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 الحسين بن طاللفي جامعة  دكتوراةالتعليمات منح درجة 

************************************************************** 

ويعمل  ،" الحسين بن طاللفي جامعة  دكتوراةتسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة ال (:1المادة )
 .من تاريخ صدورها اعتباًرا بها 

المعاني الواردة إزاءها، ما لم تدل القرينة على خالف  اآلتيةكلمات والعبارات يكون لل (:2المادة )
 ذلك:

 .الحسين بن طاللجامعة   الجامعـــــــــــــــــــــــة:

 رئيس الجامعة. :الرئــيـــــــــــــــــــــس

 مجلس العمداء في الجامعة. :مجلــس الــعــمــــداء

 مجلس الدراسات العليــــــا.  :المجــــــــــــــــــــــلس

 الدراسات العليــــــــا.و البحث العلميعميد   العميـــــــــــــــــــــــــد:

 .في الجامعة أي كلية  :ـــةـــــــــــــــــــالكليــــ

 الكليــــــــــة.أي قسم فـي   ـــــــــــــــم:ـالقســــــــــ

 الكلية التي يتبع لها القسم.  الـكــليــة الــمعــنــيــة:

 . لجنة الدراسات العليا في الكليــة  ـة:ــــــــــة الكليـــــــلجن

 .لجنة الدراسات العليا في القســم  ـــــــم:ــــــلجنة القســـــ

عليا عضو هيئة التدريس الذي يرشد طلبة الدراسات ال المرشد األكاديمـــــــي:
 .أكاديميًا

 .الطالب أطروحةعضو هيئة التدريس الذي يشرف على  ـــــــــــــرف:ـــالمشـــــ

 .دكتوراةأي برنامج من برامج ال امج:ـــــــــــــــــــــالبرن

 لجنة امتحان الكفاءة المعرفية في القسم.   لجنة امتحان الكفاءة المعرفية:

، حسب الخطة الدراسية معتمدة( ساعة 54) دكتوراةدرجة التكون متطلبات الحصول على  (:3المادة )
 :اآلتيقرها مجلس العمداء، وتوزع هذه المتطلبات على النحو ي التي

    .جباريةإ( ساعة معتمدة 21) .أ

 .( ساعة معتمدة اختيارية15) .ب

  .طروحة الدكتوراةأعداد ( ساعة مخصصة إل18) .ج
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الخطدط الدراسدية ( أو مدا شدابض ضدمن )موضدوعات خاصدة عندد طدرم مدواد .د                       
 اختلفت الموضوعات. وإنمرة واحدة فقط حتى  المادة للطالب تحتسب

النجام في امتحان الكفاءة المعرفية في حقل تخصص الطالب والمعارف  .هـ
 .( في الخطة الدراسية998الرقم ) وتأخذ، المتصلة بهذا التخصص

 طروحتض أوضوع قبولض للنشر ( ذي عالقة بم وأ)  قل نشر بحث واحد على األو. 
 طروحة.مية متخصصة معتمدة قبل مناقشة األفي مجلة عل

( ساعة 18ويخصص لها ) ،لعلم والمعرفةا إلى إضافةتقديم أطروحة تتضمن ز. 
 . ( في الخطة الدراسية999وتأخذ الرقم )، نجاممناقشتها بو معتمدة،

وفق  "ان الكفاية في اللغة العربيةامتح"النجام في  البرامجفي الملتحق يشترط في الطالب : (4مادة )ال
 .األسس التي يقرها مجلس العمداء

يجوز لقسم التخصص أن يحدد عند قبول الطالب المواد االستدراكية الالزمة لض من  .أ (:5) المادة
التي يراها ضرورية لرفع المستوى  والماجستير والدبلوم مواد مستوى البكالوريوس

طلب معتمدة، وتحدد هذه المواد في  ة( ساع12على ) العلمي للطالب، على أن ال تزيد
إعفاء الطالب من  ،وقرار من المجلس والكليةمن لجنتي القسم  بتوصيةيجوز و .القبول

 بيانات توضيحية عن كفاية الطالب في المرحلة السابقة. مراستها إذا توافرت لهد

في موعد  دنىأ %( كحد70وبعالمة ) على الطالب أن ينهي المواد االستدراكية بنجام ب.
أقصاه نهاية العام الجامعي األول اللتحاقض بالبرنامج، ويجوز في حاالت خاصة السمام 

وبتنسيب من المرشد األكاديمي وتوصية من  العميدبقرار من  ،للطالب بتجاوز هذه المدة
 لجنتي القسم والكلية.

 المطلوبة لنيل الدرجة،  سب ساعات المواد االستدراكية ضمن الساعات المعتمدةتال تح ج.
 دون عالمات. منوتظهر هذه المواد في الكشف 

قابلة  فصول دراسية عشرة الدكتوراةيكون الحد األعلى لمدة الحصول على درجة  .أ (:6المادة )
 .وبتوصية من لجنتي القسم والكلية الكليةوذلك بموافقة عميد للتمديد فصلين دراسيين، 

 .راسي الثاني وال يحتاج إلى تمديدغاية امتداداً للفصل الدالفصل الصيفي لهذه ال دويع
عن ستة فصول  الدكتوراةكما ال يجوز أن يقل الحد األدنى لمدة الحصول على درجة 

 دراسية.

