكفاءة املعرفية من ورقتين في يومين -د

 . %70ن الكفاءة يكون الحد األدنى للنجاح في امتحا -ه

 (19املادة ) 

 وإذا لم ينجح في املرة الثانية يفصل من البرنامج.  ،إذا رسب الطالب في امتحان الكفاءة املعرفية يمكنه التقدم لهذا االمتحان مرة ثانية  -أ

 في سجله األكاديمي في كل مرة يتقدم فيها لالمتحان.  ،)ناجح( أو )راسب( ،تثبت نتيجة الطالب في امتحان الكفاءة املعرفية -ب

 في الفصل الدراس ي قبل بدء االمتحانات النهائية. يعقد امتحان الكفاءة املعرفية مرة واحدة  -ج

 األكاديمي املقعد والفصل  انوفقداإلنذار 
 

 (20املادة ) 

 ينذر الطالب في الحاالت اآلتية: 

وفي حالة الرسوب في مساق اختياري    ، مدة دراسته ويرفع اإلنذار بعد إعادة دراسة ذلك املساق بنجاحإذا رسب في مساق واحد خالل    -أ

 . أو بعد إنهاء املتطلبات االختيارية جميعها بنجاح،  يرفع اإلنذار بعد النجاح في ذلك املساق

قصاها فصالن دراسيان بعد الفصل أوعليه في هذه الحالة أن يزيل مفعول اإلنذار في مدة  ،%80إذا نقص معدله التراكمي عن  -ب

 . ، وال يحسب الفصل الصيفي لهذا الغرض%80الذي نقص فيه معدله التراكمي عن 

 (21املادة ) 

 يفقد الطالب مقعده في البرنامج في الحاالت اآلتية:  -أ

1 
ً
   من جميع املساقات التي سجل فيها في الفصل األول من دراسته.   . إذا انسحب أو ُعد  منسحبا

 /أ(.12. إذا لم يسجل لفصل ما ولم يؤجل ذلك الفصل وفق املادة )2

التأجيل املنصوص عليها    مدة  املساقات املسجل لها في ذلك الفصل بعد استنفاده جميعاو انسحب من    ، . إذا لم يسجل لفصل ما3

 أ(.12/1)في املادة 

  البرنامج  من  أو الذي انسحب   ،للفقرة )أ( أعاله  ايجوز للطالب الذي فقد مقعده وفًق   -ب
ً
ن يتقدم  أ  ،(12( من املادة )7بللفقرة )وفقا

  ،يحتفظ بسجله الدراس ي وفق الخطة الدراسية املعمول بها عند عودته  ، وفي حالة قبوله في البرنامج نفسه  ، بطلب جديد للقبول 



السجل األكاديمي للطالب أال    الحتسابويشترط    ،ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج  ، والتأجيل  ، وتحسب مدة الدراسة السابقة

 تزيد مدة انقطاعه عن الدراسة عن أربع سنوات.

  تسع( 9ما ال يزيد عن ) ،وقبل في برنامج آخر  ،فقد مقعده في الدراسة برنامج، أوالمن يجوز أن يحتسب للطالب الذي انسحب  -ج

يكون قد مض ى على دراستها   وأال ، ن تكون من خطته الدراسية الجديدةأعلى   ،ساعات من املساقات التي درسها في البرنامج السابق

  تسع (9ويحسم فصل دراس ي واحد مقابل كل ) ،في معدله التراكمي املحتسبة وتدخل جميع املساقات  ،أكثر من أربع سنوات

 ساعات فأكثر من الحد األعلى للدراسة. 

 (22املادة ) 

 تية:يفصل الطالب من البرنامج وال يحق له العودة إلى البرنامج نفسه في الحاالت اآل

 . 20لم ينجح في إزالة مفعول اإلنذار بمقتض ى املادة إذا . 1

 (. %80وقل  معدله التراكمي عن )  ،من الخطة الدراسية للبرنامج طيلة مدة دراستهفي مساقين . إذا رسب 2

 (. %80وقل  معدله التراكمي عن ) ،باستثناء املساقات االستدراكية ،ن. إذا رسب في املساق الواحد مرتي3

 . إذا رسب في امتحان الكفاءة املعرفية مرتين. 4

 . إذا رسب في مناقشة األطروحة.5

 (.+ب/أ11على للمدة املحددة في املادة ). إذا لم ُيتم بنجاح متطلبات الحصول على الدكتوراه ضمن الحد األ 6

