قرار مجلس العمداء رقم ( )2019/2018/365تاريخ 2019/5/20
تعليمات منح درجة الدكتوراه في جامعة مؤتة
الصادرة بموجب الفقرة (أ) من المادة ( )4من نظام منح الدرجات والشهادات
المادة ()1

في جامعة مؤتة رقم  36لسنة 2003
تسمى هذه التعليمات (التعليمات المعدلة لتعليمات منح درجة الدكتوراه في جامعة مؤتة) ويعمل

المادة ()2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني الواردة إزاء كل كلمة أو عبارة منها ما لم تدل القرينة

بها اعتبا ار من تاريخ إقرارها.

على غير ذلك:

الجامعة:

الرئيس:

مجلس العمداء:
الكلية:

العميد:

المجلس:

لجنة الكلية:
البرنامج:

القسم:

لجنة القسم:

الكلية المعنية:

المرشد األكاديمي:
المشرف:

لجنة امتحان الكفاءة المعرفية:

جامعة مؤتة
رئيس الجامعة
مجلس العمداء في الجامعة
كلية الدراسات العليا
عميد كلية الدراسات العليا
مجلس كلية الدراسات العليا
لجنة الدراسات العليا في الكلية
أي برنامج من برامج الدكتوراه
القسم المعني بالبرنامج
لجنة الدراسات العليا في القسم
الكلية التي يتبع لها القسم
عضو هيئة التدريس الذي يرشد طلبة الدراسات العليا أكاديميا
عضو هيئة التدريس الذي يشرف على رسالة الطالب

لجنة امتحان الكفاءة المعرفية في القسم
المتطلبات

المادة ( :)3تتحدد متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في جامعة مؤتة بـ( )54ساعة معتمدة كحد أدنى،
و( )63ساعة معتمدة كحد أعلى ،وتوزع وفق الترتيب اآلتي:

أ .من ( )24-21ساعة معتمدة إجبارية.

ب .من ( )18-15ساعة معتمدة اختيارية.
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ج .من ( )21-18ساعة معتمدة مخصصة إلعداد رسالة الدكتوراه.

د .يعتمد توزيع المتطلبات حسب الخطط الدراسية المعتمدة في األقسام عند تجاوز الحد األدنى
في بعض برامج الدكتوراه ،على أن ال يقل التوزيع عن عدد الساعات المحددة في البنود أعاله.

المادة ( :)4للعميد بناء على توصية لجنة القسم ,وتنسيب لجنة الكلية ،أن يحدد لطالب الدكتوراه دراسة ما ال

يزيد على ( )9ساعات معتمدة كمواد استدراكية ،على أن ينجح الطالب في هذه المواد االستدراكية

في موعد أقصاه نهاية العام الجامعي األول من التحاقه ببرنامج الدكتوراه ،وذلك دون أن يتم
احتسابها في معدله التراكمي ،ويشترط هنا دراسة هذه المواد االستدراكية كمتطلب سابق لمادة أو
مواد الدكتوراه ذات العالقة ،أو بالتزامن معها ،ويتم توثيق ذلك في قرار قبول الطالب.

المادة (:)5

المواد االستدراكية:

أ -عالمة النجاح في المواد االستدراكية للطلبة في برامج الدكتوراه هي (.)%70

ب -ال يجوز تحديد أي مادة استدراكية للطالب المقبول في أي برنامج من برامج الدكتوراه في الجامعة
إذا كان البرنامج الذي تم قبوله فيه هو نفس تخصصه في مرحلة الماجستير.

ج -ال يتم احتساب المواد االستدراكية لطالب الدكتوراه ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة
الدكتوراه ،وال تدخل عالمات هذه المواد االستدراكية ضمن المعدل التراكمي لطالب الدكتوراه ،على

أن ترصد في كشف عالماته بـ(ناجح أو راسب).

د -ال يجوز إعفاء طالب الدكتوراه من أي مادة استدراكية يتم تحديدها في كتاب القبول ،إال إذا كان
الطالب قد درس المادة االستدراكية أو درس مادة مشابهه لها من حيث وصف المساق في مرحله
دراسية سابقة (البكالوريوس أو الماجستير) ،على أن يقدم طالب الدكتوراه في هذه الحالة ما يثبت

ذلك إلى القسم المعني.

تقديم الطلبات وإجراءاتها
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المادة ()6

أ -توصي لجنة الدراسات العليا في القسم المعني إلى لجنة الدراسات العليا في الكلية المعنية
بأعداد الطلبة المنوي قبولهم في كل فصل دراسي قبل بدء عملية تقديم طلبات االلتحاق ،وذلك

لغايات إقرارها من المجلس حسب األصول.

ب -يتم تقديم ﻁلباﺕ ﺍاللتحاﻕ ﺇلى الكلية باستخدام ﺍلنمﻭﺫﺝ ﺍلمعﺩ لهﺫه ﺍلغاية ،أو من خالل الموقع

اإللكتروني للجامعة ،وذلك خالل ﺍلﻔتﺭﺓ ﺍلتي يتم اإلعالن عنها مـﻥ الكلية ،ﻭال يعﻁى ﺍلﻁالﺏ

ﺍلمﻘبﻭل ﻗﺭﺍﺭ ﺍلﻘبﻭل ﺇال بعﺩ ﻗيامه بتقديم جميع ﺍلﻭثائـﻕ ﺍلمﻁلﻭبة مصﺩقةﹰ حسب ﺍألصﻭل.

ج -تقوم الكلية بفرز الطلبات وتدﻗيقها وإعداد قائمة بأسماء الطلبة المرشحين للقبول ،وترسل
الطلبات بعد ذلك إلى القسم المعني والكلية المعنية للنظر فيها حسب األصول.

د -تصدر الكلية القوائم التي تتضمن أسماء الطلبة المقبولين في برامج الدكتوراه بالجامعة بناء على
توصية من لجنة القسم المعني ولجنة الكلية المعنية.

ه -عند االعتراض على قوائم الطلبة المرشحين للقبول ،يتم مخاطبة الكلية بذلك مع بيان أسباب
االعتراض ومسوغاته.

شروط عامة
المادة (:)7

القبول

أ -يشترط فيمن يتقدم بطلب لاللتحاق في أي برنامج من برامج الدكتوراه أن يكون حاصال على درجة

البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله ،وحاصال على درجة الماجستير بتقدير ال يقل عن جيد أو ما

يعادله ،وذلك من جامعة تعترف بها و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية ،وأن يكون الطالب
منتظما في دراسته في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

(.)1

ب -تطبــق قـ اررات مجلــس التعلــيم العــالي المتعلقــة بامتحــان اللغــة اإلنجليزيــة أو االمتحــان الــوطني؛ وتعتمددد
نتيجة االمتحان الوطني (ناجح) الصادرة من جامعة مؤتة فقط( .تم تعديل نص المادة بموجد ردرار
مجلس العمداء ررم  2021/2020/57تاريخ )2020/10/21
ج -مع مراعاة ما سبق ،تراعى في القبول الشروط الصادرة عن مجلس التعليم العالي.

