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 الطالــــبعــــزيزي 
 

 

الدليل الذي بين يديك هو مرجعك الرريي  لممعمومراا اأررجي جيردا   
وأبررل ااذرراذ جي أرررار ياعمررك بدراعرراك  راجرر  هررذا الرردليل وا  ررل  مرر  
المعمومررا الارري اريرردها بعررد العررود  للرر  موأرر  الجامعررا  و  اعامررد  مرر  

 . المعموماا الاي اعمعها من جهاا غير رعميا
 
 

 
 
 

 ب املاجـــستريعزيزي طالـــ
 

 ميك دراعا المواد ا عرادراييا لن وجردا ذرال العرلا الدراعريا 
 .األول  من الا اأك ببرلامج الماجعاير

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

جميع حقوق الطبع والنشر ملك لجامعة آل البيت ، وال يجوز االقتباس أو التخزين أو التصوير 
 الكلي أو الجزئي لهذا العمل إال بموافقة خطية من رئاسة الجامعة
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 فحةالص البيـــان

 01 مسيرة الجامعة -

 00 الكليات -

 01  المعاهد -

 01   والعماداتالمراكز والوحدات  -

 01  الدوائر اإلدارية في عمادة شؤون الطلبة  -

 01 نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت 

 01 الشهداء في جامعة آل البيت  أبناءنظام صندوق 

 01 بة في جامعة آل البيت نظام صندوق الطل

 00 نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت 

 02 اسس المساعدات المالية لطلبة الجامعة 

 01 نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت 

 01 ات المنح والقروض وتشغيل الطلبة من صندوق الطلبة في جامعة آل البيت تعليم

 22 يت تعليمات مجلس طلبة جامعة آل الب

 11 انتخابات مجلس الطلبة في جامعة آل البيت  الداخلية الخاصة بإجراء األسس

 11 تعليمات األندية الطالبية في جامعة آل البيت 

 11 تعليمات السكن الداخلي للطلبة في الجامعة 

 12 تعليمات الرحالت الطالبية في جامعة آل البيت 

 11 لمتميزين في األنشطة الالمنهجية بالجامعةتعليمات الجوافز التشجيعية للطلبة ا

 11 اتفاقية تنظيم معالجة بين وزارة الصحة وجامعة آل البيت 

 11 :دائرة القبول والتسجيل 

 11 الرسوم الجامعية لطلبة البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه

 10  أسس رد الرسوم الجامعية للطلبة 

 12 في جامعة آل البيت  الوريوستعليمات منح درجة البك

 11 تعليمات قبول الطلبة في البرنامج الموازي لمنح درجة البكالوريوس

 10 في جامعة آل البيت تعليمات الدراسة الخاصة

 11 تعليمات منح درجة البكالوريوس لحملة دبلوم كلية المجتمع المقبولين على برنامج التجسير

 11 في جامعة آل البيت ي التربيةتعليمات منح شهادة الدبلوم ف

 011 في جامعة آل البيت تعليمات الدراسات العليا

 000 لتعليمات الدراسات العليا( 0)ملحق رقم 

 002 في جامعة آل البيت (الماجستير) تعليمات المنح لطلبة الدراسات العليا 

 001 تعليمات البرنامج الدولي للدراسات العليا

 021 الطالب في الوثائق والشهادات التي تصدرها الجامعة تعليمات تصحيح اسم

 020 المكتبة الهاشمية

 022 الدائرة المالية 

 022 دائرة العالقات العامة 

 022 مركز ابن النفيس

 021 مكتب شؤون خدمة العلم
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 021 البعثات العسكرية

 021 مكتب شعبة العلوم العسكرية

 021 المستشار الثقافي

 021 الخدمية في الجامعةالمرافق 

 021 (القاعات التدريسية)دليل رموز المباني 

 021 التقويم الجامعي 
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 الّتقديم

 أعزائي طلبة جامعة آل البيت 

يسرنا أن نضع بين أيديكم هذه المرجعية التشرريعية المتكاملرة التري تهمكرم جميعراشك وتشركل 
رةك ولرذا فقرد ضرمة هرذا لكم مصدراش وثيقاش للمعا رف والمعلومات المتعلقة بمسيرتكم الدراسريةة الجامعية

ررة المتعررددةك مررن أجررل  ضرراءة  ررة والخدمية الرردليل بررين دفتيررة تعريفرراش بمسرريرة الجامعررة ومرافقهررا العلمية
 .المشهد العامك ُمشتمالش األنظمة والتعليمات واألُسس واإلرشادات ذات العالقة بشؤونكم المختلفة

 

رة التري وضرعت برين  –أيُّها األبناء الواعدون  –ولعله ال يخفى عليكم  أنة المنظومة القانونية
رنوات التري ستمضرون فيهرا  أيديكم في هذا الدليل هي الميثاق الذي يرنظم عالقرتكم بالجامعرة فري السة

وفكرري  أجمل أوقات حياتكم في أجواء من المحبة والتشارك والتعراونك وفري منرال علمريق وثقرافيق 
 .ثريك وفي وسط تسوده لغة الوسطيةة والموضوعيةة والشفافيةة والحوار 

 

 ن سرررق نجرراط الطالررب يكمررن فرري معرفترره الدقيقررة بحقوقرره وواجباتررهك والتزامرره باألنظمررة 
والتةعليمات وعدم الخروج عليهاك و جالل أساتذته ومدرسريه ك واحتررام زمالئره وأصردقائهك وعردم 

رة  ثارة كل ما من  شأنه اإلساءة  لى سمعة الجامعة والوطنك أو المساس بمرتكرزات الوحردة الوطنية
 . األُردنيةة المتينة وقيادتها الهاشميةة الُملهمة

 

 .أيهُّا األبناء

أدعوكم  لى اقتناء هذا الردليل الطالبريك وقراءتره بإمعران نظررك واستشرارته والرجرو   لرى 
 .قاء المعلومات  الة من الجهات ذات العالقة المباشرةمواده حيثما استدعى األمرك وعدم است

 

ة المسرتقبلك وأنرتم مرداد  عادة واإلنجاز والعطاءك فأنتم ُعردق أتمنى لكم حياةش مملوءةش بالجدق والسة
الوطن ك وأنتم معقد رجراء األهرلك وقُررة عرين آبرائكم وأُمهراتكمك وموضرع عنايرة أسراتذتكمك ومحرلق 

 .ترحاب جامعتكم

 

 .كم في جامعتكم، فأهالً وسهالً، وعلى بركة هللاأُرحب ب

 

 رئيس الجامعة       
 

  ضياء الدين عرفة. د . أ 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 : الطلبة األعزاء
 

 الذين التحقوا بجامعتنا كالجدد ذا العام الدراسي أن أرحب بكوكبة من الطلبةيطيب لي في بداية ه
للجميع عامراش طيبراش مليئراش باإلنجرازات  ك متمنياش المنتظمين بالدراسة في هذه الجامعةك وكذلك بطلبتنا الحبيبة

 .والنجاحات
 

ستضرع نهرا  و كسعيدة بانضمامكم لهرا ك فأقول بأن جامعة آل البيتوأتوجه بداية  لى الطلبة الجدد
الل تروفير المنرال دتكم في تحقيق أمانيكم وتطلعاتكم من خرتبذل قصارى جهدها لمساعسو كافة  مكاناتهاك

خيرر عرون لكرم فري تحصريلكم  سريكونون  أن أسراتذتكمني على ثقة تامة نوأ المالئم للتحصيل األكاديميك 
 .العلمي و رشادكم وتوجيهكم

 
اه دعوتكم لحمل مسؤولياتكم تجمن ثم تفوقكم و بداعكم واجتهادكم ك  يتجسد في هدفنا األسمى ن 

نتم عماد الغد تستمر بكرم المسريرة ويعلرو شرانها ك لرذا فقرد سرعت ك فأمنكم وطنكم لتحقيق الغايات المتوخاه
تقروم عمرادة   ذالجامعة لتوفير أفضرل السربل لتنميرة وصرقل شخصرياتكم مرن خرالل برامجهرا ونشراطاتها ك

وقضاياكم ومشكالتكم ونشاطاتكم على اختالفها  وتنوعهاك  الجامعة بإبالء موضوعاتكمشؤون الطلبة في 
 .أن وجدت كتذليل العقبات أمامكماهتماماش خاص ل

 
تنميرة المهرارات المعرفيرة ونشررها حرول تتمحرور وُهنا ال بد من التأكيد على أن رسالة الجامعرة 

م التربويررة والثقافيررة مررن خررالل البحررع والتعلرريم والررتعلم واإلبرردا ك  ضررافة  لررى الحفرراظ علررى الهويررة والقرري
 الثقافررات علررى أسررس  نسررانية وعادلررةوالحرروار بررين سررائر والتفرراهم  كوتشررجيع التنررو  الثقررافيواإلنسانيةك

 .ومنفتحة  
 

 وفررررري الخترررررام ال يسرررررعني أال أن أقرررررول لكرررررم  برررررأنكم أصررررربحتم جميعررررراش مرررررن رواد جامعرررررة آل
عليكم مسؤولية نشر رسرالتهاك تقع  ك ذلكم قبولكم بالجامعة ودخولكم مرحلة دراسية جديدة مباركاش البيت ك 

والتشرررررجيع ك فرررررانتم الرجررررراء  وستجدون من الجامعة كل الدعم  كوقدراتكمفأطلقوا العنان لمواهبكم 
 . واألمل وبناة المستقبل 

 
 عميد شؤون الطلبة 

 عمر فالح العطين  . د 
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 مسيرة الجامعة
 

 0110هجريررةك الموافررق للسررابع عشررر مررن آب سررنة  0100فرري الثررامن عشررر مررن صررفر سررنة 

سامية بتأسيس جامعة آل البيتك لتكون منارة يهتدى بهاك ولتمأل الفراغ صدرت اإلرادة الملكية ال .ميالدية
ولتعمررل علررى بنرراء الشخصررية اإلسررالمية  .فرري طبيعررة التعلرريم الجررامعي فرري العررالمين العربرري واإلسررالمي

المتكاملة المستوعبة لروط العصر وطبيعة العالقة بين العلرم والعقرل مرن جهرةك واإليمران والعقيردة والقريم 
 .ة ثانيةمن جه

ك الموافررق للسررادس عشررر مررن كررانون 0100وفرري الحررادي والعشرررين مررن جمررادى ا خرررة سررنة 

ك صرردرت اإلرادة الملكيررة السررامية بتشرركيل اللجنررة الملكيررة الخاصررة بجامعررة آل البيررت 0110األول سررنة 

مرن  برئاسة صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل المعظمك وعضوية سبعة عشرر عالمراش ومفكرراش 
 .األردن والعالم العربي واإلسالمي لتعمل على تحقيق الرغبة الملكية السامية

وفرري ضرروء التوجيهررات السررامية عملررت كرروادر الجامعررة واللجرران األكاديميررة واإلداريررة والفنيررة 
المتخصصررة والمدعومررة بكفرراءات وخبرررات متخصصررة مررن الجامعررات األردنيررة والمؤسسررات األردنيررة 

عمل مكثفة على  عداد الخطط الدراسية والتشريعات والنظم اإلداريرة و عرداد البنيرة األخرى في ورشات 
تضرم الجامعرة تسرع و .التحتية وتهيئة الحرم الجامعي ومباني الجامعة تمهيداش للمباشرة في عملية التدريس

 :معاهد هي وأربعةكليات 

 .شريعــة كلية ال -
 .كلية القانـــون -
 .إلنسانيةا كلية ا داب والعلوم -
 .كلية العلوم  -
 .االقتصاد والعلوم االداريةكلية  -
 .للتمريض  كلية األميرة سلمى بنت عبدا هلل -
 .لتكنولوجيا المعلومات  كلية األمير الحسين بن عبدا هلل -
 . كلية العلوم التربوية -
 .كلية الهندسة -
 .كلية علوم الطيران -
 .معهد بيت الحكمة -
 .وم الفضاءمعهد الفلك وعل -
 .معهد علوم األرض والبيئة -
 .المعهد العالي للدراسات اإلسالمية  -

 

 :باإلضافة  لى مراكز متخصصة تقدم خدمات متنوعة هي
 .مركز اللغـات  -
 .مركز الحاسوب  -
 .مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس  -
 .مركز االستشارات والخدمات الفنية وتنمية المجتمع -
 .ياء التراع اإلسالمي حمركز  -
 .مركز دراسات العالم اإلسالمي  -
 .ثقافي اإلسالميمركز الال -
 .مركز بحوع المياه والبيئة والمناطق الجافة   -
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 . مركز اإلبدا  والتميز -
 .بحوع الطاقةمركز  -
 

 .م 0111الموافررق للسررادس مررن شررباط عررام  هررـ0101وفرري السررادس مررن رمضرران الخيررر عررام 

 "رحمره هللا "جاللة الملك الحسين المعظم  المغفور له صاحب الجاللة الهاشمية ة باستقبالتشرفت الجامع
ز  ولتكررون كمررا أرادتهررا القيررادة الهاشررمية نبعرراش للعلررم متميرر علمرري   صرررط  كالررذي تفضررل بافتتاحهررا رسررمياش و

الوسطية علرى يرد كرادر والمعرفة تخرُج أجياالش لبناء مستقبل األردن الزاهر ك متسلحيَن بالعلم والمعرفة و
 , أكاديمي يضُم خيرَة العلماء والباحثين في أجواء أكاديمية متميزة 

 
 

 ـاتــــالكليـ

كلياتك يتولى  دارة كل منها عميد الكلية ومجلس الكليةك وتتكون كل كليرة مرن  تضم الجامعة عشر
 :يات هيأقسام أكاديمية يتولى  دارة كل منها رئيس القسم ومجلس القسمك وهذه الكل

 
 :شريعـةكلية ال

 :وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية
 :قسم أصول الدين، ويمنح -2

 درجة البكالوريوس في أصول الدين. 
  درجة البكالوريوس في اإلمامة والوعظ واإلرشاد . 
  القرآن الكريم وعلومهك الحرديع النبروي الشرريف )درجة الماجستير في أصول الدين

 .(اإلسالمية واألديان ةوعلومهك العقيد
 

 :قسم الفقه وأصوله، ويمنح -1

 درجة البكالوريوس في الفقه وأصوله. 
  درجة الماجستير في الفقه وأصوله. 
 درجة الماجستير في القضاء  الشرعي. 
  درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله. 

 :قانونكلية ال
 :قسم الدراسات القانونية، ويمنح -

 انوندرجة البكالوريوس في الق. 
 درجة الماجستير في القانون. 
 درجة الماجستير في الملكية الفكرية. 
 

 : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 : وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية 

 :قسم اللغة العربية وآدابها، ويمنح -2

 درجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها. 
 آدابهادرجة الماجستير في اللغة العربية و. 
 درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها. 
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 :قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، ويمنح -1

   درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها. 
  ونقد  أدب/ درجة الماجستير في اللغة االنجليزية. 
  اللغويات / درجة الماجستير في اللغة االنجليزية. 

 :، ويمنحقسم اللغات الحديثة -3

 درجة البكالوريوس في اللغة الفرنسية وآدابها. 
  ايطالي وانجليزي  / درجة البكالوريوس في اللغة وا دب. 
  اسباني وانجليزي / درجة البكالوريوس في اللغة وا دب. 

 : قسم التاريخ، ويمنح -4

 درجة البكالوريوس في التاريخ. 

 درجة الماجستير في التاريخ 
(0). 

 :كلية العلوم
 : وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية          

 :قسم الفيزياء، ويمنح -2

 درجة البكالوريوس في الفيزياء. 
 درجة الماجستير في الفيزياء. 

:قسم الكيمياء، ويمنح -1
(1) 

 درجة البكالوريوس في الكيمياء. 
 درجة الماجستير في الكيمياء. 

 :قسم العلوم الحياتية، ويمنح -3

 لبكالوريوس في العلوم الحياتيةدرجة ا· 
  درجة الماجستير في العلوم الحياتية· 

 : قسم الرياضيات، ويمنح -4

 درجة البكالوريوس في الرياضيات· 
 درجة الماجستير في الرياضيات· 

 : قسم التحاليل الطبية ، ويمنح  - 5

  درجة البكالوريوس في التحاليل الطبية . 
 

 :يةاالقتصاد والعلوم االداركلية 
 :وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية 
 :قسم إدارة األعمال، ويمنح -2

 درجة البكالوريوس في  دارة األعمال. 
  درجة الماجستير في  دارة األعمال. 

 

 :قسم المحاسبة، ويمنح -1

 درجة البكالوريوس في المحاسبة. 
  درجة الماجستير في المحاسبة. 
 ومات المحاسبية درجة البكالوريوس في نظم المعل. 
  درجة البكالوريوس في المحاسبة وقانون األعمال. 
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 :المصارف، ويمنحوتمويل القسم  -3

  المصارفوتمويل الدرجة البكالوريوس في. 
  المصارفوتمويل الدرجة الماجستير في. 
  درجة البكالوريوس في نظم المعلومات المالية والمصرفية . 

 :العامة، ويمنح اإلدارةقسم  -4

 في اإلدارة العامةرجة البكالوريوس د. 
  العامة اإلدارةدرجة الماجستير في. 

 :المال واألعمال، ويمنح اقتصادياتقسم  -5

  المال واألعمال اقتصادياتدرجة البكالوريوس في. 
  المال واألعمالدرجة الماجستير في اقتصاديات . 

 : قسم االقتصاد والتعاون الدولي، ويمنح  -6

 االقتصاد والتعاون الدوليوس في درجة البكالوري. 
  درجة الماجستير في االقتصاد والتعاون الدولي. 

 :كلية العلوم التربوية
 :وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية

 :قسم المناهج والتدريس، ويمنح -2

 درجة البكالوريوس في معلم الصف. 
 شهادة الدبلوم في التربية. 
 لم شهادة الدبلوم في صعوبات التع. 
  اللغة العربية/ والتدريسدرجة الماجستير في المناهج. 
  اللغة االنجليزية/ درجة الماجستير في المناهج والتدريس. 
  الدراسات االجتماعية/ والتدريسدرجة الماجستير في المناهج. 
  الرياضيات/ والتدريسدرجة الماجستير في المناهج. 
  مالعلو/ والتدريسدرجة الماجستير في المناهج. 
  المناهج العامة/ والتدريسدرجة الماجستير في المناهج. 
  تعلم اللغة االنجليزية بالحاسوب / درجة الماجستير في المناهج والتدريس . 

 

 :، ويمنحواألصولقسم اإلدارة التربوية  -1

  المدرسية اإلدارةشهادة الدبلوم في. 
  التربوية اإلدارةدرجة الماجستير في.  
 السياسات التربوية  درجة الماجستير في. 
 

 : قسم العلوم النفسية والتربية الخاصة ، ويمنح  -3

 درجة البكالوريوس في التربية الخاصة. 
  درجة البكالوريوس في تربية الطفل.  
  شهادة الدبلوم في صعوبات التعلم.  
 

 :قسم التربية البدنية ، ويمنح  -4

  درجة البكالوريوس في التربية البدنية 
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 :هللّا لتكنولوجيا المعلومات مير الحسين بن عبدكلية األ
 :وتضم الكلية األقسام األكاديمية التالية        

 :قسم علم الحاسوب، ويمنح -2 

 درجة البكالوريوس في علم الحاسوب. 
 درجة الماجستير في علم الحاسوب. 

 

 :قسم نظم المعلومات، ويمنح -1 

 وبيةدرجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاس. 
 درجة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية. 
 درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التربية 

 

 :هللّا للتمريض كلية األميرة سلمى بنت عبد
  تمنح درجة البكالوريوس في التمريض. 
  المسار الشامل/ العناية الحثيثة / تمنح درجة الماجستير في صحة البالغين . 

 :هندسـةكلية ال
 : ضم الكلية األقسام األكاديمية التالية وت        

 :، ويمنحمارة عالقسم  -2 

  هندسة العمارةدرجة البكالوريوس في. 
 :، ويمنحالهندسة المدنيةقسم  -1 

  الهندسة المدنيةدرجة البكالوريوس في. 
 :، ويمنحهندسة المساحةقسم  -3 

  ساحةهندسة المدرجة البكالوريوس في. 
 :قسم هندسة الطاقة المتجددة ، ويمنح -4     

  في هندسة الطاقة المتجددة درجة البكالوريوس. 

 :علوم الطيرانكلية 
 : وتمنح درجة البكالوريوس في

  في علوم الطيراندرجة البكالوريوس. 

  المالحة الجوية المراقبة ودرجة البكالوريوس في. 

 دـــــاهــــالمع
 :معاهد يتولى  دارة كل منها عميد المعهد ومجلسه وهذه المعاهد هي أربعة تضم جامعة آل البيت

 معهد بيت الحكمة، ويمنح: 
 درجة البكالوريوس في العلوم السياسية.  
 درجة الماجستير في العلوم السياسية.  

 معهد الفلك و علوم الفضاء، ويمنح: 
 درجة الماجستير في الفلك. 
 درجة الماجستير في علوم الفضاء. 

 
 معهد علوم األرض والبيئة، ويمنح: 

 درجة البكالوريوس في علوم األرض والبيئة التطبيقية. 
  درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد. 
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 درجة الماجستير في موارد المياه والبيئة. 
  ك وذلك باالشترا )درجة الماجستير في اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئية

 (االقتصاد والعلوم االدارية كلية مع
(0). 

  درجة الماجستير في الجيولوجيا التطبيقية. 
 

  المعهد العالي للدراسات اإلسالمية ويمنح: 
 درجة الماجستير في تخصص أساليب تدريس التربية اإلسالمية. 
 درجة الماجستير في االقتصاد والمصارف اإلسالمية 

   

 داتـــز والوحــالمـراكـ
 ـز الحاسـوبمرك . 
 مركز اللغات . 
 مركز االستشارات والخدمات الفنية وتنمية المجتمع. 
  مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس. 
 مركز إحياء التراث اإلسالمي. 
 مركز دراسات العالم اإلسالمي. 
 المركز الثقافي اإلسالمي. 
  مركز بحوث المياه والبيئة والمناطق الجافة. 
 اعمركز التميز واإلبد. 
  مركز بحوث الطاقة . 
  للبيئة وموارد المياه اإلستراتيجيةوحدة البحوث. 
 وحدة الدراسات الُعمانية. 
 متحف سمرقند. 

 اداتــــــالعم
 

 : تضـم الجامعـة ثالث عمادات
 

 عمادة الدراسات العليا: 
علررى برررامج الدراسررات العليررا فرري الجامعررةك وتشررارك بررالتخطيط لهررذه  اإلشرررافتتررولى مهمررة  

على نظام قبول الطلبةك ومتابعرة مسريرتهم العلميرة مرن  اإلشرافوتتولى العمادة  .المجاالت ومتابعتها
حيع تعيين المشرفين على الرسائل العملية وتشكيل لجان المناقشة والحكم على الرسائل واعتماد منح 

 .درجات الماجستير في الجامعة
 

  عمادة البحث العلمي: 
ياسات للبحرع العلمري فري الجامعرةك وترسريخ قواعرد البحرع العلمري تهدف العمادة  لى رسم س 

المعرفررة العلميررة ودعررم  ولزيررادةفيهرراك وتوجيرره الجهررود البحثيررة لخدمررة المجتمررع المحلرري والرروطنيك 
والتعررراون مرررع · البحرروع العلميرررةك والمسررراهمة فررري نشرررر  البحررروع وترجمرررة بعرررض الكترررب المتميرررزة

 .وخارجه ردناألداخل  األخرىالمؤسسات البحثية  
 
 

                                                 
 .م7/5/2117تاريخ  216/2116/2117ار من مجلس العمداء رقم رتعليق القبول فيه بق جرى (1)
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 عمادة شؤون الطلبة: 

 :وتتكون العمادة من الدوائر اإلدارية التالية  
 

 وتقوم علىوالرعاية الطالبية  دائرة الخدمات: 
 

 ذ تعرد بررامج التشرغيل للطلبرة الرراغبين للعمرل فري  متابعة الوضع الدراسري والسرلوكي للطلبرةك 
ليرة وتسرتقبل طلبرات المسراعدات الماليرة للطلبرة الرذين مرافق الجامعة لمسراعدتهم فري سرد احتياجراتهم الما

هرذا وتقروم الشرعبة بإصردار . يعانون من ظروف مادية صعبة ويرغبون االستفادة من صندوق التبرعات
الهويرات الجامعيرة وكترب حسررن السريرة والسرلوك للطلبررة ك وتترابع الشرعبة مررنح أوائرل األقسرام األكاديميررة 

 . لتأمين الطبي لطلبة الجامعة  ومتابعة حسن تنفيذ اتفاقية ا
 

 

 دائرة النشاط الثقافي واالجتماعي والفني وتقوم على: 
 

 عداد برنامج فصلي للندوات والمحاضراتك متابعة شرؤون مجلرس الطلبرة واألنديرة الطالبيرةك  
 برراز المواهرب الطالبيررة برالخط والرسررم والزخرفرة والموسرريقى والتمثيرل والمهررارات اليدويرة كتنسرريق 

الررخك  عررداد وترردريب فرقررة الجامعررة الموسرريقية وفرقررة الكررورال لرفررد احتفرراالت ...لزهررور والحفرررا
 .الجامعةك  صدار صحيفة الشورى وهي نصف شهرية

 
 

 وتقوم على  دائرة النشاط الرياضي: 
 

تنظرريم شررؤون األلعرراب الرياضررية المختلفررةك عقررد الرردورات التدريبيررة والتحكيميررة للمرردربين     
المحلرري مررن خررالل التعرراون مررع االتحررادات الرياضرريةك  بررراز المواهررب الرياضررية للطلبررةك والمجتمررع 

 .والمشاركة في البطوالت الرياضية المختلفة
 

 للتأهيل الوظيفي /  هللّا الثاني للتنمية صندوق الملك عبد : 

 

ويقرردم المكتررب الترردريب فرري مجرراالت التنميررة البشرررية ومهررارات البحررع عررن فرررص العمررل 
مكين الديمقراطي ودعم ورعاية االبدا  لدى طلبة الجامعة ك وكذلك مساعدة الطلبرة الرراغبين والت

بااللتحاق ببرامج العمل التطوعي ونشاطات الخدمة العامة وليكون هرذا المكترب حلقرة وصرل برين 
المرردني محليرراش و قليميررا  المجتمررع الطالبرري ومؤسسررات القطررا  العررام والخرراص وهيئررات المجتمررع

 . ودولياش 
 

  وتقوم علىدائرة مكتب الطلبة الوافدين : 
 

لقد جاء  نشاء هذه الدائرة لتأخذ على عاتقها رعاية الطلبة الوافدين ذهنيا وثقافيا من خالل 
الخطط والبرامج المدروسة ومتابعة الوضع الدراسي والسلوكي لهم كما تحتفظ بسرجل للطلبرة 

جراءات اإلقامررة السررنوية للطلبررة الوافرردين مررن الوافرردين لمتابعررة شررؤونهم كمررا تقرروم الرردائرة بررإ
 .مختلف الجنسيات 
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 وتقوم على دائرة مكتب الطلبة الخريجين : 
 دائرة مكتب الخريجينك دائرة  دارية تابعة لعمادة شؤون الطلبةك تم  نشاؤها مع نهاية

مسراند  ورك بناءش على قرار مجلس التعليم العاليك للعناية بالخريجينك حيع تقوم بد2119عام 
 الخررريجين المتنوعررة عبررر حزمررة مررن الخرردمات والدراسررات واألنشررطة احتياجرراتفرري تلبيررة 

 عالقرة التواصرل برين الجامعرة وخريجيهرا علرى مختلرف األصرعدة استمرارالالمنهجية بهدف 

ك  األردنري والتعليميرة بمرا يخردم العمليرة التعليميرة والمجتمرع واالقتصاديةاالجتماعية والثقافية 
ز رسالتها من خالل التواصل مع الخريجين ومتابعتهم وخدمتهم من خالل تفعيل العالقة وتتمي

مع مؤسسات القطرا  العرام والخراص بهردف الحرد مرن مشركلة البطالرةك والمسراهمة فري جهرود 
 . تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل

 
 

 على  وتقوم دائرة اإلرشاد التربوي واالجتماعي: 

ايمانرراش برردور اإلرشرراد التربرروي والتوجيرره النفسرري فرري حيرراة الطالررب الجررامعي تررم  نشرراء دائرررة 

ك وتهردف  0101/  0111اإلرشاد التربوي واالجتمراعي فري الجامعرة فري بدايرة الفصرل األول 

  لى تقديم خدمات  رشادية وأكاديمية وتربوية ونفسية واجتماعية وتثقيفية والتي من شرأنها تخطري
الصعوبات التعليمية ورفع مستوى التحصيل الجامعي ك وكذلك رعاية ذوي االحتياجرات الخاصرة 
كالمتفوقين من الطلبرة والطلبرة المتعثررين دراسرياش وذوي اإلعاقرات الجسردية  وكرذلك التعراون مرع 
المجلس األعلى لألشرخاص المعروقين ك بخصروص تقرديم المرنح المقدمرة للطلبرة ذوي االحتياجرات 

 . ة ضمن شروط ومعايير خاصة بها الخاص
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  -2المادة 

( 0111نظرام مرنح الردرجات العلميرة والشرهادات فري جامعرة آل البيرت لسرنة )يسمى هذا النظام 

 .ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 

- 1المادة 

- :يةتمنح جامعة آل البيت الدرجات العلمية والفخرية والشهادات التال
 (.البكالوريوس)الدرجة الجامعية األولى   -أ
 .شهادة دبلوم الدراسات العليا  -ب
 (.الماجستير)الدرجة الجامعة الثانية   -ج
 (.الدكتوراة)الدرجة الجامعية الثالثة    -د
 .درجة الدكتوراة الفخرية  -هـ
 .لس العمداءأي درجة علمية أو فخرية أو شهادات أخرى يتم  حداثها بقرار من مج  -و

  -3المادة 

يصرردر مجلررس العمررداء تعليمررات تحرردد المتطلبررات والشررروط الالزمررة لمررنح الرردرجات العلميررة 
 .والشهادات وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة أو شهادة

 

  -4المادة 

الكلية أو تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناءش على تنسيب من مجلس 
 .مجلس المعهد المختص

 

- 5المادة 

يصردر مجلررس العمررداء تعليمرات تحرردد فيهررا المتطلبررات والشرروط الالزمررة لمررنح الرردرجات   -أ
 .الفخرية

 .تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة  -ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7991لسنة ( 17)البيت رقم  مية والشهادات في جامعة آلنظام منح الدرجات العل
 7991 لسنة ( 71)من قانون جامعة آل البيت رقم ( 23)صادر بمقتضى المادة 
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- 2المادة 

ويعمل بره مرن ( 0111ام صندوق أبناء الشهداء في جامعة آل البيت لسنة نظ)يسمى هذا النظام 

 .تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  -1المادة 

يهردف  لرى تردبير ( صندوق أبناء الشهداء فري جامعرة آل البيرت)ينشأ في الجامعة صندوق يسمى 
 .دراسية لهم موارد مالية من أجل المساهمة في تعليم أبناء الشهداء عن طريق توفير منح

- 3المادة 

يشرركل إلدارة الصررندوق مجلررس مررن خمسررة أعضرراء يختررارهم مجلررس الجامعررة لمرردة سررنتين قابلررة 
- :للتجديد يتولى المهام التالية

 .العمل على توفير موارد مالية للصندوق  -أ
 .تحديد مقدار المنح الدراسية وفق األسس التي يضعها مجلس الجامعة لهذه الغاية  -ب

- 4 المادة

- :تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي
 .المنحة السنوية المقدمة من جامعة آل البيت  -أ
 .تبرعات أسرة الجامعة- ب
أي هبرات أو تبرعرات نقديرة أو عينيرة مقدمرة مرن متبررعين مرن األردن ومرن الرربالد - ج

 .العربية وغيرها من الدول سواء من الحكومات أو المؤسسات أو األفراد
 .ريع استثمار أموال الصندوق  -د

- 5المادة 

ينتفع من هذا الصرندوق الطلبرة المسرجلون المنتظمرون فري الجامعرة مرن أبنراء الشرهداء األردنيرين 
 .والعرب

- 6المادة 

- :يشترط فيمن يستفيد من منح هذا الصندوق ما يلي
 .أن يكون محتاجاش  -أ
 .أال يكون مبعوثاش من جهة رسمية أو غير رسمية -ب

- 7مادة ال

 .يصدر مجلس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7991لسنة ( 12)نظام صندوق أبناء الشهداء في جامعة آل البيت رقم 
 (7991)لسنة ( 71)من قانون جامعة آل البيت رقم ( 23)بمقتضى المادة  صادر
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 ( 7)المادة 

ويعمل به من تاريخ ( 0111نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت لسنة ) يسمى هذا النظام 

 .نشره في الجريدة الرسمية
 ( 3)المادة 

يهدف  لى تقدير التفوق ( لطلبة في جامعة آل البيت صندوق ا) ينشأ في الجامعة صندوق يسمى 
العلمي لدى الطلبة وتنمية احترامهم للعمل اليدوي وسد حاجاتهم وذلك عن طريرق تقرديم مرنح أو 

 .قروض لهم أو تشغيلهم لساعات محددة داخل الجامعة
 ( 2)المادة 

 :تتألف موارد الصندوق مما يلي
 .المنحة السنوية من ميزانية الجامعة (أ 
 .الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة  لى الجامعة لغايات الصندوق (ب 
 .ريع استثمار أموال الصندوق (ج 
 .القروض المستردة (د 

 ( 4)المادة 

 :يتولى مجلس الجامعة الصالحيات التالية
 .رسم السياسة العامة السنوية للصندوق (أ 
 . قرار األسس التي تصرف بموجبها أموال الصندوق (ب 
 .ية الصندوق السنوية و قرارهامناقشة ميزان (ج 

 ( 5)المادة 

مرن نائرب الررئيس للشرؤون اإلداريرة وعميرد شرؤون ( لجنة صرندوق الطلبرة ) تشكل لجنة تسمى 
الطلبة والمدير المالي وعضوين من العاملين فري الجامعرة يسرميهما رئريس الجامعرة لمردة سرنتين 

 .كلية أو المعهد أو الدائرة المختصةقابلة للتجديد ك وللجنة أن تستأنس برأي أي مندوب من ال
 ( 6)المادة 

 :تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤوليات التالية
 . عداد ميزانية الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها (أ 
 .تقديم تقرير في نهاية العام المالي لمجلس الجامعة (ب 
 .وضع قواعد اإلقراض وطريقة تسديد القروض (ج 
 .بخصوص المنح والقروض وتشغيل الطلبة المستحقيناتخاذ القرارات  (د 

 ( 1)المادة 

 .ال تستوفى أي فوائد على األموال التي يقرضها الصندوق - أ
يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة يحدد مقداره في الميزانية السنوية  - ب

 .للصندوق
 ( 1)المادة 

النظام المالي وتحتفظ الردائرة الماليرة فري الجامعرة يطبق على المعامالت المالية للصندوق أحكام 
 .بالسجالت والبطاقات والكمبياالت وجميع القيود المالية

 ( 9)المادة 

 .يصدر مجلس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

 7991لسنة ( 15)نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت رقم 
 7991لسنة ( 71)من قانون جامعة آل البيت رقم ( 23)المادة  صادر بمقتضى

 76/9/7991 -( 4233: )الرسمية الجريدةتاريخ / رقم 
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- 2المادة 

ويعمرل بره مرن  (0111نظرام صرندوق التبرعرات فري جامعرة آل البيرت لسرنة )يسمى هذا النظام 

 .تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 

- 1المادة 

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تردل القرينرة 
 :على غير ذلك

 :الجامعررررررررررررررررررررررررررررررررررة
 : المجلررررررررررررررررررررررررررررررررررس
 :التبرعررررررررررررررررررررررررررررررات

 

 .جامعة آل البيت
 .مجلس العمداء في الجامعة

ق تمررويالش لرره وتحقيقرراش األمرروال الترري تقرردم  لررى الصررندو
عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبرات أو  ألغراضه

 .المنح
 

- 3المادة 

ينشررأ فرري الجامعررة صررندوق للتبرعررات الترري يقرردمها أشررخاص طبيعيررون أو معنويررون ل نفرراق أو 
 : اإلقراض منها أو من ريعها على غرض أو أكثر من األغراض التالية

 .لبة األردنيين في الجامعةتقديم المنح الدراسية للط  -أ
تقررديم مررنح دراسررية للطلبررة غيررر األردنيررين فرري الجامعررةك ممررن لهررم اهتمررام خرراص - ب

 .بدراسة اللغة العربية والحضارة اإلسالمية
 .تقديم مختلف القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة  -ج
 .ارجهادعم  نشاء بعض الكراسي العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخ  -د
 .تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة و ليها- هـ
 .دعم الدراسات التخصصية العالية أو البحوع العلمية التي تتبناها الجامعة  -و
 .تمويل بعض اإلنشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة  -ز
 .أي غرض آخر يقره المجلس  -ط
 
 
 

- 4المادة 

خطيط برامجه واستثمار أمواله وسائر األمور المتعلقة به مجلس يتولى  دارة الصندوق وت  -أ 
 دارة برئاسة رئيس الجامعة وأربعة أعضاء يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بنراء 

 .على تنسيب رئيس المجلس وتكون مدة المجلس ثالع سنوات قابلة للتجديد
ت الحاجررة  لررى ذلرركك ويكررون يجتمررع مجلررس  دارة الصررندوق برردعوة مررن رئيسرره كلمررا دعرر  -ب 

اجتماعرره قانونيرراش  ذا حضررره ثالثررة مررن أعضررائه علررى أن يكررون الرررئيس أحرردهمك ويتخررذ 
قراراترره بأكثريررة الحاضرررينك و ذا تسرراوت األصرروات يرررجح الجانررب الررذي صرروت معرره 

 .رئيس االجتما 

7991لسنة ( 14)نظام صندوق التبرعات في جامعة آل البيت رقم 
(1) 

 7991لسنة ( 71)من قانون جامعة آل البيت رقم ( 33)بمقتضى المادة  صادر
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- 5المادة 

راض المنصوص عليها  ذا حدد المتبر  الغرض الذي يرغب في  نفاق تبرعه عليه من بين األغ
في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف الالزمة لذلك الغرضك ويترتب على 
المتبر  دفعها وفقاش للطريقة والشروط التي يتفرق عليهرا مرع مجلرس  دارة الصرندوقك و ذا تخلرف 

  والتصررف عن ذلك فللمجلس بناء علرى تنسريب مجلرس  دارة الصرندوق تصرفية حسراب المتبرر
بررأي أمرروال قرردمت منرره بالطريقررة الترري يراهررا مناسرربة فرري نطرراق أغررراض هررذا النظررام وفرري كررل 

 .األحوال ال يجوز استرداد التبر  المدفو 
- 6المادة 

يفتح في الصندوق حساب خاص باسم كل متبر  تنطبق عليه أحكام هذا النظرام تقيرد فيره المبرال  
ها منررهك ويتررولى مجلررس  دارة الصررندوق تنظرريم الحسرراب الترري تبررر  بهررا والمبررال  الترري تررم صرررف

و دارته وفقاش للتعليمات المالية المقررة وللمتبر  بموافقرة الررئيس اإلطرال  علرى حسرابه الخراص 
 .وعلى القيود والمستندات المتعلقة به والحصول على أي بيانات أو كشوفات مستخرجة منه

- 7المادة 

 .لمجلس بناء على تنسيب من مجلس  دارة الصندوقللصندوق موازنة خاصة يقرها ا -أ 
رئيس مجلس  دارة الصندوق هو آمر الصرف لموازنة الصرندوق ونفقاترهك ولره أن يفروض  -ب 

صالحياته هذه أو بعضاش منها لواحد أو أكثر من أعضاء المجلس وذلك في حدود ما تنص 
 .ينعليه التعليمات المالية الخاصة بالصندوق أو بحسابات المتبرع

- 8المادة 

يتحمل الصندوق االلتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه أو على أي من حسابات المتبرعين له 
وذلك في حدود المبال  المخصصة أو المرصرودة فري موازنرة الصرندوق أو فري حسراب المتبرر  

ل  يزيد علرى للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الموازنة أو ذلك الحسابك وال يجوز صرف أي مب
ذلك أو االلتزام به بأي صورة من الصور بما في ذلك االلتزام المسبق على حساب موازنرة سرنة 
الحقة أو على حساب التبرعات المقرر دفعهرا فري المسرتقبل وفري جميرع األحروال تسرترد المبرال  
التي تصرف بصورة تخالف أحكام هذه المرادة مرن الجهرة التري قرررت صررفها أو مرن الشرخص 

 .لذي وافق على ذلكا
 

- 9المادة 

يعتبررر رئرريس المجلررس ممررثالش للصررندوق فرري جميررع األمررور اإلداريررة واإلجررراءات والمراجعررات 
المتعلقة به والناشئة عن أعماله علرى أن ال تتحمرل الجامعرة أي مسرؤولية ماليرة مرن جرراء قيامره 

 .بذلك
- 20المادة 

 .م وفقاش ألحكامهيفصل المجلس في أي خالف يقع في تطبيق هذا النظا
- 22المادة 

يقدم رئيس مجلرس  دارة الصرندوق تقريرراش سرنوياش عرن أعمرال الصرندوق ضرمن التقريرر السرنوي 
 .الذي يقدمه رئيس الجامعة عن أعمالها

- 21المادة 

 .يصدر مجلس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام
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عة التقدم بطلب المساعدة شريطة أن ال يكون قد صدر بحقه أية يحق ألي طالب من طلبة الجام -1
 .عقوبة تأديبية سارية المفعول من مستوى  نذار فأعلى

 .أن يكون الطالب مسجالش فعلياش في الفصل الدراسي الذي يتقدم فيه بطلب المساعدة المالية -2
من أي جهة داعمة  أن تكون دراسة الطالب على نفقته الخاصة وأن ال يكون حاصالش على منحة -3

 .أخرى
أن يكون قد درس فصالش دراسياش واحداش على األقل في الجامعة وأن ال يقل معدله التراكمي عند  -4

