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 .21/9/2015( تاريخ 502/2015)قرار مجلس العمداء رقم 
 العليا الدارساتتعليمات كلية 

 (4الصادرة بموجب الفقرة )أ( من المادة )
 من نظام منح الدرجات والشهادات

 2003لسنة   36في جامعة مؤتة رقم  
 بها ويعملة( مؤت جامعة في كلية الدراسات العليا تعليمات ) التعليمات  هذه تسمى  (1)لمادة ا

 .قرارها على جميع الطلبةإمن تاريخ  عتباراإ 

 على القرينة تدل لم ما منها كل إزاء الواردة المعاني اآلتية والعبارات  للكلمات  يكون  (2)المادة 

 :ذلك خالف
 مؤتة  جامعة    :الجامعة 
 رئيس الجامعة      :الرئيس 

 الجامعة في العمداء مجلس    :العمداء مجلس 
 كلية الدراسات العليا      :الكلية 
 كلية الدراسات العليا  عميد      :العميد 
 الكلية  مجلس    :المجلس 
 الكلية  يف العليا الدراسات  لجنة    :الكلية لجنة  
  في الجامعة كلية يأ عميد     :كليةال عميد 

    الدراسات لعلياأي برنامج من برامج     البرنامج: 
 بالبرنامج  المعني قسمال     :القسم 

  القسم في العليا الدراسات  لجنة      :القسم لجنة 
 الكلية التي يتبعها القسم     : الكلية المعنية

 

 :اآلتيعلى النحو  جامعي عام كل مطلع في المجلس ل  يشك: أ /( 3) المادة
 رئيسا  /كلية الدراسات العليا عميد   -1

 العلمي/عضوا  عميد البحث  -2

 عضاء  أ /عميد كلية الدراسات العليا نواب  -3

 .عليا دراسات  تطرح برامجكل كلية من كليات الجامعة التي  نواب عمداء  -4

و  ،نران بقررار مرن الررئيسين من خارج الجامعة من ذوي االختصاص و الخبررة يععضوا -5
  بالتنسيب من العميد لمدة سنة واحدة. 

 : اآلتية والمسؤوليات  الصالحيات  العليا الدراسات  مجلس يتولى :(4) المادة
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 في  العليا  الدراسات  برامج مرن برنامج أي  باستحداث  العمداء مجلس إلى  التوصية -1
 .  إلغائه أو ،أو تجميده ،الجامعة

 .العلمية الشهادات  بمنح العمداء مجلس إلى التوصية – 2
 . تعديلها أو الدراسية بالخطط  الجامعة في الدراسية الخطة للجنة التنسيب  -3
 .  الخريجين نتائج بإقرار العمداء لمجلس التوصية -4
 . العليا الدراسات  لطلبة والقروض  ،المساعدات  بمنح الجامعة لرئيس التوصية -5
 كل  بداية فري الطلبة  لتشغي لبرنامج سنوي  مبلغ برصد  العمداء لمجلس  التوصية -6

   .عام
  رئيس  إلى التقويم نتائج ورفع ،العليا لدراسات لمواد ا التدريسية العملية تقويم -7

 . الجامعة
 برامج  فري ً سنويا  قبولهم المقترح الطلبة بأعداد  العمداء لمجلس التوصية -8

 . العليا الدراسات 
 . تعديلها أو ،العليا بالدراسات  الخاصة بالتعليمات  العمداء لمجلس التوصية -9
  بناء   ،مسار كل فري العليا الدراسات  برامج في المقبولين الطلبة كشوفات  إقرار -10

 .يةّ الكل  لجنة وتنسيب  القسم لجنة توصية على
( تااااريخ 523/2016تااام تعااادال ناااب الماااادة بموجاااب قااارار مجلاااس العماااداء رقااام ) (5الماااادة )
 :  ، لتقرأ على النحو التالي28/9/2016
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  واألطروحات الجامعية" بقرار من  ،(: أ. تشكل لجنة تسمى لجنة أخالقيات الرسائل6المادة )
 -تشكل لجنة أخالقيات الرسائل واألطروحات الجامعية بقرار من المجلس في مطلع كل عام جامعي، ويكون تشكيل اللجنة على النحو اآلتي:  ويكون تشكيل اللجنة على النحو اآلتي:  ،في مطلع كل عام جامعي المجلس

 . رئيسا    الدراسات العليا/ كليةعميد  .1
 نية برتبة أستاذ. عضوا هيئة تدريس من الكليات اإلنسا  .2
 عضوا هيئة تدريس من الكليات العلمية برتبة أستاذ.  .3

 ب. يجوز للجنة االستعانة بمن تراه مناسبا  في حاالت خاصة تقدرها. 
ج. تكون مهمة هذه اللجنة النظر في القضايا الخالفية للجوانب األخالقية بتوصية  

والمجلس، بما في ذلك مدى استيفائها لمواصفات   ،والكلية ،من لجنتي القسم
والمجتمع  ،البحث العلمي وشروطه، بما يحقق حماية لحقوق أفراد الدراسة

 اة قوانين حماية الملكية الفكرية. بشكل عام، ومراع 
 : هوواجبات صالحيات العميد  (7المادة )
 العميد مسؤول عن إدارة شؤون الدراسات العليا في الجامعة. .1
 تقرير سنوي لرئيس الجامعة حول وضع الدراسات العليا في الجامعة. رفع  .2
والجدول  ،الموافقة على القبول، والتحويل، واالنتقال، والتأجيل، والمواد االستدراكية .3

 وتشغيل طلبة الدراسات العليا. ،الدراسي

 وتحديد مواعيد المناقشة. ،ولجان المناقشة ،تعيين المشرف .4

 لطلبة الدراسات العليا. األكاديمي الفصلو  ،إيقاع عقوبة اإلنذار .5

تشكيل اللجان الفنية التي تتعلق بعمل الدراسات العليا من الكليات المعنية بالتنسيق مع  .6
 .المعني الكليةعميد 

 .دعم عالقة الجامعة بالمؤسسات المهتمة بالدراسات العليا داخل المملكة وخارجها .7
 .االعليالتعليمات المتعلقة بالدراسات و  ،األنظمةمتابعة تطبيق  .8
 .التعليمات  هذه تطبيق عن تنشأ التي ت اإلشكاليا في المجلس يبت  (:8المادة )

 ،والكلية ،في القسم ورؤساء لجان الدراسات العليا ،المعنية الكليةوعميد  ،العميد  (:9المادة )
 واية جهة أخرى حسب اإلتفاقيات الموقعة مع الجامعة ،والتسجيل القبول وحدة ومدير

 .التعليمات  هذه تنفيذ  عن مسؤولون 
 يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص من هذه التعليمات  (:10المادة )