3

المادة ( :)8يعامل المتوسط العام لعالمات الطالب المتخرج في جامعة ال تستخدم التقدير المعتمد في جامعة

مؤتة على النحو اآلتي ،وذلك فيما يخص الطالب المتقدم للقبول في أي برنامج من برامج
الدكتوراه في جامعة مؤتة:

 .1يعادل معدل (  2,5من  )4بتقدير جيد في جامعة مؤتة ،أو ما يعادله حسب نظام الرموز فـي
جامعة مؤتة.

 .2يعادل معدل ( )%68بتقدير جيد في جامعة مؤتة.
 .3إذا كانت الجامعة التي تخرج فيها الطالب تعتمد التقدير وال تستخدم األرقام؛ فإنه يتم احتساب

المعدل التراكمي للطالب من خالل الكلية بعد االطالع على كشف عالمات الطالب ،وفي هذه
الحالة يعامل الطالب معاملة الحاالت الواردة في البند األول والبند الثاني من هذه المادة.

المادة ( :)9ال يُقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد ،وذلك في أي مرحلة من مراحل دراسته.

المادة (:)10

مدة الدراسة

أ -الحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالب في الجامعة الستكمال متطلبات نيل درجة الدكتوراه هو :

( )5خمسة فصول دراسية ،والحد األعلى هو )12( :اثنا عشر فصال دراسيا ،ما عدا الفصل الدراسي
الصيفي -ابتداء من بدء انتظامه في الدراسة -للعميد تمديد الحد األعلى بما ال يزيد عن فصلين
دراسيين آخرين بناء على مسوغات مقبولة.

ب -يعد الفصل الدراسي الصيفي في فترة التمديد واالستثناء امتدادا للفصل الدراسي الثاني لغايات
تصويب أوضاع الطلبة األكاديمية ،وال يحتاج إلى تمديد.

المادة (:)11

أ .الحـد األدنـى للعـبء الد ارسـي للطالـب فـي الفصـل الواحـد هـو ( )3سـاعات معتمـدة ،والحـد األعلـى

للعبء الدراسي للطالب في الفصل الدراسي الواحد هو ( )12ساعة معتمدة ،واسـتم اررية التسـجيل ()0

صــفر ســاعة معتمــدة ،باســتثناء الفصــل الد ارســي الصــيفي ،الــذي ال يجــوز أن يزيــد فيــه الحــد األعلــى
للطال ــب عدددن ( )9سددداعات معتمددددة( .تدددم تعدددديل ندددص المدددادة بموجد د رد درار مجلدددس العمدددداء رردددم
( )2020/2019/273تاريخ .)2020/3/11

ب .ال تعد مواد اللغة اإلنجليزية بديلة االمتحان الوطني من العبء الدراسي للطالب.
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ج .يستطيع الطالب تسجيل مادة استدراكية واحدة بواقع ( )3ثالث ساعات معتمدة كحد أعلى خارج

العبء الدراسي ،وذلك في جميع الفصول الدراسية ،وبموافقة العميد.

االنتقال

المادة ()12

-1يجـوز أن ينتقـل الطالـب مـن برامج الـدكتوراه فـي الجامعـات األردنية أو أي جامعة معترف

بها إلـى برنـامج الـدكتوراه فـي الجامعـة ،وذلك بقـرار مـن العميـد ،وبنـاء علـى توصـية لجنـة القسـم

المعني ،وتنسـيب لجنـة الكليـة المعنية ،وفق الشروط التي أعلنتها كلية الدراسات العليا،
وشريطة تحقيق شروط القبول في برنامج الدكتوراه بجامعة مؤتة.

-2للعميـد بنـاء علـى توصـية لجنـة القسـم ،وتنسـيب لجنـة الكليـة ،أن يعـادل للطالـب المفصول
أو المنتقـل مـن الجامعات األردنية أو أي جامعة معترف بها ،عددا من المواد التي درسها بما

يعادلها من مواد الدكتوراه في برنامج الدكتوراه الذي يقبل فيه الطالب بجامعة مؤتة ،علـى أال

تتجـاوز المـواد المعادلـة ( )9سـاعات معتمـدة ،وأال تقـل عالماته فـي أي منهـا عـن ( ،)%76أو

مـا يعادلهـا ،وأن ال يكـون قـد مضـى على دراسة لتلك المواد أكثـر مـن ( )10عشر سـنوات،

ويثبـت فـي سـجله األكاديمي بجامعة مؤتة نتيجة ناجح للمواد المعادلة ،وال تدخل في حساب

معدله التراكمي.

-3يحسب فصل دراسي واحد من الحد األدنى و الحد األعلى عن كل ( )9ساعات معتمدة يتم

(احتسابها/معادلتها).

-4ال تحتسب او تعادل للطالب أي مادة كان قد درسها أو درس ما يعادلها سابقا ،وحصل
على شهادة أو درجة علمية بناء عليها.

المادة ( :)13ال يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج دكتوراه إلى برنامج دكتوراه آخر داخل الجامعة.

المادة (:)14

العالمات

أ .تكون عالمة النجاح في كل مادة من مواد برامج الدكتوراه (.)%70
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ب .الحد األدنى للمعدل التراكمي هو.)%76( :

ج.

يجوز للطالب إعادة دراسة المادة التي حصل فيها على عالمة ( )%80فما دون لمرة واحدة

فقط ،وفي هذه الحالة تحسب له العالمة األعلى ،وتلغى العالمة األدنى من معدلـه التراكمـي،
لكنها تبقى في سجله األكاديمي.

د .تثبـت جميع عالمات المواد التي درسهاا الاالهف هي سهجم عالماته ااسهتاءاا المهادل المعهادل
اموجف أحكام الفقرل (ج) من هذه المادل.
المادة ( :)15يكون توزيع عالمات امتحانات مواد الدكتوراه على النحو اآلتي:

 )%60( .1ألعمـال الفصـل  ،وتشـمل االختبـار والتقـارير والبحـوث ،أو عرضـا لموضـوع أو أي
نشاط علمي يُكلف به الطالب.

 )%40( .2لالمتحــان النهــائي ،ويعقــد فــي القاعــة الصــﻔية ،وتكــون مــدة االمتحــان مــن ()4-2
ساعات.

 .3يبلـ ــط الطالـ ــب بعالمات ـ ـه ،وتعـ ــاد لـ ــه أوراق االختبـ ــارات والتقـ ــارير والبحـ ــوث قبـ ــل آخـ ــر موعـ ــد
لالنسحاب من المواد.

 .4يُسـتثنى ممـا ورد فـي البنـد األول والبنـد الثـاني مـن هـذه المـادة مـواد النـدوات والبحـوث

والمختبرات ،والمواد التكاملية ،وما شابهها ،حيث يجوز أن تكون عالماتها موزعـة علـى تقـارير

وبحوث وواجبات وفق معايير تحدد من قبل لجنة القسم ولجنة الكلية ،وذلك بقـرار مـن العميـد
بناء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية.
المادة (:)16

أ .على كل من يتغيـب عـن اختبـار معلـن عنـه بعـذر مقبـول تقـديم مـا يثبـت عـذره لمـدرس المـادة خـالل ثالثـة
أيام من تاريخ زوال العذر؛ ليتسنى لمدرس المادة عقد اختبار تعويضي للطالب.