وجب فصله7
ُ
ا  . إذا ارتكب مخالفة ت  بمقتض ى األنظمة والتعليمات املعمول بها في الجامعة.تأديبي 

 اإلشراف 

 (23املادة ) 

 .بعد نجاحه في امتحان الكفاءة املعرفيةإال   ةسمح للطالب بأن يسجل أطروحة الدكتورايال  -أ 

 الكفاءة.ال يجوز أن يسجل الطالب ساعات أطروحة الدكتوراة في نفس الفصل الذي نجح فيه في امتحان   -ب

 (24املادة ) 

يتقدم الطالب بطلب إلى رئيس القسم يتضمن عنوان أطروحته ومشروعها واسم عضو هيئة التدريس الذي يرغب في اإلشراف عليه،   - أ

 وموافقة املشرف املقترح على مشروع األطروحة. 

علنية مفتوحة -ب مناقشة  في  أطروحته  الطالب مشروع  القسم   ، يقدم  في  العليا  الدراسات  لجنة  أحد أعضاء  األقل،    ،يحضرها  على 

الدراسات العليا في  التدريس من ذوي االختصاص تعينهما لجنة  واملشرف، واملشرف املشارك )إن وجد(، واثنان من أعضاء هيئة 

 ة. دراسات عليا، وتحدد لجنة الدراسات العليا موعد املناقشالالقسم، باإلضافة إلى حضور طلبة 

يقوم الطالب بإجراء التعديالت الالزمة على مشروع أطروحته في ضوء املناقشة العلنية وبالتنسيق مع املشرف املقترح، ثم يقدمه   - ج

لجنة الدراسات العليا في الكلية إلى  رفعه    ،بصورة نهائية إلى لجنة الدراسات العليا في القسم للتأكد من إنجاز التعديالت وبعد ذلك

   ومن ثم   ،للمصادقة عليه
 
 خاذ القرار املناسب. مخاطبة العميد الت

 بأصالة املشروع وتقيده باألمانة العلمية. ايرفق الطالب مع مشروع أطروحته إقرارً  -د

 (25املادة ) 

يتضمن تعيين    ا على تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية وتوصية من لجنة الدراسات العليا في القسم، قرارً   ءً يصدر العميد، بنا - أ

القسم وعميد   املشرف ورئيس  إلى  القرار  العميد  املشرف، واملشرف املشارك إن وجد، وإقرار عنوان األطروحة ومشروعها، ويبلغ 

 الكلية املعني ومدير القبول والتسجيل. 



ط في املشرف أن يكون من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ممن هم برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك ويراعى في اختياره التخصص  يشتر  -ب

 . وتحقيقه شروط هيئة االعتماد من حيث النشر العلمي الدقيق أو إنتاجه العلمي في موضوع األطروحة 

كلية وبتوصية من لجنة الدراسات العليا في القسم، أن يتولى اإلشراف  يجوز عند الضرورة، بتنسيب من لجنة الدراسات العليا في ال - ج

 املحاضر املتفرغ ممن هو في رتبة / راتب أستاذ أو أستاذ مشارك. 

.  -د
ً
 ال يجوز تعيين األستاذ الزائر، أو عضو هيئة التدريس الذي يقض ي إجازة تفرغ علمي في جامعة اليرموك مشرفا

التعديالت على عنوان األطروحة ومشروعها، إذا اقتضت ظروف البحث ذلك. ويتم التعديل بالطريقة التي أقر  يجوز إدخال بعض   -ه

 بها العنوان واملشروع. 

يجوز بتنسيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية وبتوصية من لجنة الدراسات العليا في القسم وباقتراح من املشرف تعيين عضو  -و

 
ً
 ممن تنطبق عليه شروط املشرفهيئة تدريس آخر مشرفا

ً
 ويجوز أن يكون من خارج الجامعة. ، مشاركا

  م تتوفر فيه ن  مم    ، تعيين مشرف من أعضاء هيئة التدريس في القسم الحاصلين على إجازة داخل األردن  ،لظروف استثنائية  ،يجوز  - ز

 شروط اإلشراف.