 (.٪61)التقديم عن 

 .أن ال يكون الطالب المتقدم موظفاش في مؤسسة رسمية أو غير رسمية -5
 .يمنح الطالب المستحق المساعدة المالية مرة واحدة في السنة -6
أكثر من أل في الجامعة للمساعدة المالية تمنح ألل واحد فقط خالل الفصل الدراسي  ذا تقدم  -7

 .الواحد
 .أن ال يكون الطالب قد قبل ضمن برنامج تشغيل الطلبة للفصل الدراسي نفسه -8
 .ال يحق ألبناء العاملين في الجامعة التقدم بطلب المساعدة -9

ة للطلبة بناءش على تنسيب من عميد يجوز للرئيس في حاالت خاصة صرف مساعدة مالية فوري -11
 .شؤون الطلبة

تطبق المعايير المعتمدة من وزارة التعليم العالي والتي تحدد نقاط التفاضل بين المتقدمين وفقاش  -11
 :لما يلي 

 ( ٪51 ×دخل الفرد الشهري  -61: )نقطه وفق المعادلة التالية  61: دخل الفرد الشهري . أ

 
 ( )المعادلة التالية  نقطة وفق 31: المعدل التراكمي . ب
   

                                                                            

نقاط بحيع يخصص لكل أل  11: عدد األخوة في الجامعات والكليات الجامعة المتوسطة. ج
 .نقاط( 11)نقاط وعلى أن ال تزيد في مجموعها عن ( 5)

 .فق النموذج المعتمد في عمادة شؤون الطلبةيتم التقدم بطلب المساعدة و  -12
 :يرفق الطالب مع الطلب الوثائق الثبوتية التالية -13
 .صورة عن الهوية الجامعية . أ
 (.أفراد األسرة بعد حذف المتزوجين)صورة عن دفتر العائلة  . ب

وفي حال عدم توفره يتم توقيع النموذج الخاص بذلك من ( كشف الراتب) ثبات دخل األسرة . ج
 .ئر الرسميةالدوا

 . ثبات عدد األخوة على مقاعد الدراسة في الجامعات والكليات. د
 (.سارية المفعول)صورة عن بطاقة المعونة الوطنية للمنتفعين . هـ
 
 

 31  ×المعدل 

011 

 أسس المساعدات المالية لطلبة الجامعة
 م71/77/3331تاريخ ( 41/3331/33391)الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم 

 من نظام صندوق الطلبة المعمول به في الجامعة( 4)استناداً إلى المادة 
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 ( 7)المادة 

ويعمل به من تاريخ (  0111نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت لسنة ) يسمى هذا النظام  

 .الرسمية نشره في الجريدة
 ( 3)المادة 

تسري أحكام هذا النظام على جميع طلبة الجامعةك ويخضرعون لألحكرام واإلجرراءات التأديبيرة 
 .المنصوص عليها فيه

 ( 2)المادة 

تعتبر األعمال التالية مخالفات تأديبية تعررض الطالرب الرذي يرتكرب أيراش منهرا للعقوبرات التأديبيرة 
- :المنصوص عليها في هذا النظام

المتنا  المردبقر عرن حضرور المحاضررات أو الردروس أو عرن الواجبرات األخررى التري ا (أ 
 .تقضي األنظمة بالمواظبة عليهاك وكل تحريض على هذا االمتنا 

الغش في االختبار أو االمتحان أو االشتراك أو الشررو  فيرهك واإلخرالل بنظرام االختبرار  (ب 
 .أو االمتحان أو الهدوء الواجب توافره فيه

ماس  بالشررف أو الكرامرة أو األخرالق أو مخرل بحسرن السريرة والسرلوك أو مرن  أي فعل (ج 
شأنه اإلساءة  لى سمعة الجامعة أو العاملين فيها ك بمرا فري ذلرك أي فعرل مرن هرذا القبيرل 

 .يرتكبه الطالب خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به
مرن غيرر تررخيص مسربق مرن الجهرات المختصرة المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة  (د 

فرري الجامعررةك أو االشررتراك فرري أي نشرراط جمرراعي يخررل بالقواعررد التنظيميررة النافررذة فرري 
 .الجامعة ك أو التحريض عليه

 . استعمال مباني الجامعة لغير األغراض التي أعدت لها أو استعمالها دون  ذن مسبق (ه 
ت أو جمع التواقيع أو التبرعات التري مرن توزيع النشرات أو  صدار جرائد حائط بالكليا (و 

 .شأنها اإلخالل باألمن والنظام الجامعي أو اإلساءة  لى الوحدة الوطنية
اإلخالل بالنظرام أو االنضرباط الرذي تقتضريه المحاضررات أو النردوات أو األنشرطة التري  (ز 

 .تقام داخل الجامعة
أو أي مررن العرراملين أو أي  هانررة أو  سرراءة يرتكبهررا الطالررب بحررق عضررو هيئررة الترردريس  (ط 

 .الطلبة في الجامعة
 . تالف ممتلكات الجامعة المنقولة وغير المنقولة (ط 
 .التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال األوراق المزورة في أي أغراض جامعية (ي 
 . عطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة (ك 
 .سرقة أي من ممتلكات الجامعة (ل 
لتحررريض أو االتفرراق مررع الطلبررة أو أشررخاص آخرررين علررى ارتكرراب أعمررال عنررف أو ا (م 

 .مشاجرات ضد طلبة أو أشخاص آخرين داخل الجامعة
 .مخالفة قانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليماتها أو قراراتها النافذة (ن 

 

 3333لسنة ( 13)نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت رقم 
 7911لسنة ( 39)لجامعات األردنية رقم من قانون ا( 31)بمقتضى المادة  صادر

 7991لسنة ( 71)من قانون جامعات آل البيت رقم  (32) وبمقتضى المادة

 23/77/3333 –( 4461: )الرسمية تاريخ الجريدة/ رقم 
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 ( 4)المادة 

من هذا النظام على النحو ( 2)تحدد العقوبات على المخالفات التأديبية للطالب الواردة في المادة 

- :التالي
 .التنبيه الخطي (أ 
 .اإلخراج من قاعة التدريس واستدعاء األمن الجامعي عند الضرورة إلخراجه (ب 
الحرمان من حضور بعض أو كل محاضررات المرواد التري يخرل الطالرب بالنظرام أثنراء   (ج 

 .تدريسها
فق أو أكثرر مرن المرافرق الحرمان لمدة محددة من االستفادة من الخدمات التي يقدمها مر (د 

 .الجامعية التي تم ارتكاب المخالفة فيها
الحرمرران لمرردة محررددة مررن ممارسررة نشرراط أو أكثررر مررن األنشررطة الطالبيررة الترري ارتكبررت  (ه 

 .المخالفة فيها
 .األول والمزدوج والنهائي: اإلنذار بدرجاته الثالع (و 
 .فها الطالبالغرامة بما ال يقل عن قيمة مثلي الشيء أو األشياء التي أتل (ز 
 . لغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة (ط 
 .اعتباره راسبا في مادة أو أكثر (ط 
 .الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر (ي 
 .الفصل النهائي من الجامعة (ك 
ت الحصول  لغاء قرار منح الشهادة  ذا تبين ان هنالك عملية تزوير أو احتيال في متطلبا (ل 

 .عليها
 

 ( 5)المادة 

المرواد متلبسراش برالغش أو تثبرت   حردى ذا ضبط الطالب في أثناء تأدية االمتحان أو االختبار فري  
- :نتيجة التحقيق انه حاول الغش أو اشترك أو شر  فيه توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة

 .اعتباره راسباش في تلك المادة (أ 
 .واد المسجلة له في ذلك الفصل لغاء تسجيله في بقية الم (ب 
 .فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه (ج 

 ( 6)المادة 

توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شرخص آخرر علرى الردخول لتأديرة امتحران أو  -أ 
- :اختبار بدالش منه العقوبات التالية مجتمعة

 .و االختباراعتباره راسبا في ذلك االمتحان أ -0
 . لغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل -0
فصرله مرن الجامعرة لمردة فصرلين دراسريين علرى األقرل اعتبرارا مرن الفصرل الرذي يلري  -2

 .الفصل الذي ضبط فيه
كما توقع على الطالب الذي دخل االمتحان أو االختبار بدال من طالب آخر العقوبرات التاليرة  -ب

- :مجتمعة
 .ء تسجيله في المواد المسجلة له في ذلك الفصل لغا -0
فصرله مرن الجامعرة لمردة فصرلين دراسريين علرى األقرل اعتبرارا مرن الفصرل الرذي يلري  -0

 .الفصل الذي ضبط فيه
و ذا كرران الشررخص الررذي دخررل قاعررة االمتحرران مررن غيررر طلبررة الجامعررة فيحررال  لررى الجهررات  -ج

 .القضائية المختصة
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 ( 1)المادة 

بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثرر مرن العقوبرات المنصروص عليهرا فري هرذا يجوز الجمع  (أ 
 .النظام

فرري حالررة  يقررا  عقوبررة الفصررل المؤقررت مررن الجامعررة تسررحب هويررة الطالررب المفصررول  (ب 
ويمنع من الردخول  لرى الحررم الجرامعي خرالل مردة الفصرل  ال برأذن مسربق مرن عميرد 

 .شؤون الطلبة

 ( 1)المادة 

وبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبةك وتبل  الجهرة تحفظ قرارات فرض العق - أ
المختصة بفرض العقوبة قرارها  لى عميد الكلية أو مردير المعهرد المعنريك والرى المسرجل العرام 
والى ولي أمر الطالب وللجهة الموفدةك ان وجدتك ولعميد الكلية أو مدير المعهرد المعنري وضرع 

 .اتالقرار في لوحة اإلعالن
على عميد الكلية أو مدير المعهد تبلي  جميع قررارات فررض العقوبرات علرى أي مرن الطلبرة فري  - ب

 .الكلية أو المعهد  لى عميد شؤون الطلبة
 

 ( 9)المادة 

ال يحق للطالب الذي فصل من الجامعرة فصرالش تأديبيراش مؤقتراش التسرجيل فري الفصرل الصريفي الرذي  - أ
 .يسبق الفصل الذي فصل فيه

للطالررب المفصررول فصررالش مؤقترراش أي مررواد يدرسررها خررالل مرردة فصررله فرري أي جامعررة  ال تحتسررب - ب
 .أخرى

 ( 73)المادة 

 .ال يحق للطالب المحال  لى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه-أ
 .توقف  جراءات تخريج الطالب  لى حين البت في موضو  المخالفة التي ارتكبها -ب

 ( 77)المادة 

يؤلف مجلس الكلية أو المعهد فري الشرهر األول مرن كرل عرام جرامعي لجنرة مرن ثالثرة أعضراء -0-أ

باإلضافة  لى عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية أو المعهردك وذلرك 
 .للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية أو المعهد

 .واحدة قابلة للتجديد تكون مدة اللجنة سنة -0 

يتولى عميد الكلية أو مدير المعهد  حالة المخالفات  لى اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبرة  -2 

 .المناسبة بشأنها

يؤلف عميد شؤون الطلبة في مطلع العام الجرامعي لجنرة مرن ثالثرة أعضراء باإلضرافة  لرى -0 -ب 

في الجامعةك وذلك للتحقيق في المخالفات  عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية
التي يرتكبها الطلبة في حرم الجامعة خارج مباني الكليات والمعاهدك ويجوز للعميد في حالة 

 .الضرورة تشكيل أكثر من لجنة للتحقيق

 .تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد -0 

اللجنرة للتحقيرق فيهرا وتنسريب العقوبرة يتولى عميد شؤون الطلبة  حالة المخالفات  لى هذه  -2 

 .المناسبة بشأنها
 ( 73)المادة 

يؤلف مجلس الجامعة فري مطلرع العرام الجرامعي مجلسراش تأديبراش يتكرون مرن عميرد شرؤون الطلبرة  (أ 
رئيساك وعميد الكليرة أو المعهرد التري يتبعهرا الطالرب وثالثرة أعضراء مرن الهيئرة التدريسرية فري 

بع احتياطي من الهيئة التدريسرية فري الجامعرةك وذلرك للنظرر فري الجامعة ويتم تسمية عضو را
مخالفررات الطلبررة المحالررة  ليرره مررن عميررد شررؤون الطلبررة أو مررن عمررداء الكليررات أو مررن مررديري 

 .المعاهد حسب مقتضى الحال
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 .تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد (ب 
 .ديب رئيساش آخر لمدة محددةلمجلس الجامعة في حاالت خاصة ان يستبدل برئيس مجلس التأ (ج 
 ( 72)المادة 

أربعرة  زعلى لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضرايا المحالرة  ليهرا خرالل مردة ال تتجراو
عشررر يومرراش مررن ترراريخ  حالتهررا مررن الجهررات المختصررةك ولرررئيس الجامعررة تمديرردها ان اقتضررت 

قيرق أو مجلرس التأديرب خرالل هرذه الظروف ذلك وعلى الطالب المخالف المثرول أمرام لجران التح
المرردة وللجرران التحقيررق ومجلررس التأديررب الحررق فرري  صرردار العقوبررة غيابيرراش  ذا لررم يمثررل الطالررب 

 .المخالف بعد تبليغه عن طريق اإلعالن في الكلية للمرة الثانية
 ( 74)المادة 

ي ممارسررة  ذا انتهررت المرردة المحررددة ألي لجنررة مررن لجرران التحقيررق ومجلررس التأديررب تسررتمر فرر
 .صالحياتها  لى ان تشكل لجان جديدة ومجلس جديد يحل محلها

 ( 75)المادة 

- :تحدد صالحيات  يقا  العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي
 لعضو هيئة التدريس أو من يردرس المرادةك حرق  يقرا  العقوبرات المنصروص عليهرا فري الفقررات (أ 

 .من هذا النظام خطياش على الطالب( 1)من المادة ( ج ) و ( ب ) و( أ)  

مرن ( ط) لرى ( أ)للعميد أو مدير المعهد حق  يقا  العقوبرات المنصروص عليهرا فري الفقررات مرن  (ب 

 .من هذا النظام( 1)المادة 

من هذا النظام وفقاش لقناعتره ( 1)لمجلس التأديب حق  يقا  العقوبات المنصوص عليها في المادة  (ج 

 .لفة المعروضة عليهبالعقوبة المناسبة للمخا
 ( 76)المادة 

( ي)تكون جميرع القررارات التأديبيرة نهائيرةك باسرتثناء العقوبرات المنصروص عليهرا فري الفقررات 

من هذا النظامك  ذ يحق للطالب ان يستأنف لردى مجلرس الجامعرة أي ( 1)من المادة ( ل)و( ك)و

نرره فرري الكليررةك ولمجلررس قررار منهررا خررالل خمسررة عشررر يومرراش مررن تراريخ صرردور القرررار أو  عال
الجامعة ان يصادق على القررارات المتخرذة بشرأن العقوبرة أو يعردلها أو يلغيهراك و ذا لرم يسرتأنف 

 .الطالب قرار العقوبة يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياش 
 ( 71)المادة 

ك وتكررون يتررولى موظفررو األمررن الجررامعي المحافظررة علررى األمررن والنظررام داخررل الحرررم الجررامعي
 .للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها ما لم يثبت عكس ذلك

 
 ( 71)المادة 

لرئيس الجامعة أن يتولى اختصاصرات مجلرس التأديرب فري الجامعرة المنصروص عليهرا فري هرذا 
النظررام فرري حالررة الضرررورة كحرردوع مشرراجرات أو شررغب أو اعتررداء علررى ممتلكررات الجامعررة أو 

نظام فيهاك ويبل  رئيس الجامعة قراره الرذي يصردره فري هرذه الحالرة  لرى اضطراب أو  خالل بال
 .مجلس العمداء

 ( 79)المادة 

للجامعررة االسررتمرار فرري  جراءاتهررا التأديبيررة المنصرروص عليهررا فرري هررذا النظررام حتررى لررو كانررت 
 .المخالفة منظورة لدى جهات أخرى

 ( 33)المادة 

 .فيذ أحكام هذا النظاميصدر رئيس الجامعة التعليمات الالزمة لتن
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 (:2)المادة 

تعليمررات المرنح والقررروض وتشررغيل الطلبرة مررن صرندوق الطلبررة فرري "تسرمى هررذه التعليمرات  

 .0111 /01/1تاريخ ويعمل بها اعتبارا من  "جامعة آل البيت

 (:1)المادة 

المخصصرة لهرا يكون للكلمات والعبرارات التاليرة حيثمرا وردت فري هرذه التعليمرات المعراني  
 :ما لم تدل القرينة على خالف ذلك أدناه

 جامعة آل البيت : الجامعة 
 الجامعة رئيس : الرئيس 
 عمادة شؤون الطلبة في الجامعة :  العمادة 
 صندوق الطلبة في الجامعة :الصندوق 

لسرنة ( 11)مرن نظرام رقرم ( 1)لجنة صندوق الطلبة المشركلة بموجرب المرادة   :اللجنـــة

 .م0111

 المنح: أوال

 (3)المادة 

للطلبة المتفروقين لمسرتوى كرل سرنة دراسرية فري  األقلتخصص منحة واحدة على  .أ 
التري تمرنح   األكاديميرة األقسرامقسم من  أوكل مجموعة من مجموعات التخصص 

 األكاديميرررةالوحررردات البحثيرررة / المعاهرررد/فررري الكليرررات  األولرررىالدرجرررة الجامعيرررة 
 .المختلفة

لتراكمرري للطالررب فرري كررل فصررل دراسرري معيررارا السررتحقاق هررذه يعتمررد المعرردل ا  .ب 
 .المنحة

 (4)المادة 

  :يشترط في الطالب الذي تخصص له منحة
 .أن ال يكون مبعوثا من أي جهة داخلية أو خارجية .أ 
أن ال يكون قد حصل في ذلك العرام علرى منحرة أو مسراعدة ماليرة مرن أيرة جهرة  .ب 

 .أخرى
 .ات تأديبيةك باستثناء عقوبة التنبيهن ال يكون قد صدر بحقه أية عقوبأ .ج 
المنصروص عليره فري  األدنرىأن ال يكون مسرجال لعربء دراسري يقرل عرن الحرد  .د 

 .تعليمات منح درجة البكالوريوس
أن يكون قد حاز على أعلى معدل تراكمي في ذلك الفصل من بين الذين تنطبق  .ه 

عرردل علرريهم الشررروط السررابقةك وفرري حررال تسرراوي أكثررر مررن طالررب فرري هررذا الم

 تعليمات المنح والقروض وتشغيل الطلبة من صندوق الطلبة في جامعة آل البيت
 من نظــام صندوق الطلبة ( 9) صادرة عن مجلس الجامعة بمقتضى المادة

 2998لسنة  (75)رقم في جامعة آل البيت 
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التراكميك توز  هذه المنحة عليهمك ويجوز في حاالت تقدرها اللجنرة مرنح هرذه 
المنحة لكل من الطالرب األول والثراني والثالرع مرن حيرع الترتيرب وفقرا للمعردل 

 .التراكمي
 (5)المادة 

تقرر اللجنة مقدار المنحة في ضوء المخصصات المالية في بداية كل فصرل دراسري 
المنحة رسوم الساعات المعتمدة المسجل عليهرا الطالرب لرذلك  بحيع ال يتجاوز مقدار

 .الفصل
 

 القروض: ثانيا
 (6)المادة 

للطالب أن يتقدم بطلب الحصول على قرض خالل الفترة التي تحرددها العمرادة  ذا · أ
 :توافرت فيه الشروط التالية

 .أن يكون الطالب قد أمضى فصالش دراسياش على األقل -0

 .التعليمات امن هذ( 01)المادة  ألحكام قاش وف أن يكون محتاجاش  -0

 .أن ال يكون مبعوثا من أي جهة داخلية أو خارجية -2
 .أن ال يكون قد أنذر أكاديميا في الفصل السابق لطلب القرض -1
 .أن ال يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبيةك باستثناء عقوبة التنبيه -1
 .ة في ذلك الفصلأن ال يتقاضى أجرا لقاء أي عمل يقوم به في الجامع -1
 .أن ال يكون موظفا في مؤسسة رسمية أو غير رسمية -1

يقدم الطالب المقترض كفالة مالية موقعة حسب األصرول المعتمردة فري الجامعرةك · ب
 . ويبل  ولي أمر الطالب بواقع الكفالةك وقيمة المبل  المقترض خطياش 

 (7)المادة 

 :القروض نوعان -أ
كثرر مرن تراريخ تقرديم طلرب ألعلرى ااضطراري ويبت فيه خالل أسربو   .0

الحصرررول عليررره بحيرررع ال تزيرررد قيمتررره عرررن مجمرررو  رسررروم السررراعات 
 .المعتمدة في ذلك الفصل الواحدك الذي يدرسه

أن ال يتجراوز رسروم السراعات المعتمردة  مقداره علرىعادي تحدد اللجنة  .0
 .لذلك الفصل

 .امعيةال يمنح الطالب قرضا أكثر من أربع مرات خالل دراسته الج -ب
 (8)المادة 

 :تسدد القروض على النحو التالي
يسررد القرررض االضررطراري دفعررة واحرردةك وفرري مرردة ال تتجرراوز نهايررة الفصررل التررالي   .أ 

تأخر عن ذلكك فانره ال يعطرى أي  و ذاللفصل الذي حصل فيه الطالب على القرضك 
قررض حسرب قرض آخرك كما ال يزود بأية وثيقة أكاديمية يطلبها  لى أن يتم تسديد ال

 .النظام المالي المعمول به في الجامعة
يبرردأ المقترررض بتسررديد القررروض العاديررة بعررد سررنة مررن ترراريخ تخرجررهك أو ابتررداء مررن  .ب 

 .تاريخ مباشرته العملك أيهما أسبق
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 .يجوز للجنة بناء على استدعاء المقترضك تأجيل البدء بالسداد لمدة ستة أشهر .ج 
 .هرية في مدة ال تزيد على ثالع سنواتيتم تسديد القرض العادي على أقساط ش .د 

يجوز للجنة تأجيل تسديد القروض للطلبة الملتحقين بخدمة العلم  لى ما بعرد  نهرائهم  . هـ
الخدمة على أن يبرزوا  ثباتا بذلك من الجهات المختصةك وأن يبدأ التسديد بعد  نهراء 

 .قالمقترض خدمة العلم بسنة واحدةك أو مباشرته العملك أيهما أسب

 (9)المادة 

 ذا فصل الطالب المقترض من الجامعةك أو انقطرع عرن الدراسرة ألسرباب غيرر الوفراة أو  .أ 
العجز الكاملك يطلب من كفيله تسرديد قيمرة القررض أو القرروض المسرتحقة علرى أقسراط 
شررهرية أو دفعررة واحرردةك وفقررا لمررا تقرررره اللجنررةك كمررا تحررتفظ الجامعررة بحقهررا فرري متابعررة 

عن سداد المبال  المقترضرة وذلرك بالشركل الرذي  امتناعهمئهم في حالة المقترضين وكفال
جميرررع األحررروال يجررروز للجامعرررة أن تطلرررب تحصررريل المبرررال   مناسررربا وفررريترررراه اللجنرررة 

 .المقترضة وفقاش لقوانين وأنظمة وتعليمات تحصيل األموال األميرية
مقترررض سررواء أثنرراء يعفرى الكفيررل مررن تسرديد القرررض أو مررا تبقررى منره فرري حالررة وفراة ال  .ب 

الدراسة أو بعدهاك كما يعفى المقترض وكفيله في حالة  صابة المقترض بعجز كلي دائرم 
الجامعرة يمنعه عن العمل أو الكسب ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية المعتمدة لدى 

 .أية جهات أخرى تعتمدها الجامعة أو
 تشغيلال: الثثا

 (20)المادة 

الجامعة بناء على طلب يتقدم به الطالب  لى العمادةك وتبت اللجنة فري  يتم تشغيل الطالب في
 :الطلب مراعية الشروط التالية

المنصرروص عليرره فرري  األدنررىأن يكررون الطالررب مسررجال عبئررا دراسرريا ال يقررل عررن الحررد  .أ 
 .تعليمات منح درجة البكالوريوس

 .بيهأن ال يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبيةك باستثناء عقوبة التن .ب 
 .أن ال يكون قد أنذر أكاديميا في الفصل السابق لطلب التشغيل .ج 
أن ال يكون مبعوثا مرن أي جهرة داخليرة أو خارجيرةك وأن ال يكرون موظفرا لردى جهرة  .د 

 .رسمية أو خاصة
  (:22)المادة 

المقرررة لكرل سراعة فري بدايرة كرل  واألجررةتحدد اللجنة مجاالت العمل في الجامعةك 
االنتباه حاجات كليات الجامعرة ومعاهردها ومراكزهرا ودوائرهرا في  آخذةعام جامعي 

المختلفرررة التشرررغيل وتراعررري اللجنرررة أسرررس اختيرررار الطلبرررة للتشرررغيل حسرررب المعررردل 
 .التراكمي والحاجة للعمل

 (21)المادة 

 : ال يجوز أن تزيد ساعات العمل لكل طالب على

 .ساعة بالنسبة لطلبة البكالوريوس( 00) -

  .لنسبة لطلبة الماجستيرساعة با( 01) -
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 (23)المادة 

الترري يشررتغل فيهررا الطالررب  اإلداريررةالكليررة أو المعهررد أو المركررز أو الرردائرة  تقرروم . أ
برررالنموذج الخررراص بالتشرررغيلك فررري نهايرررة كرررل شرررهر للنظرررر فررري  بتزويرررد العمرررادة
 :التالية األمورفيه  اعتمادهاك مبينا

 .مكان عمل الطالب -0 

 .عي مع بيان الساعات األسبوعية التي اشتغلها الطالبالبرنامج األسبو -0 

 .طبيعة العمل -2 

 .تقييم عمل الطالب -1 

الكليررة أو المعهررد أو المركررز أو الرردائرة اإلداريررة العمررادة عررن أي طالررب  تبلرر  . ب
 .استنكف أو انقطع عن العمل فيهاك مع بيان تاريخ االستنكاف أو االنقطا 

 (24)المادة 

مرن ( 01)لب عن العمل  ذا خالف أي من الشرروط الرواردة فري المرادة يوقف الطا· أ .أ 

هذه التعليماتك وعلى الكلية أو المعهرد أو المركرز أو الردائرة التري يعمرل بهرا الطالرب 
 · بالغ العمادة بذلك

قصر فري القيرام بالواجبرات المكلرف بهراك وتبلر  العمرادة   ذايوقف الطالب عن العمل   .ب 
 .األصولبذلك حسب 

 أحكام عامة: اً رابع
 (25)المادة 

 .تقدم طلبات القروض والتشغيل  لى العمادة في المواعيد التي تحددها 

 (26)المادة 

يجوز للجنة أن تستعين بالدوائر المختلفةك أو ممن ترى داخرل الجامعرة أو خارجهرا 
عنررد دراسررة طلبررات القررروض والتشررغيلك بقصررد الحصررول علررى معلومررات وافيررة 

 .في تحديد المستفيدينودقيقة تفيدها 

 (27)المادة 

تكرررون المرررنح والقرررروض متاحرررة للطلبرررة األردنيرررين ويكرررون التشرررغيل متاحررراش لطلبرررة  
 .البكالوريوس كافة بغض النظر عن جنسياتهم

 
 (28)المادة 

 .تتولى العمادة متابعة تنفيذ قرارات اللجنة
 

 (29)المادة 

لقررروض وأجررور التشررغيل وفقررا تتررولى الرردائرة الماليررة فرري الجامعررة صرررف المررنح وا
 .للتشريعات المعمول بها في الجامعة
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 (10)المادة 

تتررولى الرردائرة الماليررة تحصرريل القررروض فرري المواعيررد المقررررة للتسررديد وفقرراش لقواعررد 
 .وأنظمة وتعليمات األموال األميرية

 (37)المادة 
 .والعمداء والمديرون مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات الرئيس 
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 الفصـل األول
 التعريفـــات

 (2)المادة 

يمثرل طلبتهرا ومقرره  {مجلرس طلبرة جامعرة آل البيرت}يشكل في الجامعة مجلرس للطلبرة يسرمى 
 .الحرم الجامعي

 (1)المادة 

صرة لهرا  زاءهرا يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخص
 :ما لم تدل القرينة على غير ذلك

 جامعة آل البيت:  الجامعة 
 مجلس جامعة آل البيت: مجلس الجامعة 
 رئيس جامعة آل البيت:  الرئيس 
 عمادة شؤون الطلبة في جامعة آل البيت:  العمادة 
 عميد شؤون الطلبة في جامعة آل البيت:  العميد 
 البيت مجلس طلبة جامعة آل:  المجلس 

 معاهد الجامعة لنيرل /جميع طلبة الجامعة المنتظمين المسجلين في كليات:     الهيئة العامة     
 .درجة علمية أو شهادة

( 01)الهيئة التنفيذية التري تردير شرؤون المجلرس والمشركلة وفرق المرادة :    الهيئة اإلدارية    

 .من هذه التعليمات
 

 الفصــل الثانـــي
 األهـــداف

 (3)مادة ال

 :يهدف المجلس  لى تحقيق الغايات ا تية   . أ
 .ترسيخ مفهوم االنتماء للجامعة والوطن واألمة -0
 .تعزيز روط التعاون بين الطلبةك وتجسيد قيم العمل الجماعي البناء -0
المساهمة في تفعيل دور النشاطات الطالبية في المجاالت العلمية والثقافية واالجتماعيرة  -2

 .ها مادياش ومعنوياش والرياضية ودعم
التشاور والتعاون مرع  دارة الجامعرة لحرل مشركالت الطلبرة وتنميرة مسراهماتهم والحفراظ  -1

 .على حقوقهم القانونية في مختلف شؤونهم بالجامعة
تنمية روط الحوار واحترام الرأي ا خر والعمل علرى وحردة الصرف الطالبريك وتوثيرق  -1

 .عرى الوحدة الوطنية والعربية واإلسالمية
تهيئررة فرررص التعرراون اإليجررابي مررا بررين طلبررة الجامعررة علررى مسررتوى األقسررام والكليررات  -1

 .والمعاهد و دارة الجامعة
التفاعل مع قضايا المجتمع األردني بعامة والمجتمع المحلي بخاصة مرن خرالل البررامج  -1

 .التي تضعها الجامعة تحقيقاش لرسالتها ومساهمة في التنمية داخل المملكة وخارجها

 تعليمات مجلس طلبة جامعة آل البيت
من قانون جامعة آل البيت  (ع)فقرة ( 75)صادرة عن مجلس جامعة آل البيت بموجب المادة 

 7991لسنة 
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 .يتم تنفيذ األهداف المذكورة أعاله بالتعاون بين العمادة والمجلس . ب

 
 الفصـل الثالـث

 عضويـة المجلـس وتكوينـه
 (4)المادة 

 :يشترط في الطالب المرشح لعضوية المجلس ما يلي
أن يكون منتظماش فري الدراسرة طيلرة مردة عضرويتهك ويعرد الطالرب المسرجل للحرد األدنرى مرن  -0

 .لفصلي منتظماش في دراستهالعبء الدراسي ا
 .أن يكون قد مضى على التحاق الطالب بالجامعة فصل دراسي واحد على األقل -0
الررذي تقرردم فيرره الحررد األدنررى مررن السرراعات المعتمرردة فرري الفصررل الدراسرري  مسررجالش أن يكررون  -2

وفررق  للترشرريح وأن يكررون معدلرره التراكمرري فرري الفصررل السررابق ال يقررل عررن معرردل النجرراط
 .الدرجات والشهادات العلمية في جامعة آل البيت تعليمات منح

أن يبقى على تخرج طالب البكالوريوس فصالن دراسيان علرى األقرلك وأن ال يكرون طالرب  -1
 .الدراسات العليا والدبلوم قد أنهى دراسة المواد المطلوبة في خطته

ء فصررل أن يكررون مسررجالش للحررد األدنررى مررن العرربء الدراسرري أثنرراء فترررة عضررويتهك باسررتثنا -1
 .التخرج والفصل الصيفي

أن ال يكررون حررين اإلعررالن عررن فررتح برراب الترشرريح قررد أوقعررت بحقرره عقوبررة تأديبيرره تتجرراوز  -1
 .التنبيه

 .أن ال يكون حين اإلعالن عن فتح باب الترشيح مداناش بارتكاب جنحة أو جناية -1
 
 

 (5)المادة 

 .يتكون المجلس من أربعين عضواش  .أ 
 :ة المنتخبين حسب التمثيل ا تييشكل المجلس من مجموعة الطلب .ب 

 .عدد من األعضاء يتناسب مع عدد طلبة البكالوريوس المسجلين في كل كلية -0
عدد من األعضاء يتناسب مع عدد الطلبة المسجلين في برامج الدراسات العليا والردبلوم  -0

 .في الجامعة
 .عدد من األعضاء يتناسب مع عدد الطلبة الوافدين المسجلين في الجامعة -2
حدد مجلس الجامعة نسبة التمثيل في كل عرام فري ضروء العردد الرسرمي المعلرن للطلبرة ي -1

 .المسجلين في الجامعة خالل الفصل الدراسي الثاني من كل عام جديد
 (6)المادة 

 ·التصويت في االنتخابات حق لكل عضو في الهيئة العامة وال يجوز له التوكيل في االنتخاب .أ 
 .امة صوت واحدلكل طالب عضو في الهيئة الع .ب 
 .يصدر رئيس الجامعة األسس الداخلية الخاصة بإجراء االنتخابات .ج 
 :تنظم عملية انتخاب المجلس على النحو التالي .د 

 .يحدد مجلس الجامعة عدد الدوائر االنتخابية في كل كلية -0
 .يفرد طلبة الدراسات العليا والدبلوم في الجامعة بدائرة انتخابية مستقلة -0
 .دون في الجامعة بدائرة انتخابية مستقلةيفرد الطلبة الواف -2
 .ينتخب طلبة كل دائرة ممثليهم في المجلس باالقترا  السري العام والمباشر -1
 .تجرى االنتخابات خالل الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي -1
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تجرى االنتخابات في المراكز التي يحددها العميد وذلك في يوم دراسري واحرد علرى أن تبردأ  -1
ك وتكرون نترائج عملية ا القترا  في الساعة التاسعة صباحاش وتنتهي في الساعة الخامسة مساءش

  .االنتخابات قانونية مهما بل  عدد المقترعين
 

وفي حال تعذر  جرراء انتخابره فري الموعرد المحردد  .ينتخب المجلس لمدة سنة ميالدية واحدة . ه
ية مرن الررئيس وتنسريب مرن بسبب ظروف استثنائية يقدرها مجلس الجامعة بنراءش علرى توصر

العميدك يتخذ مجلس الجامعة اإلجرراءات المناسربة لتحديرد موعرد االنتخابرات القادمرة وتسريير 
 .شؤون المجلس خالل هذه الفترة

يخضع  صدار مطبوعات المجلس ونشراته وبياناته بمختلف أشكالها  لى موافقرة مسربقة مرن  . و
 .ميدك قبل موعد  جراء االنتخابات بأسبو العميدك ويوقف مثل هذا اإلصدارك بقرار من الع

 
 

 الفصـل الرابـع
 اجتماعـات المجلـس وصالحياتـه

 (7)المادة 

يعقررد المجلررس اجتماعرره األولك برئاسررة العميررد أو مررن يفوضررهك النتخرراب رئرريس المجلررس ونائبرره  .أ 
وأمين السر وأمين الصندوق وأعضاء اللجان من برين أعضرائهك وذلرك خرالل أسربو  مرن تراريخ 

 . عالن نتائج االنتخاباتك على أن يحدد بعد ذلك أوقات اجتماعاته ومواعيدها

يعقرد المجلررس ثالثرة اجتماعررات عاديرة فرري كرل فصررل دراسري لمناقشررة المواضريع المدرجررة علررى  .ب 
 .جدول أعماله

 :يجوز دعوة المجلس  لى اجتما  استثنائي في الحاالت ا تية .ج 
األقلك ويجب توضيح األسباب الداعية  بطلب خطي مقدم من ثلثي أعضاء المجلس على -0

 . لى عقد االجتما  وجدول أعماله
 .بدعوة من الرئيس بناءش على تنسيب من العميد -0

 .يكون أي اجتما  من اجتماعات المجلس ولجانه قانونياش بحضور أكثرية أعضائه - 0 .د 

لمصوتينك وفي تتخذ القرارات والتوصيات في المجلس ولجانه بأكثرية أصوات الحاضرين ا -0

 .حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة

تكون اجتماعات المجلس علنية وداخل حرم الجامعةك وحسب األصولك بحضور مندوب من  -2

 .عليها ل طال العمادةك وترفع جميع محاضر الجلسات تباعاش  لى العميد 
 (8)المادة 

 :يتولى المجلس الصالحيات ا تية
 .مناقشة خطة عمل المجلس ورفعها  لى العميد -0
 .مناقشة التقريرين المالي واإلداري السنويين ورفعهما  لى العميد -0
مناقشررة مشرررو  موازنررة المجلررس ورفعهررا  لررى الرررئيسك الررذي يحيلهررا برردوره  لررى  -2

 .مجلس الجامعة لمناقشتها و قرارها
 .ى العميدمناقشة ما يراه مالئماش لتحقيق أهدافه ورفع توصياته  ل -1
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 الفصـل الخامـس

 رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق
 (9)المادة 

 :يشترط في كل من رئيس المجلس ونائبه ما يلي( أ 

 .أن يكون أردني الجنسية -0

أن يكون مسجالش للحرد األدنرى علرى األقرل مرن العربء الدراسري فري كرل فصرل طيلرة  -0

ثناء فصل التخرج والفصل الصيفيك وأن ال يقل تقرديره شغله لمنصبهك وذلك باست
 .في المعدل التراكمي عن جيد

 .يشغل كل من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس منصبه لمرة واحدة فقط( ب
 :يتولى رئيس المجلس االختصاصات التالية( جـ

 .الدعوة  لى عقد اجتماعات المجلس -0

 .رئاسة اجتماعات المجلس -0

 .مجلس لدى العمادةتمثيل ال -2

 .يتولى نائب رئيس المجلس اختصاصات رئيس المجلس في حالة غيابه( د
 :يتولى أمين سر المجلس االختصاصات ا تية( هـ

 . عداد جدول األعمال بالموضوعات التي يحيلها  ليه رئيس المجلس -0

 . عداد محاضر الجلسات -0

 .أمانة سر المجلس -2

 .فظ مستنداته وأوراقه وأختامهتسلم مراسالت المجلس وح -1

 .تزويد عمادة شؤون الطلبة بمحاضر جلسات المجلس -1

 .القيام بأية مهمات أخرى يكلفه بها رئيس المجلس -1

 :يتولى أمين صندوق المجلس االختصاصات ا تية( و

 .تسلم المقبوضات و يداعها في حساب المجلس بوساطة العميد أصوالش  -0

رف النفقات وفقاش لقرارات الهيئة اإلدارية وتصديقه بوسراطة تقديم كشف شهري بص -0

 .رئيس المجلس من العميد

تقديم كشف شرهري بالمقبوضرات والمردفوعات  لرى العميرد بوسراطة رئريس المجلرس  -2

 .العتمادها أصوالش 

مسك الدفاتر والسجالت المالية على أن يدققها جهاز الرقابة الداخلية والتدقيق المالي  -1

 .جامعة أصوالش في ال

 . عداد التقرير المالي السنوي ورفعه  لى المجلس -1

 
 الفصـل السـادس

 لجان المجلس واختصاصاتها
 (20)المادة 

نائبهك وأمين السرك وأمرين : تدير شؤون المجلس هيئة  دارية برئاسة رئيس المجلسك وعضوية 
 .الصندوقك ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس

 (22)المادة 

 :اللجان الدائمة ا تية -في سبيل ممارسته الختصاصاته  -المجلس  ليشك( أ 

 .لجنة النشاطات الطالبية -0

 .لجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع -0
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 .لجنة اإلعالم والعالقات العامة -2

 .لجنة قضايا الطلبة -1

 .كيلهاتنتخب هذه اللجان الدائمة رؤساء ومقررين لها في أول اجتما  تعقده بعد تش( ب 
 (21)المادة 

 :تنهض الهيئة اإلدارية بالمهام ا تية

 .وضع مشرو  خطة لبرامج نشاطات الطلبة المختلفة -0

 . عداد مشرو  موازنة المجلس -0

 . عداد التقريرين السنويين المالي واإلداري ورفعهما  لى المجلس -2

 .تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة توصياته -1

 ( 23)المادة 

شكل األعضراء المنتخبرون فري المجلرس فري كرل كليرة أو معهرد تسرمى لجنرة الكليرة أو المعهردك ي( أ 
لجنررة "ويفرررد طلبررة الدراسررات العليررا والرردبلوم علررى مسررتوى الجامعررةك بلجنررة خاصررة تسررمى 

ك ويفرد الطلبة الوافدين علرى مسرتوى الجامعرةك بلجنرة تسرمى لجنرة الوافردينك "الدراسات العليا
 :من هذه اللجان المهام ا تيةوتناط بكل لجنة 

 عررداد التقريررر السررنوي علررى مسررتوى الكليررة أو المعهررد أو دائرررة الدراسررات العليررا  -0
 .والدبلوم

 .متابعة النشاطات على مستوى الكلية أو المعهد والدراسات العليا والدبلوم -0
عهرد متابعة توصيات الهيئة اإلدارية المتعلقة بالنشاطات الطالبيرة فري الكليرة أو الم -2

 .والدراسات العليا والدبلوم
 .بعد تشكيلها اجتما  تعقدهتنتخب كل لجنة رئيساش ومقرراش لها في أول ( ب
 .يصدر الرئيس األسس الناظمة لعمل اللجان ومهامها بناءش على تنسيب من العميد( ج 

 
 الفصـل السـابع
 سـقوط العضويـة

 (24)المادة 

ئات واللجران التابعرة لره بقررار مرن الررئيسك بنراءش تسقط عضوية أي عضو في المجلس وفي الهي
 :على تنسيب من العميد في األحوال التالية

مررن هررذه ( 1)فقرردان شرررط مررن شررروط الترشرريح لعضرروية المجلررس الررواردة فرري المررادة  -0