ب .يوضــع لكــل مــن يتغيــب عــن االمتحــان النهــائي المعلــن عنــه لمــادة مــا مالحظــة (غيــر مكتمــل) ،وعليــه أن
يتقدم بعذره إلى عميد الكلية المعني بتلك المادة خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ عقد االمتحـان ،وعلـى
العميــد المعنــي تشــكيل لجنــة برئاســته للبــت فــي األعــذار مجتمعــه ،ويتوجــب عليــه تزويــد القســم األكــاديمي
المعنــي ووحــدة القبــول والتســجيل بقبــول العــذر أو عدمــه قبــل بدايــة الفصــل الد ارســي التــالي ،بمــا فــي ذلــك

الفصل الدراسي الصيفي ،وخالفا لذلك ،ترصد وحدة القبول والتسـجيل للطالـب عالمـة صـفر فـي االمتحـان
الذي تغيب عنه.
ج -إذا قبل العذر الذي تقدم به الطالب يتم تبليـط مـدرس المـادة بقـرار قبـول العـذر إلجـراء امتحـان اكتمـال
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للطالــب ،وعل ـى مــدرس المــادة إج ـراء االمتحــان قبــل نهايــة األســبوع األول مــن الفصــل الد ارســي الــذي يلــي
الفصـل الد ارســي الـذي تغيــب فيـه الطالــب عـن االمتحــان ،بمــا فـي ذلــك الفصـل الد ارســي الصـيفي ،ومــن ثــم
تزويد وحدة القبول والتسجيل بالنتيجة خالل مدة أقصاها نهاية األسبوع الثـاني مـن بدايـة الفصـل الد ارسـي،

وبناء عليه:
 -1إذا لم يرتفع المعدل التراكمي للطالب إلى الحد المطلوب ،فإنه يطبق عليه أحكام موواد إنوذار الطالوب
وفصله من البرنامج ،والواردة في هذه التعليمات.
 -2يجوز للطالب غير المسجل على الفصل الدراسي الصيفي أو المؤجل التقدم المتحوان االكتموال علوى
الفصل الذي يليه.
 -3إذا لم يتقدم الطالب المتحان االكتمال ،فإنه يعطى ( )0صفرا في االمتحان النهائي الذي تغيب عنه.
د -يض ــع عمي ــد الكلي ــة المعن ــي اإلجـ ـراءات المناس ــبة لعق ــد االمتحان ــات التكميلي ــة بظ ــروف تش ــبه ــروف
االمتحانات النهائية من حيث وضع األسئلة والمراﻗبة واعتماد النتائج من مجلس القسم ومجلس الكلية.
هـ -في جميع الحاالت يجب تبليط مدير وحدة القبول والتسجيل خطيا بذلك.
المواظبة

المادة (:)17
أ -إذا تجاوز غياب الاالف ( )%20من دون عذر يقبل رئيس لجءة الدراسات العليا ي الكلية المعءية مهن
مجموع الساعات المقررل ألي مادل يحرم من التقدم لتلك المادل ويوضع ل الحد األدنى لعالمة المهادل،
وهي ،)%50( :أو راسبا ،ما لم يكن قد انسحف من تلهك المهادل لهالت تهرل االنسهحاب ،وعليه إعهادل
دراستاا إذا كانت إجبارية ،و ي جميع األحوات تدلم نتيجة ذلك الرسوب ي حسهاب معهدت عالمهات
الاالف الفصلي والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصم.
ب -اذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله العميد ( )%20من مجمـوع السـاعات المقـررة لمـادة أو اكثـر ،فإنـه
يعد منسحبا من المادة أو المواد.

ج -يحتسب الغياب للطلبة الجدد الذين قبلوا بعد بدء التدريس اعتبا ار من تاريخ قبولهم.
د -إذا أتم الاالف دراسة جميع المواد اءجاح ،واستو ى الساعات المعتمدل للرسالة ،ولم يتقهدم للمءاقةهة أو
المتحان الكفاال المعر ية ،علي أن يابت استمرارية تسجيل  ،وذلك اد ع رسوم التسجيم ي كم صهم
دراسي لحين التخرج ،وذلك لالت ترل التسجيم المعلن عءاا ،مع مراعال ما ورد ي المادل ( )10من
هذه التعليمات.

المادة (:)18

امتحان الكفاءة المعرفية
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أ -يجوز لاالف الدكتوراه أن يتقدم المتحان الكفاال المعر ية اعد إنااا دراسة ( )21ساعة معتمدل من
لاة التخصص ي البرنامج امعدت تراكمي ال يقم عن (.)%76
ب -يةكم رئيس لجءة الدراسات العليا ي القسم المعءي ي اداية كم عام دراسي لجءة أو أكار لكم ارنامج
من ارامج الدكتوراه ال يقم عدد أعضاا كم لجءة عن ثالث أعضاا يرأساا أحد أعضاا القسم ارتبة
أستاذ أو أستاذ مةارك من أعضاا لجءة الدراسات العليا ي القسم المعءي ،وتسمى لجءة امتحان الكفاال
المعر ية ي التخصص المعءي ،وتءاط ااذه اللجءة الماام اآلتية االتءسيق مع المدرسين المعءيين:
أوال :تحديد محاور االمتحان وفق المواد التي درسها الطالب في خطته.
ثانيا :تحديد القراءات المطلوبة لكل محور من محاور االمتحان في الشهر األول من الفصل الدراسي للموواد
التي درسها الطالب في خطته.
ثالثا  :اإلشراف على وضع اإلجابات النموذجية ألسئلة االمتحان.
رابعا  :تغطية أسماء الطلبة من قبل رئيس اللجنة واالستعاضة عنهوا بررقوام ،ثوم إظهوار األسوماء والعالموات
بحضور جميع أعضاء اللجنة.
خامسا :التزام اللجنة بوضع أسئلة االمتحان وتصحيحه من قبل المختصين بالقسم المعني ،ووضع العالمات،
ورفع النتيجة إلى لجنة الدراسات العليا.
سادسا :يعقد االمتحان مرة واحدة في كل فصل دراسوي وفوق المواعيود المقوررة حسوب تقوويم الجامعوة فوي
الفصل الدراسي الذي يعقد فيوه االمتحوان ،ويجووز عقوده فوي الفصول الدراسوي الصويفي بتوصوية مون لجنوة
الدراسات العليا في القسم ،وتنسيب من لجنة الدراسات العليا في الكلية ،وبقرار من العميد.
سابعا :يتكون امتحان الكفاءة المعرفية من محورين بواقع ثالثة مواد لكل محور ،ويكون وزن كل محور من
المحورين المذكورين ( ) %٥0من االمتحان ،وتقدر اللجنة وزن كل موادة داخول المحوور بحسوب أهميتهوا
العلمية للطالب.
 -1يعتبر الطالب قد اجتاز أي محور من المحورين المذكورين إذا كان مجموع عالماته في المواد الثالث ال
يقل عن ( ) % ٥0من العالمات المخصصة للمحور.
 -2يعتبر الطالب ناجحا في االمتحان إذا نجح في كال المحورين ،وكان معدل عالماته في المحورين ال يقول
عن (.)%60
 -3إذا كانت عالمة أحد المحورين ال تقول عون ( ،)%60وعالموة معودل المحوورين تقول عون ( ،)%60فوإن
الطالب يعتبر مكمال في المحور األدنى عالمة.
 -4يعتبر الطالب راسبا فوي االمتحوان إذا أخفوق فوي كوال المحوورين ،أو إذا لوم يصول معودل المحوورين لوو
( ،)%60أو إذا كانت عالمة كل محور تقل عن (.)%60
 -٥إذا رسب الطالب في االمتحان أو أكمل في أحد المحورين ،يحق له أن يتقدم لالمتحان مرة أخور فقوط،
وإذا لم يحقق الطالب بعد المرة األخر شروط النجاح في االمتحان ،فإنه يفصل من البرنامج.
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المادة (:)19