 . املشاركة  الجامعةمن  يجوز تعيين املشرف في البرامج املشتركة مع جامعات أخرى  - ح

حسب األصول، تكليف عضو هيئة التدريس الذي انتهت خدمته في الجامعة لبلوغه سن السبعين، تدريس مساقات، و يجوز للرئيس،   - ط

 وفق التعليمات النافذة في الجامعة. ، ةالدكتوراعلى أطروحات واإلشراف 

إلى عميد الكلية ومن  يرفع    ، القسم  رئيس إلى    االطالب في نهاية كل فصل دراس ي تقريرً   أطروحة على    واملشرف املشارك   يقدم املشرف -ي

رح فيه مدى تقدم كل طالب في إنجاز مشروع أطروحته، ويعلم الطالب بذلك من خالل موقعه اإللكتروني في موعد  لعميد، يشثم  إلى ا

تقريرين سلبيين في فصلين متتاليين  ُيلغى اإلشراف بناء على  وفي حال حصول الطالب على  .يأقصاه أسبوعان من بداية الفصل التال

 طلب املشرف وتوصية لجنة الدراسات العليا بالقسم وتنسيب لجنة الدراسات العليا بالكلية وقرار من العميد. 

 (26املادة ) 

به بناًء على طلب من الطالب أو  يجوز تغيير املشرف أو املشرف املشارك )إن وجد( لظروف خاصة استثنائية باألسلوب الذي عين 

 املشرف. 

 (27املادة ) 

( سبعمئة دينار بدل إشراف، وفي حال وجود مشرف  700يدفع للمشرف عن كل  أطروحة دكتوراة بعد مناقشتها مكافأة مالية مقدارها )

 مشارك تقسم املكافأة بينهما بالتساوي.

 (28املادة ) 

الدراسات العليا في الكلية وتوصية من لجنة الدراسات العليا في القسم، املوافقة على أن  للمجلس، بناًء على تنسيب من لجنة   -أ 

يستمر عضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة )تفرغ علمي، إعارة، انتداب، إجازة بدون راتب( داخل األردن، أو الذي انتهت  

 طالب أو املشاركة في اإلشراف عليها.خدمته في الجامعة لبلوغ السن القانوني، في اإلشراف على أطروحة ال

لعضو هيئة التدريس الحاصل على إجازة خارج البالد )تفرغ علمي، إعارة، انتداب، بدون راتب( االستمرار باإلشراف على  يجوز  -ب

 أطروحة الطالب على أن يكون مشرفا مشاركا. 

 



 ( 29ملادة ) ا

 التي يحق للمشرف اإلشراف عليها في وقت واحد كما يأتي: واألطروحات  عدد الرسائلجموع مليكون الحد األعلى   -أ 

.  ست   -1
ً
 إذا كان أستاذا

.  إذا أربع -2
ً
 مشاركا

ً
 كان أستاذا

 مناقشة األطروحة  

 (30املادة ) 

على أن تتوافر فيها األصالة، وأن تحوي    وحسب الدليل املعتمد في العمادة،  يعد الطالب أطروحته بلغة سليمة ومنهجية علمية، -أ 

 وإسهاًم 
ً
 علميا

ً
 تكون مخالفة لألمانة العلمية.   وأال في تعميق املعرفة في ميدان تخصصه،  اإنجازا

ترسل األطروحة مغفلة من أسماء املشرفين والطالب بواسطة العميد ملقيم من خارج الجامعة برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك من  -ب

وع البحث لبيان مدى صالحيتها للمناقشة بتقرير خطي وفق النموذج املعتمد لهذه الغاية، ويجوز أن يكون املقيم املختصين في موض

 في لجنة املناقشة.
ً
 الخارجي عضوا

  ، يعين العميد، بناًء على تنسيب لجنة الدراسات العليا في الكلية وتوصية لجنة الدراسات العليا في القسم واقتراح مشرف الطالب  -ج

 واملشرف املشارك )إن وجد(، وثالثة أعضاء من ذوي االختصاص   ة لجنة ملناقشة أطروحة الدكتورا
ً
تتكون من مشرف الطالب رئيسا

ن تنطبق عليهم شروط اإلشراف، والعضو الثالث من خارج الجامعة من ذوي العالقة  في موضوع األطروحة؛ اثنان من الجامعة مم  

فيه تتوفر  ممن  األطروحة  موضوع  املطلوبة  في  الشروط  املشرف،م  التعليمات،    في  هذه  في  عليها  املشرف حيث  املنصوص  ، يعد 