  ، ويجوز في طروحةياً لغايات السير في إعداد األالفصل الصيفي فصالً دراس ديع .ب
 .دراسيةم مواد طر لجنتا القسم والكلية،قدرها تحاالت خاصة 

 ،فصلين دراسيين ال يجوز أن تزيد مدة التأجيل واالنسحاب بعذر بمجموعها على  .ج
 سب هذه المدة ضمن الحد األعلى لمدة الحصول على الدرجة.توال تح

للعبء   يكون الحد األدنى ،دكتوراةالمع مراعاة الحد األعلى لمدة الحصول على درجة (:  أ. 7) المادة
( 9( ساعات معتمدة، والحد األعلى )6) الثاني وأألول االفصل  ل منك الدراسي في

  ضمن العبء الدراسي. طروحةساعات األ سبتتحو ،معتمدة اتساع
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ويجوز  ،ساعات معتمدة (6)الصيفي  للعبء الدراسي في الفصليكون الحد األعلى ب.             
 اد استدراكية.( ساعات معتمدة إذا تضمن العبء الدراسي مو 9رفعض إلى )

السماح للطالب  ،عميدالوبقرار من  ،يجوز في حاالت خاصة تقدرها لجنتا القسم والكليةج.              
 كحد اعلى تينأو الثاني، على أن يكون ذلك لمرالفصل األول  في ( ساعة12بتسجيل )

 .خالل فترة دراسته

السماح للطالب  ،عميدالر من وبقرا ،يجوز في حاالت خاصة تقدرها لجنتا القسم والكلية.د
الفصل األول أو الثاني، على أن يكون ذلك لمرة واحدة فقط  في( ساعات 3بتسجيل )

 ، باستثناء فصل التخرج.خالل فترة دراسته

 

 القبـــول

 الطلبة الذين داعدأ لمجلس التعليم العالي مطلع كل عام جامعي في مجلس العمداء ينسب (:8المادة )
لجان في األقسام التنسيب من و ،توصية من المجلسعلى  بناءرامج، بالسيقبلون في 

 والكليات.

 :لبرامج ما يأتيا بطلب التحاق ألحد يشترط فيمن يتقدم .أ(:9المادة )

 الماجستير أو ما يعادلها بتقدير ال يقل عن )جيددرجة أن يكون المتقدم حاصالً على  .1

 جامعة الحسين بن طالل.   ها ( أو ما يعادلض وذلك من جامعة تعترف بجداً 

تي البكالوريوس درجللحصول على  دراستض كانت باالنتظام أن يثبت المتقدم أن .2

 الماجستير.و

يسدمح للطلبدة الحاصدلين علدى درجدة الماجسدتير  هدذه الفقدرة،( مدن 2) البندمع مراعاة  .3
 :اآلتيةبرامج في حال تحقيق الشروط التقديم طلبات التحاق ب ،باالنتساب

( سدداعة معتمدددة مددن المددواد الدراسددية المعدددة السددتكمال 15دراسددة مددا ال يقددل عددن ) .أ
 الماجستير. درجة

 أن تكون هذه المواد في مجال التخصص البحت..ب

 أن يدرس هذه المواد في الجامعات الرسمية فقط..ج

لدض أو ما يعاد( ٪75أن يجتاز الطالب هذه المواد بنجام وبمعدل تراكمي ال يقل عن ).د
 .في الجامعة

 وفق  ،ذلك ما يعادل أواالمتحان الوطني  أو امتحان التوفل تبين اجتياز شهادةإرفاق  أ.  .4
 يقرها مجلس العمداء. التي سساأل

يعفى الطلبة الذين اجتازوا امتحان التوفل أو ما يعادلض في مرحلة الماجستير من  ب. 
 هذا المتطلب شرط إحضار ما يثبت ذلك.

 :اآلتيالتوزيع ( وفق 9بين المتقدمين للقبول ضمن العدد المقرر في المادة ) يفاضل .ج                 
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 .أو ما يعادلها البكالوريوس درجةللتقدير في  40٪ .1

 .أو ما يعادلها الماجستير درجةللتقدير في  45٪ .2

لبحددوث علميددة منشددورة فددي مجددالت علميددة محكمددة معتمدددة مددن جامعددة  10٪ .3
 .لحسين بن طاللا

 % لخريجي جامعة الحسين بن طالل.5 .4

 التي يقرها مجلس العمداء. تحدد نسب مقاعد المقبولين وفق األسس .د 

ق وضع شروط خاصة إضافية لاللتحاوالكلية قسم لا للمجلس بتوصية من لجنتي  يجوز :(10المادة )
 مع مراعاة ما يأتي:، بالبرنامج الذي يطرحض

 .الدراسات العليالبرامج النافذة ات التعليمأن ال تتعارض هذه الشروط مع  .أ

 دأن تظهر هذه الشروط بوضوم في الخطة الدراسية المقدمة لالعتماد، وتع .ب
 منها.  جزءاً 

  يجوز أن تتضمن الشروط الخاصة امتحانات معدة من األقسام بموافقة  .ج
 المجلس.

عمادة البحث رض إلى برامج على النموذج المعد لهذا الغالتقدم طلبات االلتحاق ب .أ (:11المادة )
، وترفق بتلك الطلبات جميع العمادةخالل الفترة التي تحددها  العلمي والدراسات العليا

 األوراق الثبوتية الالزمة. 

 يق مع وحدة القبول والتسجيلالدراسات العليا بالتنسو عمادة البحث العلميتقوم .ب 
طلبة المقترم قبولهم في الطلبات وتدقيقها وإعداد قائمة بأسماء ال بفرز والكلية

ً البرامج المختلف ، وإرسال قائمة (9المادة ) الواردة في القبول سسألة، وفقا
 واعتمادها لدراستها رم قبولهم مع طلباتهم إلى الكلية)األصالء والبدالء( المقت

 .العليا الدراساتو الى عمادة البحث العلميوالتنسيب بما تراه  وإجراء المقابالت

من لجنتي القسم  توصيةبناًء على  ،جلس قوائم بأسماء المقبولين في البرامجيصدر المج.
 والكلية.