 .التعليمات
 .ارتكاب أي عمل محظور يخالف أهداف الجامعة ويسيء  لى سمعتها -0
 .اإلدانة بارتكاب أي جنحة أو جناية -2
 .عدم حضوره الجلسات أربع مرات متتالية أو سبع مرات متقطعة دون عذر مقبول -1
 .االستقالة -1
 .الوفاة -1
 .االنتقال من كلية أو معهد  لى كلية أو معهد آخر أثناء فترة العضوية -1
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 الفصـل الثامـن
 الموازنـة

 (25)المادة 

 :رده مما يليللمجلس موازنة خاصة تتضمن موارده ونفقاتهك وتتكون موا( أ 

المخصصات المالية التي يحددها مجلس الجامعة في بداية كل سنة مالية في ضوء  -0

 .الحاجات الضرورية للمجلس

 .الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الجامعة -0

ريع نشاطات المجلس ولجانره بمرا فري ذلرك المعرارض العلميرة المشرروطة  قامتهرا  -2

 .ؤون الطلبة الخطيةبموافقة عميد ش

 .أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة -1

تود  أموال المجلس بحساب خاص في المصرف الذي يحدده الرئيس وتسحب بتوقيعي رئيس ( ب
 .المجلس وأمين الصندوقك ويلزم توقيع العميد  ذا تجاوز المبل  ثالثين ديناراش 

مهرور بتروقيعي رئريس المجلرس وأمرين الصرندوقك تصرف األموال بقرار من الهيئة اإلدارية م( ج
 .على أن يقترن قرار الصرف بتوقيع العميد

لرئيس المجلس  نفراق مرا ال يزيرد علرى ثالثرين دينراراش شرهرياش يحرتفظ بهرا أمرين الصرندوق سرلفة ( د
 .للمصروفات النثرية تسدد أصوالش بعد توقيع العميد

المالية السنوية التي يحرددها مجلرس الجامعرةك  يجب أن ال تتجاوز نفقات المجلس المخصصات( هـ
 .والجامعة غير مسؤولة عن تسديد المبال  التي تزيد عن هذه المخصصات

يتولى جهاز الرقابرة الداخليرة والتردقيق المرالي فري الجامعرة تردقيق الفرواتير والمسرتندات الماليرة ( و
 .الصرف الخاصة بالمجلس وأوجه

زنرة الردورة الجديردة قبرل تسروية موازنرة الردورة السرابقة مرع ال يجوز صررف أي مبلر  مرن موا( ز
 .الدائرة المالية في الجامعةك حسب األصول

في جميع األمور الماليرة يطبرق قرانون الجامعرات األردنيرة وقرانون جامعرة آل البيرت المعمرول (  ط
 .بهما

 الفصـل التاســع
 أحكـام عامـة

 (26)المادة 

 .عات المجلس واللجان المنبثقة بصفته مراقباش يحضر مندوب العمادة جميع اجتما
 (27)المادة 

 ذا شغر مكان عضو من أعضاء المجلس يحل محله من يلي آخر األعضاء فري عردد األصروات 
 .تسلسالش في دائرتهك فإن لم يتوافر ذلك جاز للعميد أن يمأل المقاعد الشاغرة من طلبة تلك الدائرة

 (28)المادة 

ة من الرئيسك بناءش على تنسيب من العميدك حل مجلس الطلبةك وفي هذه لمجلس الجامعةك بتوصي
 .الحالة تؤول أموال المجلس جميعاش  لى خزانة جامعة آل البيت

 (29)المادة 

يمررارس المجلررس صررالحياته بمررا ال يتعررارض مررع صررالحيات المجررالس واإلدارات المختلفررة فرري 
 .نافذةالجامعة طبقاش لقانونها وأنظمتها وتعليماتها ال

 (10)المادة 

 ذا استقال رئيس المجلس يعرين رئريس الجامعرة بردالش منرهك و ذا اسرتقال نائرب رئريس المجلرس أو 
 .أمين السر أو أمين الصندوق من منصبهك أو سقطت عضوية أي منهم ينتخب المجلس بديالش له

 (12)المادة 
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ا لم يرد فيه نص في هذه يبت مجلس الجامعة بتوصية من الرئيس وتنسيب من العميدك في كل م
 .التعليمات وفي تفسيرها وتعديلها و لغائها

 (33)المادة 
 .الرئيس والعمداء والمديرون مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات
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 صـــل األولالف
 التسمية

 (2)المادة 

بانتخابرات مجلررس طلبرة جامعررة آل البيرت لسررنة األسرس الداخليررة الخاصرة )تسرمى هرذه األسررس   

 .ويعمل بها اعتباراش من تاريخ  قرارها( م0111

 الفصــل الثــاني
 لجنة االنتخاب وصالحياتها

 (1)المادة 

االنتخابات التي تجري بموجب هذه األسس إلشراف ورقابة لجنة انتخابرات مركزيرة  تخضع -أ 
 :تتألف من

 رئيساش      عميد شؤون الطلبة .0
 أعضاء    اثنين من أعضاء هيئة التدريس .0
 عضواش   أحد العاملين اإلداريين في عمادة شؤون الطلبة .2
 عضواش   طالب من غير المرشحين لعضوية المجلس .1
 .تعيينهمأعضاء لجنة االنتخابات مهام عملهم حالما يتم  يتسلم -ب

 (3)المادة 

 :يةتتولى لجنة االنتخابات المركزية المهام والصالحيات التال
 .اإلعالن للطلبة عن بدء قبول طلبات الترشيح -0
اسررتقبال طلبررات الترشرريح لعضرروية المجلررس والتأكررد مررن ترروافر شررروط الترشرريح لرردى  -0

 .المرشح
تبلي  كل مرشح خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ تقديمه لطلب الترشيح عن قبرول  -2

تهم بعرد انتهراء مهلرة قبرول طلبه أو رفضه وتعلق اللجنة أسرماء الطلبرة الرذين قبلرت طلبرا
 .الطلبات في كل كلية أو معهد ودائرة انتخابية

 .تحديد أماكن االقترا  -1
 . عداد النماذج الخاصة بعمليات الترشيح واالقترا  والفرز -1
 .اإلشراف على الحمالت االنتخابية للمرشحين لعضوية المجلس ومراقبتها -1
االقترا  في اليوم المحردد لالنتخابراتك القيام بنفسها أو من تكلفه باإلشراف على مراكز  -1

و دارتهررا ومراجعتهرراك وذلررك وفقرراش ألحكررام هررذه األسررسك واتخرراذ الترتيبررات الترري تراهررا 
 .مناسبة لضمان فرز أصوات الناخبين بسرعة ودقة

منع أي أعمال قد تؤثر سلبياش على سير العملية االنتخابية ولها أن تحجب التصديق علرى  -1
يتضح بالدليل الملموس وقو  عمرل مرا أثرر علرى أي مرن المرشرحين نتائج أي انتخابات 

 .سواء بطريقة سلبية أو بطريقة  يجابية
تقديم االستشارة بناء على طلب من المرشحين حرول أي مرن األمرور التري تردخل ضرمن  -1

 .صالحيتهاك ويكون الرأي االستشاري الذي تقدمه اللجنة ملزماش لها طيلة عملها

 بيت في جامعة آل ال األسس الداخلية الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الطلبة
 م1007لعام 

 من تعليمات مجلس طلبة جامعة آل البيت (6)من المادة ( ج)صادرة استناداً إلى أحكام الفقرة 
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 .قديم أي وثائق ناقصة وفقاش ألحكام هذه األسساستدعاء أي طالب لت -01
حجز بعض المرافق الجامعية للمرشحين بالتنسيق مع الجهات المعنية بغية التحدع  لرى  -00

الطلبةك وتقديم برامجهم االنتخابيةك ومنح جميع المرشحين فرصاش متكافئة لالسرتفادة مرن 
 .هذه المرافق

سرس االنتخابرات وللقررارات الصرادرة عرن  زالة أي  عالنات ترى اللجنة أنها مخالفرة أل -00
 .اللجنة أو لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها

اتخرراذ اإلجررراءات المناسرربة حررول المسررائل الضرررورية لترروفير فرررص متسرراوية للدعايررة  -02
 .االنتخابية لكل مرشح

 .اإلعالن عن نتائج االنتخابات بعد االنتهاء من فرز أصوات الناخبين -01

سرراعة مررن جدولررة النتررائج  01ائج االنتخابررات خطيرراش  لررى رئرريس الجامعررة خررالل رفررع نترر -01

 .النهائيةك أو تسوية أي خالفات حول نتائج االنتخابات للمصادقة عليها
تقريررر وتنفيررذ اإلجررراءات والعقوبررات المناسرربة فرري حررال وجررود مخالفررات ألحكررام هررذه  -01

 .األسس أو للقرارات الصادرة عن اللجنة
 لــثالفصــل الثا

 حقوق المرشحين وواجباتهم  
 (4)المادة 

 :على المرشح لعضوية المجلس -أ 
 .تعبئة نموذج الترشيح المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه -0
توقيع تفويض يسمح بموجبه للجنة االنتخابات المركزيرة برالتحقق مرن تروافر شرروط  -0

 .الترشيح لدى المرشح
 .منها نموذج الترشيح كاملة وصحيحةالتأكد من أن المعلومات واألوراق التي يتض -2

 .تقبل طلبات الترشيح خالل مدة ثالثة أيام من بداية اإلعالن عن ذلك -ب
للمرشرررح أن يقررروم بالدعايرررة االنتخابيرررة خرررالل األسررربو  السرررابق لليررروم المحررردد لبررردء  يحرررق -ج

 .االنتخابات
إجراءات يحررق لكررل مرشررح عنررد ترشرريح نفسرره الحصررول علررى نسررخة مررن األسررس الخاصررة برر -د

 .االنتخابات
بأحكرام هرذه األسرس والقررارات الصرادرة عرن   طال على جميع المرشحين أن يكونوا على  -هـ

 .لجنة االنتخابات المركزية وأن يتأكدوا من فحواها للتقيد بها والعمل بموجبها
 الفصـــل الرابـــع
 الحملة االنتخابية

 (5)المادة 

بها لكل مرشح عشررة  عالنراتك نصرفها بحجرم ال  يكون الحد األقصى ل عالنات المسموط (أ 

 (.سم01-سم01)ك ونصفها ا خر بحجم ال يزيد على (سم11-سم11)يزيد على 

 .يتم  قرار اإلعالنات وختمها من لجنة االنتخابات المركزية (ب 
برأي شركل مرن األشركال كوسريلة دعائيرة لالنتخابرات أو ( سرتكرز)يمنع استخدام الملصرقات  (ج 

 .غيرها
إلعالنررات فرري األمرراكن الترري تحررددها لجنررة االنتخابررات المركزيررة بالتنسرريق مررع يررتم وضررع ا (د 

عمررداء الكليررات ومررديري المعاهرردك أمررا فرري سرركن الطالبررات فيررتم وضررعها فرري األمرراكن الترري 
 .تحددها مشرفة المنزل

يجوز للجنة االنتخابية المركزية أو من تنتدبهم نز  أي  عالن لم يتقيد بالبنود المذكورة في  (ه 
 .من هذه المادة دون الرجو   لى المرشح( د-أ)فقرات ال

  (و 
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 (6)المادة 

 :وضع اإلعالنات في األماكن التالية يمنع -أ
 .المناطق الطبيعية داخل الحرم الجامعي -0
 .غرف الصفوف والمختبرات واألبواب والشبابيك -0
 .المكتبة -2
 .مبنى رئاسة الجامعة -1
 .قاعات الطعام -1
 .عن طريق تداولها باليد من شخص  خريتم توزيع اإلعالنات اليدوية  -ب

 (7)المادة  

ال يجوز ألي مادة انتخابيرة أن تحمرل اسرم أكثرر مرن مرشرح واحردك أو اسرم تكرتالت أو تجمعرات 
 .مهما كان نوعها

 
 (8)المادة 

يعتبر قيام أي شرخص بتمزيرق  عالنرات تعرود ألحرد المرشرحينك أو تشرويههاك أو نقلهرا مرن  (أ 
 .ة مباشرة ألحكام أسس االنتخاباتمكانها أو  زالتها مخالف

علررى كررل مرشررح أن يتأكررد مررن  زالررة اإلعالنررات الترري تعررود لحملترره االنتخابيررة بعررد انتهرراء  (ب 
 .االنتخابات بيومين على األكثر وحتى لو لم يضعها بنفسه

ال يسررمح ألي مرشررح فرري اليرروم المخصررص لالقترررا  الترررويج سررواء شررفهياش أو عررن طريررق  (ج 
بيةك على بعد يقل عن عشررين مترراَ مرن مكران االقتررا ك ويجرب علرى  حدى المواد االنتخا

أعضاء لجنة االنتخابات المركزية أو من ينتدبونهم  زالة أي  عالنات توجرد علرى بعرد يقرل 
 .عن عشرين متراش من مكان االقترا  وذلك في اليوم المخصص لالقترا 

 (9)المادة 

االنتخابية بأي طريقة من الطرق قبل موافقة لجنة ال يسمح ألي طالب بالبدء في الترويج لحملته 
االنتخابات المركزية على ترشيحهك كما ال يسمح ألي مرشرح أن يرذكر عرن طريرق مرواد حملتره 

 .االنتخابية أو بأي وسيلة أخرى أي امتيازات أو ألقاب أو مؤهالت تتوافر لديه
 (20)المادة 

فوريرراش بإيقرراف الحملررة اإلعالنيررة ألي مررن  يمكررن للجنررة االنتخابررات المركزيررة أن تصرردر قررراراش  (أ 
المرشحين  ذا تبين لهرا أن أي مرادة مرن مرواد حملتره االنتخابيرة تتضرمن بشركل كلري أو جزئري 
معلومات كاذبة أو مضللة تتنرافى وأحكرام هرذه األسرس أو غيرهرا مرن القررارات الصرادرة عرن 

من ( 1)و( 1)ت في المادتين لجنة االنتخابات المركزية أو غير مطابقة للمواصفات التي ورد

 .هذه األسس
ال يسررمح ألي مرشررح أن يرردعي عررن طريررق مررواد حملترره االنتخابيررة أو شررفهياش بأنرره قررد تمررت  (ب 

 .المصادقة على ترشيحه من شخص معين أو من جهة معينة أو أنه مدعوم منها
 أي  كل مرشح مسؤول عن متابعة جميع مراحل حملته االنتخابية وعليه تحمل نتائج مخالفة (ج 

 .مادة من مواد هذه األسس أو القرارات الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية (د 
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 الفصــل الخـــامس
 اإلجراءات والتصويت

 (22)المادة 

تجري االنتخابرات لعضروية المجلرس فري يروم واحردك وتكرون االنتخابرات قانونيرة مهمرا بلر  عردد 
 .التاسعة صباحاش وتنتهي في الساعة الخامسة مساءش المقترعينك وتبدأ عملية االقترا  من الساعة 

 (21)المادة 

تررزود وحرردة القبررول والتسررجيل فرري الجامعررة لجنررة االنتخابررات المركزيررة بقائمررة تتضررمن أسررماء  
معهد الجامعة وقائمة بأسماء طلبة الدراسات  كليات أومعهد من  كلية أوالطلبة المسجلين في كل 
اء الطلبة الوافدينك ويحق لكل طالب في الجامعرة ورد اسرمه فري هرذه العليا والدبلوم وقائمة بأسم

 .القوائم اإلدالء بصوته لصالح مرشح واحد فقط من دائرته االنتخابية أو كليته أو معهده
 (23)المادة 

ك ويرتم تحديرد  (أ  تكون مراكز االقترا  مفتوحرة مرن السراعة التاسرعة ولغايرة السراعة الخامسرة مسراءش
تخابات وانتهائها حسب توقيت ساعات أعضاء لجنة االقتررا  الرذين يرتم ضربط وقت بدء هذه االن

 .ساعاتهم في الوقت نفسه في اليوم المخصص لالنتخابات
يمنع المشرفون على عملية االقترا  من الترويج لمرشح ما أو  بداء الرأي حول أي مرشح طيلة  (ب 

 .سير عملية االقترا 
 .سم أو التي تحمل االسم األخير للمرشحتهمل كل ورقة اقترا  تحمل أكثر من ا (ج 
يجوز لكل مرشح أن يعين مندوباش واحداش لمراقبة عملية االقترا  وفرز األصوات وال يجوز لهرذا  (د 

 .المندوب أن يتدخل أثناء عملية االقترا  أو الفرزك أو أن يتجول بين مراكز االقترا 
 (24)المادة   

ألصروات وفري حرال تعرادل طرالبين أو أكثرر للفروز يفوز المرشحون لعضروية المجلرس بأغلبيرة ا 
بالمقعد األخير لكلية  أو معهد أو دائرة انتخابية ما تجري القرعرة لتحديرد الفرائز مرن برين هرؤالء 

 .الطلبة بحضورهم جميعاش 
 (25)المادة 

 .ال يسمح ألي طالب باالقترا  دون  براز الهوية الجامعية أو أي وثيقة  ثبات رسمية أخرى (أ 
 .لمنتخب أن يقتر  لمرشح واحد من كليته أو معهده أو دائرته االنتخابيةيجوز ل (ب 
على كل طالب يرغب في التصويت أن يبررز هويتره الجامعيرة أو وثيقرة  ثبرات شخصرية رسرمية  (ج 

أمام أحد المسؤولين عن االقترا  في المركز المخصص له ويقروم هرذا المسرؤول بوضرع عالمرة 
 .يل الرئيسية لهذا االقترا  ومن ثم يسلمه ورقة االقترا بجانب اسم الطالب في قائمة التسج

 (26)المادة 

تكون لجنة االنتخابرات المركزيرة مسرؤولة عرن توزيرع صرناديق االقتررا  واألقفرال وغيرهرا مرن 
المواد المطلوبة فري جميرع أمراكن االقتررا  حيرع يرتم توزيرع هرذه المرواد بالطريقرة التري تحرددها 

ناديق أثنرراء االقترررا  ويحررتفظ عميررد شررؤون الطلبررة بالمفرراتيح لحررين وال يجرروز فررتح الصرر اللجنررةك
 .االنتهاء من عملية االقترا 

 (27)المادة 

يوضع كل مركرز مرن مراكرز االقتررا  تحرت  شرراف لجران اقتررا  وفررز فرعيرة يشركلها عميرد 
 .مد راء المعاهد المعنيون حسب األصول الكليات أوشؤون الطلبة أو عمداء 

 (28)المادة 

تجررري عمليررة فرررز األصرروات فرري مراكررز االقترررا  فرري يرروم االقترررا  تحررت  شررراف لجنررة  (أ 
االنتخابات المركزية وفقراش ألحكرام هرذه األسرس بحضرور المرشرحين أو منردوبيهم وال يجروز 

 .للمرشحين أو مندوبيهم المشاركة في عملية الفرز
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فرعيرة وتوضرع جميرع عند  جراء عمليرة الفررز يرتم فرتح الصرندوق مرن قبرل رئريس اللجنرة ال (ب 
أوراق االقترا  على طاولة واحردة ويقروم أعضراء اللجنرة الفرعيرة بعردها ومطابقتهرا بأعرداد 

 .المقترعين
في حال حدوع زيادة أو نقصان في عدد أوراق االقترا  يحال األمرر  لرى اللجنرة المركزيرة  (ج 

 .للبت فيه ويكون قرارها قطعياش 
شررخاص غيررر المعنيررين فرري قاعررة االقترررا  ال يسررمح فرري أي حررال مررن األحرروال بوجررود األ (د 

 .والفرز
 .المكتوب على ورقة االقترا  ما لم يحدع لبساش وفي هذه الحالة تلغى الورقة االسميعتمد  (ه 

يدون محضر بنتائج االقترا  والفرز ويوقع عليره أعضراء اللجنرة الفرعيرة ويرفرع للجنرة  - و
 .المركزية

 (29)المادة 

االنتخابرات فرإن عليره التقردم بالتمراس  لرى لجنرة االنتخابرات   ذا تقدم أي مرشح بطعرن فري نتيجرة
 .المركزية خالل يومين من تاريخ  عالن النتائج وللجنة البت في ذلك ويكون قرارها قطعياش 

 
 
 (10)المادة 

ترفع لجنة االنتخاب المركزيرة تقريرراش  لرى رئريس الجامعرة يتضرمن النترائج النهائيرة  (أ 
 .التي أسفرت عنها االنتخابات

يقوم رئيس الجامعة بالتصديق على هرذه النترائج خرالل ثالثرة أيرام مرن تراريخ تسرلمه  (ب 
 .القرار

يررؤدي األشررخاص الررذين فررازوا باالنتخابررات اليمررين فرري أول اجتمررا  لهررم مررع رئرريس  (ج 
 .الجامعة لهذه الغاية

 : يتولى أعضاء المجلس مسؤولياتهم بعد تأدية اليمين بالصيغة التالية (د 
م أن أكمممون مخلصممماً ي والممموطن والملمممك وأن أقممموم بالواجبمممات أقسمممم بممماي العظمممي)

الموكولممة إلممي علممى أكمممل وجممه وأن أحممافظ علممى األنظمممة والتعليمممات الصممادرة عممن 
 .(الجامعة

 (12)المادة   

مرن عميرد تنسريب يتم  جرراء أي تعرديل علرى هرذه األسرس بقررار مرن رئريس الجامعرة بنراء علرى 
 .شؤون الطلبة

 (11)المادة 

جنة االنتخاب المركزية في اإلشكاالت التي تنتج عرن تطبيرق هرذه األسرس ويكرون قرارهرا تبت ل
 .قطعياش 
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 (2)المادة 

 .ويعمل بها من تاريخه "تعليمات األندية الطالبية في جامعة آل البيت"تسمى هذه التعليمات 
 (1)المادة 

ات المعراني المخصصرة لهرا أدنراه مرا لرم تردل يكون للكلمات التالية حيثمرا وردت فري هرذه التعليمر
 .القرينة على عكس ذلك

 .جامعة آل البيت : الجامعة 
 .رئيس الجامعة : الرئيس 
 .عميد شؤون الطلبة : العميد 
 .األندية الطالبية التي تؤسس وفق أحكام هذه التعليمات : األندية 

 (3)المادة 

أسيس أندية علمية وثقافية واجتماعية وأدبية وفنية على ت الموافقةللرئيس بناء على تنسيب العميد 
وتطوعية وذلك لدعم هوايات الطلبة ونشاطاتهم داخرل الحررم الجرامعي وخارجره وتترولى عمرادة 

 .على هذه األندية اإلشرافشؤون الطلبة 
 (4)المادة 

 : تهدف األندية لتحقيق األهداف التالية
ل الجمراعي برين طلبرة الجامعرة مرن مختلرف تشجيع الميول التطوعية والخدمرة العامرة للعمر .0

 .الجنسيات
 .تعميق الصلة بين النشاطات األكاديمية وغير األكاديمية للطلبة .0
 .تنمية المواهب والهوايات وتشجيعها .2
تنمية االهتمام بالتراع الحضاري في األردن والروطن العربري والعرالم اإلسرالمي والعنايرة  .1

 .بالثقافة المحلية والعالمية
لعمررل األدبرري والثقررافي والفنرري واالجتمرراعي والتطرروعي لمررا فيرره خدمررة الجامعررة تشررجيع ا .1

 .والمجتمع المحلي
 .تفعيل الثقافات المختلفة و يجاد التجانس الذي يحافظ على التعددية في  طار الوحدة .1
التعرف علرى عرادات وقريم وتقاليرد الشرعوب اإلسرالمية وتنميرة الحرس بوجرود األخرر فكرراش  .1

 .وثقافة وتراثاش 
 .تحقيق التفاهم بين الطلبة وخلق الجو االجتماعي و نشاء الصداقات الحقيقية .1

 (5)المادة 

 .ال يجوز لألندية التدخل باألمور السياسية أو الطائفية أو اإلقليمية
 
 
 
 
 
 

 

 تعليمات األندية الطالبية في جامعة آل البيت 
 صادر عن مجلس الجامعة 
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 هيئات األندية واختصاصاتها
 (6)المادة 

 :لي تمارس األندية اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهدافها من خالل ما ي 

 .مستشار النادي· 0

 .الهيئة العامة· 0

 .الهيئة اإلدارية· 2

 (7)المادة 

نسيب مرن ـيتم اختيرار مستشرار للنرادي سرنوياش مرن برين أعضراء الهيئرة التدريسرية فري الجامعرة بتر
 .العميد المختص وموافقة الرئيس

 (8)المادة 

 .عشرين طالباش تتكون الهيئة العامة من جميع األعضاء على أن ال يقل عددهم عن  .0
عند تأسيس النادي ألول مرة تتولقى عمادة شؤون الطلبة جميرع  جرراءات تسرجيل جميرع أعضراء  .0

 .الهيئة العامة واتخاذ ما يتطلب الهيئة اإلدارية من أعمال  لى أن يتم تشغيلها
 :التاليةتمارس الهيئة العامة االختصاصات  .2

 .الهيئة اإلدارية من بين أعضائها انتخاب 0

 .التقرير السنوي المالي واإلداري الذي تقدمه الهيئة اإلدارية و قراره قشةمنا 0

 .خطة العمل السنوي  قرار 2

 .الفعالة في نشاطات النادي من خالل اللجان المختصة المشاركة 1

 (9)المادة 

وسربعة أعضراء تنتخربهم  1تتكون الهيئة اإلدارية في كرل نراد مرن المستشرار المعرين وفرق المرادة 

ئة العامة بطريقة االقترا  السري في النصف الثاني من شهر تشرين األول من كل عام وفق الهي
ترتيبات تعدها عمادة شؤون الطلبةك ويشترط لقانونية هذه االنتخابات أن يمارس عملية االقترا  

ك علررى األقررل مررن مجمررو  الهيئررة العامررة  ذ لررم يكتمررل النصرراب القررانوني تؤجررل (%0 +11)

 .لليوم التالي وتصبح بعدها قانونية مهما بل  النصاباالنتخابات 
 
 (20)المادة 

 : يشترط في الطالب الذي يرشح نفسه لعضوية الهيئة اإلدارية ألي ناد  

 .%11أن ال يقل معدله التراكمي عن  .0

 .أن يكون قد أمضى في الجامعة فصلين على األقل .0
 .أن يبقى على تخرجه في الجامعة فصالن دراسيان .2
 .تكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية من درجة  نذار أول فما فوقأن ال  .1

  (:22)المادة 

تنتخررب الهيئررة اإلداريررة مررن بررين أعضررائها فرري أول اجتمررا  لرررئيس النررادي وأمررين للسررر وأمررين 
 .للصندوقك وتوز  االختصاصات اإلدارية األخرى على أعضائها بطريقة االقترا 

 (:21)المادة 

اإلدارية لكل ناد شؤونه اإلدارية والمالية والتنظيميرة ويردخل ضرمن اختصاصراتها تتولقى الهيئة  
 :التاليةتعريف األمور 

 .اتخاذ القرارات الالزمة لتحقيق أهداف النادي .0
  عداد الميزانية الخاصة بالنادي .0
تشرركيل اللجرران الطالبيررة للنشرراطات المختلفررة مررن أعضرراء الهيئررة العامررة واإلشررراف علررى  .2

 .أعمالها
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قديم خطة سنوية  لى الهيئة العامة تتضمن النشاطات التي تنوي القيرام بهرا والمسرتلزمات ت .1
 .المالية لتنفيذها

 .تقديم التقرير المالي واإلداري السنوي  لى الهيئة اإلدارية .1
 .تنفيذ قرارات الهيئة العامة .1
برات النظر في طلبرات االنضرمام  لرى النراديك والبرت فيهراك وفري حالرة رفرض أي مرن الطل .1

يحق استئناف قرار الهيئة اإلدارية  لرى العميرد خرالل مردة أسربو  مرن تراريخ تبلير  القررار 
 .للطالب

 .قبول استقالة أعضاء الهيئة اإلدارية والهيئة العامة .1
  .اإلشراف على اجتماعات الهيئة العامة .1

 (23)المادة 

حسرب اختصاصرهك كمرا يترولى يتولى أعضاء الهيئة اإلدارية القيام بالمهام التي تخول  ليهم كل  
رئيس النادي تمثيل ناديه أمام المراجع الجامعية المختصة واإلشراف على أي انتخابات يجريهرا 

 .النادي والتنسيق بين الكلية المعنية وعمادة شؤون الطلبة
 
 
 

 تنظيم أعمال النادي
 (24)المادة 

دة مرن تراريخ أخرر انتخابرات مدة عضوية الهيئة اإلدارية ومرا يتفرر  عنهرا مرن اللجران سرنة واحر
 .تجري بعدها انتخابات جديدة

 (25)المادة 

 :التاليتينتزول العضوية في الحالتين 
 .الخطية الستقالةا .0
 فقدان أحد شروط العضوية  .0

 (26)المادة 

تعتبر اجتماعات الهيئة اإلدارية قانونية  ذا حضرها رئيس النادي وكان عدد األعضاء يزيد عن 

القرررارات بأغلبيررة أصرروات الحاضرررينك وفرري حالررة تسرراوي األصرروات  ك وتصرردر0+ النصررف 

 .يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس
 (27)المادة 

 .يجوز لنائب الرئيس ترؤس جلسة الهيئة اإلدارية في حالة غياب رئيس النادي 
 (28)المادة 

ة جرردول لرررئيس النررادي وأمررين السررر حررق دعرروة الهيئررة اإلداريررة لالجتمررا  ويرسررل مررع الرردعو
 .األعمال

 (29)المادة 

تسقط العضوية من الهيئرة اإلداريرة  ذا تخلرف العضرو عرن حضرور جلسرات الهيئرة ثرالع مررات 
 .متتالية أو خمس مرات متقطعة دون عذر تقبله الهيئة
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 (10)المادة 

 ذا خال منصب عضو من أعضاء الهيئة اإلدارية ألي سربب كران يحرل محلره الطالرب الرذي يليره 
الترتيب في عدد األصوات في آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة وفي حالة تعذر ذلك تقروم في 

 .الهيئة اإلدارية باختيار عضو للمنصب الجديد بموافقة عمادة شؤون الطلبة
 (12)المادة 

 ذا خال منصب الرئيس ألي سبب كان يعين رئيس الجامعة رئيساش للنادي بناء على تنسيب عميد 
 .لبةشؤون الط

 (11)المادة 

 .تبل  الهيئة العامة والهيئة اإلدارية قراراتها للعميد في موعد أقصاه ثالثة أيام من تاريخ الجلسة
 (13)المادة 

تجتمع الهيئة العامة مرة كل عام ويجوز دعوتها الجتماعات غير عادية بقرار من رئيس النادي 
 .العامة أو بناء على طلب ما يزيد على نصف عدد أعضاء الهيئة

 (14)المادة 

يكون اجتما  الهيئة العامة قانونيراش  ذا حضرره نصرف عردد أعضراء الهيئرة العامرة و ذا لرم يكتمرل 
 .النصاب يؤجل االجتما  لمدة أسبو  ويعتبر بعد ذلك قانونياش مهما بل  عدد الحضور

 

 ةـــمالية األندي
 (15)المادة 

معي وتنتهري بنهايتره وفرق ميزانيرة معتمردة مرن عمررادة تبردأ السرنة الماليرة لألنديرة ببردء العرام الجررا
 .شؤون الطلبة

 (16)المادة 

تود  أموال األندية باسمها في أي بنك في الحرم الجامعي وتسحب بتوقيع رئريس النرادي وأمرين 
 .الصندوق مجتمعين معاش 

 (17)المادة 

 .يجري صرف أموال النادي بقرار من الهيئة اإلدارية في اجتما  قانوني 
 (18)المادة 

تساهم العمادة في تغطية بعض نفقات األندية وفقاش لموازنة عمادة شؤون الطلبة السرنوية شرريطة 
 .أن تكون موثقة في ميزانية النادي

 (19)المادة 

  :منتتكون  يرادات األندية  

 .اشتراكات األعضاء· 0

 .مساهمة العمادة في دعم نشاطات النادي· 0

 .وم بها النادي وتوافق عليه عمادة شؤون الطلبةريع النشاطات التي يق· 2

 .أية  يرادات أخرى يوافق عليها العميد· 1

 (:30)المادة 

يتم تدقيق األمور المالية الخاصة باألندية من قبل محاسب تنتدبه الدائرة المالية في الجامعة لهذا  
 .الغرض بناء على طلب عميد شؤون الطلبة
 ةــام عامــأحك

 (32)المادة 

للعميررد أن يفرروض صررالحياته المبينررة فرري هررذه التعليمررات كررال أو بعضرراش منهررا  لررى أحررد نوابرره أو 
 .مساعديه

 



                                                                                
  دليل الطالب                      

 
 

 - 49 - 

 (31)المادة 

ال يحل النادي  ال بقرار من الرئيس بناء على تنسريب مرن العميرد وفري هرذه الحالرة ترؤول أمروال 
  .النادي وموجوداته  لى العمادة

 (33)المادة 

 .الحاالت التي لم يرد عليها نص بهذه التعليماتلرئيس الجامعة البت في 
 
 (24)المادة 

 .لرئيس الجامعة أن يصدر القرارات التنفيذية واإلجرائية التي يراها ضرورية ألحكام هذه المادة
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عة آل البيت ويعمل بها اعتبارا تسمى هذه التعليمات تعليمات السكن الداخلي للطلبة في جام(: 7)المادة 
 .م1/9/1994من 

يكون للعبارات واأللفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم  (:3)المادة
 .تدل القرنية على غير ذلك

 المملكة
 الجامعة
 الرئيس

 مجلس الجامعة
 السكن
 الطالب
 المشرف

 ولي أمر الطالب

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 .لمملكة األردنية الهاشميةا
 .جامعة آل البيت

 .رئيس جامعة آل البيت
 مجلس جامعة آل البيت

 .المنازل التي تخصصها الجامعة لسكن الطلبة
 .الطالب أو الطالبةك ولفظة الطلبة تعني الطالب والطالبات

 .المشرف على سكن الطالب أو المشرفة على سكن الطالبات
عتمده الجامعة أو الجهة الممولة الشخص الذي يسميه الطالب وت

 .أو سفارة الدولة التي ينتمي  ليها الطالب بجنسيته
 

 :يتم قبول الطلبة في السكن الداخلي لجامعة آل البيت وفق الشروط واإلجراءات التالية (:2)المادة 
 .أن يكون الطالب مقبوال في الجامعة ومنتظما بالدراسة فيها (أ 
 .أن يكون حسن السيرة والسلوك (ب 
أن تتوافر األماكن الشاغرة في السكن وفق األولويات التي تحددها عمادة شؤون  (ج 

 .الطلبة

أن يكون الطالب الئقا صحيا وخاليا من األمراض السارية بموجب شهادة من طبيب  (د 
 .الجامعة حسب نموذج يوضع لهذا الغرض

شؤون أن يمأل الطالب نموذج طلب االلتحاق بالسكن في الوقت الذي تحدده عمادة  (ه 
 .الطلبة

أن يسدد الطالب رسوم السكن الفصلية التي تقررها الجامعة بما في ذلك رسم التأمين  (و 
الخاص بالسكن وذلك في بداية الفصلك أو يدفع تأمينات مقداره أجرة شهر واحد ريثما 

 .يتمكن من دفع الرسوم خالل الشهر األول
لقرارات المعمول بها في أن يوقع الطالب تعهدا بالتقيد باألنظمة والتعليمات وا (ز 

 .الجامعة
 :يتم تجديد  قامة الطالب في السكن وفق الشروط واإلجراءات التالية (:4)المادة 

تعبئة نموذج تجديد السكن لدى عمادة شؤون الطلبة وتقديمه  لى المشرف خالل  . أ
 .األسبو  األخير من كل فصل دراسي

 .موافقة عميد شؤون الطلبة على التجديد . ب
م السكن في موعد أقصاه شهر من بداية الفصل الدراسي و  ال اعتبر فاقدا دفع رسو .ج

 .لحقه في السكن

 تعليمات السكن الداخلي للطلبة في الجامعة
 المعمول به في جامعة آل البيت من نظام منازل الطلبة( 74)صادر بمقتضى المادة 

 7/9/7994تاريخ  71/1/5631صادرة عن رئيس الجامعة بموجب قرار رقم 
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 :يتقيد الطالب المقيم في السكن بما يلي(: 5)المادة 
 . الهدوء في السكن .أ 
 .التنظيف اليومي لغرفته وحسن ترتيبها .ب 
 .المحافظة على أثاع السكن ونظافته .ج 

 .لها دون  ذن مسبقالمحافظة على أدوات زمالئه وعدم استعما .د 
 .المبيت في المكان المخصص له وال يسمح بتغييره  ال بإذن من المشرف .ه 
عدم السماط لألصدقاء واألقارب أو أي كان من خارج السكن بالمبيت في السكن أو  .و 

 .البقاء فيه بعد الموعد المحدد للزيارة
 .حظر التجول خارج أقسام المنامة بمالبس النوم .ز 
فة والقهوة والشاي في المكان المخصص لها ويمنع ذلك في غرف تجهيز الوجبات الخفي .ط 

 .النوم
 .حظر  دخال المشروبات الروحية .ط 
 .حظر تداول الكتب والنشرات والمجالت المنوعة .ي 
 .حظر  عداد المنشورات المخلة با داب واألمن أو المشاركة في المظاهرات .ك 
يتم ذلك في األماكن عدم استعمال السخانات ومكاوي المالبس داخل غرف النومك و .ل 

 .المخصصة لهذا الغرض
المحافظة على الحاجيات الثمينة أو  يداعها في صندوق األمانات لدى مشرف السكن  .م 

 .وال تكون  دارة السكن مسؤولة عن فقدان الحاجيات التي ال تود  في صندوق األمانات
 .يطلبهااستعمال الهاتف للضرورة فقط ويكون الطالب مسؤوال عن المكالمات التي  .ن 
يكون استقبال الزائرين في قاعات االستقبال فقط ضمن المواعيد التي تحددها عمادة  .س 

 .شؤون الطلبة
 
 

تتولى عمادة شؤون الطلبة تنظيم محاضرات تثقيفية صحية خاصة فيما يتعلق باإلسعافات  -أ (:6)المادة 
 .األولية

ضية والطارئة و بالغ على المشرفة اتخاذ اإلجراءات المناسبة في الحاالت المر -ب
 .المعنيين بذلك

 .على المشرفة اتخاذ الالزم من أجل المحافظة على السكن -ج
 :يسمح للطالب بالمبيت خارج السكن وفق الشروط واإلجراءات التالية (:1)المادة 

ملء النموذج الخاص بالمبيت خارج السكن في عطلة نهاية األسبو  وأيام العطل  .أ 
فقط عند األقارب الوارد أسماؤهم في اإلقرار الذي وافق عليه  الرسمية ويسمح بالمبيت

 .ولي أمر الطالب
عدم السماط بالمبيت خارج السكن خالل أيام األسبو  وفي الحاالت االضطرارية يأخذ  .ب 

 .الطالب موافقة خطية من مشرف السكن
 .العودة  لى السكن في الموعد الذي يحدده المشرف .ج 
رف عند االشتراك في الرحالت التي تنظمها الجامعة الحصول على  ذن خطي من المش .د 

 .على أن يتم ذلك قبل بدء الرحلة بأربع وعشرين ساعة على األقل
 .عدم السماط بالسفر خارج المملكة دون  ذن مسبق من ولي أمر الطالب .ه 

لطلبة يحدد رئيس الجامعة باالستناد  لى التقويم الجامعيك وبتنسيب من عمادة شؤون ا -أ (:1)المادة 
 .بداية كل فصل دراسي ونهايته ألغراض مواعيد  شغال السكن و خالئه

يسمح للطلبة الراغبين في اإلقامة في السكن لفصل دراسي واحد البقاء فيه لمدة ( 1) -ب
 .أربعة شهور وتستوفى منهم الرسوم على هذا األساس
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لثاني البقاء فيه يسمح للطلبة الراغبين في اإلقامة في السكن للفصلين األول وا( 3)
 .لمدة ثمانية شهور وتستوفى منهم الرسوم على هذا األساس

يسمح للطلبة الراغبين في اإلقامة في السكن للفصلين األول والثاني والصيفي ( 3)
 .البقاء فيه لمدة عشرة شهور وتستوفى منهم الرسوم على هذا األساس

األولى من بداية الفصل كما حدد في  ذا قبل الطالب في السكن خالل األسابيع األربعة  -ج
من هذه المادة تستوفى منه الرسوم عن الفصل كامال أما  ذا قبل بعد ذلك ( أ)البند 

 .تستوفى منه رسوم تتناسب مع المدة المتبقية من ذلك الفصل
من   ن مخالفة الطالب المقيم في السكن لتعليمات السكن الداخلي تعرضه لواحدة أو أكثر -أ (:9)المادة 

 :العقوبات التالية
 .التنبيه الخطي والشفوي -1
 .اإلنذار بدرجاته األول والثاني والنهائي -2
 .الحرمان من ممارسة نشاطات السكن لفترة محددة -3
 .التغريم بما ال يقل عن مثلي الثمن للشيء المتلف -4
 .الفصل من السكن لمدة فصل دراسي واحد -5
 .الفصل من السكن نهائيا -6

 .مدير المنزل عقوبة التنبيهيوقع المشرف أو . 1 -ب
 .من هذه المادة( أ)من البند ( 2ك 1)يوقع عميد شؤون الطلبة العقوبتين . 2
من هذه المادة بناء ( أ)الواردة في البند ( 4ك 3ك 2)يوقع رئيس الجامعة العقوبات . 3

 .عميد شؤون الطلبة بعلى تنسي
من هذه المادة بناء ( أ)ند الواردة في الب( 6ك 5)يوقع رئيس الجامعة العقوبات . 4

على تنسيب لجنة التحقيق التي يتم تشكيلها لهذه الغاية بعد  عالمه بالمخالفة عن 
 .طريق عميد شؤون الطلبة

 .تحدد الجهة المخصصة رسوم وأجور السكن الداخلي -أ (:73)المادة 
الل شهر ويتم  عادته للطالب خ( دينارا 25)تكون قيمة رسم التأمين الخاص بالسكن  -ب

 .من تخرجه أو تركه للسكن بعد الحصول على براءة ذمة من عمادة شؤون الطلبة
من الرسوم % 25 ذا انسحب الطالب خالل الشهر األول من الفصل الدراسي ترد له  -ج

 .وال تعاد الرسوم لمن يترك السكن بعد ذلك
ل ليله من من كل طالب يرغب في المبيت عن ك( فلس 835)تستوفي الجامعة مبل   -د