 وذلك حسب الخطة املعتمدة    واملشرف املشارك إن وجد،
ً
 بجاهزية األطروحة علميا

ً
، ووفق النموذج املعد لهذه طروحةلأل تقريرا

 املناقشة إلى العميد.   ، ويرفق نسخة إلكترونية من األطروحة ترفع مع نموذج تعيين لجنةالغاية

 (31املادة ) 

 للمناقشة العلنية لألطروحة، بناًء على تنسيب من  - أ
ً
واقتراح املشرف،   والكليةلدراسات العليا في القسم ا  تيلجن يحدد العميد موعدا

  ثمانية شهور ( 8)، ومض ى على تسجيله لألطروحة ما ال يقل عن ة بعد أن يكون الطالب قد أنهى جميع املتطلبات األخرى للدكتورا

 /أ(.25إقرار عنوان األطروحة وفق املادة )من  

تقل املدة بين تسليم األطروحة ألعضاء اللجنة وموعد   أال تقل املدة ما بين قرار تشكيل اللجنة وموعد املناقشة عن شهر، و  أاليجب  -ب

 املناقشة عن أسبوعين. 

، تغيير عضو/أعضاء  والكلية الدراسات العليا في القسم لجنتي يجوز في حاالت مسوغة بقرار من العميد، وبناء على تنسيب من   - ج

 لجنة املناقشة الجديد عن أسبوعين. على أال تقل  الفترة الزمنية بين املناقشة وتعيين عضو ، لجنة املناقشة

 املنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه املادة إال إذا كان الطالب مسج  الشهور الثمانيةال يحسب الفصل الصيفي من ضمن مدة   -د
ً

 ال

 في ذلك الفصل.

 (32املادة ) 

 تكون إجراءات املناقشة كما يأتي:

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

 . تتخذ لجنة املناقشة قرارها باألغلبية بعد انتهاء املناقشة والتداول بين األعضاء -ب

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

 تقرر اللجنة بأغلبية أعضائها إحدى النتائج اآلتية:  -د



 "ناجح". -1

  أسبوعانفي مدة أدناها تعديالت طفيفة" وفي هذه الحالة على الطالب إجراء التعديالت املطلوبة وتسليم رسالته "ناجح مع  -2

ة أسابيعوأقصاها    من تاريخ املناقشة، ست 
ً
لتعديل األطروحة من ضمن الحد األعلى   ةاملمنوحترة حسب الف توال  ،وإال يعد راسبا

 .للمدة املسموح بها لنيل الدرجة

ع تعديالت جوهرية" وفي هذه الحالة على الطالب إجراء أية تعديالت تراها اللجنة ضرورية على األطروحة، في مدة  "ناجح م -3

 
ً
وال يحسب الفصل املمنوح  ، أدناها ثالثة شهور، وأقصاها نهاية الفصل الدراس ي التالي بعد تاريخ املناقشة، وإال يعد راسبا

 األعلى للمدة املسموح بها لنيل الدرجة، وال يحسب الفصل الصيفي لهذه الغاية.لتعديل األطروحة من ضمن الحد 

 . "راسب" -4

 من أعضائها إلى رئيس القسم لرفعه للعميد، وعميد الكلية،  يرفع -ه
ً
 . ومدير القبول، والتسجيلرئيس اللجنة القرار موقعا

 إلى رئيس القسم بالنتيجة  إذا قررت اللجنة إجراء تعديالت على األطروحة، تجتمع بعد   -و
ً
إجرائها للتأكد منها، ويقدم رئيس اللجنة تقريرا

 من جميع األعضاء مع مراعاة اتخاذ القرار باألغلبية. 
ً
 موقعا

 مواصفات األطروحة 

 (33املادة ) 

، بحيث ال  باللغة اإلنجليزية، ويرفق بها ملخصان، أحدهما باللغة العربية، واآلخر أو اإلنجليزية تكتب أطروحة الدكتوراه باللغة العربية

للتدريس، فتكتب األطروحة وملخص لها   أخرى  يزيد أي من امللخصين عن أربعمائة كلمة. أما في األقسام التي تستعمل فيها لغة أجنبية 

 واضح باللغة العربية ال يزيد عن أربعمائة كلمة.ال يزيد على أربعمائة كلمة بتلك اللغة، ويرفق بها ملخص  

 (34املادة ) 