أسس المفاضلة بينهم  على الطلبة المقترم قبولهم أو قوائمعتراض على االفي حال  د.
 الدراساتو عمادة البحث العلمي تخاطبمن قبل الكلية وبناء على تنسيب من القسم، 

 ومسوغاتض. االعتراض أسبابالعليا بذلك مع بيان 

الدراسات و عمادة البحث العلميوالكلية إلى قائمة معتمدة بين  التوصلفي حال عدم  هـ.
لدراسة  ،المعني كليةالعميد وعميد التشكل لجنة من نائب الرئيس المعني و ،العليا

 أسباب عدم التوافق بين الجهتين، وتكون قرارات اللجنة بهذا الخصوص نهائية.

     في أي مرحلة من ،الوقت نفسضال يجوز أن يُقبل الطالب في برنامجين دراسيين في  أ. (:12المادة )
 مراحل دراستض.

 مرة أخرى.ض فال يجوز أن يقبل في ،الذي التحق فيض برنامجالإذا فصل الطالب من .ب
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 لجان الدراسات العليا واختصاصاتها

وتفوض  ،برأي رئيس القسم بعد االستئناس ،كليةالبقرار من عميد تشكل لجنة القسم أ.: (13المادة)
على مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العليا، ويكون تشكيل اللجنة  اختصاصاتإليها 
 : اآلتيالنحو 

ً  / رئيس القسم .1 وفي حال عدم توافر شروط التدريس واإلشراف لديض ، رئيسا
 ،الشروط يتولى عضو هيئة تدريس آخر يعينض عميد الكلية ممن تنطبق عليض

 رئاسة هذه اللجنة.

ثالثة إلى خمسة من األساتذة واألساتذة المشاركين، ويجوز عند الضرورة أن  .2
ط أن تنطبق عليهم هيئة تدريس برتبة أستاذ مساعد شرتضم اللجنة أعضاء 

 .الدراسات العليا واإلشراف في برامجشروط التدريس 

 هاتعليماتب تلتزمولعليا في القسم تتولى لجنة القسم اإلشراف على أمور الدراسات ا ب.
 اآلتي:اختصاصاتها  تشملأخالقيات البحث العلمي، وبو هاوسياسات

الواحد في  البرنامجلطلبة  كل فصل دراسيتعيين مرشد أكاديمي في بداية  .1
 . برامجالشروط التدريس واإلشراف في  متنطبق عليهممن   القسم

  :للجنة الكليةورفعها  يأتيتقديم التوصيات المتعلقة بما  .2

 .إنشاء برامج جديدة 

  هالبرامج وتحديثلمتابعة الخطط الدراسية. 

 .أعداد الطلبة المقترم قبولهم سنويا 

 نتائج امتحانات المواد الدراسية. 

 .تعيين المشرفين والمشرفين المشاركين 

  في القسم.اإلعالن عن الموضوعات البحثية المقترحة 

 الرسائل الجامعية. مشروعات 

 لجان المناقشة تشكيل. 

 تحديد مواعيد المناقشة. 

 يم شؤون امتحان الكفاءة المعرفيةتنظ. 

 ن امتحان الكفاءة المعرفيةتشكيل لجا. 
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  شؤون تشغيلهم.للمنح الدراسية ومتابعة  المرشحينرفع قوائم بأسماء الطلبة 

 .تنسيق الندوات العلمية الخاصة بطلبة القسم 

 بقة عليهم.إعالم الطلبة بالخطة الدراسية المط 

 .عقد اجتماعات مع طلبة الدراسات العليا 

مجلس الكلية  اختصاصات إليهاوتفوض  ،كليةالتشكل لجنة الكلية بقرار من مجلس  -أ  :(14المادة )

 المتعلقة بالدراسات العليا، ويكون تشكيل اللجنة على النحو اآلتي: 

ً )أو من يفوضض ممن تنطبق عليه الكليةعميد  .1 إلشراف شروط ا مرئيسا
 .والتدريس في برامج الدراسات العليا(

 رؤساء لجان األقسام. .2

؛ وإال فممن تنطبق عليهم شروط عضوا هيئة تدريس برتبة أستاذ .3
 .التدريسو اإلشراف

 هاتعليماتب وتلتزماإلشراف على أمور الدراسات العليا  الكليةتتولى لجنة  ب. 
 اآلتي:اصاتها اختصتشمل أخالقيات البحث العلمي، وبو ،هاسياساتو

 .هادراسة اقتراحات لجان األقسام وتوصيات .1

أو تعديل البرامج القائمة  ،الكلية بإنشاء برامج جديدة في للمجلس التوصية .2
 التي تشملها.  أو المواد الدراسية

 هموعناوينمن خارج الجامعة إرسال قائمة تتضمن أسماء المناقشين  .3
 الدراساتو البحث العلميعمادة إلى  ،وتخصصاتهم الدقيقة لكل برنامج

 .بناء على تنسيبات األقسام األكاديمية ،العليا

 الكلية.تنظيم لقاءات دورية عامة مع طلبة الدراسات العليا في  .4

 برامج في الكلية.الإعداد تقرير سنوي عن  .5

 .برامجللإقرار نتائج امتحانات المواد الدراسية  .6

 عدم وجودها. حال لجنة القسم في باختصاصاتالكلية . تقوم لجنة ج 

 

 :اآلتية االختصاصاتيتولى المرشد األكاديمي   .أ: (15المادة )