 (.8)أيام العطل بين الفصول الدراسية التي لم يرد ذكرها في المادة 
 .رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات (:77)المادة 
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ويعمرل بهرا مرن ( فري جامعرة آل البيرتتعليمرات الررحالت الطالبيرة )تسمى هذه التعليمرات  (:7)المادة 
 .تاريخه

يكرون للكلمررات والعبررارات التاليررة المعرراني المخصصررة لهررا أدنرراه  ال  ذا دلررت القرينررة علررى  (:3)المادة 
 :خالف ذلك
 جامعة آل البيت: الجامعة
 رئيس جامعة آل البيت: الرئيس
 مجلس جامعة آل البيت: المجلس
 كلية المعنيعميد ال/ عميد شؤون الطلبة: العميد
 الرحلة التي تقوم بها أو تشرف عليها الجامعة: الرحلة

 رحالت حج وعمرة( جرحالت عامةك ( رحالت علميةك ب( أ: ثالث أنواعالرحالت  (:2)مادة 
وهي رحلة ذات هدف تعليمي خاصك يشترك فيها مجموعة من الطلبة : الرحلة العلمية.  أ

 .ردن أو خارجهك بشروط ُمعينةعلى مستوى الكلية أو الجامعةك داخل األ
وهي رحلة للترفيهك أو الزيارةك أو السياحةك يشترك فيها مجموعة مرن : الرحلة العامة. ب

 .الطلبة على مستوى الكلية أو الجامعةك داخل األردن أو خارجهك بشروط معينة
 : رحلة الحج والعمرة. ج

مادة فقه العبادات والسريرة  الرحلة العلمية التي تنظمها الجامعة لمجموعة من طلبة. 1
 . النبوية في كلية الشريعة

 .رحلة العمرة الطوعية التي تنظمها الكليات األخرى لطلبة الجامعة. 2
ترتم الرحلرة العلميررة داخرل األردن بطلرب مررن رئريس القسرم األكرراديمي وبتنسريب مررن  .أ (: 4)المادة 

 .عميد الكلية المعني وموافقة الرئيس
عامة داخل األردن بطلب مرن أحرد األنديرة الطالبيرة أو غيرهرا بتوصرية تتم الرحلة ال .ب

 .من عميد شؤون الطلبة وموافقة الرئيس
تررتم الرحلررة العلميررة  لررى خررارج األردن بطلررب مررن عميررد الكليررة المختصررة وموافقررة  .ج

 .الرئيس
 .تتم الرحلة العامة  لى خارج األردن بطلب من عميد شؤون الطلبة وموافقة الرئيس .د
ترتم رحلررة الحررج أو العمررة بطلررب مررن عميرد كليررة الشررريعة أو عميرد الكليررة المعنرريك  .ه

بموجب كتاب رسمي يتضمن كشرفاش بأسرماء المشرتركين فيهرا وموافقرة الررئيس علرى 
 .الرحلة

تزويررد دائرررة  –يتررولى عميررد الكليررة أو عميررد شررؤون الطلبررة حسررب مقتضررى الحررال . أ (:5)المادة 
 .ة العلمية أو العامة قبل موعدها بأسبو  على األقلالخدمات بخطة الرحل

تتولى دائرة الخدمات توفير وسيلة النقل المطلوبة في الزمان والمكان المحددين فري  .ب
 .الطلب

 ذا تعذر توفير وسيلة النقل المطلوبة ألي سبب يترولى مردير الخردمات  برالغ العميرد  .ج
 .لى األقلالمعني بذلك قبل موعد الرحلة بأربعة أيام ع

 
 

 تعليمات الرحالت الطالبية في جامعة آل البيت
 م7/0/2102تاريخ ( 8/2102/2102)الصادرة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 
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 :يقدم طلب الرحلة على نموذج خاص ويتضمن هذا النموذج على (:6)المادة 
 .نو  الرحلة .أ
 .مدة الرحلة .ب
 .جهة الرحلة وبرنامجها المقترط .ج
 .الحد األقصى للمشتركين فيها .د
 .التكاليف التقديرية للرحلة ومقدار مساهمة الطالب .هـ
 .اسم المشرف على الرحلة .و

 يكون لكل رحلة مشرف واحد على األقل يتولى مسؤولية     .أ (:1) المادة
 .اإلشراف على الرحلة يعينه العميد المختص                 
 .  يشرف على الرحالت العلمية أحد أساتذة المساق.  ب             
أحرد أسرتاذة كليرة )نيراشك يشرف على رحلة الحج أو العمرةك رئيسا للبعثة بصفته مرشداش دي.  ج             

وتراعررى األولويررة فرري تسررميتهك ويشررارك فرري اإلشررراف علررى رحلررة الحررج أو ( الشررريعة
العمرة أحد موظفي كليرة الشرريعة أو الكليرة المعنيرة أو مرن يختراره الررئيسن علرى أن ال 

 .يتجاوز عدد المشرفين على الرحلة بموجب هذه الفقرة عن اثنين
 :األمور التاليةيتولى المشرف  (:1)المادة 

 .اإلعداد المسبق للرحلة .أ
 . صدار التعليمات الخاصة للرحلة .ب
 .وضع البرنامج العام للرحلة واإلشراف على تنفيذه .ج
 .مراقبة الشؤون اإلدارية والمالية للرحلة .د
 .تقديم التقارير الالزمة للعميد المختص حسب طبيعة الرحلة .هـ
 
 

من هذه التعليمات يحدد عدد المشرفين اإلداريين حسرب ( 7)رد في المادة مع مراعاة ما و (:9)المادة 
 :ما يلي

الرررحالت العامررة داخررل األردن مشرررف  داري واحررد أو أكثررر حسررب عرردد الطلبررة  .أ
 .المشتركين في الرحلة

 .مشتركاش  21للرحالت خارج األردن مشرف  داري لكل  .ب
ت حسررب نررو  الرحلررةك ويكررون الحررد األقصررى لهررذه تسرراهم الجامعررة فرري نفقررات الرررحال (:73)المادة 

 :المساهمة حسب الجدول التالي
رحلة علمية ليروم واحرد ال تسرتدعي المبيرت نفقرات الترنقالت أو تقرديم وسريلة النقرل مرن . 1

 .الجامعة
 .رحلة علمية ألكثر من يوم. 2
 .رحلة عامة ليوم واحد أو أكثر. 3
أو تقديم وسيلة النقل من الجامعة ونصف نفقات  نفقات التنقالت: رحلة الحج أو العمرة. 4

 .المبيت أو اإلقامة
على المشتركين في الرحلة التقيد التام بالتعليمات الخطيرة والشرفوية التري يصردرها العميرد  (:77)المادة 

والمشرف على الرحلةك وكل من يخالفها يعرض نفسه  لى العقوبات التأديبيرة الرواردة فري 
 .نظام تأديب الطلبة

على الطالبات المشتركات في رحالت تستدعي المبيرت أن يقردمَن للعميرد المعنري أو عميرد  (:73)المادة 
شؤون الطلبة  ذناش خطياش من أولياء أمورهن بالسماط لهن باالشتراك في الرحلة وال يجروز 

 .اإلنابة
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رم الجرامعي يكرون الرحالت امتداد لحياة الطلبةك وكل ما هرو ممنرو  ومحظرور داخرل الحر (:72)المادة 
 .ممنوعاش أو محظوراش خالل النشاطات المنظمة في الرحلة

يجوز للرئيس بتنسيب من عميد شؤون الطلبة السرماط لطلبرة الجامعرة المتفروقين وأعضراء  (:74)المادة 
الفرررق الرياضررية والفنيررة فرري الجامعررة المشرراركة فرري النرردوات والمررؤتمرات والمعسرركرات 

م رحالت رسمية داخل األردن وخارجه وفق شروط خاصة يقرهرا المحلية والدولية وتنظي
 .الرئيس

يتم وضع أسس تقر من مجلس الجامعة الختيار المشرف اإلداري لرحلرة الحرج أو العمررة  (:75)المادة 
فرري كليررة الشررريعة بحيررع تتضررمن هررذه األسررس األولويررة والشررروط الواجررب توفرهررا فرري 

 .ةالمرافق اإلداري لرحلة الحج أو العمر
في حال عدم توفر من تنطبق عليه أسس  اختيار المشرف اإلداري لرحلة الحج أو العمرة  (:76)المادة 

 .في كلية الشريعة فيتم مخاطبة رئيس الجامعة ليختار من يراه مناسبا من موظفي الجامعة
 .الرئيس والعمداء مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات (:71)المادة 
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تسمى هذه التعليمات تعليمات الحوافز التشجيعية للطلبة المتميزين في األنشطة الالمنهجية  (:7)المادة 
 .ويعمل بها اعتباراش من تاريخ صدورها

ة الرياضرية تقدم الجامعة الحوافز التشرجيعية والردعم المرالي للطلبرة المتميرزين فري األنشرط (:3)المادة 
المعتمرردة مررن قبررل االتحرراد الرياضرري ( وتشررمل األلعرراب الرياضررية الجماعيررة والفرديررة)

للجامعررات األردنيررة والهيئررات الرياضررية الرسررمية فرري األردن وكررذلك األنشررطة الثقافيررة 
 .واإلنتاج األدبي( الغناءك الموسيقىك الرسم والفنون التشكيلية)واالجتماعية والفنية وتشمل 

تشرركل لجرران متخصصررة لكررل لعبررة أو نشرراط مررن قبررل عميررد شررؤون الطلبررة الختيررار فرررق  (:2) المادة
الجامعة الرياضية والفنية والثقافية واالجتماعية من طلبة الجامعة بما فيهم قرائمتي التفروق 
الرياضي الفني ويكون عدد الفرق الرياضرية المعتمردة متوافقرا وتعليمرات اللجنرة األولمبيرة 

 .تحادات الرياضية المعنيةاألردنية واال
يجوز منح الطالب المتميز أو الطلبة المتميزين المشاركين في فرق الجامعرة الرياضرية أو  (:4)المادة 

الفنية أو الثقافية أو االجتماعية مكافأة مالية لكرل واحرد فري العرام الدراسري الرذي حقرق فيره 
 : تياإلنجاز أو التفوق ولمرة واحدة في العام الدراسي وفق ا

دينار في حال حصروله أو حصرول فريقره أو فرقتره علرى المركرز األول فري ( 311) - أ
 .البطولة أو النشاط على مستوى الجامعات األردنية أو العربية

دينار في حال حصوله أو حصول فريقه أو فرقته علرى المركرز الثراني فري ( 211)  - ب
 .يةالبطولة أو النشاط على مستوى الجامعات األردنية أو العرب

دينار في حال حصوله أو حصول فريقه أو فرقته على المركرز الثالرع فري ( 111)  - ت
 .البطولة أو النشاط على مستوى الجامعات األردنية أو العربية

وترصد هذه المكافآت في حساب الطالب لدى الدائرة المالية لغايات الرسوم الجامعيةك وال 
فيداش من منحة أو بعثة من جهة أخرى ومسددا الطالبة مست/ تصرف نقداش  ال  ذا كان الطالب

 .للرسوم
 :يشترط في الطالب المستفيد من هذه الحوافز ما يلي (:5)المادة 

التزام الطالرب بتردريبات ومشراركات فررق الجامعرة الداخليرة والخارجيرةك وتعليمرات  - أ
 .مشرف النشاط وفق البرامج المعدة لذلك

ت حصروله علرى الحرافزك ويسرتثنى مرن وقر%( 61)أن ال يقل معدله التراكمي عن   - ب
ذلك الطالب المسرتجد الرذي لرم يكمرل بعرد فصرله الدراسري األول مرن العرام الجرامعي 

 .(1)الذي سجل فيه
أن ال يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية وفرق نظرام تأديرب الطلبرة فري الجامعرة   - ت

 .باستثناء عقوبة التنبيه
أو الحرمران مرن المشراركة فري النشراط  أن ال يكون قد تعرض لعقوبة ومنها الطررد  - ع

 .من الجهات المنظمة

                                                 
 .2/3/2112تاريخ ( 228/2111/2112)تم تعديل البند بقرار مجلس العمداء رقم  (1)

 تعليمات الحوافز التشجيعية للطلبة المتميزين في األنشطة الالمنهجية بالجامعة

 م22/4/2002تاريخ ( 222/2002/2002)صادرة عن مجلس العمداء بقرار رقم 

 من النظام المالي( أ( )29)استناداً إلى المادة 
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يلتزم مشرف النشاط برفع اسم كل طالب تنطبق عليه الشرروط  لرى المردير المعنري   - ج
 .والذي يرفع تنسيبه  لى عميد شؤون الطلبة

 .رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات (:6)المادة 
 .يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات :(1)المادة 
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وزارة الصحة ويمثلها وزير الصحة ويشرار  ليهرا فري هرذه االتفاقيرة برالفريق :  الفريق األول

 . األول 
مثلة برئيس الجامعة ويشار  ليها في هذه االتفاقية برالفريق جامعة آل البيت م:  الفريق الثاني

 . الثاني 
 : المقدمة 

حيع أن الفريق الثاني يرغب بتشغيل المركز الصحي داخل الحرم الجامعي من قبرل 
الفريق األول واالستفادة من الخدمات الطبية والصحية التي يقردمها الفريرق األول مرن خرالل 

ية التابعة له للمشتركين والمنتفعين والطالب لدى الفريق الثراني المستشفيات والمراكز الصح
 : فقد اتفق الفريقان على ما يلي 

 

 (  7) المادة 
 

تعتبر مقدمة هذه االتفاقيرة وأي مالحرق مرفقرة بهرا جرزءاش ال يتجرزأ منهرا وتقررأ معهرا كوحردة 
 . واحدة 

 

 (  3) المادة 
 

دت فري هرذه االتفاقيرة المعراني المخصصرة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثمرا ور
 . لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك 

 

الخدمرررة الطبيرررة وتشرررمل الفحرررص السرررريري والمخبرررري والشرررعاعي والمعالجرررة  :المعالجمممة 
الفيزيائيرررة واالختصاصرررية والعمليرررات الجراحيرررة والررروالدة واألدويرررة واإلقامرررة فررري 

 . لمعالجة المستشفيات وغيرها من احتياجات ا
البطاقة التي يصردرها الفريرق الثراني للمشرتركين والمنتفعرين الترابعين لره  :البطاقة التـأمينية 

 . على أن تكون سارية المفعول 
 

 (  2) المادة 
 

تشررغيل المركررز الصررحي المتواجررد فرري حرررم الفريررق الثرراني مررن قبررل الفريررق األول 
ر جررزء ال يتجررزأ مررن هررذه ين ويعتبرربموجررب ملحررق يصرردر لهررذه الغايررة وموقررع مررن الفررريق

 . االتفاقية
 

 (  4) المادة 
 

حيرع ال يتحمرل (  1) يستثنى من أحكام هذه االتفاقية الحراالت الرواردة برالملحق رقرم 

الفريق الثاني أي نفقرات معالجرة لهرا والتري لرن تقردم مرن قبرل الفريرق األول لمرضرى الفريرق 
 . الثاني  ال مقابل دفع أجور المعالجة مسبقاش 

 

 اتفاقية التأمين الصحي للطلبة 
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 (  5) المادة 
 

يقدم الفريق األول المعالجرة للمشرتركين والمنتفعرين فري المستشرفيات والمراكرز الصرحية  –أ 
التابعة له عند  براز البطاقة التأمينية وللطالب عند  براز الهوية الجامعية مرع الهويرة 

 . الشخصية أو نموذج التحويل 
 

وفرة في المستشفيات والمراكرز الصرحية التابعرة يقوم الفريق األول بتقديم المعالجة المت –ب 
لره وحسررب الدرجرة المسررجلة علررى البطاقرة التأمينيررة أو حسررب الدرجرة المترروفرة لرردى 
الفريق األول للمشتركين والمنتفعرين والطرالب الترابعين للفريرق الثراني وحسرب ا ليرة 

 ( . 2) الواردة في الملحق رقم 
 

 (  6) المادة 
 

 الموحدة الصادرة عن رئاسة الروزراء والمبينرة فري الملحرق رقرم  تعتمد الئحة األجور
عنرررد تسرررعير المعالجرررات التررري أجريرررت لمرضرررى الفريرررق الثررراني مرررن قبرررل المحاسرررب (  3) 

المخررتص للفريررق األول بعررد االنتهرراء مررن المراجعررة ويررتم ترردوين كافررة اإلجررراءات الطبيررة 
مشررتركين والمنتفعررين والطررالب وختمهررا وتررنظم كشرروفات مفصررلة للمعالجررات الترري قرردمت لل

التررابعين للفريررق الثرراني وترفررع للفريررق األول ليقرروم برردوره برفعرره للفريررق الثرراني ليررتم دفعهررا 
 . مباشرة 

 
 ( 1) المادة 

 

يلتزم الفريق الثاني بدفع قيمة المطالبة المالية المرفوعة له والتي يستلمها بأي وسريلة 
مررن ترراريخ اسررتالمها ك وفرري حررال لررم يقررم الفريررق  يرروم(  61) متاحررة مررن الفريررق األول بعررد 

 الثرراني برردفع المطالبررة الماليررة بعررد انقضرراء هررذه المرردة يررتم احتسرراب غرامررة ماليررة عليرره بقيمررة 
من قيمة المطالبة اإلجمالية عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر لحرين السرداد % (  11) 

 . الكامل 
 

 (  1) المادة 
 

ب شرريكات صررادرة عررن الفريررق الثرراني ألمررر مرردير  دارة يررتم دفررع المطالبررات بموجرر
التامين الصحي باإلضافة لوظيفته تبين قيمتها ورقم المطالبة المالية وتاريخ استحقاقها وبيان 
الفروقررات بكترراب رسررمي معررززاش مررع الشرريك وبيرران الفروقررات الناتجررة عررن عمليررات الترردقيق 

 . للفريق الثاني 
 

 ( 9) المادة 
 

األول بالتأكد من هويرة الطالرب الجامعيرة والشخصرية وأحقيتره فري تلقري  يلتزم الفريق
المعالجررة علررى حسرراب الفريررق الثرراني وذلررك بالتنسرريق مررع الفريررق الثرراني ووفررق اإلجررراءات 
والتعليمات والتشريعات المعمول بها لدى الفريرق األول والتري يرتم تزويرد الفريرق الثراني بهرا 

 . من قبل الفريق األول 
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 (  73) ة الماد
 

أي اتصال بين الفريقين أن كران لغايرات طلرب معلومرات ك تقريرر ك موافقرة ك  نرذار ك 
 . خطاب ك أعذار أو تبلي  يكون عن طريق المخاطبات الرسمية أو الفاكس أو الهاتف 

 

 (  77) المادة 
 

 تكررون دفرراتر الفريررق األول وقيررود مطالباترره أساسرراش لمطالبررة الفريررق الثرراني إلثبررات أي
أو مراسررالت بررين الفررريقين متعلقررة بهررذه االتفاقيررة وتعتبررر هررذه الرردفاتر والقيررود بينررة / أمررر 

 . وقاطعة ونهائية بعد سداد هذة المطالبات 
 
 

 (  73) المادة 
 

 : يتم االتصال بين الفريقين على العناوين التالية 
 

 جامعة آل البيت  الفريق الثاني  وزارة الصحة  الفريق االول 

 محافظة المفرق / جامعة آل البيت  العنوان  تال  العلي / التأمين الصحي  نوان الع

 6297111/12 هاتف  (  86)  ب . ص 

 2916 فرعي  16/ 5541934 الهاتف االرضي 

 12/ 6297155 رقم الفاكس 5516483/16 رقم الفاكس 
 

 (  72) المادة 
 

قرديم صرالحاش التصرال الفريرق ا خرر بره  ذا غير احد الفريقين عنوانه فيبقى العنروان ال
 .لحين  شعاره بالعنوان الجديد الذي يجب أن يكون واضحاش 

 

 (  74) المادة 
 

مرردة هررذه االتفاقيررة سررنة كاملررة تبرردأ مررن ترراريخ توقيعهررا وتجرردد تلقائيرراش فرري حررال طلررب 
مالحرق   لغائها من احد الفرريقين وقبرل شرهرين علرى األقرل مرن انتهائهرا ك وللفرريقين  صردار

 . لهذه االتفاقية موقعة من الفريقين وتعتبر جزءاش ال يتجزأ من أحكام هذه االتفاقية 
 

 (  75) المادة 
 

يحررق ألي مررن الفررريقين فسررخ هررذه االتفاقيررة فرري حررال  خررالل الفريررق األخررر بتنفيررذ 
المترتبة عليره بموجرب هرذه االتفاقيرة فري حرال عردم التوصرل  لرى حرل مرن خرالل  تااللتزاما

نة يشكلها وزير الصحة لهذه الغاية من برين أعضرائها منردوب أو أكثرر مرن الفريرق الثراني لج
 . دون أن يؤثر ذلك سلباش على استيفاء أي منهما ألي حق من حقوقه الواردة فيها 
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 (  76) المادة 
فرري حررال نشرروء خررالف أثنرراء تنفيررذ هررذه االتفاقيررة يررتم حلرره وديرراش مررن خررالل اللجنررة 

من هرذه االتفاقيرةك وفري حرال تعرذر حلره مرن خرالل هرذه (  15) عليها في المادة المنصوص 

 . اللجنة يتم اللجوء  لى المحاكم المختصة في المملكة األردنية الهاشمية
 

 ( 71) المادة 
  

في حال تعرذر تنفيرذ أي مرادة مرن مرواد االتفاقيرة أو أي جرزء منهرا بسربب خرارج عرن 
أثير علررى جروهر االتفاقيررة يعتبرر كأنرره لرم يكررن وال يرؤثر علررى  رادة الفرريقين وال يكرون لرره تر

 . صحة باقي المواد 
 

 (  71) المادة 
 

 . وأي مالحقة صادرة بموجبها الغيه  2118/  6/  18تعتبر االتفاقية الموقعة بتاريخ 
 

 ( 79) المادة 
  

ثة صفحات تتكون هذه االتفاقية من تسعة عشر مادة بما فيها هذة المادة وتقع على ثال
  2116/  1/  7بيد كل فريق نسخة ووقعت بتاريخ : وثالثة مالحق ومن نسختين أصليتين 
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 ( 7) الملحق رقم 

 االستثناءات
مراعمماة االسممتثناءات التاليممة فيممما يتعلممق بمعالجممة المشممتركين والمنتفعممين والطلبممة مممن 

 : مراكز وزارة الصحة التأمين الصحي في جامعة آل البيت لدى مستشفيات و
 

 

المعالجررة التجميليررة بكافررة أنواعهررا ومستحضررراتها باسررتثناء مررا ينررتج عررن األمررراض  -1
 . والحوادع والحروق بموافقة الجامعة 

 . العالج الطبيعي والتأهيلي خارج المستشفيات بناء على موافقة الجامعة  -2

ل وزارة الصررحة أو مررن قبرر المطرراعيم بأنواعهررا أال مررا يررتم  قرارهررا كسياسررة وقائيررة -3
 . المعالجة

 ( .العنه ) معالجة العقم وموانع الحمل واإلخصاب والعجز الجنسي  -4

األطررراف الصررناعية مررا لررم تظهررر الحاجررة لهررا نتيجررة حررادع والمفاصررل الصررناعية  -5
 . وكذلك أجهزة خلع الوالدة وأية أجهزة طبية أخرى 

 . موافقة الجامعة أجهزة السمع والنظر والعدسات الخارجية بأنواعها أال ب -6

 . الحوادع القضائية أذا كان المتسبب مجهول مع موافقة الجامعة  -7
 .multi focalتصحيح البصر بالليزر والليزك بجميع الوسائل وعدسة  -8

معالجررة األسررنان مررا عرردا الخلررع والحشرروات الفضررية والحشرروات التجميليررة البيضرراء  -9
اللثررة والعمليرررات الجراحيرررة ومعالجررة القنررروات السررنية بأنواعهرررا ومعالجررة أمرررراض 

 . ألضراس العقل المطمورة وكسور الفكين باستثناء العمليات التجميلية للفكين 

 .عالج حب الشباب والكلف بأنواعه  -11
 .الفحوصات والدراسات الوراثية  -11
 .التشوهات الخلقية  -12
 .حاالت الوالدة للطالبات التابعات للجامعة  -13
تجميليررة غيررر الطبيررة ومعجررون األسررنان الشررامبو والصررابون ومستحضرررات الجلررد ال -14

 .وأي مواد ال تندرج تحت مسمى األدوية 
 .اإلصابات والحوادع واألمراض الناتجة عن تناول الكحول والمخدرات  -15
 ( .اإليدز ) متالزمة العوز المناعي المكتسب  -16

 . األجهزة الطبية المساعدة أال بموافقة الجامعة -17

 . أي حاالت ترى الجامعة  ضافتها  -18
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 ( 3) الملحق رقم 

 

 آلية التعامل
 

 : التأكد من األهلية للحصول على الخدمات الصحية
 

قبل توفير أي تسهيالت أو خدمات يجب على مقدم الخدمة أن يتأكد أن حامل البطاقرة 
التأمينية هرو مؤهرل للحصرول علرى الخردمات الصرحية ويطلرب مرن الطالرب  برراز  ثبرات 

 . ية الشخصية مع الهوية الجامع
 

 : يتقدم مقدم الخدمة بما يلي 
 تبررا   جررراءات  عررداد الفررواتير المتفررق عليهررا مررع جامعررة آل البيررت بموجررب الئحررة  -1

 . األجور الطبية الموحدة الصادرة عن رئاسة الوزراء 
التأكد من صالحية البطاقة التأمينية الصادرة من جامعة آل البيت والتأكرد مرن هويرة  -2

 . ية األحوال الشخصية أو نموذج التحويلالطالب الجامعية مع هو

 . تعبئة جميع خانات نموذج المعالجة من قبل الطبيب -3
 

 :تحضير المطالبات 
 

 : يقوم مقدم الخدمة عند تحضير المطالبات مراعاة ما يلي 
 

 .تعبئة الرقم الوطني على كافة النماذج  – 1
 .تعبئة الرقم الجامعي للطالب  -2
ات بخصروص األعرراض المرضرية والتشرخيص والرمرز التشخيصري تعبئة كافة المعلومر -3

ICD  والخطة العالجية وغيرها . 
 .التأكد من ختم وتوقيع النموذج من قبل الطبيب المعالج  -4
تفريرر  المطالبررات علررى كشررف و رسرراله  لررى جامعررة آل البيررت عبررر القنرروات المتبعررة فرري  -5

 . الوزارة 
 .ية للمطالبات تعبئة الكشوفات بالقيم اإلجمال -6
 . تسليم المطالبات بعد التدقيق من قبل وزارة الصحة  لى مكاتب الجامعة  -7
تقرروم جامعررة آل البيررت بتسررديد المطالبررات خررالل فترررة السررداد المتفررق عليهررا فرري االتفاقيررة  -8

 .المبرمة
 في حال وجود فروقات بالتحصيل على جامعة آل البيرت أن ترذكر رقرم المطالبرة وقيمتهرا -9

 . وسبب الفروقات 
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تقوم دائررة القبرول والتسرجيل علرى تنفيرذ اإلجرراءات المتعلقرة بقبرول الطلبرةك اسرتكمال  جرراءات 
تسرجيل الطلبررة وانتقررالهم مررن تخصررص  لررى آخرر وعمليررة االنسررحاب واإلضررافةك  صرردار الوثررائق و عررداد 

برةك اسرتخراج قروائم بالطلبرة المنرذرين الشهاداتك  عرداد واسرتخراج الجرداول الدراسريةك رصرد نترائج الطل
 .والمفصولين والموضوعين على الئحة الشرف

 :الرسوم الجامعية لدرجة البكالوريوس حسب التخصص

 
 التخصص

الرسوم 
الجامعية 
للبرنامج 
العادي 
بالدينار 
 األردني

الرسوم الجامعية للبرنامج 
 الموازي

للطلبة 
 األردنيين

بالدينار  
 األردني

ير للطلبة غ
األردنيين 
 بالدوالر

 11 21 01 وأصولهالفقه 

 11 21 01 الدين أصول

 011 11 21 اإلمامة والوعظ واإلرشاد

 11 21 01 القانون

 11 21 01 وآدابهااللغة العربية 

 11 21 01 التاريخ

 11 21 01 وآدابهااللغة االنجليزية 

 11 01 01 اللغة الفرنسية وآدابها

 011 11 01 ايطالي وانجليزي

 011 11 01 اسباني وانجليزي

 11 21 01 معلم صف

 11 21 01 طفل التربية 

 11 11 01 التربية الخاصة 

 001 11 01 التربية البدنية

 11 21 00 الرياضيات

 11 21 00 الفيزياء

 11 21 00 الكيمياء

 11 21 00 العلوم الحياتية 

 011 11 01 العلوم الطبية المخبرية

 11 21 01 المال واألعمالاقتصاد 

 11 21 01  دارة األعمال

 11 21 01 التمويل والمصارف

 11 21 01 المحاسبة

 :يلدائرة القبول والتسج
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الرسوم  التخصص 
الجامعية 
للبرنامج 
العادي 
بالدينار 
 األردني

الرسوم الجامعية للبرنامج 
 الموازي

للطلبة 
 األردنيين

بالدينار  
 األردني

للطلبة غير 
األردنيين 
 بالدوالر

 001 11 01 م المعلومات المحاسبية نظ

 001 11 01 المحاسبة وقانون األعمال

 001 11 01 نظم المعلومات المالية والمصرفية

 11 21 01 العلوم السياسية

 00011 11 01 هندسة العمارة

 001 11 21 الهندسة المدنية

 001 11 21 هندسة المساحة

 011 11 11 هندسة الطاقة المتجددة

 11 21 00 ألرض والبيئة التطبيقية علوم ا

نظم المعلومات الجغرافية 
 واالستشعار عن بعد

11 11 011 

 011 11 21 علم الحاسوب

 011 11 21 نظم المعلومات الحاسوبية

 011 11 21 نظم المعلومات اإلدارية 

 11 11 01 التمريض
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 لدرجة البكالوريوس مرة ألولالتي تستوفى من الطلبة عند االلتحاق  األخرىالرسوم 
 

 نـــوع الرســــوم
البرنامج العادي 
 المبلغ بالدينار

البرنامج الموازي 
 المبلغ بالدينار

البرنامج الموازي 
 المبلغ بالدوالر

 21 01 01 رسم طلب التحاق

 11 01 01 رسم طلب قبول
 111 01 1 اإلنسانيةتأمينات مستردة للتخصصات 

 0111 01 01 لميةتأمينات مستردة للتخصصات الع

 01 01 01 0رسم امتحان لغة انجليزية 

 01 01 01  0رسم امتحان حاسوب 

 01 01 01 0رسوم امتحان لغة عربية 

 01111 11 01 رسوم خدمات أخرى 
 375 284 94 المجموع الكلي للتخصصات  اإلنسانية 

 396 284 99 المجموع الكلي للتخصصات العلمية 

 
 درجة الماجستير وشهادة الدبلومالرسوم الجامعية ل

 

 طلبة الماجستير طلبة الدبلوم البيــــــان

 بالدوالر  بالدينار  )*(بالدوالر بالدينار

11 01 رسوم طلب االلتحاق 
()  01 11  

 111 011 11 01 رسم قبول تدفع لمرة واحدة 

  111 1  111 1 تأمينات مستردة للتخصصات اإلنسانية

  01  01 01 01 ة للتخصصات العلميةتأمينات مسترد

 011111 01 011111 01 رسوم أخرى تدفع فصليا للتخصصات اإلنسانية

 01111 01- -  رسوم أخرى تدفع فصليا للتخصصات العلمية 

رسرررروم اسررررتخدام مصررررادر تعليميررررة وبحثيررررة للتخصصررررات 
 اإلنسانية

 - -01 011 

 011 11- -  العلمية رسوم استخدام مصادر تعليمية وبحثية للتخصصات 

 011 11 00011 11 الساعة المعتمدة الواحدة في التخصصات اإلنسانية 

 011 11- -  الساعة المعتمدة الواحدة في التخصصات العلمية 

المجممممموع الكلممممي للتخصصممممات اإلنسممممانية باسممممتثناء رسمممموم 
 الساعات

64 192 114 815 

 98195 179 19895 69 م العا ااالمجموع اليمي لماذ  اا العمميا باعاثلاء رعو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
)*(
 للطلبة غير األردنيين 

() دينار أردني. 
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 التخصصات التي تطرحها كليات ومعاهد الجامعة لمرحلة البكالوريوس وشروط القبول فيها ورسومها

الفمرع العلممي أن يتقمدموا بطلمب التحماق ألي تخصمص أمما بماقي فمروع / يمكن للطلبة الحاصلين علمى الشمهادة الثانويمة 
 .لمهنية المختلفة فعلى الطالب أن يكون قد أتم بنجاح دراسة المادتين اإلضافيتين المقررتين الثانوية العامة والفروع ا
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سعر الساعة المعتمدة 

 الواحدة
بالدينار 
 األردني
للطلبة 
األردنيي
 ن

البرنامج 
 العادي

بالدينار 
 األردني
للطلبة 
 األردنيين
البرنامج 
 الموازي

بالدوالر 
ر ـللطلبة غي
 األردنيين
  البرنامج
 الموازي

 61 31 11 132 %81 √   √ √ √ √ √ الفقه وأصوله

 61 31 11 132 %81 √   √ √ √ √ √ أصول الدين

والوعظ  اإلمامة
 √ √ √ √ √ واإلرشاد

 

 √ 81% 132 31 51 151 

 61 31 11 141 %65 √   √ √ √ √ √ القانون

 61 31 11 132 %65 √    √ √ √ √ اللغة العربية وآدابها

 61 31 11 132 %65 √   √ √ √ √ √ التاريخ

 61 31 11 132 %65 √   √ √ √ √ √ اللغة االنجليزية وآدابها

 61 25 16 132 %65 √   √ √ √ √ √ اللغة الفرنسية وآدابها

 111 41 21 132 %65 √   √ √ √ √ √ انجليزي  –ايطالي 

 111 41 21 132 %65 √   √ √ √ √ √ انجليزية  –اسباني 

 61 31 11 132 %65 √ √ √ √ √ √ √ √ معلم الصف

 61 31 21 132 %65 √ √ √ √ √ √ √ √ تربية الطفل

 75 41 25 132 %65 √ √ √ √ √ √ √ √ التربية الخاصة

 125 41 25 132 %65 √ √ √ √ √ √ √ √ التربية البدنية

 75 35 12 132 %65 √ √ √ √ √    الرياضيات

 75 35 12 132 %65 √ √ √      الفيزياء

 75 35 12 132 %65 √ √ √      الكيمياء

 75 35 12 132 %65 √ √ √ √     العلوم الحياتية

 111 45 25 139 %71 √        علوم الطبية المخبريةال

اقتصاديات المال 
 √ √ √ √ √ واألعمال

 

 √ 65% 132 16 31 61 

 61 31 11 132 %65 √   √ √ √ √ √ إدارة األعمال

 61 31 11 132 %65 √   √ √ √ √ √ التمويل والمصارف

 61 31 11 132 %65 √   √ √ √ √ √ المحاسبة

نظم المعلومات 
 √ √ √ √ √ المحاسبية

 

 √ 65% 132 25 45 121 

المحاسبة وقانون 
 √ √ √ √ √ األعمال

 

 √ 65% 132 21 41 121 

 يممممممةنظممممممم المعلومممممممات المال
 121 51 25 132 %65 √   √ √ √ √ √ والمصرفية

 61 31 11 132 %65 √   √ √ √ √ √ العلوم السياسية

 11215 41 21 165 %81   √      هندسة العمارة

 125 51 31 162 %81   √      الهندسة المدنية

 125 51 31 162 %81   √      هندسة المساحة
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سعر الساعة المعتمدة 
 الواحدة

بالدينار 
 األردني

للطلبة 
األردنيي
 ن

البرنامج 

 العادي

بالدينار 
 األردني
للطلبة 

 ألردنيينا

البرنامج 
 الموازي

بالدوالر 
ر ـللطلبة غي
 األردنيين
  البرنامج
 الموازي

 211 81 55 162 %81   √      هندسة الطاقة المتجددة

علوم األرض والبيئة 
 75 35 12 132 %65 √ √ √ √     التطبيقية

نظم المعلومات الجغرافية 
 151 75 41 132 %65   √      واالستشعار عن بعد

 111 41 31 132 %65 √ √ √ √ √    وبعلم الحاس

نظم المعلومات 
 111 41 31 132 %65 √ √ √ √ √    الحاسوبية

 111 41 31 132 %65 √ √ √ √ √ √ √  نظم المعلومات اإلدارية

 75 41 21 132 %71 √        التمريض

 
 ان عمّ / الرسوم المقترحة لبرنامج الماجستير العادية 

رسم الساعة المقترحة في  ي الجامعةرسم الساعة ف البرنامج
 عمان

 غير أردني اردني غير أردني أردني

ك التاريخك المناهج اوآدابه ك اصول الدين ك القضاء الشرعي ك اللغة العربية وأصولهالفقه 
الرياضياتك /المناهج والتدريس  اإلنجليزيةاللغة / ك المناهج والتدريس اللغة العربية / والتدريس 
تدريسها ك االدارة التربوية ك  وأساليبالعلوم ك مناهج التربية االسالمية / والتدريس  المناهج

 .العلوم السياسية 

 دوالراش  225 ديناراش  75 دوالر 151 ديناراش  51

التمويل والمصارفك ك األعمالك االقتصاد والتعاون الدولي كادارة  واألعمالاقتصاد المال 
 قانون كالملكية الفكرية المحاسبةك االدارة العامة كال

 دوالراش  251 ديناراش  91 دوالر 151 ديناراش  51

 دوالراش  251 ديناراش  91 دوالراش  211 ديناراش  71 اللغويات / األدب والنقد ك اللغة االنجليزية / اللغة االنجليزية 

 دوالراش  251 ديناراش  91 دوالراش  181 ديناراش  61 الرياضيات 

 
 نعّما/ رنامج الماجستير الدولية قترحة لبالرسوم الم

رسم الساعة المقترحة في  رسم الساعة في الجامعة البرنامج
 عمان

 غير أردني اردني غير أردني أردني

ك اصول الدين ك القضاء الشرعي ك اللغة العربية وآدابهاك التاريخك المناهج  وأصولهالفقه 
الرياضيات / للغة االنجليزية ك المناهج والتدريس ا/المناهج والتدريس ك العربية اللغة / والتدريس 

التربوية ك  واإلدارةتدريسها ك  وأساليبك مناهج التربية االسالمية العلوم / ك المناهج والتدريس 
ك االقتصاد والتعاون الدولي ك ادارة االعمال ك التمويل  واألعمالالعلوم السياسية ك اقتصاد المال 
األدب / دارة العامة ك القانون ك الملكية الفكرية ك اللغة االنجليزية والمصارف ك المحاسبة ك اال

 والنقد ك اللغة االنجليزية اللغويات 

 ديناراش  325 دبناراش  125 دينار 311 دينار  111

 
 ان عمّ / قترحة لبرنامج الدكتوراه العاديةالرسوم الم

 مانرسم الساعة المقترحة في ع رسم الساعة في الجامعة البرنامج

 غير أردني اردني غير أردني أردني

 ديناراش  351 ديناراش  151 دينار 311 ديناراش  125  وأصولهالفقه 

 ديناراش  351 ديناراش  151 دينار 311 ديناراش  125 اللغة العربية وآدابها 
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 (األولالفصل الدراسي ) الرسوم الجامعية لمرحلة البكالوريوس للطالب المستجد  

 التخصص 

 مجموع المبلغ المطلوب الساعة الواحدة  رسم

 دوالر موازي  عادي دوالر موازي عادي عدد الساعات 
 12 118115 519 199 61 31 11 الفقه وأصوله

 12 118115 519 199 61 31 11 أصول الدين

 12 216815 759 439 151 51 31 واإلرشادوالوعظ  اإلمامة

 12 118115 519 199 61 31 11 القانون

 12 118115 519 199 61 31 11 اللغة العربية وآدابها

 12 118115 519 199 61 31 11 التاريخ

 12 118115 519 199 61 31 11 اللغة االنجليزية وآدابها

 61 25 16 اللغة الفرنسية وآدابها
276 

519 118115 12 

 12 156815 639 319 111 41 21 انجليزي  –ايطالي 

 12 156815 639 319 111 41 21 يةانجليز  –اسباني 

 12 118115 519 199 61 31 11 معلم الصف

 12 118115 519 319 61 31 21 تربية الطفل

 75 41 25 التربية الخاصة
379 

639 126815 12 

 12 199315 639 379 125 41 25 التربية البدنية

 12 126815 579 228 75 35 12 الرياضيات

 12 126815 579 228 75 35 12 الفيزياء

 12 126815 579 228 75 35 12 الكيمياء

 12 126815 579 228 75 35 12 العلوم الحياتية

 12 156815 699 384 111 45 25 التحاليل الطبية

 12 118115 519 271 61 31 16 اقتصاديات المال واألعمال

 12 118115 519 199 61 31 11 إدارة األعمال

 12 118115 519 199 61 31 11 التمويل والمصارف

 12 118115 519 199 61 31 11 المحاسبة

 12 181815 699 379 121 45 25 نظم المعلومات المحاسبية

 121 41 21 األعمالالمحاسبة وقانون 
319 

639 181815 12 

 12 181815 759 379 121 51 25 والمصرفية ةنظم المعلومات المالي

 12 118115 519 199 61 31 11 العلوم السياسية

 13 194315 679 344 11215 41 21 هندسة العمارة

 13 ..2118 819 474 125 51 31 الهندسة المدنية

 13 ..2118 819 474 125 51 31 هندسة المساحة

 12 276815 1119 744 211 81 55 هندسة الطاقة المتجددة

 12 126815 579 228 75 35 12 علوم األرض والبيئة التطبيقية

 151 75 41 نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
564 

1159 216815 12 

 13 ..1668 679 474 111 41 31 علم الحاسوب

 13 ..1668 679 474 111 41 31 نظم المعلومات الحاسوبية

 111 41 31 نظم المعلومات اإلدارية
474 

679 1668.. 13 

 12 126815 639 324 75 41 21 التمريض
 

 المبالغ ال تشمل رسم طلب االلتحاق * 
 

 (   الفصل الدراسي األول ) الرسوم الجامعية لمرحلة الماجستير للطالب المستجد 

 التخصص 
 رسم الساعة الواحدة 

 
 مجموع المبلغ المطلوب

 
 عدد الساعات 

  دوالر عادي دوالر عادي

 9 144115 548 11215 51 الدبلوم 

 6 161215 519 151 51 انية ماجستير تخصصات انس

 6 1992 624 181 61 ماجستير تخصصات علمية 

 6 2255 1295 251 91 االقتصاد والمصارف االسالمية 

 6 1992 684 181 71 ماجستير الجيولوجيا التطبيقية 

 6 1655 569 151 61 ماجستير تعليم اللغة االنجليزية بالحاسوب

 6 1475 519 121 51 ي ماجستير االقتصاد والتعاون الدول

 6 1812 624 151 61 ماجستير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 6 161215 519 151 51 ماجستير السياسات التربوية 