التأجيل واالنسحاب واالنقطاع

أ -يةترط ي الاالهف الهذي يتقهدم االهف تأجيهم أن يكهون قهد أمضههى صههال دراسهيا واحههدا علهى
األقم هي البرنهامج الهذي التحهق اهه  ،ويجههوز ههي حههاالت لاصههة يقههدرها مجلهس الدراسهات
العليا أن يوا هق للاالهف علهى تأجيم دراست للفصم الذي قبم ي  ،وذلك لالت أراعة أسهاايع مهن
ادا التدريس ي الفصهم؛ شهرياة أن يكهون الاالهف قهد قهام االتسهجيم علهى مهواد ذلهك الفصهم،
وال يجهوز له تأجيهم دراسهت علهى الفصهم الهذي يليه .
ب -يجوز أن يؤجم الاالف دراست مدل أقصاها ثالثة صوت دراسههية متصههلة ،أو مءقاعههة ،وذلههك
اقهرار مهن العميهد علهى الءمهوذج المعهد لهذلك ي مدل أقصاها األسبوع الاامن من ادايهة الفصهلين
الدراسيين األوت والااني ،وال تحسهف مهدل التأجيهم هي ههذه الحالهة مههن الحههد األعلههى لسهءوات
الدراسة ،وال يجوز التأجيم أثءاا مدل تمديد الدراسة ،أو اعد ادا اإلشراف ،مع مراعال ما ورد ي
الفقرل (أ) من هذه المادل.
ج -تعد الدراسة مؤجله في حالة:
 -1موافقة العميد على طلب التأجيل.

 -2الموافقة على انسحاب الطالب من الفصل مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

د -يسمح للاالف ااالنسحاب من دراسهة مهادل أو أكاهر حتهى ناايهة األسهبوع الااله عةهر مهن ادايهة
الفصلين الدراسيين األوت والااني ،وحتى نااية األسبوع السادس مهن الفصهم الدراسهي الصهيفي،
و ي هذه الحالة يابت ي سجم الاالف مالحظة مءسحف إزاا المادل التي انسحف مءاا.
المددادة ( :)20يعﺩ ﺍلﻁالﺏ فاقــدا لمقعــده إذا لــم يســجل فــي أي فصــل د ارســي ،ولــم يؤجــل د ارســته ،وفقــا ل ــنص
المادة ( )19من هذه التعليمات.

المددادة ( :)21يعــد الطالــب فاقــدا لمقعــده وفقــا لــنص المــادة ( )20مــن هــذه التعليمــات ،إال إذا تقــدم بعــذر يقبلــه
العميــد خــالل الفصــل الد ارســي الــذي فقــد فيــه الطالــب مقعــده ،أو فــي الفصــل الد ارســي الــذي يلــي
الفصل الدراسي الذي فقد فيه الطالب مقعده.
المدادة ( :)22إذا تجواوزت مووودة فقوودان المقعووود موا نصوت عليوه الموادة ( )21مون هوذه التعليموات ،وكوان
التجاوز بعووذر مقبوول ،فللمجلوس إعووادة مقعووود الطالوووب ،واعتبوووار فتووورة فقووودان المقعووود
فتوورة تمديوود ،مووع مراعوواة مووا ورد فووي المووادة ( )19موون هووذه التعليمات؛ شوريطة أن ال
يكون الطالب قد تجاوز الحد األقصى المسموح به لمدة الدراسوة الووواردة فوووي الموووادة ()10
موون هووذه التعليمووات ،وشريطة أن ال تتجاوز فترة التحاقه بالبرنامج ( )14فصال دراسويا ،و
فووي حالووة تجوواوز الطالووب لهووذه المدة ،فإنوه يجووز لمجلوس العموداء إعوادة مقعوده ،ومنحوه
فصال دراسيا واحد ،ولمرة واحدة.

9

المادة ( :)23إذا انقطع الطالب عن التسجيل في أي برنامج من برامج الدكتوراه دون تأجيل ،وتم قبـول عـذره
عــن مــدة االنقطــاع ،فإنــه عليــه دفــع رســوم اســتم اررية التســجيل وغ ارمــه بــدل فقــدان المقعــد عــن
الفصول التي انقطع فيها عن الدراسة عند إعادته لمقعده الجامعي.

اإلنذار

المادة ( :)24ينذر الطالب إنذا ار أوليا في الحاالت اآلتية:

 -1إذا لم يحصل على الحد األدنى للنجاح في مادتين في نهاية أي فصل دراسي بما في
ذلك الفصل الدراسي الصيفي ،باستثناء الفصل الدراسي األول لقبوله.

 -2إذا لم يحصل على الحد األدنى للمعدل الت اركمي ( )%76في نهاية أي فصل دراسي،
باستثناء الفصل الدراسي األول لقبوله.

 -3إذا رأى العميد بناء على تقرير من المشرف ،وتوصية من لجنة القسم ،وتنسيب من لجنة
الكلية ،أن الطالب قد أهمل في إنجاز رسالته الجامعية.

المادة ( :)25أ .إذا لم يزل الطالب اإلنذار خالل الفصل الدراسي التالي لإلنذار ،فإنه يعطى إنذا ار نهائيا.

ب .ال يعد الفصل الدراسي الذي يدرسه الطالب فصال دراسيا لغايات اإلنذار أو الفصل إذا

كانت جميع المواد المسجلة فيه (مواد استدراكية).

الفصل من الدراسة
المادة ( :)26يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية:

 -1إذا لــم يحصــل علــى الحــد األدنــى للمعــدل التراكمــي للم ـواد فــي نهايــة الفصــليين الد ارســيين التــاليين
لإلنذار.

 -2إذا رسب في ثالث مواد دراسية مختلفة أو في مادة إجبارية ثالث مرات مـن غيـر المـواد االسـتدراكية،
باستثناء الفصل الدراسي األول لقبول الطالب ،ويجوز للعميـد فـي هـذه الحالـة إعطـاء الطالـب فرصـة

فصل دراسي واحد لتصويب وضعه األكاديمي؛ شريطة أن ال يقل معدله التراكمي عن (.)%75

 -3إذا رسب في امتحان الكفاءة المعرفية مرتين أو تغيب عن االمتحان مرتين دون عذر.
 -4إذا رسب في مناقشة الرسالة.
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 -5إذا لم يكمل بنجاح متطلبات الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة ضمن المدة الزمنية المسـموح بهـا
في هذه التعليمات.

 -6إذا تبين أنه فاقد ألي شرط من شروط القبول في أية مرحلة من مراحل دراسته.