 ها ونظامهاتعريف الطالب بفلسفة الدراسات العليا في الجامعة وسياسات.1
 .هاوتعليمات

مهارات الالزمة للنجام في الدراسات مساعدة الطالب في التكيف واكتساب ال .2
 .العليا
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 األكاديمي وفق خطة استرشادية.متابعة سير الطالب  .3
 :اآلتية االختصاصاتيتولى المشرف  .ب     

 .أطروحتضاإلشراف على تقدم الطالب في موضوع  .1
 توجيض الطالب وضمان التواصل معض بشكل منتظم. .2
موضوع  ة القسم عن مستوى تقدم الطالب فيفصلي إلى لجنر تقديم تقري .3

 .أطروحتض

 االنتقال والتحويل

يجوز انتقال الطالب من برنامج إلى برنامج آخر في الجامعة، أو من برنامج مماثل من  (:16المادة )
 ،في حال استيفائض شروط القبول في البرنامج الذي يرغب في االنتقال إليض ،جامعة أخرى

عن  في البرنامج المنتقل منض وتوافر مقعد شاغر لض، على أن ال يقل معدلـض التراكمي
 ( أو ما يعادلها.76%)

 عدعلى النموذج الم العليا الدراساتو عمادة البحث العلميتقدم طلبات االنتقال إلى  -أ  (:17المادة )
 الغرض. لهذا 

 من لجنتي القسم والكلية. توصيةيوافق العميد على االنتقال بناًء على  -ب   

 ة،في الجامعدراسة خاصة  ن درس موادبرنامج، وسبق لض أال. إذا قبل الطالب في أ (:18المادة )
 ( ساعة معتمدة من هذه المواد.18على ) سب لض ما ال يزيدتيجوز أن يح

وسبق لض  للطالب المنتقل من خارج الجامعة أو المقبول فيها سبتيح.يجوز أن ب 
 معتمدة من هذه المواد. ة( ساع15يزيد على ) الدراسة مواد في جامعة أخرى ما 

( 9فصالً دراسياً واحداً عن كل ) ،الدرجةيخفض الحد األعلى لمدة الحصول على ج. 

 ساعات معتمدة تحتسب للطالب.

 :يأتيما  في احتسابها. يشترط في المواد التي درسها الطالب في جامعة أخرى ويرغب أ (:19المادة )

تكون مناظرة من حيث المستوى والمحتوى لمادة أو مواد في الخطة  أن -1
 الدراسية المقررة.

وأن ال  ،يعادلها( أو ما %76)ير الطالب في كل منها عن ال يقل تقد أن -2
 يكون قد مضى على دراستها أكثر من خمس سنوات.

 تقالض أو قبولض في برنامج آخر:للطالب عند ان سبتتح  -ب  

وتدخل  ،المواد التي يختارها من المواد التي درسها في البرنامج السابق -1  
 .داخل الجامعة في معدلض التراكمي إذا كان االنتقال

وال  ،التي يختارها من المواد التي درسها في البرنامج السابق المواد -2  
 .تدخل في معدلـض التراكمي إذا كان االنتقال من خارج الجامعـة

 مواد من خارج الخطة الدراسية التي التحق الطالب على ةال يجوز احتساب أي -ج
 .وافق المجلس على ذلكإال إذا أساسها 
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درسها أو درس ما يعادلها  كان قد الدكتوراهسب للطالب أي مادة من مستوى ت تحال -د
ً ساب  وحصل بموجب ذلك على شهادة أو درجة علمية أخرى. قا

 المواد بناًء على توصية من لجنتي القسم والكلية . المجلس احتسابيقر  -هـ

في الجامعة برنامج البطالب الملتحق ( من هذه التعليمات، لل18مع مراعاة المادة ) -أ   (:20المادة )
في جامعة  مناظر( ساعات معتمدة في برنامج 9أن يدرس ما ال يزيد على )

بناء على توصية من  المجلسالحصول على موافقة مسبقة من   شرطأخرى 
 أية مواد من جامعة أخرى. ضلسب تحان ال يكون قد ألجنتي القسم والكلية، و

 المعدل التراكمي. فيمواد عالمات هذه ال تدخلال  -ب  

 

 المواد والعالمات واالمتحانات

        أما المواد  ،(%70برامج )الالحد األدنى لعالمة النجام في كل مادة من مواد  -أ (:21المادة )
 فيشترط أن يجتازها الطالب بنجام، وذلك حسب مستوى المادة. ،االستدراكية

 ن:اآلتيي نيالتقدير راكميالمعدل التفي  العالماتتعطى   -ب       

 

 

 

 

 

 .(%76) برنامجالالحد األدنى للنجام في المعدل التراكمي للمواد في  -أ (:22المادة )

على  ( ساعات9)إعادة دراسة  (%76)يجوز للطالب إذا قل معدلـض التراكمي عن  -ب
تض في شرط أن تكون عالم ،دكتوراةتض الدراسية طوال مدة دراستض للاألكثر من خط

 .(%76اقل من ) مادةكل 

إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما بسبب  ،( من هذه التعليمات5مع مراعاة المادة ) .أ  (:23المادة )
سب لض العالمة األعلى في المعدل الفصلي تتح ،رسوبض أو لرفع معدلض التراكمي

 تبقى األخرى في سجلض األكاديمي.والتراكمي و

يجوز للطالب دراسة مادة اختيارية  ،اختيارية المراد إعادتهاإذا كانت المادة  .ب  
 في المعدل الفصلي والتراكمي وتبقى منهما األعلى العالمة سبتتحوغيرها، 
 .في سجلض األكاديمي األخرى

 

 التقدير النقاط

 ممتاز 100 - 84.00

 جيد جداً  83.99 – 76.00
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 :اآلتيعلى النحو  كل مادة عالمةيكون توزيع  -أ  (:24المادة )