 9 1811 911 211 111 العناية الحثيثه/ماجستير تمريض صحة البالغين 

  المبالغ ال تشمل رسم طلب االلتحاق 
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 (البرنامج الدولي ) اجستير خارج أوقات الدوام الرسمي الرسوم الجامعية لبرنامج الم
 (الفصل الدراسي االول ) 

 التخصص 

 رسم الساعة الواحدة 
 

 مجموع المبلغ المطلوب
 

 عدد الساعات 

  لغير األردنيين أردني  لغير األردنيين  أردني 

 6 2661 1175 311 111 ماجستير تخصصات انسانية 

 6 3171 1331 351 121 ماجستير تخصصات علمية  

 ( خارج أوقات الدوام الرسمي ) الرسوم الجامعية لدرجة الماجستير  
 

 
 نــــوع الرســــــوم

 جنسية الطالب

 غير األردنيين  األردنيين 

 دينار دينار

 71 31 رسم طلب التحاق يدفع لمرة واحدة 

 511 311 رسم قبول يدفع لمرة واحدة 

 11 5 خصصات اإلنسانية تأمينات مستردة للت

 21 11 تأمينات مستردة للتخصصات العلمية 

 251 111 رسوم أخرى تدفع فصلياش للتخصصات اإلنسانية 

 251 151 رسوم أخرى تدفع فصلياش للتخصصات العلمية 

 111 71 رسوم استخدام مصادر تعليمية وبحثية للتخصصات اإلنسانية 

 311 151 ية للتخصصات العلمية رسوم استخدام مصادر تعليمية وبحث

 311 111 الساعة المعتمدة الواحدة في التخصصات اإلنسانية 

 351 121 الساعة المعتمدة الواحدة في التخصصات العلمية 
 

 :الرسوم الدراسية لبرنامج الدكتوراه في تخصص 
 (وأصولهاللغة العربية والفقه ) 

 

 
 نوع الرســـــوم

البرنامج 
 العادي للطلبة
 األردنيين

 (بالدينار )  

البرنامج 
العادي للطلبة 

غير 
 األردنيين

 (بالدينار )  

البرنامج خارج 
أوقات الدوام 
الرسمي للطلبة 

 األردنيين
 (بالدينار)  

البرنامج خارج 
أوقات الدوام 
الرسمي للطلبة 
 غير األردنيين

 ( بالدينار )  

 151 41 111 25 رسم طلب التحاق يدفع لمرة واحدة 

 451 211 411 151 (يدفع لمرة واحدة ) رسم قبول 

 411 151 311 111 رسوم أخرى تدفع فصلياش 

 251 75 151 51 رسوم استعمال المصادر التعليمية

 111 25 51 15 ( تدفع مرة واحدة ) رسوم تأمينات مستردة 

 411 175 311 81 رسم الساعة المعتمدة الواحدة 
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قررر مجلرس , 2119لسرنة ( 21)مرن قرانون الجامعرات األردنيرة رقرم ( ز)الفقرة ( 11) لى المادة استناداش 
وعلرى  15/2/2117تراريخ( 15/2/2117/2118)األمناء الموافقة على تعديل قرار مجلرس األمنراء رقرم 

 :النحو التالي
 

ذمة من الجامعة في أي مرن ترد الرسوم الجامعية كاملة للطالب أو ذويه بعد  تمام عملية براءة ال :أوالً 
 :الحاالت التالية

 .وفاة الطالب خالل ذلك الفصل. أ 
الرسرروم المدفوعررة للفصررل الدراسرري الالحررق للفصررل الدراسرري الررذي فصررل فيرره الطالررب مررن . ب

 .أما في حالة الفصل المؤقت فترصد له الرسوم المدفوعة, الجامعة نهائياش 
 

مقبرول مررن خرالل لجنرة القبرول الموحررد فري الجامعرات األردنيرة  لررى  ذا انتقرل الطالرب المسرتجد ال  :ثانياً  
جامعة أردنية رسمية أخرى وأبل  الجامعة خطياش بذلك فيتم تحويل رسوم الساعات المعتمدة التي 

وذلك  ذا تم االنتقال حتى نهاية األسبو  الثالع من %( 111)سجلها  لى الجامعة األخرى بنسبة 
 .شريطة حصوله على براءة ذمة حسب األصول, نيبداية الفصل الدراسي المع

 
فيسرتحق رد الرسروم ,  ذا انسحب الطالرب المقبرول والمسرجل فري الجامعرة علرى أي برنرامج فيهرا  :ثالثاً  

 :الجامعية بالنسب التالية
 .من رسوم الساعات المعتمدة  ذا كان االنسحاب قبل بداية السحب واإلضافة%( 111) . أ
 .لساعات المعتمدة  ذا كان االنسحاب خالل فترة السحب واإلضافةمن رسوم ا%( 91) .ب
من رسوم الساعات المعتمدة  ذا كان االنسحاب بعد فترة السرحب واإلضرافة وحترى %( 51) .ج

 .نهاية األسبو  الرابع من بداية الفصل الدراسي الذي تم االنسحاب فيه
 .نة بالفقرات الثالع السابقةال ترد أية رسوم  ذا كان االنسحاب بعد المدد المبي .د
 

 .ال ترد الرسوم في حالة استحقاق ردها ما لم يتم عمل براءة ذمة من قبل مستحقيها :رابعاً 
 

 .يبت مجلس العمداء في الحاالت االستثنائية التي لم تقع ضمن ما ورد أعاله :خامساً 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسس رد الرسوم الجامعية للطلبة في جامعة آل البيت
 34/7/3373تاريخ ( 73/3339/3373)صادرة عن مجلس األمناء بقراره رقم 
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 ملحق 
 

 يتأسس رد الرسوم الجامعية للطلبة في جامعة آل الب
م ، القرار رقم 3377/  3/  74تاريخ (  3377/  3373/  71) صادر عن مجلس العمداء بجلسته رقم 

 : ، الذي ينص على ما يلي (  3377/  3373/  3377) 
 

 ترررراريخ(  2111/  2119/  12) اسررررتناداش  لررررى البنررررد خامسرررراش مررررن قرررررار مجلررررس األمنرررراء رقررررم 
علررى اعتمرراد أسررس رد الرسرروم الجامعيررة فرري حالررة قبررول م ك قرررر المجلررس الموافقررة  2111/  1م  24 

 ـ:الطالب خالل أو بعد فترة السحب واإلضافة وعلى النحو التالي 
 

 ذا كان االنسحاب خالل األسربو  األول % 111ترد رسوم الساعات للطالب المقبول بنسبة  -1
 .من القبول في الجامعة 

ل األسربو  الثراني مرن القبرول فري  ذا كران االنسرحاب خرال% 91ترد رسوم الساعات بنسبة  -2
 .الجامعة 

 ذا كران االنسرحاب بعرد األسربو  الثراني وحترى األسربو  % 51ترد رسروم السراعات بنسربة  -3
 .الرابع من القبول في الجامعة 

 

 . وتكون دائرة القبول والتسجيل هي الجهة المعتمدة لتحديد تاريخ قبول الطالب 
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 (:7)ادة الم
ك ويعمل بها اعتباراش (تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة آل البيت)تسمى هذه التعليمات  (أ 

 .م2116/2117من بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
 .يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة  زاءها ما لم تدل القرينة على خالف ذلك (ب
 .جامعة آل البيت :ــةـــــــــــمع االج

 .المعهد في الجامعة/عميد الكلية :ـــدالعميــــــــــــــ
 .أي كلية في الجامعة :ـــــةالكليــــــــــــ

 .أي معهد في الجامعة :ــــدمعهــــــــــــال
 .أي قسم في الكلية أو المعهد :ـــــــــمالقســـــــــ

 .ل األول أو الثاني من كل عام جامعيالفص :اديصل الــعــالف
مدة كرل منهمرا سرتة عشرر أُسربوعاش ( األول والثاني)فصالن دراسيان  جباريان  :السنة الدراسيـــة

تشمل مدة االمتحاناتك وفصالش صيفياش اختيارياش مدته ثمانية أسرابيع تشرمل فتررة 
 .االمتحانات

 :دة لكل مادة في الخطة الدراسية كما يلييجري احتساب الساعات المعتم :اعة المعتمدةــالس
سرت عشررة سراعة تدريسرية بمرا ( 16)حساب ساعة معتمردة واحردة لكرل . 1

 .في ذلك االمتحانات
سررت عشرررة حصررة عمليررة أو ( 16)حسرراب سرراعة معتمرردة واحرردة لكررل . 2

 .ميدانية مدة كل منها ساعتان فعليتان على االقل
ت عشر لقاء منتظماش ال تقل مدة س( 16)حساب ساعة معتمدة واحدة لكل . 3

 .كل منها عن ساعة لمواد الندوات والبحوع
عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في الفصل الدراسي  :يالعبء الدراســ

 .الواحد

 

 
رجة لمسجلين لنيل داتطبق هذه التعليمات على طلبة جميع كليات الجامعة ومعاهدها المنتظمين  (:3)المادة 

   . البكالوريوس

 الخطط الدراسية

يقر مجلس العمداء الخطط الدراسية التي تؤدي  لى نيل درجة البكالوريوس في التخصصات  (:2)المادة 
التي تقدمها كليات الجامعة ومعاهدهاك وذلك بناءش على اقتراحات مجالس األقسام وتوصيات مجالس الكليات 

 .والمعاهد
 

 
 
 

 في جامعة آل البيت تعليمات منح درجة البكالوريوس
 72/1/3376تاريخ ( 241/3375/3376)بقرار رقم ( 24/3375/3376)صادرة عن مجلس العمداء بجلسته رقم 

 م7991لسنة ( 17)رقم  من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت( 2)بموجب المادة 
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 (:4)المادة 
 .توضع الخطط الدراسية على أساس نظام الساعات المعتمدة( أ
ثرالع سراعات معتمردةك ويجروز بقررار مرن مجلرس ( 3)يحدد لكل مادة من مواد الخطط الدراسرية  (ب

 .العمداء أن تقل أو تزيد على ذلك
 

طلوبرة لنيرل يكون الحد األدنى للسراعات المعتمردة الم على أنتنظم الخطط الدراسية في الجامعة (: 5)المادة 
 :يأتيدرجة البكالوريوس للتخصصات التي تطرحها الكليات والمعاهد كما 

 عدد الساعات المعتمدة                           المعهد/ الكلية 
 132 كلية الشريعة             
 141 كلية القانون            
 132 ا داب والعلوم اإلنسانيةكلية             
  132 الرياضيات  / العلومكلية              
     132                      يزياء                     الف/ كلية العلوم             
    132                 لكيمياء                        ا/ كلية العلوم              
 132                       وم الحياتية            العل/ كلية العلوم             
        139                         العلوم الطبية المخبرية/ كلية العلوم             
  132 االقتصاد والعلوم االداريةكلية             
 132 العلوم السياسية/بيت الحكمةمعهد             
 165 هندسة العمارة/كلية الهندسة            
 162 الطاقة المتجددةهندسة /كلية الهندسة            
 162 المدنيةهندسة ال/كلية الهندسة            
 162 المساحةهندسة /كلية الهندسة            
 132 علوم األرض والبيئةمعهد             
 132 لتكنولوجيا المعلومات عبد هللاكلية األمير الحسين بن            
 132 للتمريض عبد هللايرة سلمى بنت كلية األم           

 132 كلية العلوم التربوية 
 135 علوم الطيران/علوم الطيرانكلية            
 132 المراقبة والمالحة الجوية/علوم الطيرانكلية            

 

علرى  توز  الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس فري كليرات الجامعرة ومعاهردها (:6)المادة 
 :ا تيالنحو 

 .ساعة معتمدة( 27) متطلبات الجامعة ( أ
 .على األقل من مجمو  الساعات المعتمدة%( 15) متطلبات الكلية ( ب
 .على األقل من مجمو  الساعات المعتمدة%( 61( )التخصص) متطلبات القسم ( ج
 .ساعات معتمدة( 3) حرة مادة*  

 

 : ا تيةتخصص تمنح فيه درجة البكالوريوس المواد  تشتمل الخطط الدراسية لكل (:1)المادة 

 :متطلبات الجامعة: أوال
تشكل أرضية مشتركة لطلبة الجامعة كافةك الهدف منها ساعة معتمدة سبع وعشرون ( 27)يخصص لها 

زيادة قدرة الطالب على مهارات التواصل والتعبير باللغتين العربية واإلنجليزية وتعزيز انتمائه الوطني 
همه لحضارة أمته وفكرها و ثراء معرفته في مجاالت المعرفة االنسانية واالجتماعية والعلمية والتقنيةك وف
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 :وتشمل

 :ساعة معتمدة وهي( 81)يخصص لها : المتطلبات اإلجبارية .أ

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 الثقافة اإلسالمية 1010010 0

 - 3 النظم اإلسالمية 10103.1 0

 - 3 * العلوم العسكرية 1011111 3

 - 3 التربية الوطنية 1010011 4

 النجاط في امتحان المستوى 3 )0(اللغة العربية   0010010 .

اللغة اإلنجليزية  0310010 0
)0( 

 النجاط في امتحان المستوى 3

  01 المجمو 

عد مساق العلوم العسكرية اختيارياش للطلبة غير األردنيين ويمكنهم دراسة مساق اختياري من المساقات التي ي* 
 .تطرحها الجامعة

ساعات معتمدة يختارها الطالب من خارج كليته على أن ( 9)يخصص لها : المتطلبات االختيارية .ب
 :ا تيةمساق واحد من كل مجال من المجاالت بينها يكون 

 :اآلتيةالعلوم اإلنسانية ويضم المساقات مجال  .1

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 مدخل  لى علوم القرآن والسنة 1010000 0

 - 3 حاضر العالم اإلسالمي 1010310 0

 - 3 مدخل  لى التربية  0010000 3

 0010010 3 (0) اللغة العربية  0010010 4

 0310010 3 (0)اللغة االنجليزية  0310010 .

 - 3 تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية 0313010 0

 - 3 تاريخ القدس 0313010 1

 - 3 )0(اللغة الفرنسية  0314010 1

 - 3 )0(اللغة االسبانية  03140.0 0

 - 3 )0(اللغة االيطالية  0314000 01

 - 3 )0(اللغة األلمانية  0314010 00

 - 3 )0(اللغة الفارسية  0314010 00

 - 3 )0( اللغة التركية 0314000 03

 : اآلتيةمجال العلوم االجتماعية واالقتصادية ويضم المساقات  .2

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة 1010410 0

 - 3 وأصولهمدخل  لى علم الفقه  10100.3 0

 - 3 تنظيم األسرة والمجتمع 10100.1 3

 - 3 القانون في حياتنا 1010001 4

 - 3 )0(مبادئ  دارة األعمال 1.10010 .
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 - 3 الريادة واالبتكار 1.10004 0

 - 3 مبادئ االقتصاد 1.11011 1

 - 3  وحقوق اإلنسانالديمقراطية  1010430 1

 - 3 شبكات التواصل االجتماعي 10100.1 0

 - 3 مدخل  لى علم النفس 0013031 01

 - 3 تربية األطفال في اإلسالم 0010001 00

 - 3 آل البيت ودورهم في التاريخ اإلسالمي  .031301 00

 - 3 أخالقيات المهنة من منظور  سالمي 0410011 03

 - 3 صد رسالة عمانمقا 0410010 04

 :اآلتيةمجال العلوم والتكنولوجيا والصحة ويضم المساقات  .3

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 اإلعجاز العلمي للقرآن 1010001 0

 - 3 الفيزياء في حياتنا 1410011 0

 - 3 الكيمياء في حياتنا 1413011 3

 - 3 بيولوجيا اإلنسان 1414010 4

 - 3 العمارة اإلسالمية 1113340 .

 - 3 علوم األرض .111001 0

 - 3 مصادر الطاقة 1110003 1

 - 3 موارد المياه .111000 1

 - 3 البيئة والتلوع البيئي 1110001 0

 - 3 أساسيات نظم المعلومات 1010031 01

 - 3 اإلسعافات األولية 0110001 00

 - 3 تنا الرياضة في حيا 0011011 00

 - 3 مدخل  لى علم الفلك 0010010 03

 

يتوجب على الطلبة المسجلين كافة التقدم لالمتحان في اللغة العربية فأما فيما يتعلق بامتحانات المستوىك  :مالحظة
ل والثاني من تاريخ االلتحاق ك على أن يكون التقدم لهذه االمتحانات خالل الفصلين األوة واللغة االنجليزية والحاسوب

ن يسجل الطالب الذي يخفق في النجاط في أي من هذه االمتحانات مساقاش أعلى بالجامعة ولمرة واحدة فقطك 
 :خارج خطته الدراسية وهذا المساقات هي( 100)استدراكياش 

 : المساقات االستدراكية

 بقالمتطلب السا الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق ت

 - 3 اللغة العربية 0010100 0

 - 3 اللغة االنجليزية 0310100 0

 - 3 حاسوبمهارات ال 1010100 3

ك وتشمل مجموعة على األقل من مجمو  الساعات المعتمدة%( .0) تشكل :الكلية متطلبات-8 : ثانياش 
اعدة معرفية مشتركة وثيقة الصلة بالمجال العام المواد التي يحتاجها طلبة الكلية كافة لتزويدهم بق

للتخصصك كما تشمل المواد التي تشكل حالة تكاملية مع مواد التخصصك وال يشترط ان تكون 
 .هذه المواد من المواد التي تطرحها الكليةك او أحد اقسامها االكاديمية

ت المعتمدةك على األقل من مجمو  الساعا%( 61) تشكل :(التخصص) القسم متطلبات-2
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 :وتراعي األقسام فيها ما يأتي
تتكون متطلبات التخصص من مواد  جبارية ومواد اختيارية تغطري جوانرب التخصرص  (أ

 .بشكل متوازن
ك وكررذلك يراعرري القسررم توزيررع السرراعات المعتمرردة بررين المررواد اإلجباريررة واالختياريررة (ب

ة الواحدة بشركل خراص تعزيز العالقة مع التخصصات المساندة االخرى ضمن الكلي
  .ومع التخصصات األُخرى في الجامعة بشكل عام

 

  (:1)المادة 
 .تصنف المواد التي ترد في الخطة الدراسية على أساس مستويات أربعة أو خمسة( أ
 .مع كل مادة(  ن وجدت)تثبت المتطلبات السابقة أو المتزامنة  (ب
د التري تطرحهرا والقسرم الرذي يدرسرها ومسرتواها المعهر/ تعطى كرل مرادة رقمراش يردل علرى الكليرة  (ج

 .وموضوعها وتسلسلها
وعرردد سرراعات المختبررر األسرربوعية أو التطبيقيررة  السرراعات المعتمرردةيررذكر  زاء كررل مررادة عرردد  (د

 (.الفعلية)
ال يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن يدرس متطلبها السرابقك وفري حالرة حردوع ذلرك فرإن  (هـ

 .الغيينفي تلك المادة يعتبران تسجيله وعالمته 
يجوز للطالب أن يأخذ مادة ومتطلبها السابق في الفصل نفسه  ذا كان قرد درس المتطلرب السرابق  (و

 .ولم ينجح فيه
يجوز للطالب أن يدرس مادة ومتطلبها السابق في الفصل الدراسي ذاته  ذا كران تخرجره يتوقرف  (ز

 .على ذلك

 مدة الدراسة والعبء الدراسي

  (:9)المادة 
 كمدة كل منهما ستة عشرر أسربوعاش (  جباريين)تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين عاديين  (أ

وقد يضراف  ليهمرا فصرل صريفي اختيراري مدتره ثمانيرة أسرابيع بمرا فيهرا  كبما فيها االمتحانات
 .االمتحانات

أو أربرع  كهري ثمانيرة فصرول مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس للطالب العادي بعبء عادي (ب
 .أو خمس سنوات دراسية كعشرة فصول كلية الهندسةسنوات دراسيةك وتكون في 

ال يجوز للطالب أن يحصل على درجة البكرالوريوس فري جميرع التخصصرات فري مردة تقرل عرن  (ج
 .ات كلية الهندسةتخصص وعن أربع سنوات فيثالع سنوات دراسية 

ي يقضررريها الطالرررب مسرررجالش فررري الدراسرررة للحصرررول علرررى درجرررة ال يجررروز أن تزيرررد المررردة التررر (د
 تخصصررات كليررة الهندسررةسررنوات باسررتثناء  سررتالبكررالوريوس فرري جميررع التخصصررات علررى 

 .سنوات فتكون سبع
يجوز وبموافقة مجلس العمداء التمديرد للطالرب الرذي اسرتنفذ المردة المسرموط بهرا للحصرول علرى ( هـ

 .واحداش درجة البكالوريوس فصالش دراسياش 
 

  (:73)المادة 
يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل لنيرل درجرة البكرالوريوس  ( أ

العراديك ويجروز بموافقرة عميرد  اثنتي عشررة سراعة معتمردة للفصرل( 12( )العبء الدراسي)
لرذي يتوقرف تسع ساعات معتمدة فقرطك ويسرتثنى مرن ذلرك الطالرب ا( 9)المعهد دراسة /الكلية

أو الطالرب الرذي ال تتروافر  كتخرجه في نهاية ذلك الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات
 .له مواد من خطته الدراسية لتسجيلها
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يكون الحد األعلى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل لنيل درجة البكالوريوس فري  (ب
 .ساعة معتمدة( 19)الفصل العادي 

ساعة معتمدة بموافقة عميد ( 22)تعدى عدد الساعات المعتمدة في الفصل العادي  لى يجوز أن ي (ج
 :المعهد في أي من الحاالت التالية /الكلية
 .جيد جداش يقل معدل الطالب التراكمي في نهاية الفصل السابق عن أن ال  :أوالش 
يقرل عبئره  وأن الك اش جيرد جرديقل معدل الطالب الفصلي فري الفصرل السرابق عرن أن ال : ثانياش 

 .ساعة معتمدة( 12)الدراسي في ذلك الفصل عن 
 

يكون تخرج الطالب متوقفاش على السماط له بدراسة هذا العردد مرن السراعات فري  أن ال :ثالثاش 
فصل التخرج نفسهك و ذا كان الفصل الذي يمضيه الطالب في التدريب هو الفصل 

ا العرردد مررن السرراعات فرري الفصررل الررذي يتوقررع فيرره تخرجررهك يسررمح لرره بدراسررة هررذ
 .العادي الذي يسبقه مباشرة

ويجوز ك ساعات معتمدة( 11)يكون الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي  ( د
للطالب الذي ال يقل تقديره التراكمي أو الفصلي عن جيد جداش في الفصل عميد البموافقة 

ساعة معتمدة  ذا كان ذلك ( 13)ك ولم يكن خريجاش ساعة معتمدة  ذا ( 12)السابق أن يدرس 
 .يؤدي  لى تخرجه في هذا الفصل دون النظر  لى تقديره التراكمي أو الفصلي

آخرذاش  كيتحمل الطالب مسؤولية العبء الدراسي الذي يتناسرب وتحصريله األكراديمي فري الجامعرة (هـ
الفصل الدراسري بعين االعتبار الحد األدنى واألعلى للساعات المسموط بالتسجيل عليها في 

 . الواحد
ك األُولىالسنة : يصنف الطلبة المسجلون لنيل درجة البكالوريوس على أربعة أو خمسة مستويات( و

السنة الثانيةك السنة الثالثةك السرنة الرابعرةك السرنة الخامسرةك ويعتبرر الطالرب بمسرتوى السرنة 
ك 65ك 31)دراسة ما ال يقل عرن  الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة  ذا كان قد نجح في

 .ساعة معتمدة على التوالي( 135ك 111

 المواظبة

  (:77)المادة 
تشترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقشات والسراعات العمليرة حسرب  (أ

 .الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية
  .للمادةمن مجمو  الساعات المقررة %( 1215)ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من  (ب
من مجمو  الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو %( 1215) ذا غاب الطالب أكثر من ( ج

يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجتره فري تلرك المرادة  مدرس المادةكقهري يقبله 
متحرران النهررائي علررى كشررف فرري خانررة اال( محررروم)ويرردون مرردرس المررادة كلمررة ( صررفراش )

العالمررات النهررائي للمررادةك وعلررى الطالررب  عررادة دراسررتها  ذا كانررت  جباريررةك وفرري جميررع 
األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معردل عالمرات الطالرب الفصرلي والتراكمري 

 .ألغراض اإلنذار والفصل
 

رة لمرادة مرا وكران هرذا الغيراب من مجمو  الساعات المقر%( 1215) ذا غاب الطالب أكثر من  (د 
العميررد يعتبررر منسررحباش مررن تلررك المررادةك أو جررزء منرره بسرربب المرررض أو لعررذر قهررري يقبلرره 

وتطبق عليه احكرام االنسرحابك ويبلر  العميرد مردير القبرول والتسرجيل قرراره برذلكك وتثبرت 
يمثلرون  مالحظة منسحب ازاء تلك المادة فري السرجل االكراديمي للطالربك امرا الطلبرة الرذين

إعذارهم فيسرمح لهرم المملكة او الجامعة في النشاطات الرسمية او الذين يقتنع عميد الكلية ب
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ك واذا تجاوزها احدهم يعتبر منسحباش وتطبق عليره احكرام %(21)بالتغيب بنسبة ال تتجاوز 
االنسحابك اما الطلبة الذين يقومون باالشتراك في تدريبات او مباريات لتمثيل االردن فري 

الكليرة  الخارج بناءش علرى تنسريب مرن االتحراد المعنري باللعبرة داخرل االردن وبموافقرة عميرد
ك واذا تجاوزها احدهم يعتبر منسرحباش %(25)المعنيك فيسمح لهم بالتغيب بنسبة ال تتجاوز 

ويبل  العميرد المعنري مردير القبرول والتسرجيل برذلكك وتثبرت  وتطبق عليه احكام االنسحابك
 . مالحظة منسحب  زاء تلك المادة في السجل األكاديمي للطالب

ك جهة مختصة رسمية تعتمدها الجامعةيكون بشهادة صادرة عن يشترط في العذر المرضي أن ( هـ
المعهرد خرالل مردة ال تتجراوز أسربوعين مرن تراريخ / وأن تقدم هذه الشهادة  لى عميد الكليرة

انقطا  الطالب عن المواظبةك وفي الحاالت القاهرة األخررى يقردم الطالرب مرا يثبرت عرذره 
 .ابالقهري خالل أسبو  من تاريخ زوال أسباب الغي

المعاهرد وأعضراء هيئرة التردريس والمحاضررون ومردير القبرول والتسرجيل / يقوم عمرداء الكليرات (و
 .بتنفيذ أحكام المواظبة ا نفة الذكر كل فيما يخصه

 االمتحانات والعالمات والمعدالت

  (:73)المادة 
تمرردةك وترصررد تحسررب العالمررات وتسررجل لكررل مررادة بالنسرربة المئويررة مررع بيرران عرردد سرراعاتها المع( أ

 (.ألقرب رقم صحيح)العالمة النهائية دون كسور 
العالمة النهائيرة لكرل مرادة هري مجمرو  عالمرة االمتحران النهرائي وعالمرات األعمرال الفصرليةك  (ب

دون ( راسررباش )أو ( ناجحرراش )ويسررتثنى مررن ذلررك امتحانررات المررواد الترري تسررجل نتائجهررا  مررا 
  .عالمات

 :انات ومواعيدها على النحو التالييكون اإلطار العام لالمتح (ج
 :المواد النظرية الخالصةك والمواد النظرية التي تتضمن جزءاش عملياش  :أوالش  

علررى أن يجرررى اختبرراران فصررليان تحريريرران %( 51)ألعمررال الفصررل  يخصرص -1
على األقلك ويكون االختبار األول في األسبو  الخامس أو السادس من الفصرلك 

لثاني فري األسربو  الحرادي عشرر أو الثراني عشرر مرن الفصرلك ويكون االختبار ا
من العالمة اإلجمالية للمادة  ال  ذا %( 25)ويخصص لكل من هذين االختبارين 

كلف الطلبة بأعمال فصلية أخرىك وفي هذه الحالة يخصص لكل من االختبارين 
 .ألعمال الفصل األخرى%( 11)من العالمة ويخصص %( 21)

 .ويكون تحريرياش وشامالش للمادة%( 51)ن النهائي لالمتحا يخصص -2
تقوم مجالس األقسام المعنية ببيان كيفية توزيرع العالمرات التري توضرع  :المواد العملية :ثانياش 

 .المعهد/لهذه المواد على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس الكلية
لسررريرية واالختبررارات تسررتثنى مررواد النرردوات والبحرروع والمختبرررات الهندسررية واالختبررارات ا( د

معهرد متطلبرات النجراط وطررق / العملية التي لها ساعات معتمدةك  ذ يقررر مجلرس كرل كليرة
تقويم مستوى تحصيل الطالب في كرل منهراك وُيعلرم مردير القبرول والتسرجيل برذلك فري بدايرة 

 .الفصل الدراسي
تلك المواد عن أسلوب على كل من رئيس القسم ومدرسي المواد  عالم الطلبة المسجلين في  (هـ

تقويم تحصيل الطلبة في هذه المواد وأما مواعيد تقديم االختبارين الفصليين فيعلن عنها قبل 
 .عقدها بأسبو  واحد على األقل

 
في أعمال الفصل في أي مادة مهما كان %( 51)ال يجوز للطالب الذي حصل على مجمو  ( و

 .يك وخالف ذلك يعد راسباش في المادةنوعها التغيب أو عدم التقدم لالمتحان النهائ
 



                                                                                
  دليل الطالب                      

 
 

 - 81 - 

 (: 72) المادة
في حالة المواد متعددة الشعب يعين مجلس القسم أحد مدرسي المادة منسقاش لتدريس المادةك  (أ

يشرف على تحديد مواعيد االختبارات واالمتحانات المشتركة واألسلوب الموحد للتقييمك 
 . وذلك بالتعاون مع مدرسي المادة

الة المادة التي ُيدرسها أكثر من مدرس واحد يعين مجلس القسم أحد مدرسي المادة وفي ح (ب
منسقاش لتدريسها وتحديد مواعيد االختبارات واألسلوب الموحد للتقييم بالتعاون مع مدرسي 

 .المادة ا خرين
 

 (:74)المادة 
يخ االمتحانك وبعد تعاد أوراق االختبار للطالب بعد تصحيحها خالل مدة أقصاها أسبو  من تار ( أ

 .وتعتبر نهائية يتم اعتماد عالمته الكترونياش انقضاء أسبو  على  عادة أوراق االختبار للطالب 
المعهد لمدة فصل دراسيك ثم يجري التصرف به باالتفاق بين /االمتحان النهائي لدى الكلية يحفظ ( ب

 .المعهد ومدير القبول والتسجيل/عميد الكلية
تثبيتها تدقيق أوراق االختبارات واالمتحانات الخاصة بموادهك وعن  مدرس المادة مسؤول عن ( ج

 .المعهد/بشكل نهائي وصحيح و عالنها للطلبة بعد  قرارها من مجلس الكلية الكترونياش 
ترسل كشوف العالمات النهائية لكل مادة بتفصيالتها  لى القسم لدراستها ورفعها  لى عميد  ( د

 .ساعة من عقد االمتحان النهائي( 13)ي مدة أقصاها ك وذلك فالعتمادها المعهد/كليةال
خرى لدائرة وترسل نسخة أُ  كالمعهد/المعهد بالعالمات وتحفظ نسخة منها في الكلية/يبت مجلس الكلية( ه

 .القبول والتسجيل
 .تقوم دائرة القبول والتسجيل باعتماد العالمات بعد اعتمادها من مجالس الكليات والمعاهد ( ز

 

 :(75)المادة 
خالل ثالثة  لمدرس المادةككل من يتغيب بعذر عن اختبار معلن عنه عليه أن يقدم ما يثبت عذره ( أ

سرراق أن يجررري االختبررار أيررام مررن ترراريخ زوال العررذرك وعنررد قبررول العررذر علررى مرردرس الم
التعويضي لالختبار االول للطالب قبل االختبار الثراني ولالختبرار الثراني قبرل بردء االمتحانرات 

  .نهائيةال
مردة أقصراها أسربوعان ولم يتقدم بعرذره خرالل  ككل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه (ب

المرادةك تعرد  التري تطررط المعهرد/أو تقدم بعرذر لرم يقبلره عميرد الكليرة من تاريخ عقد االمتحانك
قبول والتسجيل المعهد التي تطرط المادة تزويد دائرة ال/وعلى عميد الكلية( صفراش )عالمته فيه 

 .بنتيجته النهائية في المادة
 زاء المررادة الترري تغيررب فيهررا الطالررب عررن االمتحرران ( أي الطالررب الغائررب( )غ)يوضررع حرررف  (ج

 .النهائي
معهرد الرذي ال/في حالة غياب الطالب عن االمتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقدم  لى عميد الكلية (د

بقبررول العررذر  لررى رئرريس القسررم ومرردرس المررادة إلجررراء   بررالغ قرررارهويررتم ترردرس فيرره المررادة 
خالل مردة أقصراها نهايرة فتررة  التعويضيعلى أن يجرى االمتحان  كللطالب تعويضيامتحان 

للفصرل الرذي غراب ( المسجل فيه الطالرب) التالي او الصيفي لفصل العاديالسحب واالضافة ل
ك كافرة الطلبرة الرذين قبلرت اعرذارهموضمن وقت يحدد من قبل مدرس المرادة ل فيه بعذر مقبول
في مدة أقصراها أسربوعان مرن تراريخ  بنتيجتهالمعهد مدير القبول والتسجيل /وُيبل  عميد الكلية

 .االمتحان
خالل المدة المقررة تقوم دائرة القبول والتسجيل  التعويضيفي حالة عدم تقدم الطالب لالمتحان  (هـ

ند اكتمال العالمة تحسب ضمن المعدل الفصرلي عن ذلك االمتحانك وع( صفر)برصد عالمة 
في وضع الطالب من حيع ( مستند)والتراكميك ويعتبر المعدل التراكمي عندئذ ذا أثر رجعي 

 .اإلنذار والفصل
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  (:76)المادة 

يجوز للطالب أن يطلب مراجعة عالمته في االمتحان النهائي في أي مادة في مدة أقصاها أسبو  ( أ
المعهرد فري هرذه الحالرة أن /ك ولعميرد الكليرة(بما فيهرا الفصرل الصريفي)التالي  من بداية الفصل

يتحقق من عدم وجود خطأ مادي فري جمرع العالمرات أو نقلهراك ومرن عردم وجرود أسرئلة غيرر 
مصررححةك ويررتم ذلررك مررن خررالل لجنررة مكونررة مررن العميررد أو مررن ينرروب عنرره ورئرريس القسررمك 

 .لخطأ  ن وجدومدرس المادة أو أحد مدرسيها وتصحيح ا
المعهد لمراجعة جمع عالمته النهائية ونقل مفرداتهراك /يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية( ب

وفري هرذه  ك(بما فيها الفصل الصريفي)وذلك خالل مدة أقصاها أسبو  من بداية الفصل التالي 
 .ن وجدالحالة يتحقق العميد ومدرس المادة من عدم وجود خطأ ماديك وتصحيح الخطأ  

 .عن كل مادة يتقدم بطلب لمراجعة عالمته فيها( ديناران)يدفع الطالب رسماش قدره  (ج
 

  (:71)المادة 
 %(.51)الحد األدنى لعالمة النجاط في المادة هو ( أ
 %(.61)الحد األدنى للنجاط في المعدل التراكمي هو ( ب
%( 35)رفرع كرل عالمرة دون الرـ فما فوق كما هيك وت%( 35)تثبت عالمة الرسوب  ذا كانت ( ج

 %(.35) لى 
 :التراكميو خصص التقديرات التالية لعالمات المواد وللنسب المئوية للمعدل الفصليتُ  (د 

   
 عالمة المعدل   التقدير

 %111 – 94   متميز   
 %93199 – 84   ممتاز   
   %83199 – 76   جيد جداش    
   %75199 – 68   جيد   
   %67199 – 61   مقبول   
   %59199 – 51   ضعيف   
 %51أقل من    راسب   

يجري حساب أي من المعدالت الفصرلية أو التراكميرة بضررب العالمرة النهائيرة لكرل مرادة بعردد  (هـ
الساعات المعتمدة لكرل مرادة داخلرة فري حسراب المعردلك وقسرمة مجمرو  حواصرل الضررب 

 . الناتجة على مجمو  الساعات المعتمدة
ون معدل الفصل عبارة عن معدل عالمات المرواد التري درسرها الطالرب نجاحراش أو رسروباش فري يك (و

 .ذلك الفصلك حسب خطته الدراسية
المعدل التراكمري معردل عالمرات جميرع المرواد التري درسرها الطالرب نجاحراش أو رسروباش حترى  ُيعد (ز

سراب عالمرة أي مرادة ك على أن ال يرتم احتتاريخ حساب ذلك المعدلك حسب خطته الدراسية
 .خارج الخطة الدراسية ضمن المعدل الفصلي او التراكمي

 .يثبت المعدل الفصلي والمعدل التراكمي ألقرب منزلتين عشريتين (ط
وتضرم أسرماء الطلبرة الرذين يحصرلون  ك"المعهرد/الئحة شررف الكليرة"المعهد /يصدر عميد الكلية( ط

( 12)قل العبء الدراسري ألي مرنهم عرن شريطة أن ال ي كفأكثر%( 84)على معدل فصلي 
المعهد ألسباب /ل من الكليةص  ساعة معتمدةك وأن ال يكون الطالب قد حصل على  نذار أو فُ 

 .تأديبية
وتضم أسماء الطلبة الذين يحصلون على معردل  ك"الئحة شرف الجامعة"يصدر رئيس الجامعة  (ي

 .المعاهد/ئح شرف الكلياتفما فوق من بين الطلبة المسجلين على لوا%( 91)فصلي 
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 إنذار الطالب وفصله من التخصص أو الجامعة

 (:71)المادة 
باستثناء الفصل الدراسي األول من %( 61)ُينذر كل طالب يحصل على معدل تراكمي أقل من ( أ

  .التحاقه بالجامعة
لرى معردل ال ُيعد الفصل الصيفي فصالش دراسياش ألغراض  نرذار الطالرب وفصرله عنرد حصروله ع (ب

 %(.61)تراكمي أقل من 
فمرا فروق %( 61)على الطالب الرذي قرد وجره لره  نرذار أكراديمي أن يرفرع معدلره التراكمري  لرى  (ج

 .إللغاء مفعول اإلنذارك وذلك في مدة أقصاها فصالن دراسيان من تاريخ اإلنذار
مررور مردة بعرد ( %61)يفصل الطالب مرن التخصرص  ذا أخفرق فري رفرع معدلره التراكمري  لرى ( د

مررن مجمررو  %( 75)الفصررلين الدراسرريينك ويسررتثنى مررن ذلررك الطالررب الررذي أتررم بنجرراط 
 .الساعات المعتمدة للتخرج حسب الخطة والتي تم دراستها في الجامعة

ال يعتبر الفصل الصيفي أو الفصل الذي يؤجل الطالرب دراسرته فيره ضرمن المردة المقرررة لرفرع ( هـ
 .اإلنذار

بعرد انقضراء %( 59199-59151)رياش على الطالب  ذا بقي معدلره التراكمري برين يبقى اإلنذار سا (و
 .وال يفصل لهذا السبب كمدة اإلنذار

يجوز أن يقبل الطالب المفصول من الدراسة المنتظمرة بسربب تردني المعردل التراكمري عرن الحرد ( ز
ه الى الدراسة ك شريطة أن ال يقل معدله التراكمي عند تحويلفي الدراسة الخاصة كالمطلوب

 .%(57)الخاصة عن 
ومن ضمنها الفصرل الصريفي  كفصول دراسية ةيعطى الطالب المقبول في الدراسة الخاصة ثالث( ط

لرفع معدله التراكمي  لى الحد المطلوب ليعود  لى الدراسة المنتظمةك و ذا أخفق فرال يسرمح 
 ذا كان قد أنهى بنجاط ما ك اال له بمواصلة الدراسة الخاصة ويفصل من الجامعة دون  نذار

 .من مجمو  الساعات المعتمدة للتخرج حسب الخطة الدراسية%( 75)مجموعه 
أعلرى فري  حرداش سراعة معتمردة ( 15)يكون العبء الدراسي للطالب المقبول في الدراسة الخاصرة  (ط

 .ساعات معتمدة للفصل الصيفي( 9)و الفصل العاديك
كل طالب يقل معدله التراكمي فري أي فصرل دراسري عرن  يفصل من الجامعة ودون  نذار سابق (ي

 .باستثناء الفصل الدراسي األول من التحاق الطالب بالجامعة أو الفصل الصيفي ك%(51)
ك و ذا يجوز ان يقبل في تخصص اخر بما يتناسب مع معدله ذا تم فصل الطالب من تخصصهك  (ك

 .ُيفصل من الجامعة الذي قبل فيه فُصل من التخصص
ُيفصل من الجامعة الطالب الذي يتجاوز الحد األقصى للمردة المسرموط بهرا للدراسرة دون تحقيرق  (ل

 .متطلبات التخرج

 إعادة دراسة المواد

  (:79)المادة 
 %(61) قل منأللطالب  عادة دراسة أي مادة  جبارية أو اختيارية نجح فيها وكانت عالمته فيها ( أ