 -7يجـوز للطالـب المفصـول مـن أحـد بـرامج الد ارسـات العليـا التقـدم مـن جديـد إلـى برنـامج آخـر وفـق
األصول ،ويجوز احتساب ما ال يزيد على ( )9ساعات معتمدة من التخصص الذي فصل منـه فـي

التخصــص ال ــذي قبــل في ــه بش ــرط أن تكــون ه ــذه الم ـواد مــن ض ــمن الخط ــة الد ارســية المنتق ــل إليه ــا،
وبعالمة ال تقل عن ( ،)%70وذلك بموافقة العميد ،وتوصية لجنة القسم المنتقل إليه ،وتنسيب لجنة

الكلية.

 -8إذا فُصل الطالب من البرنامج ال يجوز أن يقبل في التخصص نفسه مرة ثانية.
 -9ال يفصل الطالب أكاديميا خالل الفصل األول من دراسته.

 -10اذا فص ــل الطال ــب الس ــباب تأديبي ــة م ــن البرن ــامج ،ف ــال يج ــوز قبول ــه ف ــي أي تخص ــص آخ ــر ف ــي
الجامعة.

المادة (:)27

أوال :يمنح عميد كلية الدراسات العليا الطالب الذي فصل بسبب تدنى معدله التراكمي فصـال اسـتثنائيا لغايـات
رفع معدله التراكمي؛ شريطة إنهاء ( )15ساعة معتمدة كحد أدنـى مـن خطتـه الد ارسـية ،وذلـك لد ارسـة ()6
ساعات معتمدة من خطة التخصـص بهـدف رفـع معدلـه التراكمـي ،وإذا لـم يـتمكن مـن رفـع معدلـه التراكمـي

درسة هذه الساعات يعد مفصوال من البرنامج.
بعد ا

ثانيا :لعميد كلية الدراسات العليـا أن يمـنح الطالـب فصـال اسـتثنائيا علـى نظـام الرسـوم المضـاعفة حتـى تمكنـه
من إنهاء متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الحاالت التالية:
 -1الطالب الذي تم منحه الفصل االسوتثنائي اسوتنادا إلوى الموادة ( )27ولوم يوتمكن مون رفوع معدلوه
التراكمي.
 -2الطالب الذي فصل بسبب تدنى معدله التراكمي ولم يحقق شرط عدد ساعات النجواح دون ()1٥
ساعة من خطته.
 -3الطالب الذي رسب في ثالث مواد مختلفة أو مادة واحدة ثالث مرات ،ولم يحقوق شورط المعودل
(.)%7٥
 -4الطالب الذي فقد مقعده لفترة تجاوزت المودة المسوموح بهوا ،والوواردة فوي الموادة ( )10والموادة
( )23من هذه التعليمات.
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التدريس

المادة ( :)28أ :يشترط بمن يقوم بتدريس مواد الدراسات العليا أن يكون برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك ،ويسمح

عند الحاجة لمن هو برتبة أستاذ مساعد بالتدريس؛ شريطة أن تكون المادة في تخصصه

الدقيق ،وذلك بناء على توصية من لجنة القسم المعني ،وتنسيب من لجنة الدراسات العليا في
الكلية المعنية ،ويكون ذلك قبل تاريخ بدء التدريس في الفصل الدراسي.

ب -ال يجوز أن يقم الحد األدنى لعدد الالبة ي الةعبة الواحهدل عهن ثمانيهة طههالب ،و ههي
حهاالت مبررل يجوز أن يقم العدد عن ذلك ،اموا قة لجءة الجدوت الدراسي ،واتءسيف من عميد
كلية الدراسات العليا.
اإلشراف

المادة ()29

أ :يُشـترط فـي المشـرف أن يكـون برتبـة أسـتاذ أو أسـتاذ مشـارك ،أو محاضـر متفـرغ برتبـة أسـتاذ أو
أستاذ مشارك.

ب :للعميد وبناء على توصية من لجنة القسم ،وتنسيب من لجنة الكلية تعيين مشرف من أعضاء هيئة
التدريس من رتبة أستاذ مساعد ممن تنطبق عليهم شروط التدريس في برامج الدراسات العليا.

ج :يجوز بقرار من العميد بناء على توصية من لجنة القسم ،وتنسيب من لجنة الكلية:
 .1أن يشارك في اإلشراف أو المناقشة عضو هيئة التدريس العامل في الجامعات األردنية ،على أن يتم
صرف المخصصات المالية له بعد إجراء المناقشة.
 .2أن يشووارك فووي اإلشووراف والمناقشووة الشووخص الوووذي سوووبق لوووه شوووغل رتبوووة جامعيوووة فوووي
جامعووة معترف بها ،إذا كان الشخص مقيما داخل األردن ،ويتم صرف المخصصات المالية له بعود
إجراء المناقشة.
 .3أن يشارك في اإلشوراف والمناقشوة غيور العواملين فوي الجامعوات؛ شوريطة أن يكوون المشوارك فوي
اإلشراف والمناقشة هنا حاصال على شهادة الدكتوراه في تخصصه ،ولديه خبرة عمليوة ال تقول عون
( )٥سنوات ،باإلضافة إلى ( )2بحثين منشورين في مجالت علمية محكمة على األقل.
د :الحد األدنى لإلشراف على طلبة الدكتوراه ( )3ثالثة صوت دراسية ،وللعميد اتوصية مهن لجءهة
القسم ولجءة الكلية وتقرير المةرف أن يتجاوز الحد األدنى لإلشراف.

ه :تبدأ عملية اإلشراف مع بداية الفصل الدراسي شريطة أن يتقدم الطالب الى الكليـة بمشـروع خطتـه

في ذلك الفصل ،وإذا لم يتقدم الطالب في هذا الفصل بالمخطط ،ولم يعتمد ،يتم تأجيل احتساب
بدء عملية اإلشراف للفصل الذي يليه ،وذلك لغايات المناقشة.

المادة (:)30
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أ.

يتقــدم الطالــب إلــى رئ ـيس لجنــة القســم بمشــروع خطــة رســالته -مــع األخــذ بعــين االعتبــار االختالفــات

الناتجة عن طبيعة التخصصات في الكليات العلمية -على أن يتضمن ذلك ما يلي:
 -1عنوان الرسالة.

 -2مشكلة الدراسة وأهميتها.
 -3الدراسات السابقة.
 -4منهجية الدراسة.

ب .تشكل لجنة القسم لجنة من المختصين في القسم ال يقل عدد أعضائها عن ( )3أعضاء هيئة تدريس،
ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف والتدريس في البرنامج لمناقشة مشروع خطة الطالب.

ج .يجـ ــوز للطال ـ ــب تق ـ ــديم مش ـ ــروع خطتـ ـ ـه بع ـ ــد إنه ـ ــاء ( )12س ـ ــاعة معتم ـ ــدة ،وبمع ـ ــدل تراكم ـ ــي ال يق ـ ــل

عـ ــن( ،)%80كإشـ ـراف مبـ ــدئي ،وال يجـ ــوز إقـ ـرار مشـ ــروع الخطـ ــة والتسـ ــجيل إال بعـ ــد اجتيـ ــاز الطالـ ــب

المتحان الكفاءة المعرفية.

د .يصدر العميد بناء على توصية لجنة القسم وتنسيب لجنة الكلية ،ق ار ار يتضمن تعيين المشـرف ،وإقـرار
العنوان ،وخطة الرسالة.