ً واحداً على األقل ويرصد لض (٪60) الفصل أعمال -1 ً تحريريا ، وتشمل امتحانا
 .من العالمة(٪ 40-30)وأعماالً أخرى يرصد لها ،  (٪30-20) عالمة

 (.٪40لض ) رصدالمتحان النهائي ويا  -2

يستثنى مما ورد في الفقرة )أ( المواد ذات الطبيعة الخاصة مثل: الندوات،  -ب 
وعات، والمختبرات، والتصاميم، والرسوم، واالختبارات العملية، والمشر

والتدريب العملي، والتدريب السريري التي لها ساعات معتمدة، بحيث توزع 
 .نة القسم أو الكليةعالمات هذه المواد وفق معايير تحددها لج

 امتحان الكفاءة المعرفية

ل التخصص والمعارف المتصلة بض ويهدف إلى يعقد امتحان الكفاءة المعرفية في حق (: 25المادة )
 :يأتيما  قياس

 . عمق فهم الطالب ومعرفتض ألساسيات تخصصض.1

. قدرة الطالب على التفكير التحليلي المنظم في تناول القضايا والمشكالت المتعلقة 2
 بحقل تخصصض.

لية في النظرية والعم. قدرة الطالب على تقديم حلول جديدة أو ابتكارات للمشكالت 3
 حقل تخصصض.

 قدرة الطالب على البحث المنهجي وتفسير المعطيات المعرفية.  .4

 تتولى لجنة القسم:   (:26المادة)

  ، وبيددان المراجددع نض، وتحديدد المجدداالت التددي يشدملهاوإدارة شددؤو متحدداناالتنظديم  .1
والقددراءات االسترشددادية لددذلك، وتعلددن للطلبددة قبددل موعددد تقدددمهم لالمتحددان بفصددل 

 راسي واحد على األقل.د

التوصية إلى لجنة الكلية بتشكيل لجنة من ثالثة أعضاء إلى خمسة بمن فيهم  .2
من أعضاء هيئة التدريس  ارونختيأستاذ مشارك  أو/رئيسها من رتبة أستاذ 

، ويصدر القرار وتصحيح اإلجاباتوضع األسئلة لالمختصين بموضوع االمتحان 
 .من المجلسبتشكيل اللجنة 

شددأنها إلدى المجلددس فدي والتوصددية  للجندة الكليددة لدراسدتها متحددانااليب نتدائج تنسد. 3
 إلقرارها.

( ساعات 3) ورقةمدة كل  ؛هماأسبوع بين متحان من ورقتين ويعقد بفاصلااليتكون  .أ (:27المادة)
(، ويعقد مرتين في العام في المواعيد المخصصة حسب ٪50ووزن كل منهمـا )

عقده مرة ثالثة خالل الفصل الصيفي، وذلك في ضوء توافر  التقويم الجامعي، ويجوز
اإلمكانات واالستعدادات الالزمة في األقسام المختلفة، وعلى الطالب أن يتقدم بطلب 

 النموذج المعد لهذا الغرض.  حسبلدخول هذا االمتحان 
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. تغطدددي الورقدددة األولدددى الموضدددوعات األساسدددية والقضدددايا والمشدددكالت فدددي حقدددل ب
أمددا الورقددة الثانيددة فتركددز علددى التوجهددات الحديثددة والحلددول النظريددة التخصددص، 

 والعملية في حقل التخصص والمهارات البحثية.

( سدداعة معتمدددة علددى األقددل 21بعددد نجاحددض فددـي ) يتقدددم لالمتحددانيسددتطيع الطالددب أن  أ. (:28المااادة)
 .(%80) تراكمي ال يقل عن بمعدلو

وإذا رسدب فدي  تقدم لض مدرة ثانيدة فقدط،أن ي ن يمكنضمتحااال.  إذا رسب الطالب في 1 .ب 
 برنامج.ال  المرة الثانية يفصل من

 .(%76)متحان االالحد األدنى لعالمة النجام في .  2

 (راسدب)أو  (بعبارة )نداجحعالماتض  في كشف متحاناالتسجل نتيجة الطالب في  . 3
 في كل مرة يتقدم فيها لالمتحان.

ذلددك  انسددحب مددن متحددان وإنالي الفصددل الددذي يتقدددم فيددض لطالددب فددالترصددد نتيجددة   .ج
التددي ترصددد لددض كلمددة منسددحب فددي سددجلض األكدداديمي مقابددل المددواد فددي حددين الفصددل، 

 .سجلها في الفصل وانسحب منها

يدرد عليهدا ندص فدي هدذه  لدم التديتطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس علدى الحداالت  (:29المادة )
 .المتحانات والعالمات والمعدالتالتعليمات فيما يتعلق با

 المواظبـــــة

( من مجموع ٪20كلية )الدون عذر يقبلض عميد من إذا تجاوز غياب الطالب  -أ  (:30المادة )
 عالمتض كونوت ،الساعات المقررة ألي مادة، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي

وفي جميع  ،ةكانت إجباري إذا تهاوعليض إعادة دراس ،في تلك المادة (60%)
األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل عالمات الطالب الفصلي 

 والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصل.