 .حسب خطته الدراسية
 .لب  عادة دراسة أي مادة  جبارية رسب فيهاعلى الطا (ب
 ذا درس الطالب مادة اختيارية ورسب فيهاك ثم قام بدراسة مادة اختيارية أخررى تعويضراش عنهرا  (ج

السررتكمال متطلبررات خطترره الدراسرريةك فتعتبررر المررادة التعويضررية مررادة معررادة بالنسرربة للمررادة 
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 .ما في المعدل الفصلي والتراكمياالختيارية التي رسب فيها من حيع حساب عالمتيه
مرن معدلره التراكمريك وتبقرى  األقرلللمادة المعادةك وتلغى العالمرة  األعلىتحسب للطالب العالمة  (د

 .مثبتة في سجله األكاديمي
ن ساعات تلك المرادة تردخل فري حسراب عردد السراعات إفي حالة  عادة الطالب دراسة مادة ماك ف (هـ

 .دةالمطلوبة للتخرج مرة واح
 .خرى ذا نجح الطالب عند  عادته للمادة ال يجوز  عادتها مرة أُ ( و
صول  ذا سربق تعامل المادة أو المواد التي يدرسها الطالب خارج الجامعة بعد معادلتها حسب األُ  (ز

له دراستها داخل الجامعة معاملة المادة أو المواد المعادة بحيع ال تحسب عالمة المادة التي 
 .والتراكمي يالجامعة في معدله الفصلدرسها داخل 

 االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي

عملية السحب واإلضافة مرة واحده خالل أسبو  من بداية الفصل  بإجراءيسمح للطالب  (:33)المادة 
األول والثاني وخالل ثالثة أيام من بداية الفصل الصيفي وال تثبت له في سجله مالحظة االنسحاب من 

و ذا قام الطالب بسحب مادة ما خالل هذه المدة دون  ضافة مادة بدالش منها يحتفظ  كلمادة التي انسحب منهاا
 .له برسوم المادة التي انسحب منها للفصل التالي

 

 ضرافة يسرمح للطالرب القيرام برإجراءات السرحب واإلضرافة ( 21)مع مراعاة ما ورد في المادة  (:37)المادة 
خالل الفتررة المحرددة لرذلكك وذلرك فري الحراالت من هذه التعليمات ( 21)دة لما ورد في الما

 :التالية

 . ذا تم تغيير تخصصه -1
 ذا كرران تخرجرره متوقعرراش فرري الفصررل الدراسرري الررذي سررجل فيررهك وكانررت عمليررة السررحب  -2

 .واإلضافة ضرورية لتخرجه في ذلك الفصل
مسجلين لدراستها ورغرب الطالرب  ذا ألغيت مادة ما لعدم توفر الحد األدنى من الطلبة ال -3

 . ضافة مادة أخرى بدالش عنها في
 ذا عدل موعد التدريس لمادة ما رسمياش وترترب علرى ذلرك تعرارض فري جردول الطالرب  -4

 .الدراسي
 . ذا تم طرط مادة جديدة بعد انتهاء موعد تسجيله ورغب في  ضافة هذه المادة -5
%( 61)يهرا علرى عالمرة دون  ذا رسب في مادة ما في فصل دراسي سابق أو حصل ف -6

 .ورغب في  عادة دراسة المادة نفسها
 . ذا قام بالتسجيل على مادة ما ولم يدرس متطلبها السابق -1

 

 اوالش  (:33)المادة 
أسرربوعاش مررن برردء ( 12)االنسررحاب مررن مررادة مررا أو أكثررر خررالل مرردة أقصرراها بللطالررب  يسررمح-1 ( أ

يكون الطالرب قرد تجراوز نسربة  أن العلى ) أسابيع من بدء الفصل الصيفي( 6)و العاديالفصل 
 (.منسحب)ك وتثبت في سجله مالحظة (الغياب المسموط بها

عن طريق البوابة اإللكترونية للطالبك على أن يتم اعتمراد هرذا االنسحاب في هذه الحالة  يتم-2 
 .المعهد المختص/الكلية داالنسحاب الكترونياش من قبل مدرس المادة ورئيس القسم أو عمي

ساعة معتمدة في الفصل ( 12)يجوز نتيجة لالنسحاب أن يقل عبء الطالب الدراسي عن  ال-3 
المعهررد أن يقررل /االعتيرراديك ويجرروز فرري حرراالت خاصررة يقرردرها ويوافررق عليهررا عميررد الكليررة

 .ساعات معتمدة فقط( 9)العبء ليصبح 
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ك راسرته فري ذلرك الفصرل مؤجلرةعتبر الطالب منسحباش من جميع المواد في فصل ما تعتبر دا ذا  (ب
الحررد األعلررى للمرردة المسررموط بهررا للحصررول علررى درجررة ضررمن مررن ويعتبررر ذلررك الفصررل 

  .البكالوريوس
باالنسحاب مرن لرئيس القسم ك يجوز للطالب أن يتقدم بطلب (11)مع مراعاة ما ورد في المادة  (ج

ل فصررل اللتحاقرره علررى أن ال يكررون هررذا فرري أو)جميررع المررواد الترري سررجلها لررذلك الفصررل 
على ذلك تعتبر دراسرته فري ذلرك الفصرل  رئيس القسم وعميد الكليةك وبعد موافقة (بالجامعة
وعلى الطالب أن يتقدم بمثل هذا الطلب قبل موعد االمتحانات النهائية بأسبو  على  كمؤجلة
 .األقل

الذمرة مرن الجامعرة فري أي  ترد الرسوم الجامعية كاملة للطالب أو ذويه بعد  تمام عملية براءة :ثانياش 
 :من الحاالت التالية

 .وفاة الطالب خالل ذلك الفصل. أ 
الرسوم المدفوعة للفصل الدراسي الالحق للفصرل الدراسري الرذي فصرل فيره الطالرب مرن . ب

 .الجامعة نهائياشك أما في حالة الفصل المؤقت فترصد له الرسوم المدفوعة
المقبول من خالل لجنة القبول الموحد في الجامعات األردنية  لرى  ذا انتقل الطالب المستجد  : ثالثاش  

جامعة أردنية رسمية أخرى وأبل  الجامعة خطياش بذلك فيتم تحويل رسوم الساعات المعتمردة 
وذلك  ذا تم االنتقال حتى نهاية األسربو  %( 111)التي سجلها  لى الجامعة األخرى بنسبة 

 .معنيك شريطة حصوله على براءة ذمة حسب األصولالثالع من بداية الفصل الدراسي ال
 ذا انسررحب الطالررب المقبررول والمسررجل فرري الجامعررة علررى البرنررامج العررادي أو المسررائي أو : رابعاش  

 :الموازيك فيستحق رد الرسوم الجامعية بالنسب التالية
 .افةمن رسوم الساعات المعتمدة  ذا كان االنسحاب قبل بداية السحب واإلض%( 111. )أ
 .من رسوم الساعات المعتمدة  ذا كان االنسحاب خالل فترة السحب واإلضافة%( 91. )ب

مررن رسرروم السرراعات المعتمرردة  ذا كرران االنسررحاب بعررد فترررة السررحب واإلضررافة %( 51. )ج
 .وحتى نهاية األسبو  الرابع من بداية الفصل الدراسي الذي تم االنسحاب فيه

 .النسحاب بعد المدد المبينة بالفقرات الثالع السابقةال ترد أية رسوم  ذا كان ا. د
 .ال ترد الرسوم في حالة استحقاق ردها ما لم يتم عمل براءة ذمة من قبل مستحقيها: خامساش 
 

 ذا تأخر الطالب بالتسجيل  لرى فتررة السرحب واإلضرافة فيردفع غرامرة ترأخير تسرجيل مقردارها  (:32)المادة 
الحاالت   حدىالطالب الذي تنطبق عليه  الغرامة الماليةدفع هذه ويستثنى من  ديناراشك( 15)

 : التالية

 ذا كان الطالب من المتوقع تخرجه في الفصل الدراسري السرابق ولرم يحقرق متطلبرات  -1
 .تخرجه

 . ذا كان مؤجالش لدراسته في الفصل الدراسي السابق -2
دته بنراءش علرى قررار  ذا تم منعه من التسجيل في فترة التسجيل لقضايا خارجه عن  را -3

 . من العميد المعني

 . ذا قدم عذراش لسبب التأخير يقبله رئيس الجامعة -4
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 تأجيل الدراسة

 (:34)المادة 
بردء الفصرل الدراسري  مرن خرالل بوابتره اإللكترونيرة قبرلللطالب أن يتقدم بطلرب لتأجيرل دراسرته   ( أ

بره أسرباباش تقتنرع بهرا الجهرة المختصرة بالموافقرة الذي يرغب تأجيل دراسته فيه على أن ُيضرمن طل
 :يأتيوفقا لما  كعلى التأجيل وذلك

وال يتجرراوز  المعهررد  ذا كرران التأجيررل المطلرروب لمرردة فصررل دراسرري واحررد/الكليررة لعميررد-1

 .فصلين دراسيين
وال  فصرلين دراسريينكالمعهدك  ذا كران التأجيرل المطلروب لمردة تزيرد علرى /الكلية لمجلس-2

 .لى أربعة فصول دراسيةك سواء أكان التأجيل متصالش أم منفصالش تزيد ع
الطالررب فرري الفصررل األول اللتحاقرره بالجامعررةك ويجرروز التأجيررل للطالررب ال يجرروز تأجيررل دراسررة  (ب

 .المنتقل من تخصص  خر داخل الجامعة
 .الوريوسسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموط بها للحصول على درجة البكتال تح (ج
 .ُيبل  مدير القبول والتسجيل ورئيس القسم المعني بقرار التأجيل( د

 االنقطاع عن الدراسة

 (:35)المادة 
 ذا بدأت الدراسة في أي من الفصرول الدراسرية ولرم يكرن الطالرب مسرجالش فري ذلرك الفصرل يعتبرر ( أ

بعذر قهري تقبلره الجهرة  منقطعاش عن الدراسة ويعتبر تسجيله في الجامعة ملغيك  ال  ذا تقدم
 :المختصة بقبول العذر وذلك وفقا لما يلي

 المعهدك  ذا قدم العذر خالل أسبوعين من بدء الدراسة/الكلية لعميد-1
الدراسرة  المعهردك  ذا قردم العرذر خرالل فتررة تزيرد علرى أسربوعين مرن بردء/الكليرة لمجلس-2

 .ولكنها ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي
الطالررب عررن الدراسررة فترررة تتجرراوز الفصررل يعتبررر تسررجيله فرري الجامعررة ملغررى  ال أن   ذا انقطررع( ب

لمجلس العمداء الموافقرة علرى  عرادة تسرجيله  ذا قردم عرذراش قهريراش يقبلره المجلرس فري مردة ال 
 .تتجاوز المدة القصوى للتأجيل

 .في التخصص تحسب مدة االنقطا  بعذر من ضمن الحد األعلى للمدة المسموط بها للدراسة( ج
 .الموافقة على االنقطا  عدم/ ُيبل  مدير القبول والتسجيل ورئيس القسم المعني بقرار الموافقة  (د
 ذا أوقعت عقوبة الفصل المؤقت على أي طالب لمدة فصل أو أكثر فتعد هذه المدة انقطاعاش عرن  (هـ

 .الدراسة

 الــاالنتق

 (:36)المادة 
وعردم حصروله علرى اي   لى جامعة آل البيت فري حالرة وجرود شراغر لرهيسمح بانتقال الطالب  :أوالش 

 :ا تيةحسب الشروط المناظر وفي التخصص وذلك ك جزاء تأديبي
أن يكون معدل الطالب في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها مقبروالش فري الكليرة  (أ

حصرروله علررى شررهادة التخصررص المنتقررل  ليرره فرري جامعررة آل البيررت سررنة / أو المعهررد 
 .الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلهاك أو سنة تسجيله في جامعة آل البيت

 .معترف بهأن يكون منتقالش من جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي  (ب
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سراعة معتمردة فري جامعتره المنتقرل ( 31)أن يكون الطالب قد أتم بنجاط مرا ال يقرل عرن  (ج
 .ن جيدك وبتقدير ال يقل عمنها

مررن مجمررو  السرراعات %( 51)للطالررب فرري جامعررة آل البيررت مررا ال يزيررد علررى  يعررادل (د
المنتقل  ليه بناءش على طلبره بموجرب النمروذج  المعتمدة المقررة وفقاش لخطة التخصص

 :المعد لهذه الغايةك وفقاش لألسس واإلجراءات التالية
 .%(61)عن المعادلة تقل عالمة المادة  أن ال .1
%( 75)ن يكون وصف ومفردات المادة المراد معادلتها مطابقاش بمرا ال يقرل عرن أ. 2

لوصف المرادة فري خطرة التخصرص المنتقرل  ليرهك وأن ال يختلرف مسرتوى المرادة 
المراد معادلتها عن مستوى المادة في خطة التخصص المنتقل  ليه بأكثر من سنة 

 .واحدة
ت الجامعررة اإلجباريررة واالختياريررة تعطررى األولويررة فرري معادلررة المررواد لمتطلبررا. 3

 .الواردة في خطة الطالب ثم متطلبات الكلية ومتطلبات التخصص
لغايررات احتسرراب الحررد األعلررى المسررموط بمعادلترره للطالرربك تحتسررب فقررط المررواد . 4

 .الواقعة ضمن خطته الدراسية
 .ان يقدم طلب المعادلة لمرة واحدة فقط وخالل الفصل االول النتقاله. 5

 .أن تكون دراسته السابقة وفقاش لنظام االنتظام (هـ
تقوم دائرة القبول والتسجيل بتثبيت المرواد المعادلرة للطالرب بنراءش علرى قررار مرن العميرد ( و

المسررتند لتوصررية مجلررس القسررم أو لجنررة معادلررة المررواد فرري حررال عرردم وجررود قسررم 
 .أكاديمي

عضروية كرل مرن أحرد نرواب الررئيس وبرئاسرة ( بةلجنة انتقال الطل)يشكل الرئيس لجنة تسمى  :ثانياش 
المعهرد المنتقرل  ليره الطالرب ومردير دائررة القبرول والتسرجيل للنظرر فري طلبرات /عميد الكليرة

 .من الجامعات األخرىك حسب الشروط النافذة الجامعةانتقال الطلبة  لى 
ك وكران هرذا الطالرب قرد كطالرب مسرتجد  ذا قبل الطالب في السرنة األولرى فري جامعرة آل البيرت :ثالثاش 

درس بنجاط مواد في جامعة أخرى أو كلية جامعية أو معهد جامعي أو كلية مجتمع تعترف 
ك وكانت هذه المواد ضمن خطته الدراسية في التخصص الذي قبل فيهك جامعة آل البيتبها 

ك مرن مرواد خطتره الدراسرية المنتقرل  ليهرا%( 51)يُحسب له من هذه المواد ما ال يزيرد عرن 
 .وال تحسب في معدله الفصلي والتراكمي

يتم تقديم طلبات االنتقال  لى دائرة القبرول والتسرجيلك وترسرل لجنرة االنتقرال بتوصرياتها  لرى : رابعاش 
 .رئيس الجامعة للمصادقة عليها

 

 (: 31)المادة 
 :ا تيةيجوز انتقال الطالب من تخصص  لى آخر في الجامعة وفق الشروط  ( أ

 .قعد شاغر في التخصص الذي يرغب في االنتقال  ليهن يتوافر له مأ -1
أن يكون معدل عالماته في الثانوية العامة أو ما يعادلها قرد قُبرل فري التخصرص الرذي  -2

يرغب في االنتقال  ليه سنة حصوله على الثانوية العامة أو في السنة التي يرغب في 
 .االنتقال فيها تنافسياش 

 .عدل أعلى  لى تخصص ذي معدل أدنىيجوز انتقال الطالب من تخصص ذي م -3
عند انتقال الطالب  لى تخصص آخر تحسب له المواد التي يختارها من المواد التي درسها فري ( ب 

ك وبمررا ال التخصررص المنتقررل منرره وتكررون ضررمن الخطررة الدراسررية للتخصررص المنتقررل  ليرره
حسراب معدلره وتردخل عالمرات تلرك المرادة أو المرواد فري  من تلك الخطرةك%( 51)يتجاوز 

 .لم يتم احتسابهاالتراكميك وتلغى من سجله المواد التي 
 .يتم تقديم طلبات االنتقال  لى دائرة القبول والتسجيل وتبت لجنة االنتقال بهذه الطلبات (ج 
 .الجامعة لمرة واحدة فقط اخلد يكون االنتقال (د
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ال تنطبرررق علررريهم شرررروط االنتقرررال  يجررروز للطلبرررة الرررراغبين فررري تغييرررر تخصصررراتهم وممرررن: (31)الممممادة 
من هذه التعليمات االنتقرال مرن تخصرص  لرى آخرر وفرق ( 27)المنصوص عليها في المادة 

 :الشروط التالية
أن يدرس الطالب في التخصص الذي يرغب باالنتقال  ليره وفري مردة ال تتجراوز فصرلين ( أ

صصره وبموافقررة دراسريين أربرع مررواد يحرددها القسرم األكرراديمي المعنري مرن مررواد تخ
المعهررد المنرروي االنتقررال  ليهررا فرري ضرروء الشررواغر المترروفرة فرري القسررمك /عميررد الكليررة

 .في المواد األربع%( 76)وينجح فيها جميعاش في المرة األولى وبمعدل ال يقل عن 
أن يتعهررد الطالررب خطيرراش بتحمررل مسررؤولية أي تبعررات تنشررأ عررن ذلررك مررن حيررع التكلفررة ( ب

لى لسنوات الدراسة والمعردل التراكمري واإلنرذارات والفصرل وأيرة المادية والحد األع
 .أمور مترتبة على ذلك وردت في هذه التعليمات

 ذا أخفق الطالب في االنتقال  لى التخصرص الجديردك تلغرى عالمرات المرواد المشرار لهرا ( ج
 من المعدل التراكميك  ال اذا كانت هرذه المرواد او جرزء منهرا مرن ضرمن( أ)في البند 

 .خطته الدراسية
أن يكون معدل الطالب في الثانويرة العامرة محققراش للقبرول فري التخصرص المرراد االنتقرال ( د

 . ليه وفقاش ألسس القبول المقررة
 (:39)المادة 

( 15)ُيحسم فصل دراسي واحد للطالب المنتقل من ضمن الحرد األعلرى لمردة الدراسرة مقابرل كرل  (أ
.نتقل سواء أكان االنتقال من داخل الجامعة أو من خارجهراساعة معتمدة تحسب للطالب الم

   
والفصررل مررن  يعامررل الطالررب المنتقررل معاملررة الطالررب الجديرردك وذلررك لغايررات التأجيررل واإلنررذار (ب

 .ك ويستثنى من التأجيل الطالب المنتقل من تخصص  خر داخل الجامعةالتخصص
 .الغرض يل على النماذج المقررة لهذاتقدم طلبات االنتقال  لى دائرة القبول والتسج (ج
هذه التعليمات في  من( 26)من المادة ( ثانياش )تبت لجنة انتقال الطلبة المنصوص عليها في الفقرة  (د

 .طلبات انتقال الطلبة من تخصص  لى آخر
يجوز للطالب عنرد انتقالره مرن تخصرص  خرر ( 27)من المادة ( ب)مع مراعاة ما ورد في البند  (ه

جامعة معادلة مواد كان قد درسها في تخصصه السابقك وذلرك وفرق الشرروط الرواردة في ال
 . من هذه التعليمات( 26)من المادة ( د/أوال)من البند ( 2)في الفقرة 

المطلوبرة حسرب )سراعة معتمردة ( 36) علرىيسمح لطلبة جامعة آل البيرت بدراسرة مرا ال يزيرد  (:23)المادة 
وتحسب لهرم خرى تعترف بها الجامعة داخل األردن او خارجهك افي جامعة ( الخطة المقررة

 :هذه الساعات وفق الشروط التالية
 .في كل مادة%( 61)أن يكون ناجحاش في هذه الساعات بحد ادنى ( أ
جامعرة آل  ساعة معتمدة فري( 36)أن يكون الطالب قد أنهى بنجاط دراسة ما ال يقل عن ( ب

 .البيت
المعهد بناءش على تنسيب من القسم /وافقة مسبقة من عميد الكليةأن يحصل الطالب على م (ج

 .األكاديمي المختص لدراسة المواد المطلوبة
 .أن يقضي الطالب آخر فصلين دراسيين في جامعة آل البيت( د
ال يجوز ان يزيد مجمو  الساعات التي تعادل ( 26)مع مراعاة ما ورد في المادة ( هـ

  الساعات المعتمدة في خطته الدراسية سواء اكان من مجمو%( 51)للطالب على 
او قام بدراسة مواد خارج الجامعة بحسب احكام المادة /منتقالش من جامعة أخرى و

(31.) 
ك تعد المدة التي يدرسها الطالب في جامعة اخرى تأجيالش للطالب (24)مع مراعاة المادة ( و

 . ذا كانت دراسته في فصل عادي
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 لى درجة البكالوريوسمتطلبات الحصول ع

 :تمنح درجة البكالوريوس للطالب بعد  تمام المتطلبات التالية (:27)المادة 
السررارية النجرراط فرري جميررع المررواد المطلوبررة للتخرررج وحسررب خطترره الدراسررية لتخصصرره ( أ

 .أو انتقالهفي الجامعة سنة قبوله المفعول 
 .د الخطة الدراسيةفي موا%( 61)الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن ( ب
 . تمام المتطلبات األخرى التي تقتضيها الخطة الدراسية (ج
عدم تجاوز المدة القصوى المسموط بها للحصول على درجة البكالوريوسك حسبما ورد في ( د

 .من هذه التعليمات( 9)المادة 
ات مررن مجمررو  السرراع%( 51) تمررام الطالررب بنجرراط فرري جامعررة آل البيررت مررا ال يقررل عررن  (هررـ

 .المعتمدة المطلوبة للتخرج وفق الخطة الدراسية المقرة حين قبول الطالب
 .ةكفاء امتحانالتقدم المتحان الكفاءة الجامعية في التخصصات التي يكون فيها  (ز

 

 أحكام عامة

 :(23)المادة 
 ذا قبل الطالب في الجامعة لنيل درجة البكالوريوس فري تخصرص مرا وكران قرد حصرل علرى ( أ

تخصص آخر مرن الجامعرة ذاتهرا أو مرن أي جامعرة  ذات التخصص أو في نفسهاجة درال
مع مراعاة ما ورد في الفقررة ) فيجوز كأخرى معترف بهاك وكانت دراسته فيها باالنتظام

مررن السرراعات %( 51) مررا ال يزيررد عررن أن يحسررب لرره (26مررن البنررد أوالش مررن المررادة ( د)
 .مات النافذة المتعلقة بهذا الشأنوحسب التعليالمقررة في تخصصه الجديد 

تعطى األولوية في معادلة المواد لمتطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية الواردة في خطة ( ب
 .الطالب ثم متطلبات الكلية ومتطلبات التخصص

 

ي  ذا توقف احتمال تخرج طالب على دراسة مادتين وكانت هاتين المادتين غير مطروحتين ف (:22)المادة 
فصل تخرجهك أو كانتا مطروحتين ومتعارضتين مع مادتين الزمتين لتخرجهك فللعميد بعد 
أخذ رأي رئيس القسم الذي يدرس فيه الطالب أن يوافق على أن يدرس الطالب مادتين 

 .بديلتين عنهماك على أن يعلم مدير القبول والتسجيل بذلك
 

معهده بطلب  عطائه مادة بديلة شريطة أن يكون قرد رسرب /يجوز للطالب أن يتقدم لعميد كليته (:24)المادة 
ك وفرري جميررع األحرروال ال يجرروز ان يتجرراوز عرردد المررواد البديلررة فرري مررادة مررا ثررالع مرررات

 .الممنوحة للطالب خالل دراسته مادتين
 (:25)المادة 

 رئرريس القسررم المخررتص ومرردير القبررول والتسررجيل مسررؤوالن عررن متابعررة المسرريرة األكاديميررة( أ
 . للطالب المسجل في القسمك والتحقق من استيفائه لمتطلبات التخرج و بالغه بذلك دورياش 

على الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية فصل دراسي أن يقروم بتعبئرة نمروذج خراص فري ( ب
القسم األكاديمي المختص قبل أربعة أسابيع من نهايرة الفصرل الرذي يسربق فصرل تخرجره 

القسم بالتنسيق مع دائرة القبول والتسجيل بمراجعرة خطرة الطالرب على األقلك حيع يقوم 
 .التخرج الدراسية والتأكد من استيفائه لمتطلبات

 

ال يجوز للطالب أن يكون مسجالش في الوقت نفسه في أكثر من تخصص في الجامعة سواء في  (:26)المادة 
 .المستوى نفسه أو في مستويات مختلفة
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 (:21)المادة 
السرماط للطالرب بتنسيب من الرئيس وبناء على توصية من رئيس القسرم والعميرد س العمداء لمجل (أ

يردرس فصرالش أن  ولم يقرر تخرجره بعردك الذي أنهى متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
%( 51)ساعة معتمدة من مواد كليتهك على أن ال تقل عرن ( 12)دراسياش واحداش بما ال يزيد عن 

 .ي سيدرسها من مواد تخصصهمن المواد الت
من هذه المادة وفقاش لتعليمات الدراسرة ( أ)يعامل الطالب الذي سمح له بالدراسة بناء على الفقرة ( ب

 .الخاصة
 

تمنح درجة البكالوريوس عند استحقاقها في نهاية كل فصل بما في ذلك الفصل الصيفي  (:21)المادة 
 .البوتحمل الشهادة تاريخ منح تلك الدرجة للط

 

يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات أو التي تنشأ عن  (:29)المادة 
 .تطبيقها

 

 (:43)المادة 
تعلن الجامعة هذه التعليمات وأية تعليمات أخرى وكذلك أي تعديالت تطرأ عليها في لوحات ( أ

أو في نشرات  رشادية خاصة روني للجامعة وعلى الموقع االلكتفي مباني الجامعة  اتاإلعالن
 .من خالل وسائل التواصل المناسبة توز  على الطلبة

طالعه على النشرات اال يجوز ألي طالب أن يتذر  بعدم علمه ومعرفته بهذه التعليمات أو بعدم  (ب
د أن داخل مباني كليته أو معهدهك بع اتالصادرة عن الجامعة أو على ما ينشر في لوحة اإلعالن

 (.أ)يتم اإلعالن عنها بالشكل الوارد في الفقرة 
 

 .الطلبة المسجلين في الجامعةجميع تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس على  (:47)المادة 
 

واي قرارات ( تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة آل البيت)تلغي هذه التعليمات  (:43)المادة 
 .ضموناَ أخرى تتعارض معها شكالَ وم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                
  دليل الطالب                      

 
 

 - 91 - 

 

 

 

 

ة البكالوريوس ـول الطلبة في البرنامج الموازي لمنح درجـتعليمات قب)تسمى هذه التعليمات  (:2)المادة 

 .م0111/0111العام الجامعي  الفصل الدراسي الثاني منويعمل بها اعتباراش من  (في جامعة آل البيت

 
 

بدايررة كررل فصررل دراسرري أعررداد الطلبررة الررذين يمكررن قبررولهم فرري  يحرردد مجلررس العمررداء قبررل (:1)المممادة 

 .البرنامج الموازي في كل تخصص
 
 

 :الطالب في البرنامج الموازي  ذا توافرت فيه الشروط التالية يجوز قبول (:3)المادة 

 .أن يكون حاصالش على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها   -أ
التي يحددها لب في شهادة الدراسة الثانوية العامة عن الحدود الدنيا أن ال يقل معدل الطا -ب

 .مجلس التعليم العالي
 

 

تطبق أسس التجسير على الطلبة المقبولين في البرنرامج المروازي مرن حيرع معادلرة المروادك  (:4)المادة 

 .والذين درسوا في كليات جامعية متوسطة
 
 

كالوريوس المعمول بها في الجامعة علرى الطلبرة المقبرولين فري تطبق تعليمات منح درجة الب (:5)المادة 

 .البرنامج الموازي
 
 

 .ال يجوز لمن التحق بالجامعة عن طريق البرنامج الموازي االنتقال  لى البرنامج العادي (:6)المادة 

 
 .ةال تسري اإلعفاءات من الرسوم على أي طالب التحق بالبرنامج الموازي في الجامع (:7)المادة 

 

  .في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات رئيس الجامعةيبت  (:8)المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في جامعة آل البيت تعليمات قبول الطلبة في البرنامج الموازي لمنح درجة البكالوريوس
 (224/1007/1008)صادر عن مجلس العمداء بقرار رقم 

 23/2/1008تاريخ 

 : أعزائي الطلبة 
او خارجه  هويتك اجلامعية خاصة بك ، وال تسمح للغري باستعماهلا داخل احلرم اجلامعي

 حىت ال تعرض نفسك للمسائلة والعقوبة
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ويعمررل بهررا ( تعليمررات الدراسررة الخاصررة فرري جامعررة أل البيررت)تسررمى هررذه التعليمررات  (:7)المادة 
 .اعتباراش من تاريخ صدورها

المرواد فري جامعرة أل البيرت أشرخاص مرن  يجوز أن يسجل للدراسة الخاصة فري بعرض (:3)المادة 
 : الفئات التالية

الطلبررة الرررذين يدرسررون فررري جامعررات أو معاهرررد جامعيررة عليرررا داخرررل األردن أو   -أ
خارجهك ويرغبون في دراسة بعض المواد في جامعة آل البيت في فصل دراسي 

 .واحد أو أكثر
تحسررين أدائهررم  األفررراد الررذين يرغبررون فرري تعميررق معرررفتهم التخصصررية بهرردف- ب

ومهرراراتهم فرري األعمررال أو الوظررائف الترري يقومررون بهرراك أو الررذين يرغبررون فرري 
 . ثراء معرفتهم الثقافية أو العلمية

طلبررة الجامعررة المحررولين  لررى الدراسررة الخاصررة بموجررب تعليمررات مررنح درجررة   -ج
 .البكالوريوس

الدراسرات العليرا طلبة الجامعة المحولين الى الدراسرة الخاصرة بموجرب تعليمرات - د
 .المعمول بها في الجامعة

 -:يشترط في قبول الطالب للتسجيل في الدراسة الخاصة ما يلي : أوالش  (: 2)المادة 
أن يكررون حاصررالش علررى شررهادة الدراسررة الثانويررة العامررة األردنيررة أو مررا يعادلهررا   -أ

فررذةك بمعرردل ال يقررل عررن الحررد األدنررى المطلرروب للدراسررة حسررب أسررس القبررول النا
 .وذلك  ذا تقدم لدراسة مواد من مستوى البكالوريوس

أن يكون حاصالش على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها بتقدير ال يقرل عرن جيردك   -ب
 . ذا تقدم لدراسة مواد من مستوى الماجستير أوالدكتوراه

 .أن يكون قد درس المتطلبات السابقة للمواد التي يرغب التسجيل فيها  -ج
 .ن يتوافر الشاغر في المواد التي يرغب التسجيل فيهاأ  -د

مررن هررذه المررادة الطلبررة المسررجلون ( أكب/ أوالش )يسررتثنى مررن الشررروط الررواردة فرري  :ثانيراش 
 .للدراسة في جامعات أو معاهد عليا غير جامعة آل البيت

يطلررب مررن الطالررب الررذي يرغررب بالتسررجيل فرري الدراسررة الخاصررة تقررديم الوثررائق : ثالثرراش 
 :لثبوتية التاليةا

كشرف عالمرات شرهادة الدراسررة الثانويرة العامرة أو مررا يعادلهرا أو كشرف عالمررات - أ
 .شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها

 ذا كران الطالرب )وثيقة  ثبات التحاق بالدراسة فري جامعرة أو معهرد جرامعي آخرر   -ب
 (.ملتحقاش بالدراسة في جامعة أو معهد في مستوى جامعي

يقبل الطلبة في الدراسة الخاصة بقرار من رئيس الجامعة بناءش على توصية مرن : رابعاش 
 .مدير القبول والتسجيل

 ات الدراسة الخاصة في جامعة آل البيتتعليم

 (73/3331/3331)صادرة عن مجلس العمداء بجلسته رقم 

 72/3/3331تاريخ  
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يجوز تسجيل الطلبة الذين ال تنطبق عليهم شروط القبول فري المرواد التري يرغبرون فري  (: 4)المادة 
تسررجيلها كطلبررة مسررتمعينك  ذ يسررمح لهررم بحضررور المحاضرررات فقررط وال يطلررب مررنهم 

 .م المتحاناتهاالتقد
 

 (: 5)المادة 
 ذا قبل طالب في برنامج البكالوريوس في تخصرص مراك وسربق لره أن درس مرواد - أ

دراسة خاصة في جامعة آل البيتك وكانرت هرذه المرواد ضرمن خطتره الدراسرية فري 
سرراعة معتمرردة علررى ( 39)التخصررص الررذي قبررل فيررهك يحسررب لرره مررن هررذه المررواد 

 .األكثر
فرري أحررد برررامج الماجسررتيرأوالدكتوراهك وسرربق لرره أن درس مررواد   ذا قبررل الطالررب- ب

دراسررة خاصررة فرري جامعررة آل البيررتك وكانررت هررذه المررواد ضررمن الخطررة الدراسررية 
( تسرع سراعات معتمردة)للبرنامج الملتحق بهك يجوز أن يحسب له منهرا ثرالع مرواد 

 (.٪75)على أن ال تقل عالمته في أي منها عن 

مرن هرذه المرادة أن ال ( ب)و( أ)اد المشار  ليهرا فري الفقررتين يشترط الحتساب المو- ج
 .أكثر من ثمانية فصول -عند احتسابها-يكون قد مضى على دراستها 

تدخل عالمات المواد التي درسها الطالب دراسة خاصة وحسبت لهك ضرمن معدلره   -د
 .التراكمي

سراعة ( 15)ل كرل يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابر -هـ
سرراعات معتمررردة ( 9)معتمرردة تحسرررب للطالررب الملتحرررق بمسررتوى البكرررالوريوس و 

 .للطالب الملتحق بمستوى الماجستيراو الدكتوراه
 

تطبررق علررى الطلبررة المسررجلين فرري الدراسررة الخاصررة شررروط المواظبررة واالمتحانررات  (:6)المادة 
وتعليماتها وبقيرة أنظمرة الجامعرة  والعالمات وأحكام التأديب الواردة في أنظمة الجامعة

 .وتعليماتها
 

- :الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الواحد لطالب الدراسة الخاصة ما يلي (:1)المادة 
 .ساعة معتمدة  ذا كانت المواد من مستوى البكالوريوس( 15)- أ
 .ساعات معتمدة  ذا كانت المواد من مستوى الماجستير او الدكتوراه( 9)- ب
 
 

 :تكون رسوم الساعات المعتمدة لطلبة الدراسة الخاصة على النحو التالي (:1)المادة 
يدفع الطالب المسجل في مرحلة البكالوريوس الذي كران قرد قبرل علرى البرنرامج : أوالش 

 .العادي رسوم الدراسة الموازية
سرة مثلري يدفع الطالب المسجل في الجامعة للدراسة الخاصرة لجميرع مراحرل الدرا: ثانياش 

 . رسوم الدراسة على البرنامج المسجل فيه
 .تضاف للرسوم أعاله رسوم التسجيل المقررة األخرى: ثالثاش 

 

يسررتفيد طالررب الدراسررة الخاصررة مررن جميررع الخرردمات والتسررهيالت الجامعيررة المترروافرةك  (:9)المادة 
دخول  لى ويمنح بطاقة دخول مؤقتة للحرم الجامعي يكتب عليها مالحظه أنها تصلح لل
 .الحرم الجامعي باعتبار أن حاملها يدرس مواد في الجامعة دراسة خاصة
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 .يعطى طالب الدراسة الخاصة وثيقة تثبت المواد التي درسها وعالماته في كل منها (:73)المادة 
 

 .يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات (:77)المادة 
 

 .العمداء ومدير القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ هذه التعليمات :(73)المادة 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :في حال فقدان الهوية الجامعية أو تلفها أو  تغيير تخصصك عليكم باإلجراءات التالية :  أعزائي الطلبة 

 

 . قسم اإلعارة لإلبالغ عنها/ مراجعة المكتبة الهاشمية  - 
 ( بدل فاقد ، بدل تالف ، بدل تحويل ) إحضار وصل مالي من الدائرة المالية  - 
 . مراجعة دائرة الخدمات والرعاية الطالبية في عمادة شؤون الطلبة إلصدار هوية جامعية جديدة  - 
  إجراءات إصدار الهوية الجامعية واستالمها من قبل الطالب نفسه-
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تعليمات منح درجة البكالوريوس لحملة دبلروم كليرات المجتمرع )تسمى هذه التعليمات   : (7)المادة 
 (.المقبولين على نظام التجسير

حملة دبلوم كليات المجتمع ضمن برنرامج التجسرير ويعمرل تطبق هذه التعليمات على  ( : 3)المادة 
 .م2117/2118بها ابتداءش من الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

  

 الـقـبــول
يقبل في الجامعة في هذا البرنامج من ترشرحه لجنرة تنسريق القبرول الموحرد مرن  :أوالش  ( :2)المادة 

عررداد الترري يررتم االتفرراق عليهررا الحاصررلين علررى دبلرروم كليررات المجتمررع ضررمن األ
 .سنوياش لنيل درجة البكالوريوس

نظام السرنتين )يجوز قبول الطلبة الناجحين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة  -: ثانياش   
بالبرنامج الموازي والهندسة %( 68)بمعدل ال يقل عن ( ونظام الثالع سنوات

 (71 . ) % 
 

لثانوية العامة للطالب الراغب بالتجسير  لى تخصرص يجب أن يكون فر  الشهادة ا -
معين في الجامعرة مرن الفررو  المسرموط لهرا التقردم للقبرول فري هرذا التخصرص 
 .المعمول بها في أسس القبول للبكالوريوس وبغض النظر عن المواد اإلضافية

ادة الجامعيرة يكون الحد األدنى لمعدل القبول للتجسير فري الجامعرة للطلبرة حملرة الشره : ثالثاش 
ك شريطة  رفاق الطالب لوثيقة طبية %(65)المتوسطة من ذوي االحتياجات الخاصة 

صررادرة عررن مراكررز تشررخيص اإلعاقررات التابعررة لرروزارة الصررحة تبررين فيمررا  ذا كانررت 
 .اإلعاقة سبباش في تدني تحصيل الطالب التعليمي

على الشهادة الجامعية المتوسطة  الحاصلين( األردنيين وغير األردنيين)يمكن للطلبة  : رابعاش 
 : من خارج األردن التجسير  لى الجامعة في التخصصات النظيرة شريطة

معادلة الشهادة الجامعية المتوسطة التي يحملونها من وزارة التعليم العالي والبحع  -أ
 .العلمي األردنية

تعقرده وحردة الرذي " امتحران التأهيرل لغايرات التجسرير" اجتياز االمتحران المسرمى  -ب
التقييم واالمتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية لهذه الفئة مرن الطلبرةك ويسرتثنى 
من هذا االمتحان طلبة كليات المجتمع من الدول األجنبية غير الناطقة باللغرة العربيرة 

 (.فقط)الراغبين بالتجسير في تخصصي اللغة العربية والشريعة 

 .في تخصصات الجامعة المناظرة لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع يقبل الطلبة ( :4)المادة 

 
 
 

 البكالوريوس لحملة دبلوم كليات المجتمع المقبولين على نظام التجسير تعليمات منح درجة
 صادرة عن مجلس العمداء بقراره

 72/7/3331تاريخ ( 775/3331/3331)رقم  
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 معـادلـة المــواد

تكررون معادلررة المررواد الترري درسررها الطالررب فرري كليررة المجتمررع والررواردة ضررمن خطترره ( : 5)المممادة 
الدراسية في تخصصه الجديد في الجامعة من اختصاص األقسام األكاديمية المعنية في 

- : لألسس التالية الجامعةك وفقاش 
أن يكون عدد ساعات كل مادة مرن المرواد النظريرة التري درسرها الطالرب فري برنرامج  -1

دبلرروم كليررة المجتمررع والمررراد معادلتهررا مسرراو  لعرردد سرراعات المررادة الررواردة فرري 
 .خطة التخصص 

يترك لألقسام المعنية صالحية معادلرة المرواد التري يزيرد مجمرو  سراعاتها والمعتمردة  -2
ع ساعات معتمردة بمرادة واحردة  ذا تطرابق وصرفها مرع مرادة واردة فري عن ثال

 .خطة تخصص الطالب 

أن ال يزيرد عرردد السرراعات المعتمرردة الترري تحسرب لطالررب كليررة المجتمررع المقبررول وفقرراش  -3
سراعة معتمردة لنظرام السرنتين ونظرام الرثالع ( 55)لبرنامج التجسير بحد أعلى 

فقط وال تردخل ضرمن المعردل التراكمري  "ناجح"سنوات على حداش سواء بعبارة 
 .في مرحلة البكالوريوس

تعطى األولوية في احتساب المواد لمتطلبات الجامعة اإلجباريرة واالختياريرة الرواردة  -4
فررري خطرررة الطالرررب فررري برنرررامج دبلررروم كليرررة المجتمرررع ك ثرررم متطلبرررات الكليرررة 

 . ومتطلبات التخصص 

 .ة األولى لقبوله في الجامعة تقدم طلبات المعادلة لمرة واحدة خالل السن -5

او مررا يعادلهررا % (  71) يشررترط ألغررراض المعادلررة أن ال تقررل عالمررة الطالررب عررن  -6
 .   او ما يعادلها لباقي التخصصات% ( 68) لتخصصات الهندسة و

التري نجرح بهرا الطالرب ( انجليرزي ك حاسروب ك عربري ) ال يجوز معادلة المستويات  -7
 . ب التقدم المتحاناتها في جامعة آل البيت في كلية المجتمع وعلى الطال

تقوم دائرة القبول والتسجيل بتثبيت المواد المعادلة للطالب بناءش على قرار من العميرد  -8
المستند لتوصية مجلس القسم أو لجنة معادلة المرواد فري حرال عردم وجرود قسرم 

 .  أكاديمي 

 
مول بها في الجامعة علرى الحراالت التري لرم تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوس المع ( :6)المادة 