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

 عنوان األطروحة. -1

 في الجامعة -2
ً
 . اسم الطالب كما هو مسجل رسميا

 اسم املشرف / املشرفين.  -3

 ملتطلبات درجة دكتوراه فلسفة فيقدمت هذه األطروحة عبارة " -4
ً
 في جامعة اليرموك.  )اسم البرنامج( تخصص استكماال

 . أسماء أعضاء لجنة املناقشة ورتبهم األكاديمية -5

 تاريخ املناقشة.  -6

 تعد صفحة مماثلة ملا ورد في الفقرة )أ( أعاله باللغة اإلنجليزية تذكر فيها العبارة اآلتية: -ب

A Dissertation Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy . 

  .مكتوبة بها   األطروحةو ما يقابلها بأي لغة أجنبية أخرى إذا كانت أ

 (35املادة ) 

 . (A4) حجممطبوعة على ورق  األطروحة تقدم  - أ

 . بلغة أجنبيةطروحة طروحة مكتوبة باللغة العربية، ومسافتان إذا كانت األ يترك بين السطرين مسافة ونصف، إذا كانت األ  -ب

( سم على يمين الصفحة في النسخ العربية، وعلى يسارها في النسخ املكتوبة بلغة أجنبية وتكون كل من  3.5يترك هامش مقداره ) - ج

 .سم 2.5 األخرى الهوامش 



 املعتمد في العمادة. يلتزم الطالب في كتابة أطروحته بدليل كتابة الرسائل  -د

 (36املادة ) 

ن  أو   ،جيدةمن نوع يكفل لها البقاء بحالة  أخرى، موضوعات   أي  أوصورا  أو خرائط  األطروحة تضمين   حالفي  ، املستعملةتكون املواد  

 . تكون متماثلة في جميع النسخ

 (37املادة ) 

ويودع في مكتبة الجامعة نسخة ورقية وأخرى الكترونية على  ،في القسم األطروحةمن ورقية وأخرى إلكترونية يودع الطالب نسخة 

د العمادأ تكون هي  ، WORDوآخر بصيغة ،  PDFقرص مدمج بصيغة ملف  لكترونية على قرص إة بنسخة  صل النسخة الورقية، وتزو 

 . مدمج

 منح الدرجة 

 (38املادة ) 

الكلية بعد  س ي القسم و مجلبقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب مجلس الدراسات العليا وتوصية  فلسفة  ةتمنح درجة دكتورا

 والتعليمات املعمول بها في الجامعة. األنظمة تمام جميع املتطلبات املذكورة في إ

 الدراسات العليا وصالحياتها  انلج

 (39املادة ) 

 تية: الصالحيات اآلتتولى لجنة الدراسات العليا في القسم،  

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

 هذه التعليمات. من  (5( و )4تين )املادللجنة الدراسات العليا في الكلية بقبول الطالب وفق 

  ، والعميد ،الكليةبتنظيم امتحان الكفاءة املعرفية واإلشراف على إجرائه، وإقرار النتيجة، وإبالغها إلى لجنة الدراسات العليا  -ب

 . ، والتسجيلومدير القبول 

 التوصية إلى لجنة الدراسات العليا في الكلية بما يأتي:  - ج

 إقرار مشروع األطروحة.  -1

 تعيين املشرف واملشرف املشارك إن وجد.  -2

 عيين أعضاء لجان املناقشة. ت -3

 للطلبة.   االستدراكيةاحتساب املساقات   -4

 معادلة واحتساب املساقات التي درسها الطالب في جامعة أخرى أو برنامج آخر قبل التحاقه بالبرنامج.  -5

 -يأتي:  التنسيب إلى العميد بما  -د

 املقررة في خططهم خارج الجامعة. االستدراكيةالسماح للطلبة في حاالت استثنائية بدراسة املساقات   -1

 ( من هذه التعليمات. 8حكام املادة )أوفق   ،االنتقال -2

 أي أمور اخرى تتصل بالدراسات العليا يفوضها مجلس القسم بها. -3

تكون من ضمن   أال( ساعات معتمدة من خارج الجامعة، على 3السماح للطالب في حاالت استثنائية بدراسة ما ال يزيد عن ) -4

 . املساقات اإلجبارية في خطته الدراسية



قسم أو  يجوز للجنة الدراسات العليا بالقسم أن تقرر تفويض بعض صالحياتها املنصوص عليها في التشريعات النافذة إلى رئيس ال -ه

 من ينوب عنه، وبقدر حاجة العمل. 