ـر فــي نهايــة كــل فصــل د ارســي الــى الكليــه يتضــمن تقييمــا لــأداء
ه .علــى المشــرف المعــين أن يرســل تقريـ ا
الدراسي للطالب والتاريخ المتوقع لجاهزية الرسالة ،وفي حالة عدم إرسال التقرير من قبل المشـرف يـتم
وقف مستحقاته الماليه (بدل االشراف على الطالب).

المادة ( :)31يجوز بتوصية من لجنة القسم ،وتنسيب من لجنـة الكليـة ،وبقـرار مـن العميـد ،أن يكـون المشـرف
من خارج القسم المعني أو من خارج الجامعة ،على أن يكون المشرف هنا من ذوي التخصصات
ذات العالقة برسالة الطالب ،وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة ( )29من هذه التعليمات.
المادة ( :)32للعميد اءاا على توصية من لجءة القسم ،وتءسيف من لجءة الكلية المعءية الموا قة على أن يستمر
عضو هيئة التدريس المجهاز أو المعهار أو المتفهر علميها هي اإلشهراف علههى رسههائم طلبههة
الدراسهات العليها ،علهى أن يكهون تهاريخ اهدا اإلشهراف هي الفصهم الهذي يسهبق الفصهم الهذي
يتقهدم يه عضهو هيئههة التهدريس االهف اإلجهازل أو اإلعهارل أو التفر العلمي ،وال يجههوز أن
يزيهد عهدد الالبهة الهذين يسهتمر عضو هيئة التدريس هءا هي اإلشهراف على أطروحهاتام عهن
( )3ثالثة طلبة ،ويجوز تكليف ااإلشراف على ( )3طلبة جدد.
المادة (:)33
أ.

ال يجــوز تغييــر العن ـوان تغييـ ار مــؤث ار فــي المخطــط علــى الفصــل الــذي تــم فيــه اعتمــاد اإلش ـراف ،ويــتم

التعديل على الفصل الذي يليه بتنسيب من المشرف ،وتوصية من لجنة الدراسات العليا في الكلية.

13

ب .يجوز في حالة تغيير المشرف أن يسـتمر الطالـب علـى نفـس العنـوان والمخطـط ،ويعتبـر الفصـل الـذي
تم فيه تغيير المشرف استم اررية لغايات المناقشة ،وذلك بموافقة مسبقة من المشرف السابق.

المادة (:)34

أ .الحد األعلى للعبء التدريسي لعضو هيئة التدريس باإلشراف على الرسائل الجامعية في وقت واحد هـو)6(:
ساعات معتمدة إذا كـان المشـرف برتبـة أسـتاذ أو أسـتاذ مشـارك ،و( )4سـاعات معتمـدة إذا كـان

المشرف برتبة أستاذ مساعد.

ب :)1( .للعميد بناء على تنسيب من لجنة الدراسات العليا في القسم وتوصية مون لجنوة الدراسوات العليوا فوي
الكلية المعنية إضافة عدد من الطالب لغايات اإلشراف لكل مشرف على النحو اآلتي:
 األستاذ المساعد :أربعة طالب ،ويمكن إضافة طالب واحد مجانا. األستاذ المشارك واألستاذ :ستة طالب ،ويمكن إضافة ثالثة طالب مجانا.( :)2باإلض ــافة إل ــى م ــا ورد ف ــي الفق ـرة (ب )1/م ــن ه ــذه الم ــادة ،فإن ــه للعمي ــد إض ــافة ث ـالث ط ــالب مجان ــا
للمشرف في التخصصات التي تمنح درجة الدكتوراه.
المددادة ( :)35أ  :تحســب للمشــرف ســاعة معتمــدة واحــدة بــدل اإلشـراف علــى رســالة الــدكتوراه فــي كــل فصــل
د ارس ــي باس ــتثناء الفص ــل الد ارس ــي الص ــيفي ،وبح ــد أعل ــى ( )3ث ــالث س ــاعات معتم ــدة لك ــل

رسالة.

ب -يكون اإلشراف على الرسائل ضمن النصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس.

ج -يعــد الفصــل الد ارســي الصــيفي فصــال د ارســيا لغايــات المناقشــة إذا كــان الطالــب مســجال فيــه
ساعات الرسـالة ،مـع م ارعـان الفقـرة (د) مـن المـادة( )29مـن هـذه التعليمـات ،وال يترتـب فـي

الفصل الدراسي الصيفي أي التزامات مالية للمشرف بإستثناء مكافأة المناقشة.

د -في حالة وجود مشرف مساعد ،فإنه يحسب له وللمشرف الرئيسي نصف سـاعة معتمـدة فـي
الفص ــل الد ارس ــي الواح ــد (لك ــل واح ــد منهم ــا) ،وذل ــك م ــع م ارع ــاة م ــا ورد ف ــي الفق ـرة (د) م ــن

المادة( )29من هذه التعليمات.

المدادة ( :)36أ :يجـوز بقـرار مـن العميـد ،أن يعامـل المشـرف الحاصـل علـى إجـازة التفـرغ العلمـي أو اإلجـازة
دون راتب معاملة المشرف الداخلي ،وذلك فيما يتعلق بمكافأة اإلشراف.

ب -يجوز تغيير المشرف بناء على توصية من لجنـة القسـم و لجنـة الكليـة المعنيـة ،وبقـرار مـن

عميــد كلي ــة الد ارس ــات العلي ــا ،باالس ــتناد إل ــى مبــررات معقول ــة ،وإذا ت ــم التغيي ــر بن ــاء عل ــى طل ــب
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المشرف دون مبررات توافق عليها لجنة الد ارسـات العليـا فـي القسـم والكليـة المعنيـة ،فـإن المبـالط
التي دفعت له لقاء إشرافه على الطالب تسترد.

ج -ال يجوز اإلشراف أو مناقشة الرسالة ألحد أقارب المشرف أو المناقش إذا كانت درجة الق اربـة
من الدرجة األولى.

د -ال يجوز تغيير لجءة المءاقةة قبم موعد المءاقةة اأقم من أسبوعين.
المنارشة

المادة ( :)37أ :تقترح لجنة القسم أسماء مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المختصين بموضوع الرسالة مـن

داخ ــل القس ــم أو خارج ــه ليكونـ ـوا أعض ــاء ف ــي لجن ــة المناقش ــة ،عل ــى أن ال يق ــل ع ــدد األس ــماء

المقترحة عن ستة أسماء.
ب :يقــوم العميــد باختيــار لجنــة المناقشــة مــن األســماء المقترحــة فــي الفقـرة (أ) مــن هــذه المــادة ،وال

يجوز تسليم الرسائل ألي عضو من أعضاء اللجنة إال بعد صدور قرار تشكيل اللجنة.

ج :يقوم الطالب بتسليم نسخ من الرسالة بشكلها النهائي ألعضاء اللجنة قبل ثالثـة أسـابيع علـى األقـل
من موعد المناقشة.

د :يحدد موعد المناقشة بقرار مـن العميـد بنـاء علـى تنسـيب مـن لجنـة الكليـة ،وتوصـية مـن لجنـة القسـم
بعد االستئناس برأي المشرف.