 .يرد فيها نص في هذه التعليمات
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ويعمررل بهررا  "فرري جامعررة آل البيررت الرردبلومتعليمررات مررنح شررهادة "تسررمى هررذه التعليمررات  (:2)المممادة 

 . قرارهااعتباراش من 
فرري جامعررة آل  لومالرردبتطبررق هررذه التعليمررات علررى جميررع الطلبررة المسررجلين لنيررل شررهادة  (:1)المممادة 

 .البيت
 :تعريف المصطلحات (:3)المادة 

 :ما لم تدل القرينة على خالف ذلك  زاءهايكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة 
 .جامعة أل البيت : الجــامعــة 
 .رئيس جامعة آل البيت : الرئيــــس 
 .كلية العلوم التربوية : الكليـــــة 
 .ميد كلية العلوم التربويةع :العميـــــد 
 .أي قسم في الكلية : القســـــم 

 .ك دبلوم اإلدارة المدرسية ك دبلوم صعوبات التعلم  دبلوم التربية :البرنامــــج

 القبــــول

  قبل بداية كل عام جامعي عردد الطلبرة الرذين يمكرن قبرولهم فري داءمعيحدد مجلس ال  .أ (:4)المادة 

من القسمك وتوصية مرن مجلرس الكليرة فري  تتسيبك بناء على ك وذل دبلومالبرنامج 
 .الجامعة

تقرردم طلبررات االلتحرراق فرري البرنررامج  لررى دائرررة القبررول والتسررجيل حسررب النمرراذج   .ب
الصادرة عنهاك خالل الفترة المحددة منهاك وترفق مع هرذه الطلبرات جميرع األوراق 

 .والوثائق الضرورية الالزمة من الطالب
مجلررس الكليررة بنرراء علررى تنسرريب مررن مجلررس القسررم قرروائم بأسررماء الطلبررة يصرردر   .جـ

المرشررحين للقبررول فرري البرنررامجك وتعلررم دائرررة القبررول والتسررجيل بررذلك السررتكمال 
 .سبوعين قبل بدء الدراسةأ جراءات القبول في موعد ال يقل عن 

 .يتم قبول الطلبة في البرنامج عند  عالن دائرة القبول والتسجيل  .د

 :دبلوم ما يلياليشترط لقبول الطالب في برنامج  (:5)لمادة ا

د ـأن يكررون حاصررالش علررى درجررة البكررالوريوس أو مررا يعادلهررا مررن جامعررة أو معهرر  .أ
 .ة آل البيتـرف بهما جامعـتعت

 .األصل أن يكون الطالب متفرغاش للدراسة  .ب
 
 

 

 تعليمات منح شهادة الدبلوم في التربية في جامعة آل البيت
 

 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات( 3)صادرة بموجب المادة 

 7991لسنة ( 17)عة آل البيت رقم في جام
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 : الخطة الدراسية

اإلدارة  دراسرية التري ترؤدي  لرى نيرل شرهادة دبلروم التربيرةكلخطرة العمرداء ايقرر مجلرس ال(: 6)المادة 

بناء على اقتراحات القسمك وتوصيات مجلس الكليةك ولجنة  المدرسية ك صعوبات التعلم ك
 .الخطة الدراسية

  (:7)المادة 

ك وتحدد الخطرة (الفصلية)توضع الخطة الدراسية على أساس نظام المواد القصيرة  .أ
 . ة وعدد ساعاتها المعتمدةالدراسية نو  كل ماد

بقرـرار  –سراعات معتمردة ك ويجروز ( 2)يكون لكل مادة من مواد الخطة الدراسية  .ب 

 . أن يقل عدد الساعات عن ذلك أو يزيد عليه –من مجلس العمـداء 

واإلدارة المدرسرية ودبلروم صرعوبات  تكون متطلبات الحصول على شهادة دبلوم التربيرة (:8)المادة 

  .التعلم

 :وتوز  هذه المتطلبات وفقاش لما يلي ساعة معتمدة(  01)  

 ساعة معتمدة من المواد التربوية اإلجبارية( 01)اجتياز   -0

 .ساعات معتمدة من المواد االختيارية( 1)اجتياز   -0

   : (9)المادة 

تثبررت فرري الخطررة الدراسررية المتطلبررات السررابقة لكررل مررادةك أو المتزامنررة معهررا  ن   .أ 
 .وجدت

تعطى كل مادة رقماش يدل على الكلية التي تطرحها والقسم الرذي يدرسرها ومسرتواها  .ب
 .وموضوعها وتسلسلها

 .يذكر  زاء كل مادة عدد المحاضرات وعدد الساعات المعتمدة .جـ

   (:20)المادة 

 .تثبت جميع المواد التي يدرسها الطالب في سجله األكاديمي .أ
درس مررادة مررا قبررل أن يررنجح فرري متطلبهررا السررابقك و ال فررإن ال يجرروز للطالررب أن يرر .ب

 . عالمته في تلك المادة تعتبر ملغاة
يجوز للطالب أن يدرس مادة ومتطلبها السابق في الفصل الدراسي نفسه  ذا كان قد  .جـ

 .درس المتطلب السابق ولم ينجح فيه
 

 :مدة الدراسة والعبء الدراسي

نة الدراسية فصلين دراسيين مدة كل منهمرا ثمرانين يروم عمرل بمرا فري تكون الس -أ      (:22)المادة 

 .ذلك االمتحانات
تنفيررذ برنررامج الرردبلوم خررالل  -فرري حرراالت يقررهررا  - عمررداءيجرروز لمجلررس ال -ب   

 .يوم عمل بما في ذلك االمتحانات( 11)الفصل الصيفي الذي مدته 

و سرتة فصرول دراسريةك وتبردأ هر الدبلومالحد األعلى لمدة الحصول على شهادة  -جـ  
 .دبلومالمنذ تسجيل الطالب لمواد الخطة الدراسية لمواد 
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ك يكررون الحررد األدنررى لعرردد السرراعات (01)مررن المررادة ( 2/ب) الفقرررةعطفرراش علررى  -أ  (:21)المممادة 

( 1)فرري الفصررل الدراسرري ( العرربء الدراسرري)المعتمرردة الترري يدرسررها الطالررب 

د األدنى الطالرب الرذي ينهري متطلبرات برنرامج ساعات معتمدة ويستثنى من الح
 .في ذلك الفصل الدبلوم

سرراعة ( 00)علررى لعرردد السرراعات المعتمرردة الترري يدرسررها الطالررب أليكررون الحررد ا -ب

ساعات في الفصل الصيفيك وغير ذلك يرتم ( 1)معتمدة في الفصل الدراسي و 

 .عمداءبموافقة مجلس ال

 حساب المواد

سراعات معتمردة مرن المرواد التري سربق للطالرب ( 1)حساب مرا ال يزيرد علرى يجوز  -أ : (23)المادة 

فرري جامعررة تعترررف بهررا جامعررة آل البيررتك وذلررك  الرردبلومدراسررتها فرري برنررامج 
بموجب قرار من مجلس الكليةك بناء على تنسيب مجلرس القسرمك مرع األخرذ بعرين 

 .االعتبار الورقة البحثية عند معادلة هذه الساعات
المررواد الترري يطلررب الطالررب حسررابها والترري درسررها خررارج جامعررة آل  يشررترط فرري -ب

 :البيت ما يلي

دبلوم  الرأن تكون معادلرة لمرادة أو مرواد فري الخطرة الدراسرية المقرررة لبرنرامج  . 0

 .المنتظم فيه الطالب

أن ال يقل تقدير الطالب في المادة أو المواد المطلوب معادلتها عرن جيرد أو مرا  . 0

 .يعادلها
فري  الردبلومأن يسمح للطالب الملتحرق ببرنرامج  -في حاالت يقررها  - عمداءلمجلس ال (:24)مادة ال

ساعات معتمدة فري برنرامج مماثرل فري ( 1)جامعة آل البيت أن يدرس ما ال يزيد على 

تعتررف بهرا جامعرة آل البيرت شرريطة الحصرول علرى موافقرة مسربقة مرن  أخرىجامعة 
من مجلس القسمك وعند حساب هذه المواد تنطبرق عليهرا  مجلس الكلية بناء على تنسيب

 .من هذه التعليمات( 02)من المادة ( ب)الشروط الواردة في الفقرة 

مررن هررذه ( 01)و ( 02)ليهررا فرري المررادتين  ال تحسررب عالمررات هررذه المررواد المشررار (:25)المممادة  

 .التعليمات ضمن المعدل التراكمي للطالب في جامعة آل البيت
و ( 02)في جميع الحاالت ال يجوز أن يزيد ما يحسب للطالب ممرا ورد فري المرادتين (: 26) المادة

 .ساعات معتمدة( 1)معاش على ( 01)

 المواظبــة
تشرترط المواظبرة لجميرع الطلبرة فري المحاضررات والنردوات والمناقشرات والسراعات  - أ(:27)المادة 

 .دراسيةالعملية والتطبيقية وحسب ما هو مقرر في الخطة ال
 .ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ثمن الساعات المقررة للمادة - ب
 ذا غاب الطالب أكثر من ثمن الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضري أو قهرري  -ـج

يقبله عميد الكلية يحرم من التقدم لالمتحانات التالية لقرار الحرمران وتعتبرر نتيجتره 
ك ويعطى فري هرذه الحالرة الحرد األدنرى للعالمرة وهرو (صفر الجامعة)في تلك المادة 

ك وعليرره  عررادة دراسررتها  ذا كانررت  جباريررةك وفرري جميررع األحرروال ترردخل %(21)

 .نتيجة ذلك الرسوب في حساب المعدل الفصلي والتراكمي
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 ذا غاب الطالب أكثر من ثمن السراعات المقرررة للمرادةك وكران هرذا الغيراب أو جرزء   -د
أو لعذر قهري يقبله عميد الكليةك فال يجروز أن يتجراوز الغيراب منه بسبب المرض 

ك وفري الحراالت التري يتجراوز فيهرا غيراب الطالرب نسربة (ربرع السراعات)بمجموعره 
بعذر مقبول يعتبر منسحباش من تلرك المرادة وتطبرق عليره أحكرام االنسرحابك ( الربع)

 زاء تلررك " نسررحبم"ويبلرر  العميررد مرردير القبررول والتسررجيل بررذلكك وتثبررت مالحظررة 
 .المادة في سجل الطالب األكاديمي

يشترط في العذر المرضي أن يكون بشرهادة صرادرة عرن طبيرب الجامعرة أو معتمردة  -هـ
منررهك وأن تقرردم هررذه الشررهادة  لررى عميررد الكليررة خررالل مرردة ال تتجرراوز أسرربوعين مررن 

الطالب مرا  تاريخ انقطا  الطالب عن المواظبةك وفي الحاالت القاهرة األخرى يقدم
 .يثبت عذره القهري خالل أسبو  من تاريخ زوال أسباب الغياب

يقوم عميد الكلية ورئيس القسم وأعضاء هيئة التردريس والمحاضررون ومردير القبرول  -و
 .والتسجيل بتنفيذ أحكام المواظبة آنفة الذكر

 االمتحانات والعالمات والمعدالت

كل مادة بالنسبة المئوية مع بيان عدد ساعاتها المعتمدةك تحسب العالمات وتسجل ل -أ   (:28)المادة 

 .(ألقرب رقم صحيح)وترصد العالمة النهائية دون كسور 
العالمررة النهائيرررة لكرررل مرررادة هررري مجمررو  عالمرررة االمتحررران النهرررائي وعالمرررات  -ب

األعمررال الفصررليةك ويسررتثنى مررن ذلررك امتحانررات المررواد الترري تسررجل نتائجهررا 
 .دون عالمات (راسب)أو ( بناجح)

 :تحسب عالمة كل مادة على النحو التالي -جـ
 :موزعة على النحو التالي%( 60)يخصص ألعمال الفصل  . 2

ويكون في األسبو  الخامس أو السرادس مرن %( 01)ويخصص له : االختبار األول  .أ

 .الفصل

ويكررون فرري األسرربو  العاشررر أو الحررادي %( 01)ويخصررص لرره : االختبررار الثرراني  .ب

 .شرع

وتقردم الورقرة البحثيرة %( 01)ويخصرص لهرا : الورقة البحثية والقراءات والمناقشرة  .جـ

 .في مدة أقصاها األسبو  الثالع عشر من بداية الفصل
مررن هررذه المررادة يمكررن لمرردرس المررادة ( ب)و ( أ)علررى الرررغم ممررا جرراء فرري الفقرررتين  .د

 .من عالمة المادة%( 11) جراء أكثر من اختبارين فصليين ويخصص لها مجتمعة 

 .، ويكون تحريرياً وشامالً للمادة%(40)يخصص لالمتحان النهائي  .1

من ( ب)يجوز لمجلس الكلية استثناء بعض المواد حسب طبيعتها مما ورد في الفقرة  .د
هذه المادةك ويقرر المجلس متطلبرات النجراط وطررق تقرويم مسرتوى تحصريل الطالرب 

 .في كل منها
رئريس القسرم ومدرسري المرواد  عرالم الطلبرة المسرجلين فري المرواد عرن على كرل مرن  .هـ

أسلوب تقويم تحصيل الطلبة في هذه الموادك وذلرك فري بدايرة الفصرل الدراسريك وأمرا 
 .واحد على األقل بأسبو مواعيد االختبارات الفصليةك فيعلن عنها قبل عقدها 
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حيحها خالل مدة أقصاها أسربو  مرن تراريخ تعاد أوراق االختبار للطالب بعد تص .أ (:29)المادة 

عقدهك وبعد انقضاء أسبو  على رد هرذه األوراق ترفرع عالمرات تلرك المرادة الرى 
 ·رئيس القسم وتعتبر بعد ذلك نهائية

تسررلم الورقررة البحثيررة للمرردرس قبررل برردء االمتحانررات النهائيررة بثالثررة أسررابيع علررى  . ب
لرب مرع بيران عالمتره فيهرا ومالحظاتره األقلك وعلى المدرس أن يعيد الورقة للطا

 .عليها
تحفظ أوراق االمتحان النهائي لدى عمرادة الكليرة لمردة فصرل دراسريك ثرم يجررى  .جـ

 ·التصرف بها باالتفاق بين عميد الكلية ومدير القبول والتسجيل
مرردرس المررادة مسررؤول عررن ترردقيق أوراق االختبررار والورقررة البحثيررة واالمتحرران  .د

بمادتررهك وعررن نقررل العالمررات  لررى الكشرروف والبطاقررات الخاصررة  النهررائي الخرراص
 .بشكل نهائي وصحيح

ترسل كشوف العالمات النهائية لكل مادة بتفصيالتها  لى القسم لدراستها ورفعها  .هـ

 .ساعة من عقد االمتحان النهائي( 10) لى عميد الكلية وذلك في مدة أقصاها 

 .ة ثم ترسل الى دائرة القبول والتسجيليتم اعتماد العالمات من مجلس الكلي .و
 .تقوم دائرة القبول والتسجيل بتدقيق العالمات ورصدها .ز

كررل مررن يتغيررب بعررذر عررن اختبررار معلررن عنررهك عليرره أن يقرردم مررا يثبررت عررذره  .أ  : (10)المادة 

لمدرس المادة خالل ثالثة أيام من تراريخ زوال العرذرك وفري حالرة قبرول هرذا 
لمادة  جراء اختبار معوض للطالب قبرل بردء االمتحانرات العذر على مدرس ا

 .النهائية
كل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه دون عذر يقبلره عميرد الكليرة  .ب

 .(صفراش )تعتبر عالمته في ذلك االمتحان 
داللة على وضع الطالب الغائبك  زاء المرادة التري يتغيرب ( غ)يوضع حرف  .جـ

 .متحان النهائيفيها الطالب عن اال
في حالة تغيب الطالب عن االمتحران النهرائي المعلرن عنره بعرذر يقبلره عميرد   .د

الكليةك يقوم العميد بإبالغ قراره بقبول العذر  لى رئيس القسم ومدرس المادة 
إلجراء امتحان معوض للطالبك على أن يجري االمتحان المعروض فري مردة 

للفصل الرذي غراب ( المسجل فيه الطالب)أقصاها نهاية الفصل العادي التالي 
فيه الطالب بعذر مقبولك ويبل  عميرد الكليرة أو مردير القبرول والتسرجيل برذلك 

قصاها أسبوعان من تاريخ االمتحرانك وفري حالرة عردم تقردم الطالرب أفي مدة 
عرن ذلرك ( صرفر)لالمتحان المعوض خالل المدة المقررة فترصد لره عالمرة 

لعالمررة تحسررب ضررمن المعرردل الفصررل والتراكمرري االمتحررانك وعنررد اكتمررال ا
ويعتبر المعردل التراكمري عندئرذ ذا أثرر رجعري فري وضرع الطالرب مرن حيرع 

 .اإلنذار والفصل
على الطالب الذي يتغيب عن امتحان نهائي بعذر مقبول ولديه  نذار أكاديمي  .هـ

ميلري نهائي لرفع معدله التراكمي  لى الحد المطلوبك ان يتقردم لالمتحران التك
بمرا فيهرا الفصرل الصريفي )من بداية الفصرل الترالي  أسبو خالل مدة أقصاها 
 .للفصل الذي تغيب فيه عن االمتحان النهائي· ( ذا كان مسجالش فيه
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يجوز للطالب أن يطلرب مراجعرة عالمتره فري االمتحران النهرائي فري أي مرادة    -أ   (: 12)المادة 

صل التاليك وللعميد في هرذه الحالرة أن من بداية الف أسبو خالل مدة أقصاها 
يتحقررق مررن عرردم وجررود خطررأ مررادي فرري جمررع العالمررات أو نقلهرراك ومررن عرردم 
وجود أسئلة غير مصححةك ويتم ذلك عن طريرق لجنرة مكونرة مرن العميرد أو 

 .من ينوب عنه ورئيس القسمك ومدرس المادة أو أحد مدرسيها
عررة جمررع عالمترره النهائيررة ونقررل يجرروز للطالررب أن يتقرردم بطلررب للعميررد لمراج  -ب

بمرا فيهرا )مرن بدايرة الفصرل الترالي  أسبو مفرداتهاك وذلك خالل مدة أقصاها 
وفرري هررذه الحالررة يتحقررق العميررد ومرردرس المررادة مررن عرردم · (الفصررل الصرريفي

 .وجود خطأ ماديك وتصحيح الخطأ  ن وجد
ب لمراجعة عالمته عن كل مادة يتقدم بطل( ديناران)يدفع الطالب رسماش قدره    -جـ 

 .فيها
 .%(11)الحد األدنى لعالمة النجاط في المادة هو   (أ (: 11)المادة 

 .%(11)الحد األدنى للنجاط في المعدل التراكمي هو   (ب

فما فوق كما هيك وترفع كل عالمرة %( 21)تثبت عالمة الرسوب  ذا كانت  (    ج

 .%(21) لى %( 21)دون الـ 

لتالية لعالمرات المرواد وللنسرب المئويرة للمعردل الفصرلي تخصص التقديرات ا (د  
 :والتراكمي

 التقدير عالمة المادة الرقم

 متميز 011% -% 11 .0

 ممتاز %11أقل من % 11 .0

 جيد جدا %11أقل من  -11% .2

 جيد 11أقل من  -11% .1

 مقبول %11أقل من  -11% .1

 ضعيف %11أقل من  -% 11 .1

 براس %11أقل من  .1

 
يجري حساب أي من المعدالت الفصلية أو التراكمية بضرب العالمة النهائيرة لكرل  -هـ

مادة بعدد الساعات المعتمدة لكل مادة داخلة في حساب المعردلك وقسرمة مجمرو  
 ·حواصل الضرب الناتجة على مجمو  عدد الساعات المعتمدة

نجاحراش أو رسروباش فري معدل الفصل هرو معردل عالمرات المرواد التري درسرها الطالرب  -و
 .ذلك الفصل حسب خطته الدراسية

 .يثبت المعدل الفصلي أو التراكمي ألقرب منزلتين عشريتين -ز
 

 إعادة دراسة المواد

يجوز للطالب  عادة دراسة كل مادة حصل فيها على نتيجة راسربك وتكرون اإلعرادة  -أ(: 13)المادة 

 .جبارية في الخطة الدراسيةإلجبارية للمواد ا 
يجوز للطالب  عادة دراسة مادتين على األكثر من المواد التري حصرل فيهرا علرى  -ب

دبلوم  وذلرك ألغرراض الرطوال فتررة دراسرته فري برنرامج % 11عالمة أقل من 

 .%(11)رفع معدله التراكمي للحد المطلوب 
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فرري حالررة  عررادة الطالررب دراسررة مررادة مررا فرري خطترره الدراسررية تحسررب لرره العالمررة  -جـ
ة فرري معدلرره الفصررلي مهمررا كانررت نتيجترره فيهررا وتلغررى العالمررة القديمررة مررن الجديررد

 .معدله التراكمي ولكن تبقى في سجله األكاديمي
في حالة  عادة الطالب دراسة مادة ماك فإن ساعات تلرك المرادة تردخل فري حسراب   -د

 .الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة

 اإلنذار والفصل

 :ب في البرنامج في الحاالت التاليةينذر الطال (:14)المادة 

 . ذا رسب في مادة واحدة يكون اإلنذار أولياش  -أ 
 . ذا رسب في مادتين يكون اإلنذار نهائياش   -ب

فري نهايرة أي فصرل دراسري بمرا فيهرا %( 11) ذا كان معدله التراكمي يقل عرن   -ج

 .ويكون اإلنذار نهائياش . الفصل الصيفي

 :ب من البرنامج في الحاالت التاليةيفصل الطال (:15)المادة 

 .كثر خالل مدة دراستهأ ذا رسب في ثالع مواد أو    -أ
 . ذا رسب في المادة نفسها مرتين  -ب
 ذا لم يحصرل علرى الحرد األدنرى للنجراط فري المعردل التراكمري فري نهايرة الفصرل  -جـ

 .التالي ل نذار

مرن هرذه التعليمراتك يعطرى الطالرب ( 01)مرادة مرن ال( ب)بالرغم مما ورد في الفقررة  (:16)المادة 

فرصررة %( 11)ودون %( 11)الررذي حصررل علررى معرردل تراكمرري مقررداره مررا بررين 

فرأكثر وفقراش %( 11)معتمدة كحد أعلى لرفع معدله التراكمي  لى ( ساعات 1)بدراسة 

 :للشروط التالية
 ·أن تمنح هذه الفرصة لمرة واحدة فقط .أ 
درسها الطالرب أو يعيرد دراسرتها ضرمن الخطرة الدراسرية أن تكون المواد التي سي .ب

 .المعتمدة لبرنامج الدبلوم المسجل به عند تدني معدله
أن ينهي الطالب دراسة تلك المواد خالل الفصل التاليك وال يجوز له تأجيل ذلرك  .جـ

 .الفصل

فري أي فصرل دراسري الحرقك ألي سربب %( 11) ذا انخفض معدل الطالب عن  .د

كليراش ( 01-02)بك يفصل من البرنامجك وال تطبق عليه بنود المادتين من األسبا

 .أو جزئياش من هذه التعليمات

تحسب المدة التي يقضيها الطالب في دراسة هرذه السراعات ضرمن الحرد األقصرى  .ـه
 .دبلوم الالمسموط به لحصوله على شهادة 
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 االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي

يسرمح للطالرب بالسرحب واإلضرافة خرالل أسربو  مرن بدايرة الفصرل األول والثرانيك  -أ  (:17)المادة 

وخالل ثالثرة أيرام مرن بدايرة الفصرل الصريفيك وال تثبرت لره فري سرجله األكراديمي 
مالحظة االنسحاب من المادة التي انسحب منهاك و ذا قام الطالب بسحب مادة مرا 

ك يحتفظ له برسوم المادة التي انسرحب خالل هذه المدة دون  ضافة مادة بدالش منها
 .منها للفصل التالي

يسررمح للطالررب باالنسررحاب مررن مررادة أو أكثررر خررالل مرردة أقصرراها اثنررا عشررر  . 0 .ب

سبوعاش من بدء الفصل الدراسي األول أو الثاني وستة أسابيع من بدء الفصل أ
 ك علرى أن ال يكرون الطالرب قرد(منسحب)الصيفيك وتثبت في سجله مالحظة 
على أن يعقد االختبار الفصلي في موعرد )تجاوز نسبة الغياب المسموط بهاك 

أقصرراه األسرربو  السررادس مررن الفصررل العررادي واألسرربو  الثالررع مررن الفصررل 
 ·(الصيفي وتسلم النتائج للطلبة قبل انتهاء مدة االنسحاب

عررن طريررق البوابررة االلكترونيررة للطالررب بعررد يررتم االنسررحاب فرري هررذه الحالررة  . 0

 . وافقة مدرس المادة والمرشد األكاديمي وعميد الكلية الكترونياش م

ساعات ( 1)ال يجوزك نتيجة لالنسحابك أن يقل عبء الطالب الدراسي عن  . 2

 .معتمدة
 ذا اعتبر الطالب منسحباش من جميع المواد في فصل ماك فتعتبرر دراسرته فري ذلرك  .ج

 ·الفصل مؤجلة

وبتنسرب مرن مردير القبرول والتسرجيل يجروز ( 01) مع مراعاة ما ورد في المرادة .د

للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية لالنسحاب من جميع المواد التي سرجلها لرذلك 
ك وبعرد موافقررة (علرى أن ال يكرون هرذا فرري أول فصرل اللتحاقره بالجامعرة)الفصرل 

العميد على االنسحابك تعتبر دراسته في ذلك الفصرل مؤجلرةك وعلرى الطالرب أن 
قدم بمثل هرذا الطلرب قبرل موعرد االمتحانرات النهائيرة بثالثرة أسرابيع علرى األقرل يت

 .من االمتحانات النهائية أسبوعينوأن يبت في الطلب قبل 
 

 االنقطاعالتأجيل و

للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته قبل بدء الفصل الدراسي الرذي يرغرب فري  .أ (:18)المادة 

ضمن طلبه األسباب الموجبة لرذلك والتري تقتنرع بهرا تأجيل دراسته فيهك على أن ي
 :الجهة المختصة بالموافقة على التأجيلك وهي كما يلي

 . ذا كان التأجيل المطلوب لمدة فصل دراسي واحد: لعميد الكلية .0

 ذا كان التأجيل المطلوب لمدة تزيد علرى فصرل دراسري واحرد : لمجلس الكلية .0

 .واء أكان التأجيل متصالش أم متقطعاش وال تزيد على فصلين دراسيين س

ال يجرروز تأجيررل دراسررة ( 01)مررن المررادة ( د)مررع مراعرراة مررا ورد فرري الفقرررة  .ب

 ال بعررد مضرري فصررل دراسرري علررى   ليهرراالطالررب الجديررد فرري الجامعررة أو المنتقررل 
 .التحاقه بالجامعة

ل علرى ال تحسب مدة التأجيل من ضمن الحد األعلى للمدة المسرموط بهرا للحصرو .ج
 .شهادة الدبلوم
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 :يعتبر الطالب منقطعاش في الحاالت التالية -أ (:19)المادة 

 . ذا ابتدأ التدريس ولم يكن مسجالش أو مؤجالش لذلك الفصل .0

 . ذا ألغى تسجيله بسبب عدم دفع الرسوم الجامعية .0

تسرجيله فري الجامعرة  ذا انقطع الطالب عن الدراسرة ألي سربب مرن األسرباب يعتبرر  -أ : (30)المادة 

ملغىك  ال  ذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة بقبول العذرك وذلك وفقاش لمرا 
 :يلي

 . ذا قدم العذر خالل أسبوعين من بدء الدراسة: لعميد الكلية .0

 ذا قدم العذر خالل فترة تزيد على أسبوعين من بردء الدراسرة : لمجلس الكلية .0

 .الفصل الدراسيولكنها ال تتجاوز نهاية 

 ذا قدم العذر خرالل فتررة تتجراوز الفصرل ولكنهرا ال تتجراوز : عمداءلمجلس ال .2

 .المدة القصوى لالنقطا  عن الدراسة
في حالة الموافقة على االنقطا  يعتبر ذلك تأجيالش للدراسة وتحسب مدة االنقطرا   .ب

 .بعذر من ضمن الحد األعلى المسموط به للدراسة
ب العائرد للدراسرة بعرد انقطاعرهك بالتسرجيل علرى المرواد الدراسرية فري يسمح للطال .ج

 .بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي انقطع فيه
 .في جميع األحوال ال يجوز أن تزيد مدة االنقطا  عن فصلين دراسيين .د

 :دبلوم  ملغياش في الحاالت التاليةاليعتبر تسجيل الطالب في برنامج  -أ  (:32)المادة 

 . ذا تجاوز مدة التأجيل التي ووفق له عليها حسب هذه التعليمات .0

 ذا انقطررع عرررن الدراسرررة لمرردة فصرررل دراسررري واحررد أو أكثرررر دون عرررذر  .0

 .مقبول

 . ذا انسحب من الجامعة بموافقة عميد الكلية .2

يجوز النظر في قبول الطالبك الذي اعتبرر تسرجيله فري الجامعرة ملغرىك علرى أن  -ب
دبلوم الذي كان منتظماش فيرهك وعلرى أن ال الد للقبول في برنامج يتقدم من جدي

تتجاوز مدة االنقطا  ثرالع سرنوات بمرا فيهرا مردة التأجيرل واالنسرحابك وفري 
 :حالة قبوله يطبق عليه ما يلي

يعتبر السجل األكاديمي السابق للطالب نافرذاش عنرد قبولره فري الجامعرة مرن  .0

 .جديد

 .بقة ضمن الحد األقصى لمدة الدراسةتحسب مدة الدراسة السا .0

تطبق على الطالب التعليمات والخطة الدراسية المعتمدة المعمول بها عند  .2

عودتهك ويعدل سجل الطالب األكاديمي حسب متطلبرات الخطرة الدراسرية 
 .الجديدة

 

 متطلبات الحصول على شهادة الدبلوم

 :المتطلبات التالية تمنح شهادة الدبلوم للطالب بعد  تمام (:31)المادة 

 .النجاط في جميع المواد المطلوبة للتخرج وفق الخطة الدراسية .أ

 .في مواد خطته الدراسية%( 11)الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن  .ب

 . تمام المتطلبات األخرى التي تقتضيها الخطة الدراسية .ج
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الردبلومك حسربما ورد عدم تجاوز المدة القصوى المسموط بها للحصول على شهادة  .د

 .من هذه التعليمات( 00)في المادة 

ساعة معتمدة من مجمو  الساعات ( 01) تمام الطالب بنجاط في جامعة آل البيت  .ـه

 .المعتمدة المطلوبة للتخرج وفق الخطة الدراسية المقرة حين قبول الطالب

 ـةـأحكـام عام

ن خريجري هررذا البرنرامج لقبرولهم فري برنررامج أن يحردد نسرربة مئويرة مر عمرداءلمجلرس ال (:33)الممادة 

 .الماجستير
دبلوم عند استحقاقها في نهاية كل فصل بما في ذلك الفصل الصريفيك التمنح شهادة  -أ : (34)المادة 

 .وتحمل الشهادة تاريخ منح تلك الشهادة للطالب
 .تاريخ هذا الحفل عمداءتقيم الجامعة حفالش سنوياش للتخرج ويحدد مجلس ال -ب

تقوم الجامعة بإعالن هذه التعليمات وأية تعليمات أخرى وكذلك أي تعديالت تطررأ  -أ  (:35)المادة 

عليها في لوحات اإلعالن فري مبراني الجامعرة أو نشررات  رشرادية خاصرة تروز  
 .على الطلبة

ال يجوز ألي طالب أن يتذر  بعدم علمه ومعرفته بهذه التعليماتك أو عدم  طالعه  -ب
رات الصرادرة عرن الجامعرة أو علرى مرا نشرر فري لوحرة اإلعرالن داخرل على النش

 .مباني كليته
فري الحرراالت التري لررم يررد عليهررا نرص فرري هرذه التعليمررات أو فرري  عمررداءيبررت مجلرس ال (:36)الممادة 

 .اإلشكاالت التي تنشأ عن تطبيقها
تنفيرذ هرذه التعليمرات رئيس الجامعة والعمداء ومردير القبرول والتسرجيل مسرؤولون عرن  (:37)المادة 

 .كل فيما يخصه
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وُيعمل بهرا اعتبراراش مرن ( تعليمات الدراسات العليا في جامعة آل البيت)ُتسمى هذه التعليمات :  (7)المادة
 .2118/2119بدء العام الجامعي 

 :ى خالف ذلكيكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة  زاءها ما لم تدل القرينة عل (:3)المادة
الدراسرات الجامعيرة التري ترؤدي  لررى نيرل درجرة الردبلوم العرالي أو الدرجررة  :الدراسات العليا

 (.الدكتوراه)أو الدرجة الجامعية الثالثة ( الماجستير)الجامعية الثانية 
 .جامعة آل البيت: الجامعة
 .مجلس الدراسات العليا :المجلس
 .عميد الكلية أو المعهد: العميد
 .القسم المختص في الكلية أو المعهد أي :القسم

 .هو االنتقال من جامعة أخرى  لى جامعة آل البيت: االنتقال
 .هو التحويل من تخصص  لى تخصص آخر أو من مسار   لى آخر :التحويل
الطالب أو الطالبة الملتحق بالجامعة لنيل درجة الدبلوم العالي أو الدرجرة الجامعيرة : الطالب

  (.الدكتوراه)أو الدرجة الجامعية الثالثة ( جستيرالما)الثانية 
 

ثالثرراش وثالثررين سرراعة معتمرردة حسررب الخطررة ( 33)تكررون متطلبررات نيررل درجررة الماجسررتير   (:2)المادة
- :وتوزيع هذه المتطلبات وفقاش للبرنامجين التاليين

- :المسار الشامل. 1
د اإلجبارية التي تنص أربع وعشرين ساعة معتمدة بنجاط من الموا( 24)دراسة  . أ

فري التخصرص مرن  مرادة منراهج البحرع العلمريعليها الخطة الدراسية علرى أن تكرون 
 .ضمنها

 .تسع ساعات معتمدة بنجاط من قائمة المواد االختيارية( 9)دراسة  .ب 
 .النجاط في االمتحان الشامل بعد  نهاء المواد اإلجبارية واالستدراكية . ج
ى اللغررة اإلنجليزيرة وبمررا يتفرق مررع قررارات مجلررس التعلرريم اجتيراز امتحرران مسرتو . د

 .العالي
 :سالةالررمسا. 2

سرراعة معتمرردة بنجرراط مررن المررواد اإلجباريررة الترري تررنص عليهررا ( 71-75)دراسررة  . أ 
الخطررة الدراسررية علررى أن تكررون مررادة منرراهج البحررع العلمرري فرري التخصررص مررن 

 .ضمنها
ط من قائمة المواد االختيارية التي ترنص ست ساعات معتمدة بنجا( 9-6)دراسة  . ب 

 .عليها الخطة الدراسية
 عررداد رسررالة جامعيررةك تتضررمن  ضررافة للعلررم والمعرفررةك والنجرراط فرري مناقشررتهاك  . ج 

 .تسع ساعات معتمدة( 9)ويخصص لها 
اجتيراز امتحرران مسرتوى اللغررة اإلنجليزيرة وبمررا يتفرق مررع قررارات مجلررس التعلرريم  .  د 

 .العالي

 تعليمات الدراسات العليا في جامعة آل البيت
 من نظام منح الدرجات العلمية( 2)من المادة ( أ)صادرة عن مجلس العمداء بموجب الفقرة 

تاريخ ( 3331/3339-32)والفخرية والشهادات في جامعة آل البيت بقراره رقم 

 م33/73/3331
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أربررع وخمسررين سرراعة معتمرردة بنجرراط ( 54)تكررون متطلبررات نيررل درجررة الرردكتوراه دراسررة   (:4)المادة
- :للمقبولين في البرنامج موزعة على النحو التالي

ساعة معتمدة بنجاط من المواد اإلجبارية التري ترنص عليهرا الخطرة ( 34-37)دراسة  . أ
 .ص من ضمنهافي التخص أن تكون مادة مناهج البحع العلميالدراسية على 

ساعة معتمدة بنجاط من المرواد االختياريرة التري ترنص عليهرا الخطرة ( 75-9)دراسة  . ب
 .الدراسية

النجاط في امتحان كفاءة معرفية في حقل تخصص الطالب والمعارف المتصلة بهذا  . ج 
 .التخصص على أن ال يتجاوز ذلك نهاية الفصل الخامس اللتحاق الطالب بالبرنامج

م أطروحة تتضمن بحثاش أصيالش فيه  ضافة للعلم والمعرفةك والنجاط في مناقشتهاك تقدي . د
 .ساعة معتمدة( 37-71)ويخصص لها 

 .اجتياز امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية وبما يتفق مع قرارات مجلس التعليم العالي. هـ
 (:5)المادة

لقسرم والكليرة دراسرة يجوز للطالب بموافقة المجلرس بنراء علرى توصرية مرن مجلسري ا . أ 
مادة من مستوى الدراسات العليا في الجامعرة مرن خرارج خطتره الدراسرية لهرا عالقرة 
بموضررو  تخصصرره أو لغايررات التخرررج فرري ذلررك الفصررلك وتحسررب هررذه المررادة مررن 

ثرالع سراعات معتمردة للطالرب المقبرول ( 3)ضمن قائمة المواد االختياريةك وتحدد بـ 
 .كتوراهفي برنامجي الماجستير والد

يجوز بتوصية من القسم والكلية او المعهد وقرار من المجلس ك دراسة مرادة اختياريرة  –ب
من الخطة بديله عن مادة اجبارية غير مطروحه ك شريطة ان ال يبقى للطالرب سرواء 

 . دراسة هذه المادة 
ياريرة ال تحسب للطالب أي مادة مرن قائمرة مرواد الدراسرات العليرا اإلجباريرة أو االخت . ج

التي كان قد درسها أو درس ما يعادلها سرابقاشك وحصرل بموجرب ذلرك علرى شرهادة أو 
 .درجة علمية أخرى

 
 

 (: 6)المادة 
( 9)يحدد القسم عند القبول المرواد االسرتدراكية الالزمرة للطالربك علرى أن ال تزيرد عرن  .1

المعنري برإبالغ تسع ساعات معتمدة وتحدد هذه المواد على نموذج القبولك ويقروم القسرم 
 .الطالب بذلك

ال تحسب ساعات المواد االستدراكية ضمن السراعات المعتمردة المطلوبرة لنيرل الدرجرةك  . 2
 .وال تدخل عالماتها ضمن المعدل التراكمي للطالب

على الطالب أن ينهي دراسرة المرواد االسرتدراكية بنجراط فري موعرد أقصراه نهايرة العرام  .3
بعرد نهايرة العرام الجرامعي اال لره بالتسرجيل  رنامجك وال يحقول اللتحاقه بالبالجامعي األ

 .بعد استكماله بنجاط هذه المواد االستدراكية 
 .يجوز السماط للطالب تجاوز هذه المدة ألسباب يقدرها المجلس ويوافق عليها  .4
تكررون و%( 51)تكرون عالمررة النجرراط فري المررواد االسررتدراكية مرن مررواد البكررالوريوس  .5

 %(.71)ي المواد االستدراكية من مواد الماجستير عالمة النجاط ف

يجوز لمجلس الدراسرات العليرا ان يحفري الطالرب مرن المسراقات االسرتدراكية ومسراقات  .6
اللغة االنجليزية بتنسيب من لجنة الدراسات العليا بالكلية وتوصرية مرن لجنرة الدراسرات 

ثبررت بانرره درس مسرراقات العليررا فرري القسررم خررالل الفصررل االول مررن قبولرره بالبرنررامج اذا 
 .مكافأة للمساقات المكلف بها 
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يضاف فصرل دراسري واحرد الرى الحرد االعلرى مرن المردة المسرموط بهرا للحصرول علرى  .7
سرراعات ( 9) فرري هررذه التعليمررات اذا درس ( 7) درجررة الماجسررتير المحررددة فرري المررادة 

 . استدراكية يكلف الطالب بدراستها 
 

 :والدنيا لمدة نيل الدرجة كما يلي تكون الحدود العليا  (:1)المادة
سريةك مرع مراعراة مرا ورد فري الحد األعلى لنيل درجرة الماجسرتير ثمانيرة فصرول درا . أ

 (6) المادة 
 .الحد األعلى لنيل درجة الدكتوراه للطالب المقبول هو عشرة فصول دراسية . ب
هرا علرى فصرلين ال يجوز أن تزيد مدة التأجيرل واالنسرحاب واالنقطرا  بعرذر بمجموع .ج

دراسيين وال تحسب هذه المدة من الحد األعلى لنيل الدرجةك باستثناء االنقطا  بعرذر 
 .فتحسب هذه المدة من الحد األعلى للحصول على الدرجة

يجب أن ال تقل المدة الزمنيرة الفاصرلة برين قبرول مشررو  رسرالة الطالرب ومناقشرتها  .د
 .ة أشهر بالنسبة للماجستيرعن ثمانية شهور بالنسبة للدكتوراه وأربع

يجوز في حاالت استثنائية أن يدرس الطالب في الفصل الصيفي ثالع سراعات معتمردة . هـ
 .من مواد الدراسات العليا لغايات التخرج في ذلك الفصل

 

ثرالع سراعات معتمردةك والحرد ( 3)يكون الحرد األدنرى للعربء الدراسري فري الفصرل الواحرد  (: 1)المادة 
اثنتي عشرة ساعة معتمدة بما في ذلك ساعات الرسرالة أو األطروحرةك مرا لرم  (12)األعلى 

 . يكن قد أنهى دراسة المواد المحددة في خطة البرنامج
 

يجب أن يتفرغ طالرب الردكتوراه لمردة زمنيرة ال تقرل عرن سرنة دراسرية واحردة أثنراء  عرداد  (: 9)المادة 
 .الرسالة

 القبــول

مررداء فرري مطلررع كررل عررام جررامعي عرردد الطلبررة الررذين يقبلررون فرري برنررامج يحرردد مجلررس الع  (:73)المادة 
 .الدراسات العلياك وذلك بتوصية من المجلس بعد أخذ رأي المجالس في األقسام والكليات

 : يشترط في الطالب المتقدم لاللتحاق  (:77)المادة 
تعترف بها ببرنامج الماجستير أن يكون حاصالش على درجة البكالوريوس من جامعة  . أ