( من مجموع الساعات ٪20) كليةالإذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبلض عميد  -ب
 منسحباً من المادة أو المواد. ديعفإنض  ،المقررة لمادة أو أكثر

 بعد بدء التدريس اعتباراً من تاريخ قبولهم. واللطلبة الجدد الذين قبل يحتسب الغياب -ج

كلية تسجل لض مالحظة )غير الكل من يتغيب عن االمتحان النهائي بعذر يقبلض عميد  (:31المادة )
امتحان معوض للطالب في  إلجراءمكتمل(، ويبلغ القرار بقبول العذر لمدرس المادة 

إال إذا كان الفصل التالي  ؛تالي للفصل الذي لم يتقدم فيضمدة أقصاها نهاية الفصل ال
ً عنض بعذر ً أو كان الطالب منقطعا وفي تلك الحالة يعقد االمتحان في  ؛مؤجالً رسميا

 للفصل المؤجل.  الفصل التالي

تسري تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة على إجراءات تقديم العذر  (:32المادة )
 المرضي.
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 سحاباالن

ً أس (14)يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر خالل مدة أقصاها .1  .أ (:33المادة )  بوعا
من بدء الفصل الصيفي، وتثبت في سجلض مالحظة  أسابيع (7)و، من بدء الفصل

 )منسحب(.

ً أو االنسحاب في هذه الحالة  يجري.2  وحدة نموذج خاص تعده  وفق إلكترونيا
يتضمن تنسيب مدرس المادة ورئيس القسم المختص واعتماد جيل، القبول والتس

 مدير وحدة القبول والتسجيل.

( من ٪20) كليةالالطالب الذي يتجاوز مجموع غيابض بعــذر يقبلــض عميد  ديع .ب                
هذه المدة من  سبتتحوال  ،الساعات المقررة لمواد الفصل منسحباً من ذلك الفصل

 وذلك، لمدة التأجيل األعلىلمدة الحصول على الدرجة وال من الحد  ىالحد األعل
 لمرة واحدة فقط.

عميد الموافقة على انسحاب الطالب من جميع المواد التي سجلها في الفصل، ليجوز ل .ج
 ،طلب االنسحاب قبل موعد االمتحانات النهائية بأسبوعين على األقل قدميشرط أن 

 .دراستض لذلك الفصل مؤجلة دوتعحب(، وتثبت في سجلض مالحظة )منس

ً يجوز للعميد أن يوافق على انسحاب الطالب  .1   .د ً نهائيا من البرنامج الذي  انسحابا
طلب االنسحاب النهائي قبل موعد االمتحانات النهائية  قدميأن  شرطقبل فيض 

  بأسبوعين على األقل. 

بل في البرنامج نفسض مرة أخرى أن يق برنامجالال يجوز للطالب المنسحب من . 2     
    .(%76)إذا كان معدلض التراكمي وقت االنسحاب أقل من 

 لـــــالتأجي

يشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمضى فصالً دراسياً واحداً على  :(34المادة )
يوافق  أن العميداألقل في البرنامج الذي التحق بض، ويجوز في حاالت خاصة يقدرها 

وذلك خالل أسبوعين من بدء التدريس  ،للطالب على تأجيل دراستض للفصل الذي قبل فيض
  وفي هذه الحالة ال يحق للطالب تأجيل دراستض في الفصل الذي يليض.، في الفصل

الدراسات العليا، و عمادة البحث العلميالنموذج الصادر عن  وفقيقدم طلب التأجيل  :(35المادة )
 .لفصلين متتالييناو كان التأجيل لفصل واحد  إذاافقة عن العميد وتصدر المو

 ديعإذا انتهى الفصل الدراسي، ولم يكن الطالب مسجالً أو مؤجـالً لذلك الفصل،  :(36المادة )
تسجيلض في الجامعة ملغى، إال إذا تقدم بعذر قهري تقبلض الجهة المختصة، وذلك وفقاً لما 

 :يأتي

ذا لم يتجاوز االنقطاع عن الدراسة فصالً دراسياً واحداً، إ  :العـمـيـــد  .1
ضمن الحد  سبتويحهذا االنقطاع تأجيالً،  دويع

 المسموم بض للتأجيل. األعلى
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إذا تجاوز االنقطاع عن الدراسة أكثر من فصل دراسي  :المجلـــــــس .2
ضمن الحد  سبتويحهذا االنقطـاع تأجيالً،  ديعوواحد 

 .ض للتأجيلالمسموم ب علىاأل

 

 اإلنذار والفصــل

 : اآلتيةينذر الطالب في الحاالت  (:37المادة )

لمواد التي االتراكمي في  لمعدلل يحصل في نهاية أي فصل على الحد األدنى  إذا لم   .أ
 درسها حتى نهاية ذلك الفصل.

 ،تي القسم والكليةمن لجن المشرف وتوصيةبناًء على تقرير من  ،مجلسالإذا رأى  .ب                
 .أطروحتض إعدادأن الطالب قد أهمل في 

 : اآلتيةفي الحاالت  من البرنامجالطالب  يفصل أ. (:38المادة )

لمواد في نهاية الفصلين افي لمعدل التراكمي لإذا لم يحصل على الحد األدنى  .1
 التاليين لإلنذار.