هد :تتكون لجنة المناقشة من:
 -1المشرف /رئيسا

 -2المشرف المساعد (إن وجد) /عضوا

 -3عضـوي هيئــة تــدريس ممــن تنطبــق علــيهم شــروط اإلشـراف فــي الجامعــة ،علــى أن يكونــا علــى
صلة وثيقة بتخصص الطالب.

 -4عضو من خارج الجامعة ،مع مراعاة ما ورد في المادة ( )29من هذه التعليمات.
و -يزود أعضاء لجنة المناقشة بأنموذج خـا

(صـالحية الرسـالة للمناقشـة) قبـل موعـد المناقشـة

بأسبوعين ،ويقوم عضو المناقشة الخارجي بتزويد العميد باألنموذج بشكل سري.

ز -يحوودد رخوور موعوود للمناقشووات فووي أي فصوول موون الفصووول الدراسووية قبوول أسووبوع موون بوودء
االمتحانات النهائية ،وعلى الطالب هنا إرفاق تقرير صادر عن عمادة البحث العلمي يظهور نسوبة
االستالل.
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المادة (:)38

إجراءات المنارشة:

 -1يرفع المشرف أنموذج جاهزية الرسالة للمناقشة إلى لجنة القسم مرفقا ما يفيد نشره لبحث واحد علـى األقـل
أو كتــاب محكــم يتعلـق فــي موضــوع أطروحتــه حســب مواصــفات النشــر فــي جامعــة مؤتــة ،وتعتمــد (المجلــة
التربوية األردنية) الصادرة عن (الجمعية األردنية للعلوم التربوية) لغايات تطبيق نص هذه المادة.

 -2تطلع لجنة القسم ولجنة الكلية على الرسالة ،وترفع توصيتها بخصو

جاهزية المناقشة إلى العميد.

 -3يرسل أنموذج جاهزية الرسالة للمناقشة إلى كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة .
 -4يعرض الطالب ملخصا لرسالته أمام لجنة المناقشة.

 -5يقدم المشرف أعضاء لجنة المناقشة وفق الرتبة األكاديمية ،بحيث يبدأ صاحب الرتبة األعلـى المناقشـة أوال،
ويجب على أعضاء لجنة المناقشة ارتداء الزي الرسمي الخا

بذلك (الروب الجامعي).

 -6يجوز للمشرف أن يعقب على مالحظات واستفسارات المناقشين في نهاية مناقشة كل منهم.
 -7ال يسمح بتدخل الحضور في المناقشة أو المداخالت أو المالحظات.
المادة (:)39

أ.تقرر لجنة المناقشة بأغلبية أصوات أعضائها إحدى النتائج اآلتية :

( .1ناجح ) إجازة الرسالة كما هي ،وعلى الطالب هنا تسـليم رسـالته خـالل مـدة أسـبوع؛ ليعـد خريجـا علـى
الفصل الذي ناقش رسالته فيه.

( .2ناجح بتعديالت طﻔيفة) إجازة الرسالة بعد إجراء التعديالت المطلوبة ،وعلى الطالب هنا تسليم رسالته
خالل مدة أسبوعين من تاريخ المناقشة؛ ليعد خريجا على الفصل الذي ناقش رسالته فيـه ،وغيـر ذلـك،

فإنه يعد خريجا على الفصل الذي يليه.

 .3نــاجح بتعــديالت جوهريــة ،وفــي هــذه الحالــة علــى الطالــب تســليم أطروحتــه فــي مــدة ال تقــل عــن أربعــة
أشـهر وال تزيـد عــن سـتة أشــهر مـن تـاريخ المناقشــة ،وتعـرض أطروحتــه بعـد تعــديلها وإرفــاق تقريـر مــن
المشـرف يبــين إجـراء التعــديالت فــي اجتمــاع تحـدد موعــده لجنـة المناقشــة لهـذا الغـرض بحضـور كامــل

أعض ــائها ،ويعتب ــر الطال ــب ناجح ــا إذا وافق ــت اللجن ــة باألغلبي ــة عل ــى تع ــديالت أطروحت ــه ،وإال فيعتب ــر
الطالب ارسبا.

 .4راسب.
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ب .يقوم مندوب الدراسات العليا بجمع النماذج بعد توﻗيعها وفق األصول باستثناء أنموذج التعديالت.

ج .يعلق السير في اعتماد نتيجة الطالب لحـين اسـتكمال توﻗيـع جميـع النمـاذج وفـق األصـول ،بخاصـة
أنموذج إجراء التعديالت ،واإلخراج الفني للرسالة ،وال يسـمح ألي شـخص بمراجعـة اإلخـراج الفنـي

للرسالة إال من قبل الطالب نفسه.
المادة ( :)40اعتماد نتيجة المناقشة:

 -1يحــتفر رئــيس لجنــة المناقشــة (المشــرف) بــأنموذج التعــديالت ،والمتضــمن مالحظــات جميــع
أعضاء المناقشة المطلوب تعديلها.

 -2إذا كانت النتيجة تعديل الرسالة وفق البند ( )3من المـادة ) )39مـن هـذه التعليمـات ،تنظـر
لجنـة المناقشـة فـي التعـديالت بعـد إجرائهـا للتأكـد مـن إتمامهـا ،ويقـدم رئـيس اللجنـة (المشـرف)
تقري ار بالنتيجة (متضمنا قرار كل عضو فيما يتعلق بما طلبه من تعديالت ،وموقعـا مـن جميـع

األعضاء) ،ويكون قرار إجازة الرسالة هنا باألغلبية.

 -3يجب على الطالب الذي ناقش رسالته ،وكان عليه إجراء التعديالت ،ولم يـتمكن مـن إجرائهـا
في فصل المناقشة ،دفع الرسوم الجامعية المطلوبة في الفصل الذي يليه حسب األصول.

 -4إذا لم يتمكن الطالب من إجراء التعديالت المطلوبة ضمن المدة المسموح بها يطوى قيده.

المدادة ( :)41إذا تغيـب الطالـب عـن موعـد مناقشـة الرسـالة دون عـذر قهـري يقبلـه مجلـس القسـم أو مجلـس
الكلية ،فإن األمر يرفع للعميد التخاذ القرار المناسب.

مواصفات الرسالة الجامعية

المادة ( -1:)42تُكتب الرسالة الجامعية باللغة العربية ،ويجوز في الكليات واألقسام التي تستعمل فيها لغة
أخرى للتدريس أن تكتب الرسالة بتلك اللغة.

 -2يكتب الطالب على الصفحة األولى من رسالته" :اآلراء الواردة في الرسالة الجامعية ال تعبـر
عن وجهة نظر جامعة مؤتة".

 -3يوق ــع الطال ــب عل ــى أنم ــوذج التعه ــد الخ ــا

ب ــااللت ازم باألنظم ــة والتعليم ــات الخاص ــة بكتاب ــة

 -4الموافقــة علــى اعتمــاد أنمــوذج التعهــد الخــا

بــااللت ازم باألنظمــة والتعليمــات الخاصــة بكتابــة

الرسائل الجامعية.

رسالة الدكتوراه ،ويرفع مع أنموذج تحديد عنوان الرسالة.
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المادة ( :)43تكتب الرسالة وفق دليل كتابة الرسائل الجامعية المعتمد من الكلية.