 (40املادة ) 

 تتولى لجنة الدراسات العليا في الكلية الصالحيات اآلتية: 

 التنسيق بين األقسام املختلفة في الكلية بشأن الدراسات العليا.   -أ 

 التنسيب للمجلس بعدد الطلبة املقترح قبولهم.  -ب

 للمادة )التنسيب للمجلس بوضع أسس  -ج
ً
 ( من هذه التعليمات. 5إضافية للقبول استنادا

 - يأتي: التنسيب للعميد بما  -د

 إقرار مشروع األطروحة.  -1

 تعيين املشرف واملشرف املشارك إن وجد.  -2

 تعيين أعضاء لجان املناقشة.  -3

 التعليمات.من هذه   (5( و )4تين )املاد التنسيب للعميد بقبول الطالب وفق -4

 إقرار املساقات االستدراكية للطلبة والتنسيب بها للعميد.  -5

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

ن  يجوز للجنة الدراسات العليا بالكلية أن تقرر تفويض بعض صالحياتها املنصوص عليها في التشريعات النافذة إلى عميد الكلية أو م  -و

 ينوب عنه، وبقدر حاجة العمل.

 الجرايات 

 (41املادة ) 

 في موازنة العمادة للجرايات، التي تمنح للمتفوقين من طلبة الدراسات العليا في الجامعة وبناًء على 
ً
يخصص مجلس الجامعة مبلغا

 تنسيب املجلس في ضوء توصيات مجالس األقسام والكليات. 

 (42املادة ) 

 الجرايات مما يأتي: تتكون موازنة  

 املبالغ التي يخصصها مجلس الجامعة بناًء على تنسيب مجلس الدراسات العليا. -1

 الهبات والتبرعات والوقفيات التي تقبلها الجامعة.  -2

 (43املادة ) 

 تقدم طلبات الحصول على الجرايات إلى العمادة وفق نموذج معد لهذا الغرض.  -أ 

تزود األقسام األكاديمية التي فيها برامج دراسات عليا عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بعدد الجرايات التي يحتاج إليها   -ب

ملناقشته وإقراره حسب اإلمكانات املادية املتوافرة للجرايات في ذلك   املجلسالقسم قبل بدء الفصل الدراس ي، ويعرض العدد على 

 الفصل.

 (44) املادة 

 تمنح الجراية بقرار من املجلس بناًء على تنسيب مجلس القسم لسد الحاجات التدريسية والبحثية لألقسام. -أ 

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



  6ب قد أنهى ما ال يقل عن تمنح الجراية على أساس تنافس ي وفق املعدل التراكمي للطلبة في كل تخصص، على أن يكون الطال -ج

ساعات من خطته، وال تحسب املساقات االستدراكية لهذه الغاية ويجوز للمجلس وضع أسس أخرى للمفاضلة تتعلق بعدد  

 الساعات التي درسها الطالب من خطته بنجاح وعدد الجرايات التي حصل عليها سابقا. 

 (45املادة ) 

 الحصول على جراية ما يأتي:يشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب  -أ 

 .معتمدة ( ساعات9( ست ساعات معتمدة، وال يزيد على )6يقل عبؤه الدراس ي عن ) أال .1

 (.%88يقل معدله التراكمي عن ) أال .2

 على منحة أو بعثة دراسية أخرى سواء من داخل الجامعة أو خارجها أال .3
ً
 . يكون حاصال

تمنح الجراية على أساس تنافس ي وفق املعدل التراكمي للطلبة في كل تخصص، على أن يكون الطالب قد أنهى ما ال يقل عن   -ب

للمجلس وضع أسس أخرى للمفاضلة  ( ساعات من خطته بنجاح، وال تحسب املساقات االستدراكية لهذه الغاية. ويجوز 6)

 .
ً
 تتعلق بعدد الساعات التي درسها الطالب بنجاح من خطته الدراسية وعدد الجرايات التي حصل عليها سابقا

عن  املعتمدة املسجل لها  الساعات يجوز للمجلس في حاالت استثنائية، وفي ضوء حاجة القسم، منح جرايات لطلبة تقل  - ج

   )أ(. الحد األدنى الوارد في 

 (46املادة ) 