 .)راسب( طروحةكانت نتيجتض في مناقشة األإذا  .2

 .ق متطلبات التخرج ضمن الحد األعلى للمدة المسموم بهاإذا لم يحق .3

القبول  وحدة يصدر قرارات اإلنذار األكاديمية والفصل إلى الدراسة الخاصة مدير ب. 
أما قرارات الفصل النهائي من الجامعة فيصدرها مجلس العمداء بناء  ،والتسجيل

 القبول والتسجيل. وحدة مدير منعلى تنسيب 

والفصل النهائي من  ،والفصل إلى الدراسة الخاصة ،قرارات اإلنذار يعد إعالن ج.  
كلية على لوحة اإلعالنات في  ،أمور أكاديمية أخرى تخص الطلبة ةوأي ،الجامعة
ً  ،المعني الطالب  بالمعنى القانوني. لض  تبليغا

اكمي بدراسـة الذي يفصل بسبب معدلض التر  للطالب  يسمح ،ب(/22مع مراعاة المادة ) (:39المادة )
معدلض   بهدف رفع حداً أعلى( ساعة معتمدة ضمن تعليمات الدراسة الخاصة 12)

عند رفع معدلض إلى  ويعاد تسجيلض للبرنامج الملتحق بض  ،التراكمي للحد األدنى المطلوب
 : اآلتيةوفق الشروط  (76%)

 .%(72)أن ال يقل معدلض التراكمي عند فصلض عن  .1

 المعتمدة. درسها الطالب ضمن الخطة الدراسيةأن تكون المواد التي ي .2

سب ت، ويحأن ينهي دراسة تلك المواد خالل الفصلين التاليين لتاريخ فصلض .3
 .ضمن الحد األعلى لمدة الحصول على الدرجةهذان الفصالن 
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 اإلشراف

ة بداية كل فصل دراسي الموضوعات البحثي في الكلياتتعلن األقسام األكاديمية  .(:أ40المادة )
ليتمكن طلبة الدراسات العليا من   المقترحة من أعضاء الهيئة التدريسية في القسم

، على أنض يحق للطالب التقدم بفكرة أطروحاتهم وعاتموضاالستفادة منها في تحديد 
 بحث من خارج الموضوعات المعلنة.

وأهدافدض وأهميتدض بحيث يتضمن قضية البحدث  ،أطروحتض بحثيقدم الطالب مشروع  .ب                
 .ومنهجياتض ومرجعياتض

من المختصدين بالقسدم ال تقدل عدن ثالثدة أعضداء هيئدة تددريس  القسم لجنة لجنة تشكلج.  
خطدة لمناقشدة مشدروع   برندامجالممن تنطبق علديهم شدروط اإلشدراف والتددريس فدي 

 الطالب. أطروحة

عة وبمعدل تراكمي ال ( سا12يجوز للطالب تقديم مشروع خطة أطروحتض بعد إنهائض ) .د 
ألطروحدة رسدمياً  إقرار مشروع الخطدة وتسدجيل الطالدب ( وال يجوز%76يقل عن )

 السدادسالفصدل  ذلدكيتجاوز  ال أن وعلى  المعرفية، امتحان الكفاءةفي  نجامال إال بعد
 من التحاقض بالبرنامج.

تعيين  يصدر المجلس بناء على توصية من لجنتي القسم والكلية قراراً يتضمن. هـ
ً للنموذج الم ،ومشروع خطتها طروحةالمشرف وإقرار عنوان األ د من عوذلك وفقا

 الدراسات العليا.و عمادة البحث العلمي

 .أشهر على األقل ثمانيةالمناقشة تكون المدة الفاصلة بين إقرار الخطة وتحديد موعد  .و 

رتبة أستاذ أو أستاذ  ئة تدريس منبرامج أعضاء هيالفي  واإلشراف يتولى التدريس أ. (:41المادة )
 .في اإلنتاج العلمي ارستمراال، شرط مشارك

( ساعات 6) -في حده األعلى  - واألطروحات يكون عبء اإلشراف على الرسائل .ب
على أن ال يزيد عدد الرسائل و/أو األطروحات  ؛األستاذ المشاركأو معتمدة لألستاذ 

 في الفصل الواحد.( 8على )

يجوز بتوصية من لجنتي القسم والكلية  ،( من هذه المادةبة الفقرة )مع مراعا .ج
تعيين مشرف مشارك من داخل الجامعة أو  العميد قرار منوبواقترام من المشرف 

ً أو مؤهالً للتعيين برتبة أستاذ خارجها على األقل  مشارك، شرط أن يكون معينا
 وتنطبق عليض شروط اإلشراف.

عيين مشرف من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة، تتوافر يجوز في حاالت خاصة ت .د
 .العميدوذلك بتوصية من لجنتي القسم والكلية، وبقرار من  ،فيض شروط اإلشراف

 .العميدتقدرها لجنتا القسم والكلية ويوافق عليها يجوز تغيير المشرف لظروف أ.  (:42المادة )

خطتها إذا اقتضت ظروف  و/أوموضوعها و/أو  األطروحةعنوان يجوز تعديل ب.  
 بها الموافقة عليها. جرتالتعديل بالطريقة نفسها التي  ويجريالبحث ذلك، 
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أن يشرف عضو  ،تي القسم والكليةبناء على توصية من لجن العميديجوز بقرار من  .أ  :(43المادة ) 
رك الطالب، أو أن يستمر في اإلشراف أو أن يشا أطروحةعلى  المجاز هيئة التدريس

 داخل األردن. تضأن يقضي إجاز ،فيض شرط

الموافقة للمشرف  ،القسم والكلية وبتوصية من لجنتي العميد يقدرهايجوز في حاالت .ب   
 .الذي يقضي إجازتض خارج األردن، االستمرار باإلشراف على الطالب

الدراسي أشرف عليها ساعة معتمدة في الفصل  أطروحةللمشرف عن كل  سبتيح .أ :(44المادة )
 خمسةالواحد، وذلك اعتباراً من بدء الفصل الذي عين فيض مشرفاً وبما ال يزيد على 

 فصول.

عبء اإلشراف والمكافأة وزع ي طروحةعلى األ إشراف مشتركفي حالة وجود  .ب
 بالتساوي.