المدادة ( :)44تقـوم الكليـة بمراجعـة النسـخة النهائيـة مـن الرسـالة فنيـا وفـق شـروط اإلخـراج الفنـي المعتمـد لـديها،
وتراعى طرق التوثيق الخاصة في بعض التخصصات (مثل اللغة العربية ،والتاريخ).

المادة (:)45

إجراءات منح الدرجة العلمية

المدادة ( :)46تمـنح الـدرجات العلميـة بقـرار مـن مجلـس العمـداء بنـاء علـى تنسـيب المجلـس ،وتوصـية مـن لجنـة
الدراسات العليا في الكلية والقسم بعد استيفاء الشروط اآلتية:

أ -إتمام جميع المتطلبات المذكورة فـي هـذه التعليمـات ،والحصـول علـى معـدل تراكمـي ال يقـل
عن (.)%76

ب -إتمام إجراءات التخرج العامة في الجامعة.
ج -قضاء الحد األدنى للمدة المطلوبة للتخرج ،وعدم تجاوز الحد األعلى لها.
الخطط الدراسية

المادة ( :)47تعتمد الخطة الدراسية لبرنامج الدكتوراه وفق الخطوات اآلتية:
أ-

تقوم لجنة القسم بإعداد وصف المواد باللغتين العربية واإلنجليزية ،والتوصـية بخصوصـها إلـى

لجنة الكلية التي تقوم بدورها بدراستها والتنسيب إلى العميد بشأنها.

ب-

تعرض على المجلس لبحثها والتوصية إلى لجنة الخطة الدراسية بشأنها.

د-

ترفــع توصــية لجنــة الخطــة الد ارســية فــي الجامعــة إلــى مجلــس العمــداء التخــاذ الق ـرار المناســب

ج-

ترفع توصية المجلس إلى لجنة الخطة الدراسية في الجامعة.

بخصوصها.
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أحكام عامة

المادة ( :)48للجامعة الحق في تصوير الرسالة كليا أو جزئيا ،وذلك لغايات البحث العلمي والتبادل الثقافي مع
المؤسسات التعليمية والجامعات.

المادة ( :)49يجوز للجامعة امتالك حق نشر الرسالة بناء على موافقة الطالب.
المادة ( :)50تعتمد الكلية النماذج الالزمة لعملها بعد إقرارها من المجلس.
المادة (:)51
أ.

يجــوز إعطــاء الطالــب مــادة بديلــة واحــدة فــي حال ـة عــدم طـرح المــادة األصــلية فــي الفصــل الـذي يس ـبق

فصــل التخــرج ،بتنســيب مــن لجنتــي القســم والكليــة المعنيــة ،وبموافقــة العميــد ،خــالل أول أســبوعين مــن
بداية الفصل الدراسي ،وذلك وفق األسس اآلتية:

يبــت المجلــس فــي حــاالت الطلبــة المقبــولين فــي بـرامج الد ارســات العليــا ســابقا ،ممــن لــديهم

حاالت أكاديمية معلقة بسبب هذا التعديل ،أو يفوض العميد بذلك.

المادة ( :)52يعتبر الفصم الدراسي الصيفي للاالف المقبوت على الفصم الدراسي الصيفي الفصهم األوت له
ي البرنامج ،وذلك لغايات تابيق األحكام المتعلقة االفصم الدراسي األوت لقبوت أي طالف.
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المادة (:)53

المادة (:)54

أ -يعـين القســم مرشــدا أكاديميــا لطلبــة الد ارســات العليــا فــي ذلــك القســم ،ويقــوم المرشــد بتوجيــه الطالــب
في سير دراسته طيلة مدة الدراسة.

ب -يق ــوم المرش ــد باالش ــتراك م ــع الطال ــب -عل ــى نم ــوذج خ ــا

-بإع ــداد البرن ــامج الد ارس ــي للطال ــب،

ويشمل البرنامج الدراسي المساقات االجبارية واالختيارية واالستدراكية .ويقدمه الى لجنة الدراسات

العليا إلق ارره ،ويبلط رئيس اللجنة القرار الى العميد ومدير وحدة القبول والتسجيل في موعد اقصـاه
نهاي ــة الفص ــل الد ارس ــي األول اللتح ــاق الطال ــب ف ــي الجامع ــة ،ويج ــوز تع ــديل ه ــذا البرن ــامج وف ــق

الحاجة بالطريقة نفسها.

المادة ( :)55تطبق تعليمات منح درجة البكوالوريوس فوي الحواالت التوي لووم يوورد عليهووا نووص فووي هووذه
التعليموات.
ترعـي
المادة ( :)56تطبق هذه التعليمات على جميع برامج الدكتوراه العسكرية ،ويجـوز وضـع شـروط خاصـة ا
خصوص ــية الب ـرامج العس ــكرية واألمني ــة ،عل ــى أن تق ــر م ــع الخط ــة الد ارس ــية أو الب ـرامج المش ــتركة
ضمن االتفاﻗيات التي عقدت مع جهات داخلية أو خارجية.

المددادة ( :)57يجــوز للعميــد ف ـي حــاالت خاصــة تكليــأ أحــد أعضــاء الهيئــة التدريســية المجــازين أو المعــارين
داخل األردن بتدريس ( )3ساعات معتمدة كحد أقصى ،واإلشراف على ( )3طلبة د ارسـات عليـا

كحد أقصى.

المادة( )58للعميد بنـاء علـى توصـية لجنـة القسـم ،وتنسـيب مـن لجنـة الكليـة السـماح للطالـب بد ارسـة مـادة مـع
متطلبها السابق قبل فصل التخرج.

المدددادة( )59يتخ ــذ مجل ــس العم ــداء ق ـ ار ار بس ــحب الدرج ــة العلمي ــة إذا تب ــين ف ــي أي وق ـت م ــن األوق ــات أن ه ــذه

الدرجة قد تـم الحصـول عليهـا بطـرق غيـر قانونيـة ،أو أن الرسـالة المقدمـة لنيـل الدرجـة العلميـة ال
تتفــق فــي مضــمونها ومعــايير األمانــة العلميــة؛ علــى أن تبلــط الجهــات ذات العالقــة داخــل الجامعــة
وخارجها بهذا القرار.

المادة ( :)60يبت مجلس العمداء فوي اإلشوكاليات التوي لوم يورد عليهوا نوص فوي هوذه التعليموات وتعليموات
البكالوريوس.
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المادة ( :)61العميـد ،وعميـد الكليـة المعنيـة ،ورؤسـاء لجـان الد ارسـات العليـا فـي القسـم ،والكليـة ،ومـدير وحـدة
القبول والتسجيل ،وأي جهة أخرى حسب االتفاﻗيات الموقعة مع الجامعة مسـؤولون عـن تنفيـذ هـذه
التعليمات.

المادة ( :)62تُلغي هذه التعليمات جميع التعليمات السابقة ،وجميع ق اررات مجلس العمداء المتعلقة بها.

(  :)1تم تعديل نص المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم (  )2016/524تاريخ )2016/9/28

( ( :)2تم تعديل نص المادة بموجب قرار مجلـس العمـداء رقـم ( )2016/269تـاريخ  )2016/6/29وكانـت المـادة تحمـل الـرقم
.46
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