 قدره  - أ
ً
، وإعفاء الطالب من نصف رسوم التسجيل، ورسوم الساعات املعتمدة التي   مئة تشمل الجراية مبلغا

ً
 شهريا

ً
وخمسون دينارا

 ( من هذه التعليمات. 47يجتازها الطالب بنجاح في فصل الجراية مع مراعاة املادة )

( 150بعد منحه الجراية، فيدفع له مبلغ قدره ) االنسحاب من مساق( ساعات نتيجة  6إذا نقص العبء الدراس ي للطالب عن ) -ب

  مئة
ً
 شهريا

ً
 بدل األعباء التدريسية التي قام بها.  فقط  وخمسون دينارا

الجراية، فيدفع   فيهالفصل الذي منح  في ما  مساق( ساعات نتيجة رسوبه في 6عن ) قل  عدد الساعات التي نجح فيها الطالبإذا  - ج

 بدل األعباء الشهرية التي قام  مئة ( 150له مبلغ قدره )
ً
 شهريا

ً
 ، ونصف رسوم الساعات التي نجح فيها. بهاوخمسون دينارا

وانسحب من  ( ساعات من سجله الدراس ي ونجح في مادة دراسية واحدة ورسب في مادة دراسية أخرى،  9إذا سجل الطالب ) -د

   مئة( 150، ويدفع له مبلغ )فيهح نج للمساق الذي ، فيدفع له نصف رسوم الساعات املساق الدراس ي املتبقي
ً
وخمسون دينارا

 بدل األعباء الشهرية التي قام بها. 
ً
 شهريا

   مئة( 150التي سجلها في الفصل الذي منح فيه الجراية، فيدفع له مبلغ ) املساقاتإذا رسب الطالب في جميع   -ه
ً
وخمسون دينارا

 بدل األعباء الشهرية التي قام بها. 
ً
 شهريا

 التي سجلها في الفصل الذي منح فيه الجراية فتسقط منه امتيازات الجراية.  املساقاتجميع  ب من انسحب الطالإذا   -و

( ساعات  9( ساعات خالل الفصل الذي منح فيه الجراية فيصرف له عن )3( ساعات دراسية، ثم أضاف )9إذا سجل الطالب ) - ز

 دراسية فقط. 

 ( 47ملادة ) ا

، ويمكن تجديدها بالطريقة السابقة نفسها، على 
ً
تزيد املدة عن ستة فصول دراسية، وال يعد الفصل الصيفي  أالتمنح الجراية فصليا

 لهذه الغاية.
ً
 فصال

  

 

 



 (48) املادة 

 في التدريس، 15يلتزم الطالب الذي يتقاض ى جراية بالعمل في القسم ) -أ 
ً
( ساعات تدريس أو 9عن ) على أال يزيد ذلك( ساعة أسبوعيا

 إشراف على مختبرات. 

  إذا انقطع الطالب عن العمل بالجراية، بطلب منه، أو بقرار من املجلس بناء على توصية من لجنة الدراسات العلياتلغى الجراية  -ب

 بالقسم.

 (49املادة ) 

  لتبليغيعتبر حساب الطالب الخاص على موقع الجامعة ولوحات اإلعالنات في الكليات واألقسام والعمادات هي املواقع املعتمدة 

 على ذلك. اطالعهالخ(، وال يجوز له أن يحتج بعدم  ...  الطالب بأي قرارات تخصه )فقدان املقعد، الفصل، الوضع تحت املراقبة

 (50املادة ) 

الطالب باألمانة العلمية واألعراف األكاديمية، يحال الطالب إلى لجنة التحقيق في مخالفات طلبة الدراسات العليا   التزامإذا تبين عدم  

 ي عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.ف

 (51املادة ) 

يجوز ملجلس الدراسات العليا أن يقرر تفويض بعض صالحياته املنصوص عليها في التشريعات النافذة إلى العميد أو من ينوب عنه،  

 وبقدر حاجة العمل. 

 (52املادة ) 

 التعليمات.يبت مجلس العمداء في اإلشكاالت التي تنشأ عن تطبيق هذه  

 (53املادة ) 

 وتعديالتها.  2011( لسنة 4رقم )الدكتوراه في جامعة اليرموك   برنامجتلغي هذه التعليمات تعليمات 

 (54املادة ) 

 التعليمات. الرئيس والعميد ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تطبيق هذه 

 