 لجنة المناقشة

 تتكون لجنة المناقشة من:   (:45المادة )

ً  .أ  .المشرف/ رئيسا

 .وجد( المشرف المشارك )إن .ب

 شروط اإلشراف. اعضوي هيئة تدريس من الجامعة تنطبق عليهم .ج

 .تنطبق عليض شروط اإلشراف عضو من خارج الجامعة .د

تي القسم بناء على توصية من لجن العميدمن تعين لجنة المناقشة ويحدد موعدها بقرار  أ. :(46المادة )
 :اآلتيالترتيب  ، وفقالكليةو

ً  ألطروحةابجاهزية  اً المشرف تقرير يعد .1 ً ولغويا وااللتزام باألمانة علميا
نموذج الوفق و ، طروحةحسب الخطة المعتمدة لألوذلك  ،للمناقشة العلمية

 .معد لهذه الغايةال

المشرف قائمة بأسماء أربعة أعضاء هيئة تدريس من داخل الجامعة  يقترم .2
ثالثة أعضاء من خارجها ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف والتدريس في و
 .وفق النموذج المعد لهذه الغاية ،برامجال

من  بشكلها النهائي ألعضاء اللجنة بعد صدور قرار األطروحةيسلم الطالب نسخاً من  .ب
يرفق الطالب و ،ع على األقل من موعد المناقشةأسابي أربعةقبل و ،تشكيلهاب لعميدا

ً ينص على التزامض بالمعايير األخالقية واألمانة العلم ية في إعداد إقراراً خطيا
 .أطروحتض

إذا تبين للجنة وجود سرقة علمية في إعداد الرسالة فال تقدم للمناقشة، وتطبق عليها ج.
 .(51أحكام المادة )
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 األطروحةمناقشة 

االمتحانات جميع الشروط و اجتيازيتقدم الطالب بطلب لمناقشة أطروحتض الجامعية بعد (: 47المادة)
دل وبمع ،جميع متطلبات الخطة الدراسية بنجاملنهائض إو المقررة في الخطة الدراسية

 .(%76)تراكمي ال يقل عن 

 : اآلتيعلى النحو  األطروحةمناقشة  تجري أ. (:48المادة)

1. ً تبعها ت( دقيقة 25في مدة زمنية ال تتجاوز ) ألطروحتضيعرض الطالب ملخصا
 مناقشة.ال

وأعضاء هيئة التدريس في القسم يقتصر حضور المناقشة على طلبة الدراسات العليا  .2
، ويجوز في حاالت خاصة تقدرها لجنة القسم أن األطروحةوالمعنيين بموضوع 

 . تجري المناقشة في جلسة مغلقة

وبعد انتهائها تتداول اللجنة وتقرر بأغلبية  ،تولى رئيس اللجنة إدارة المناقشةي .3
 : اآلتيةأعضائها إحدى النتائج 

خالل أسبوع من  أطروحتضعلى الطالب تسليم  ناجح، وفي هذه الحالة .أ
 تاريخ المناقشة.

تعديالت طفيفة، وفي هذه الحالة على الطالب إجراء ناجح مع  .ب
أسابيع من تاريخ  أربعةخالل  أطروحتضالتعديالت المطلوبة وتسليم 

المناقشة، مع إرفاق تقرير من المشرف يفيد بإجراء التعديالت 
 المطلوبة.

، وفي هذه الحالة على الطالب هريناجح مع تعديل جو  .ج
 ستةوال تزيـد على  ثالثة أشهرفي مدة ال تقل عن  أطروحتض تعديل

ساعة في الفصل  (صفر)أشهر من تاريخ المناقشة،  ويسجل الطالب 
ً إذا  دالمدة القانونية لض للدراسة، ويع فذالتالي إذا لم تن الطالب ناجحا

ً  يعدف، وإال طروحةوافقت اللجنة على األ  .راسبا

 راسب. .د

الفقرة  ( من3) البندبصورتها النهائية والمحددة في  طروحةيمكن تمديد فترة تسليم األ .ب
 .العميدهذه المادة في حاالت اضطرارية يقبلها  )أ( من

الكلية، حسب و القسم تيبناء على توصية من لجن العميدقرار لجنة المناقشة من  يعتمد .أ (:49المادة)
 هذه الغاية.النموذج المعد ل

 .في كشف عالمات الطالب باللغتين العربية واإلنجليزية طروحةاأليثبت عنوان .ب

الفلسفة في مجال  ماجستير درجةيُمنح  طروحةإذا رسب الطالب في مناقشة األ.ج
 .تخصصض

 



 

 

16 

 منح الدرجات

ء، بناء على بقرار من مجلس العمداماجستير الفلسفة  درجة أو دكتوراةأ. تمنح درجة ال (:50المادة )
 تنسيب من المجلس.

 ب. تمنح الشهادات والدرجات في المواعيد المقررة.

 أحكام عامة

 تبت لجنة المناقشة في حاالت السرقات العلمية أو الشك فيها. (:51المادة )

يتخذ مجلس العمداء قراراً بسحب الدرجة العلمية إذا تبين في أي وقت من األوقات أن  (:52المادة )
المقدمة لنيل  طروحةأو أن األ ،جة قد تم الحصول عليها بطرق غير قانونيةهذه الدر

الجهات ذات  تبلغعلى أن  ؛مضمونها ومعايير األمانة العلميةالدرجة العلمية ال تتفق في 
 قرار.هذا الوخارجها بالعالقة داخل الجامعة 

ً اليفوض  (:53المادة ) ً أ طروحةحق تصوير األ طالب الجامعة خطيا ً وبأشكال مختلفةكليا  ،و جزئيا
وذلك لغايات البحث العلمي والنشر االلكتروني والتبادل مع المؤسسات التعليمية 

 والبحثية والجامعات.

 .يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات (:54المادة )

****************************************** 
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