امعة وأن تكون الدراسة باالنتظامك وفي حال عدم اكتمال المقاعد المخصصة ألي الج
برنامج ماجستيرك يجوز قبول من يحملرون درجرة البكرالوريوس بتقردير مقبرول او مرا 

ساعات من خطرة البرنرامج المقبرول فيره خرالل ( 9) يعادله ك على ان يدرس الطالب 
تحراق فري البرنرامج ك يحرددها القسرم بقبرول ك علرى ان الفصل الدراسي االول مرن االل

ك فرران لررم يحقررق هررذا الشرررط يفصررل مررن % ( 75) يجتازهررا الطالررب بنجرراط وبمعرردل 
 . البرنامج وبما يتفق مع قرارات مجلس التعليم العالي 

جيرد "بتقردير ال يقرل عرن  رببرنامج الدكتوراه أن يكرون حاصرالش علرى درجرة الماجسرتي.  ب
امعررة تعترررف بهررا الجامعررةك وأن تكررون الدراسررة باالنتظررامك وأن يكررون ك مررن ج"جررداش 

حاصالش على درجة البكالوريوس من جامعة تعترف بها الجامعرة وأن تكرون الدراسرة 
 .باالنتظام

 (: 73)المادة 
يجوز للقسم وضع شروط خاصة لاللتحاق بالبرنامج الذي يطرحه ذلك القسم على أن  . 1

 .ع اإلطار العام لبرامج الدراسات العلياال تتعارض هذه الشروط م
وتعرد يجب أن تظهر هرذه الشرروط بوضروط فري الخطرة الدراسرية المقدمرة لالعتمرادك  . 2

 .جزءاش منها
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يسمح للطلبة الحاصلين علرى درجرة البكرالوريوس باالنتسراب التقردم بطلبرات التحراق اذا . 3
الوريوس فري الجامعرات ساعة معتمدة من مسرتوى البكر(  31) درسوا ما ال يقل عن 

ك او مرا يعادلره ك وبمرا يتحقرق مرع % (  71) الرسمية ك وبمعدل تراكمي ال يقل عن 
 . قرارات مجلس التعليم العالي 

مرن المقاعرد فري كرل برنرامج وترتم %( 31)يحدد لخريجي جامعة آل البيت بما ال يقل عن   (:72)المادة 
 .لمجلسك ويقرها مجلس العمداءتعبئة بقية المقاعد بموجب تعليمات يقترحها ا

تقرردم طلبررات االلتحرراق ببرنررامج الدراسررات العليررا علررى النمرروذج الصررادر مررن وحرردة  . أ(:   74)المادة 
القبرول والتسرجيل خرالل الفتررة التري يحرددها المجلرس وترفرق بتلرك الطلبرات جميرع 

 .األوراق الثبوتية الالزمة
فرري برنررامج الدراسررات العليررا بنرراءش علررى يصرردر المجلررس قرروائم بأسررماء المقبررولين   . ب 

 .تنسيب من مجلسي القسم والكلية
 (:75)المادة 

ال يجوز أن يدرس أو أن يسجل الطالب في برنرامجين دراسريين فري الجامعرة فري آن  . أ
 .واحد معاش في أية مرحلة من مراحل دراسته

 .ن قد فصل منهال يجوز أن يقبل الطالب في برنامج دراسات عليا في الجامعة كا . ب

 مجلس الدراسات العليا ولجانه
- :يشكل مجلس الدراسات العليا في الجامعة كالتالي (:76)المادة 

  رئيساش                  عميد الدراسات العليا 

  أعضاء/ عضواش            نائب أو نواب عميد الدراسات العليا 
 اءأعض المعاهد أو من يفوضون من نوابهم  / عمداء الكليات 

  يجوز اإلفادة من ذوي الخبرة واالختصاص من خارج الجامعة يعينهم رئيس الجامعة
 .بتنسيب من مجلس الدراسات العليا

 

- :يضطلع المجلس بالصالحيات التالية. أ (:71)المادة 
 .المعاهد/ قرار التوصيات المرفوعة  ليه من لجان الدراسات العليا في الكليات .1
 .نتقال طلبة الدراسات العليا في الجامعةالمصادقة على قرار لجنة ا .2
التوصية  لى مجلس العمرداء بأعرداد الطلبرة المرراد قبرولهم فري برنرامج الدراسرات  .3

 .العليا في الجامعة
التوصية  لى مجلس العمداء بمرنح الردرجات العلميرة والشرهادات لطلبرة الدراسرات  .4

 .قونهاالعليا الذين أنهوا متطلبات الحصول على الدرجات التي يستح
التوصية  لى مجلس العمداء باقتراط  نشاء بررامج دراسرات عليرا أو دمرج بعضرها  .5

 .ببعض أو  لغاء أو تجميد القبول فيها
 .اتخاذ القرار بتقديم المنح لطلبة الدراسات العليا وفقاش للتعليمات الخاصة بها .6
ءةك اتخرراذ القرررار بالموافقررة علررى تحديررد موعررد االمتحرران الشررامل وامتحرران الكفررا .7

 .وبالموافقة على تشكيل اللجان الخاصة بهما
التوصية  لى مجلس العمداء برصد المبال  المخصصة لمرنح الدراسرات العليرا فري  .8

 .الموازنة في بداية كل عام دراسي
 .تشكيل اللجان المختلفة المتعلقة بعمل العمادة  .9

 .النظر في المسائل التي يحيلها العميد للمجلس .11
 .     لس تفويض بعض صالحياته  لى عميد الدراسات العليا  ذا اقتضت الضرورة ذلكللمج. ب           
 (: 71)المادة 

تشكل لجنة للدراسات العليرا فري القسرم بتوصرية مرن القسرم وبقررار مرن مجلرس الكليرة  .1
 :وتفوض  ليها صالحيات مجلس القسم المتعلقة بالدراسات العلياك وتتكون من



                                                                                
  دليل الطالب                      

 
 

 - 111 - 

 .رئيساش / رئيس القسم . أ
بعة مرن األسراتذة واألسراتذة المشراركين ويجروز أن تضرم اللجنرة أعضراء هيئرة أر . ب

 .تدريس برتبة أستاذ مساعدك مع مراعاة التخصصات الموجودة في القسم
 :تتولى لجنة القسم اإلشراف على . 2

اإلشررراف علررى أمررور الدراسررات العليررا فرري القسررم وضررمان االلتررزام بسياسررات وتعليمررات 
 : خالقيات البحع العلمي وتشمل صالحيات اللجنة ما يلي الدراسات العليا وأ

 .اإلرشاد األكاديمي لطلبة الدراسات العليا .أ
 :تقديم المقترحات المتعلقة بما يلي والتوصية بها للجنة الكلية .ب

 نشاء برامج دراسات عليا جديدة . 
 مشاريع الخطط الدراسية. 
  أعداد الطلبة المقبولين سنوياش. 
 ين والمشرفين المشاركينتعيين المشرف. 
 قرار مشاريع الرسائل أو األطروحات . 
 تشكيل لجان المناقشة. 
 تحديد مواعيد المناقشة. 
 تنظيم شؤون االمتحان الشامل وامتحان الكفاءة المعرفية. 
 تشكيل لجان االمتحان الشامل وامتحان الكفاءة المعرفية. 
 عداد قوائم بالطلبة المرشحين للمنح الدراسية . 

 

 (: 79)لمادةا
المعهد بقرار من مجلرس الكليرة وتفروض  ليهرا /تشكل لجنة الدراسات العليا في الكلية  .1

المعهرد المتعلقرة بالدراسرات العليراك ويكرون تشركيل اللجنرة / صالحيات مجلرس الكليرة 
 :على النحو التالي

 .المعهد أو من يفوض نوابه رئيساش / عميد الكلية   . أ
 . ساء لجان الدراسات العليا في األقسامنائب أو نواب العميد ورؤ  . ب
عضرروي هيئررة ترردريس مررن الكليررة برتبررة أسررتاذ ويجرروز أن يكررون برتبررة أسررتاذ . ج

 .مشارك
المعهرد / المعهد اإلشراف على شؤون الدراسات العليا في الكليرة / تتولى لجنة الكلية  . 2

 .حع العلمي وضمان االلتزام بسياسات وتعليمات الدراسات العليا وأخالقيات الب
 :دراسة اقتراحات لجان األقسام المتعلقة بما يلي والتنسيب بها للمجلس- 

 نشاء برامج دراسات عليا جديدة . 
 مشاريع الخطط الدراسية. 
  أعداد الطلبة المقبولين سنوياش. 
 تعيين المشرفين والمشرفين المشاركين. 
 قرار مشاريع الرسائل أو األطروحات . 
 تشكيل لجان المناقشة. 
 تحديد مواعيد المناقشة. 
 تنظيم شؤون االمتحان الشامل وامتحان الكفاءة المعرفية. 
 تشكيل لجان االمتحان الشامل وامتحان الكفاءة المعرفية. 
 عداد قوائم بالطلبة المرشحين للمنح الدراسية . 
 

ية مرن لجنرة القسرم المعهد في القضايا الخالفية للجوانب األخالقيرة بتوصر/ تنظر لجنة الكلية  .  3       
بما في ذلرك مردى اسرتيفائها لمواصرفات فري وشرروط تنفيرذ البحرع العلمري بمرا يحقرق حمايرة 
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لحقوق  فراد الدراسة والمجتمع بشكل عام ومراعاة قوانين حمايرة الملكيرة الفكريرة ك وترفرع 
 . تقاريرها  لى رئيس الجامعة في هذا المجال 

 .لجنة القسم في حال عدم وجودها  تقوم لجنة الكلية او المعهد باختصاصات .4
 

 االنتقال والتحويل 
 (:33)المادة 

اغر فرري يجرروز انتقررال الطالررب مررن برنررامج  لررى آخررر فرري الجامعررة  ذا ترروافر مقعررد شرر . 1
 .هالبرنامج المراد التحويل ل

يجوز انتقال الطالب مرن برنرامج فري جامعرة أخررى  لرى برنرامج مماثرل فري الجامعرة  . 2

شرروط القبرول وترروافر مقعرد شراغر لره فرري البرنرامج الرذي يرغرب فرري حرال اسرتيفائه 
 .أو ما يعادلها" جيد جداش "االنتقال  ليهك وأن ال يقل معدله التراكمي عن 

 :تحسب للطالب عند انتقاله ودخوله في برنامج آخر  .3
 

المواد التي يختارها من المواد التي درسها في البرنامج السابق وتدخل في معدله  - أ
 ( .تحويالش ) ي  ذا كان االنتقال داخل الجامعة راكمالت

المواد التي يختارها من المواد التي درسها في البرنرامج السرابق ك وال تردخل فري  - ب
 . معدله التراكمي اذا كان االنتقال من خارج الجامعة 

يشترط في المواد التي درسها الطالب في الجامعة أو في جامعة أخرى ويرغب فري  -ج     
 : تسابها ما يلي اح

أن تكررون معادلررة مررن حيررع المحترروى والمسررتوى للمررادة أو مررواد مررن الخطررة  -(1)         
 . الدراسية  المقررة 

سرنوات وان ال يقرل تقردير  ن قد مضى على دراسرتها أكثرر مرن سربعةأن ال يكو -(2)        
 اذا كران قرد أو مرا يعادلهمرا ك اال(  B) أو ( جيرد جرداش ) الطالب في كل منها عن 

  . درس المواد في جامعة آل البيت ك فيجوز احتساب المواد التي نجح بها 

تتم الموافقة على احتساب المواد بقرار من المجلس بنراء علرى توصرية مرن لجنتري   -د 
 .القسم والكلية المختصين

 (: 37)المادة 
فري ( سرات العليرا دبلروم الدرا) يجوز احتساب الساعات التي درسرها طلبرة الردبلوم ( 1)

 :برنامج الماجستير حسب الشروط التالية 
 .أو ما يعادله( جيد جداش ) أن ال يقل معدل الطالب في الدبلوم العالي عن . أ 
سراعات ( 9) أن ال تزيد عدد الساعات المحتسبة من برنامج الدبلوم العرالي عرن . ب

 .معتمدة 
الرررب صرررادر عرررن  حررردى أن يكرررون برنرررامج الررردبلوم العرررالي الحاصرررل عليررره الط . ج

 .الجامعات األردنية 
 .عدم احتساب ساعات من برامج الدبلومات التأهيلية أو المهنية  . د

 
يجوز أن تحسب للطالب المنتقل من خارج الجامعة  لى برنامج ماجستير ما ال يزيد (  2)  

ثمراني ( 18)تسع ساعات معتمدةك و لى برنامج الدكتوراه ما ال يزيرد علرى ( 9)على 
 .ساعة معتمدة عشرة

( 9)يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لمدة الدراسة لنيرل الدرجرة مقابرل كرل  ( 3) 
 .تسع ساعات معتمدة تم احتسابها

( 6)يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لمدة الدراسرة لنيرل الدرجرة مقابرل كرل ( 4) 
 .ست ساعات معتمدة تم احتسابها حسب تعليمات الدراسة الخاصة
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 (: 33)المادة
 .يجوز تحويل الطالب من مسار الرسالة  لى المسار الشامل .أ
يجوز تحويل الطالب من مسار الشامل  لى مسار الرسالة ضمن البرنرامج الواحرد  ذا  .ب

خمس عشرة ساعة معتمدة مرن ( 15)توافر له مقعد شاغر شريطة أن يكون قد أنهى 
 %(.81)عن  خطته الدراسية وأن ال يقل معدله التراكمي

عنررد تحويررل الطالررب مررن مسررار  لررى آخررر فرري الجامعررة تحسررب لرره جميررع المررواد الترري  .ج
درسرها ضرمن الخطرة الدراسرية المقرررة لرره وتردخل عالمرات تلرك المرواد فري المعرردل 

 .التراكمي للطالب
 (: 32)المادة 

نمروذج تقدم طلبات االنتقال من برنامج  لى آخر  لرى وحردة القبرول والتسرجيل علرى ال .أ
 .المقرر لهذا الغرض

تتم الموافقة على االنتقال من برنامج  لى آخر في الجامعة أو من خارج الجامعة  لرى  .ب
- :برنامج مماثل فيها أو التحويل من مسار  لى آخر بقرار من لجنة مكونة من

 .عميد الدراسات العليا           رئيساش  .1
 . المعهد/ اسات العليا في الكليةمعهد التخصص أو رئيس لجنة الدر/ عميد كلية  .2

 .رئيس قسم التخصص أو رئيس لجنة الدراسات العليا في القسم .3
 (: 34)المادة 

( 6)للطالب الملتحق ببرنامج الدراسات العليا في الجامعة أن يردرس مرا ال يزيرد عرن  .أ
ست ساعات معتمدة ببرنامج مماثل في جامعة أخرى شريطة الحصرول علرى موافقرة 

المجلس بناء على توصية من مجلسي القسم والكليةك  وتطبق في معادلتهرا  مسبقة من
شروط معادلة مواد االنتقالك ويشترط لمعادلتها أن ال يكون الطالب منتقالش من جامعة 

 . أخرى أو معادالش ألي مواد سابقة قبل قبوله في الجامعة
 .ال تحسب عالمات هذه المواد ضمن المعدل التراكمي .ب
 
 

 د والعالمات واالمتحاناتالموا
 

 (: 35)المادة 
تحرردد المررواد فرري الخطررة الدراسررية لبرنررامج الماجسررتير وتحمررل أرقامرراش مررن مسررتوى  .أ

(711.) 

تحرردد المررواد فرري الخطررة الدراسررية لبرنررامج الرردكتوراه وتحمررل أرقامرراش مررن مسررتوى  .ب
(911.) 

غتين العربيرررة يوضرررع وصرررف واضرررح لمفرررردات المرررواد التررري تتضرررمنها الخطرررة برررالل .ج
 .واإلنجليزية

    (:36)المادة 
 %(.71)يكون الحد األدنى لعالمة النجاط في المادة  .أ

يكررررون الحررررد األدنررررى للمعرررردل التراكمرررري لطالررررب الدراسررررات العليررررا فرررري برنررررامج  .ب
 %(.75)الماجستير

يكررون الحررد األدنررى للمعرردل التراكمرري لطالررب الدراسررات العليررا فرري برنررامج الرردكتوراه .  ج
(81.)% 

 .على الطالب  عادة دراسة أي مادة  جبارية رسب فيها بما ال يزيد عن مرتين. 1.  د 
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ثالع مواد مرن خطتره الدراسرية  ذا كانرت عالمتره ( 3)يجوز للطالب  عادة دراسة . 2
%( 81)لطالرب الماجسرتير و%( 75)وأقرل مرن %( 71)فري كرل منهرا أكثرر مرن 

نامج الدراسرات العليرا لغررض رفرع معدلره لطالب الدكتوراه طوال مدة دراسته لبر
 .التراكمي

 ذا أعاَد الطالب مساقاش بسبب رسوبه أو لرفع معدله التراكميك فتحسب لره العالمرة . 3
 .األعلى للمساق في المعدل التراكمي وتبقى األخرى في سجله األكاديمي

ي حسراب في حالة  عادة الطالب دراسة مادة مراك فرإن سراعات تلرك المرادة تردخل فر. 4
 .عدد الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة

 ذا درس الطالب مادة اختيارية ورسب فيهاك ثم قام بدراسرة مرادة اختياريرة أخررى . 5

تعويضاش عنها الستكمال متطلبات خطته الدراسيةك فتعتبر المادة التعويضية كمرادة 
 .معادة بالنسبة للمادة االختيارية التي رسب فيها

ادة أو المرواد التري يدرسرها الطالرب خرارج الجامعرة بعرد معادلتهرا حسرب تعامل المر. 6
األصول وتدون عالمتها ناجحك و ذا سبق له دراستها داخرل الجامعرة فإنهرا ُتعامرل 

 . معاملة المادة أو المواد المعادة
 :يكون توزيع العالمات المتحانات الدراسات العليا على النحو التالي  (:31)المادة 

مرن العالمرة النهائيرةك بحيرع تشرمل هرذه %( 61)عالمة مجمو  أعمال الفصل تكون  .1
على األقل وأعماالش أخرى قرد تتضرمن %( 33)األعمال اختباراش واحداش على األقل وله 
 .كحد  أعلى من العالمة%( 43)اختباراش ثانياش وتقارير وبحوثاش يرصد لها 

 %(.41)عالمة االمتحان النهائي ويخصص لها  .2
فررري مرررواد النررردواتك والمشررراريعك والمختبرررراتك والتصررراميمك والرسررروماتك  يجررروز  .3

واالختبارات العمليةك والتدريب العملي التي لها ساعات معتمدةك أن تكرون لهرا عالمرة 
 . واحدة تشكل كامل عالمة المادة

 
 
 
 
 

 :يُيخصص للمعدل الفصلي والتراكمي والمواد التقديرات المبينة كالتال( أ (: 31)المادة 
 
 

 التقدير المعدل

 ممتاز 111 -86
 جيد جداش  86أقل من  -81

 جيد 81أقل من  -75
 

تنشأ لوحة شرف لطلبة الدراسات العليا على أن تضم أوائل خريجي الدفعات في كل ( ب
 .تخصص

يكون االمتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكاملية يهدف  لى قياس قدرة الطالب على الربط  (: 39)المادة 
بين المفاهيم المختلفة األساسية والمتقدمة التي اكتسبها من مختلف المعارفك وتوظيفها فري 

 .حل المشكالت العلمية والتطبيقية في ميدان تخصصه
 :تتولى لجنة القسم (:23)المادة 
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تحديد المجاالت التي يشملها االمتحان الشرامل واقترراط المراجرع والقرراءات الالزمرة  .أ
 تزيررد علررى أربعررة مجرراالتك وتعلررن للطلبررة قبررل برردء موعررد تقرردمهم لررذلكك علررى أن ال

 .لالمتحان بفصل دراسي واحد على األقل
التوصررية  لررى لجنررة الكليررة بتشرركيل لجنررة مررن خمسررة أعضرراء بمررن فرريهم رئيسررهاك يررتم  .ب

اختيررارهم مررن أعضرراء هيئررة الترردريس المختصررين بموضررو  االمتحرران للقيررام بوضررع 
 .باتك ويصدر القرار بتشكيل اللجنة من المجلساألسئلة وتصحيح اإلجا

تنسيب نتائج االمتحان الشامل للجنة الكليرة لدراسرتها والتوصرية بشرأنها  لرى المجلرس  .ج
 .إلقرارها

 االمتحان الشامل والكفاءة المعرفية
 

تره يتكون االمتحان الشامل لطلبة الماجستير في مسار الشامل مرن ورقرة واحردةك وتكرون مد (:27)المادة
أربع ساعاتك ويعقرد بحرد أعلرى لمررتين فري العرام فري المواعيرد المخصصرة حسرب التقرويم 
الجامعيك وعلى الطالرب أن يتقردم بطلرب لردخول هرذا االمتحران حسرب النمروذج المعرد لهرذا 

 .الغرض
 

 (:23)المادة 
دراكية يتقدم الطالب لالمتحان الشامل بعد  نهائه بنجاط المواد اإلجبارية والمواد االست . أ

 %(.75)شريطة أن ال يقل معدله التراكمي عن 
 ذا رسب الطالب في االمتحان الشامل للمرة األولى يمكنه التقردم لهرذا االمتحران مررة  .ب

 .ثانية ضمن المدة القصوى للحصول على درجة الماجستير
على األقل و ذا رسب الطالب فري %( 75)تكون عالمة النجاط في االمتحان الشامل  .ج

 :مرة الثانيةال
 يفصل من برنامج الماجستير. 
 يمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا. 

تسجل نتيجة الطالب في االمتحان الشامل في كشف عالماته بعبرارة نراجح أو راسرب  .د
 .في كل مرة يتقدم فيها لالمتحان

 (: 22)المادة 
والمعارف المتصلة يعقد امتحان الكفاءة المعرفية لطلبة الدكتوراه في حقل التخصص  .أ 

 :به ويهدف  لى قياس ما يلي
 عمق فهم الطالب ومعرفته ألساسيات تخصصه. 
  قدرة الطالب على التفكير التحليلي والنقدي المنظم في تناول القضايا والمشكالت

 .المتعلقة بحقل تخصصه
  قدرة الطالب على تقديم حلول جديدة أو ابتكارات للمشكالت النظرية والعملية في

 .تخصصهحقل 
 :تتولى لجنة القسم . ب

  تنظرريم امتحرران الكفرراءة المعرفيررة و دارة شررؤونهك وتحديررد المجرراالت الترري يشررملها
االمتحرانك وبيرران المراجررع والقررراءات الالزمررة لررذلكك وتعلررن للطلبررة قبررل تقرردمهم 

 .لالمتحان بفصل دراسي واحد على األقل
 اء بمرن فريهم رئيسرهاك يرتم التوصية  لى لجنة الكلية بتشكيل لجنة من خمسة أعض

اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس المختصين بموضو  االمتحان للقيام بوضرع 
األسئلة وتصحيح اإلجاباتك على أن يكون أحردهم برتبرة أسرتاذك ويصردر القررار 

 .بتشكيل اللجنة من المجلس
 نها  لى تنسيب نتائج امتحان الكفاءة المعرفية للجنة الكلية لدراستها والتوصية بشأ

 .المجلس إلقرارها
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يتكون امتحان الكفاءة المعرفية من ورقتين غير متتاليتينك وتكون الفترة برين األولرى  . ج
ك %(51)ثالع ساعات ووزن كل منهما ( 3)والثانية أسبوعينك مدة كل جلسة منهما 

ويعقررد مرررتين فرري العررام فرري المواعيررد المخصصررة حسررب التقررويم الجررامعيك وعلررى 
 .يتقدم بطلب لدخول هذا االمتحان حسب النموذج المعد لهذا الغرض الطالب أن

يستطيع الطالب التقردم المتحران الكفراءة المعرفيرة بعرد تسرجيله فري برنرامج الردكتوراه  . د
- :على أن ال يتجاوز موعد تقديمه

نهايررة الفصررل الخررامس اللتحرراق الطالررب بالبرنررامج للطالررب المقبررول فرري برنررامج  .1
 .الدكتوراه

رسب الطالب فري امتحران الكفراءة المعرفيرة يمكنره التقردم لهرذا االمتحران مررة   ذا .2
 :ثانية فقط ضمن المدة المسموط بهاك و ذا رسب في المرة الثانية

 يفصل من برنامج الدكتوراه. 
  ساعة معتمردة بنجراط ( 24)يمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا شريطة  نهائه

 %(.81)ال يقل عن  من الخطة الدراسية وبمعدل تراكمي
 %(.81)الحد األدنى لعالمة النجاط في امتحان الكفاءة المعرفية  .هـ
نراجح أو )تسجل نتيجة الطالب في امتحان الكفاءة المعرفية في كشف عالماته بعبارة  .و 

 .في كل مرة يتقدم فيها لالمتحان( راسب
ان الكفرراءة المعرفيررة لطلبررة الدراسررات ال يسررمح بمراجعررة نتررائج االمتحرران الشررامل وامتحرر (: 24)المادة 

 .العليا

 المواظبة
 

مررن مجمررو  %( 1215) ذا تجرراوز غيرراب الطالررب دون عررذر يقبلرره العميررد أكثررر مررن  . أ(: 25)المادة 
الساعات المقررة ألي مرادةك يحررم مرن التقردم لالمتحران النهرائي وتعتبرر عالمتره فري 

وفري جميرع . ادة  ن كانرت  جباريرةك وعليره  عرادة دراسرة تلرك المر%(51)تلك المادة 
األحرروال ترردخل نتيجررة ذلررك الرسرروب فرري حسرراب معرردل عالمررات الطالررب الفصررلي 

 .والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصل
مرن مجمرو  السراعات %( 25) ذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله العميرد أكثرر مرن  . ب

 .المقررة لمادة أو أكثر فإنه يعتبر منسحباش من المادة
تسررري تعليمررات مررنح درجررة البكررالوريوس فرري الجامعررة علررى  جررراءات تقررديم العررذر   . أ  (:26)مادة ال

 .  المرضيك وقبوله لغايات  جراء االمتحان التكميلي
 ذا حصل الطالب علرى نتيجرة غيرر مكتمرل فري بعرض المسراقات يرتم احتسراب معدلره  . ب

ت ذات أثر رجعي من تاريخ عندما تكتمل عالمات هذه المساقات وتعتبر هذه المعدال
 .حصول الطالب على نتيجة غير مكتمل

 

 االنسحاب
 (:21)المادة 

أسربوعاش مرن (  12)يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر خالل مردة أقصراها  .1.  أ
أسابيع من بردء الفصرل الصريفي وتثبرت فري سرجله مالحظرة ( 6)بدء الفصل االعتياديك و

 (.منسحب)
النسررحاب فرري هررذه الحالررة حسررب نمرروذج خرراص تعررده وحرردة القبررول والتسررجيلك يررتم ا. 2

ويتضررمن هررذا النمرروذج تنسرريب مرردرس المررادة ومرردير وحرردة القبررول والتسررجيلك وموافقررة 
 .العميد
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من السراعات المقرررة %( 25)يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجمو  غيابه بعذر يقبله العميد . ب
ك وتعتبررر (منسررحب)لفصررلك وتثبررت فرري سررجله مالحظررة لمررواد الفصررل منسررحباش مررن ذلررك ا

 .دراسته لذلك الفصل مؤجله
يجرروز للعميررد الموافقررة علررى انسررحاب الطالررب مررن جميررع المررواد الترري سررجلها فرري الفصررلك  .ج

شريطة أن يتم تقديم طلب االنسحاب قبل موعرد االمتحانرات النهائيرة بأسربوعين علرى األقرل 
 .وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلهك (منسحب)وتثبت في سجله مالحظة 

يجوز للعميد أن يوافق على انسحاب الطالب بشكل نهائي من البرنامج الذي قبل فيه شريطة .  د
أن يتم تقديم طلب االنسحاب النهائي قبل موعد االمتحانات النهائيرة بأسربوعين علرى األقرلك 

أن %( 75)سرحاب عررن وال يجروز للطالررب المنسرحب الررذي يقرل معدلرره التراكمري وقررت االن

 .يقبل في البرنامج نفسه مرة أخرى
 

 التأجيــل
 

يشترط في الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمضى فصالش دراسياش واحداش علرى   (:21)المادة 
 .األقل في البرنامج الذي التحق به

دء الدراسررةك وتصرردر يقردم طلررب التأجيررل علررى النمرروذج الصررادر عررن الكليررة وذلررك قبررل برر (:29)المادة 
الموافقررة عررن العميررد  ن كرران التأجيررل لفصررل واحررد منفرررد وعررن مجلررس الكليررة  ن كرران 

 .لفصلين متتاليين
 :تعتبر دراسة الطالب مؤجلة في حالة .  أ(: 43)المادة 

 .الموافقة على طلب التأجيل .1
 .الموافقة على انسحابه من الفصل .2

االنقطرا  بعرذر عرن فصرلين دراسريين سرواءش ال يجوز أن تزيد مدة التأجيل واالنسحاب و . ب
 .أكان متصالش أو منفصالش 

 
 
 
 

 

 االنقطاع
 (: 47)المادة

 :ُيعد الطالب منقطعاش في الحاالت التالية . أ
 . ذا ابتدأ التدريس ولم يكن مسجالش لذلك الفصل .1
 .    ذا ألغى تسجيله بسبب عدم دفع الرسوم الجامعية .2

 

يعتبررر ذلررك تررأجيالش للدراسررةك وال يجرروز أن تزيررد مرردة  فرري حالررة الموافقررة علررى االنقطررا .  ب
 .االنقطا  عن فصلين دراسيين

 . ذا تجاوز انقطا  الطالب فصلين دراسيين متتاليين يعتبر مفصوالش من البرنامج.  ج           
 

 (:43)المادة 
 ال   ذا اعتبر الطالب منقطعاش ألي سبب من األسباب يعتبر تسرجيله فري الجامعرة ملغريك .أ 

 : ذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة بقبول العذرك وهي
 . ذا قدم العذر خالل أسبوعين من بدء الدراسة: العميد .1
 ذا قردم العرذر خرالل فتررة تزيرد علرى أسربوعين مرن بردء الدراسرة : مجلس الكلية .2

 .ولكنها ال تتجاوز نهاية الفصل الدراسي
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 .ة الفصل الدراسي ذا قدم العذر بعد نهاي: مجلس العمداء .3
يسمح للطالب العائد للدراسة بعد انقطاعه بالتسجيل على المواد أو الرسالة أو األطروحة . ب

 . الجامعية في بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي انقطع عنه

 

 اإلنذار والفصل
 

 :ُينذر الطالب في الحاالت التالية(: 42)المادة 
الحرد األدنرى للمعردل التراكمري فري المرواد التري  ذا لم يحصل في نهايرة أي فصرل علرى  .أ

 .درسها حتى نهاية ذلك الفصل
 –بناءش على تقرير من المشرف وتوصية من لجنتري القسرم والكليرة  – ذا رأى المجلس  .ب

 .أن الطالب قد أهمل في العمل على رسالته أو أطروحته
 

 :ليا في الحاالت التاليةيعتبر الطالب مفصوالش من برنامج الدراسات الع ( :44)المادة 
 ذا لم يحصل على الحد األدنى فري المعردل التراكمري للمرواد فري نهايرة الفصرلين التراليين  -أ 

 .ل نذار
 . ذا رسب في االمتحان الشامل مرتين -ب 
 . ذا رسب في امتحان الكفاءة المعرفية مرتين -ج 
البنرـد ( 57) ذا رسب في مناقشة الرسالة أو األطروحةك مرع مراعراة مرا ورد فري المرادة  -د 

 .ج
 . ذا لم يحقق متطلبات التخرج ضمن الحد األعلى للمدة المسموط بها -هـ   

 .من هذه التعليمات (46) ذا لم يقدم مشرو  الرسالة أو األطروحة حسبما ورد في المادة  -و           
 . ذا رسب في أي من المساقات ثالع مرات باستثناء مستويات اللغة اإلنجليزية -ز  
 . ذا رسب في ثالثة مساقات من خطته الدراسية طيلة فترة التحاقه بالبرنامج -ط  
 ذا لم يقم طالب الماجستير بمناقشة رسالته قبل نهاية الفصلين التاليين ل نذار الموجه له  -ط  

 (.43)من المادة ( ب)بموجب البند 
اثنتري عشرر سراعة معتمردة ( 12)ة يسمح للطالب الذي يفصل بسبب معدله التراكمي بدراس(: 45)المادة 

ضررمن تعليمررات الدراسررة الخاصررة كحررد أعلررى بهرردف رفررع معدلرره التراكمرري للحررد األدنررى 
 :المطلوب ويعاد تسجيله للبرنامج الملتحق به وفق الشروط التالية

 .للدكتوراه%( 75)للماجستير و%( 71)أن ال يقل معدله التراكمي عند فصله عن  .1
 .تي يدرسها ضمن الخطة الدراسية المعتمدةأن تكون المواد ال .2

أن ينهرري دراسررة تلررك المررواد خررالل الفصررلين الترراليين لترراريخ فصررلهك ويحسررب هررذان  .3
 .الفصالن من المدة القصوى المسموط بها

 

 اإلشراف والمناقشة
 (: 46)المادة 

ال يقرل يتقدم طالب الماجستير  لى رئيس القسم بمشرو  رسرالته بعرد  نهائره دراسرة مرا  .أ
خمس عشرة ساعة معتمدة بنجراط مرن مرواد خطتره الدراسرية وفري موعرد ال ( 15)عن 

يتجاوز نهاية الفصل الخامس من التحاقه بالبرنرامج شرريطة  نهائره للمرواد االسرتدراكية 
 .وأن ال يكون الطالب منذراش أكاديمياش 

بامتحران الكفراءة  يتقدم طالب الدكتوراه  لى رئيس القسم بمشرو  أطروحته بعد النجراط .ب
المعرفية وفري موعرد ال يتجراوز نهايرة الفصرل الخرامس مرن التحاقره بالبرنرامج شرريطة 

 . نهائه للمواد االستدراكية وأن ال يكون الطالب منذراش أكاديمياش 
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- :ما يلي( ب)و( أ)يتضمن مشرو  الرسالة أو األطروحة الواردة في الفقرتين  .ج
 عنوان الدراسة. 
  وأهميتها وأهدافهامشكلة الدراسة. 
 الدراسات السابقة. 
 منهجية البحع. 
 قائمة المراجع والمصادر. 

يصدر المجلس بناءش على توصية من لجنتي القسم والكلية قراراش يتضمن تعيين المشررف  . د
 .و قرار عنوان الرسالة أو األطروحة وخطتها

سجيل الرسالة أو يجوز للطالب المسجل على الفصل الصيفي التقدم لتعيين المشرف وت .هـ
 .مناقشتها

 (: 41)المادة 
يشترط في المشرف أن يكون عضو هيئة تدريس مرن رتبرة أسرتاذ أو أسرتاذ مشرارك أو  .أ

محاضر متفرغ  في  حدى هاتين الرتبتينك على أن يحقق  حدى الحاالت ا تية في آخر 
 .ثالع سنوات

  أو رئيسراشك فرري مجررال  قرد نشررر لره أو قُبررل لره للنشررر بحررعك يكرون فيرره باحثراش منفرررداش
 .تخصصهك وأن يكون منشوراش في مجلة علمية محكمة ومعترف بها

 قد نشر له أو قبل للنشر كتاب علمي محكم. 
يجوز لألستاذ المساعد اإلشراف على رسائل الماجستير فقط على أن يكون لديه بحثان  .ب

احثراش منفررداش منشوران أو مقبوالن للنشر في مجال تخصصهك بحيع يكون في أحدهما ب
أو رئيساش في آخرر ثرالع سرنواتك وأن يكونرا منشرورين أو مقبرولين للنشرر فري مجرالت 
علميرررة محكمرررة ومعتررررف بهررراك وغيرررر مسرررتلين مرررن أطروحتررري رسرررالة الماجسرررتير أو 

 .الدكتوراه
يجوز عند عدم توافر مشرف من داخل الجامعة وبموافقة لجان الدراسات العليراك تعيرين .  ج

كاش من أعضراء الهيئرة التدريسرية العراملين فري الجامعرات التري تعتررف بهرا مشرفاش مشار
الجامعةك وتطبق عليه شروط اإلشراف المطلوبة من أعضاء الهيئة التدريسية العراملين 

 .في جامعة آل البيت ممن هم في رتبته
يجروز لغيررر العرراملين فرري الجامعررات األردنيرة اإلشررراف المشررترك علررى رسررالة الطالررب  . د

ريطة أن يكررون لرره خبرررة عمليررة فرري مجررال تخصصرره ومررؤهالش للتعيررين برتبررة أسررتاذ شرر
 .مساعد على األقل

يشررترط فرري اختيررار المشرررف أن يقررع موضررو  الرسررالة فرري تخصصرره ومجررال اهتمامرره . هررـ
 .البحثي

يجوز في حاالت خاصة أو ضمن برامج خاصة أو اتفاقيات خاصةك أن يكون المشرف  .و
ر عضررو هيئررة ترردريس مررن خررارج الجامعررةك علررى أن تتحقررق برره علررى رسررالة الماجسررتي

 .شروط اإلشراف المنصوص عليها في تعليمات الجامعة
سواء أكان اإلشرراف )يكون الحد األعلى لعدد الطلبة الذين يحق للمشرف اإل شراف عليهم   (:41)المادة 

 :في وقت واحد على النحو ا تي( منفرداش أو مشتركاش 
 

 . ذا كان المشرف أستاذاش أو أستاذاش مشاركاش  ستة طالب( 6) .أ
 .ثالثة طالب  ذا كان المشرف أستاذاش مساعداش ( 3) .ب

يقرر المجلرس بتوصرية مرن لجنرة القسرم وتنسريب مرن لجنرة الكليرة وبراقتراط مرن المشررف   (:49)المادة 
 .تسمية عضو هيئة تدريس آخر لمشاركته في اإلشراف على رسالة أو أطروحة الطالب

 .يجوز تغيير المشرف لظروف قاهرةك وذلك بالطريقة نفسها التي تم تعيينه بها (:53)لمادة ا
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يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية من مجلس القسم وتنسيب مرن مجلرس الكليرة أن  (:57)المادة 
يشرررف عضررو هيئررة الترردريس الحاصررل علررى  جررازة تفرررغ علمرري علررى رسررالة الطالررب أو 

شراركة فيهرا وتنطبرق عليره نفرس شرروط اإلشرراف  ذا كران يقضري  جرازة األطروحة أو الم
 .التفرغ العلمي داخل المملكة

 

 (: 53)المادة 
يحسررب للمشرررفة عررن كررل اطروحررة دكترروراه اشرررف عليهررا سرراعة معتمرردة فرري الفصررل  .أ

الدراسي الواحد باستثناء الفصل الدراسي الصيفي ك وذلك اعتبراراش مرن بردء الفصرل الرذي 
ه مشرفاش وبما ال يزيد عن اربعة فصول وفي حالة وجود مشررف مشرارك يحسرب عين في

 . لكل منهما نصف ساعة معتمدة 

يحسررب للمشرررف عررن كررل رسررالة ماجسررتير اشرررف عليهررا سرراعة معتمرردة فرري الفصررل  .ب
الدراسي الواحد ك باستثناء الفصل الدراسي الصيفي وذلك اعتباراش من بدء الفصل الذي 

وبمررا ال يزيررد علررى ثالثررة فصررول وفرري حالررة وجررود مشرررف مشررارك عررين فيرره مشرررفاش 
 . يحسب لكل منهما نصف ساعة معتمدة 

يجرروز ان يرردخل نصرراب االشررراف ضررمن النصرراب الكلرري لعضررو هيئررة الترردريس بحررد  .ج
 . ساعات معتمدة على ان يكمل بقية نصابه بالتدريس (  6) اقصى 

 

 (: 52)المادة 
أو األطروحرة وخطتهرا  ذا اقتضرت ظرروف البحرع ذلركك  يجوز تعديل عنروان الرسرالة .أ

 .ويتم التعديل بالطريقة نفسها التي تمت بها الموافقة عليه
للجنة المناقشة في قرارها صالحية تعديل عنوان الرسالة أو األطروحة  ذا ارتأت ذلرك  .ب

 .دون السير في نفس  جراءات اعتماد العنوان سابقاش 

 ألطروحةإقرار مناقشة الرسالة أو ا
 (: 54)المادة 

/ من هذه التعليمات ك توصي لجنة الدراسات العليا في الكلية (  55) مع مراعاة المادة  .أ
المعهررد وبنرراءش علررى تنسرريب مررن لجنررة الدراسررات العليررا فرري القسررم اسررماء مجموعررة مررن 
المختصررين او المهتمررين بموضررو  الرسررالة او االطروحررة مررن داخررل القسررم او خارجرره 

اء المشرف والمشرف المشرارك ان وجرد علرى ان اليقرل عردد االسرماء المقترحرة باستثن
عن ستة ك بحيع تحتوي قائمة االسماء المقترحة على ثالثة اعضاء من داخل الجامعرة 

 .وثالثة من خارج الجامعة 
مرن هرذه ( أ ) يقوم المجلس باختيار لجنة المناقشة من بين االسماء المقترحة في الفقرة  .ب

ة اضافة للمشرف والمشرف المشارك ان وجد ك على ان يقوم الطالب بتسليم نسرخ الماد
من الرسالة او االطروحة بشكلها النهائي العضاء اللجنة قبل اسبوعين على االقرل مرن 

 . موعد المناقشة

يحدد موعد المناقشة بقرار من المجلس بناءش على تنسيب من لجنة الكلية ك وتوصية من  .ج
عد االستئناء برأي المشرف وبعد ورود تقرير المناقش الخرارجي بجاهزيرة لجنة القسم ب

 . الرسالة للمناقشة 
ال يجوز ان يناقش عضو اللجنة الداخلي اكثر من ست مرات في الفصل ك وعضو اللجنة . د

الخارجي اكثرر مرن مررتين ك ويحرق لمجلرس الدراسرات العليرا اعطراء المنراقش الرداخلي 
 .قط استثناء لثالع مرات ف

 
 



                                                                                
  دليل الطالب                      

 
 

 - 121 - 

 لجنة المناقشة
   (:55)المادة 

 :تتكون لجنة المناقشة من. أ
 

 . رئيساش والمشرف المشارك  ن وجد/ المشرف .1

عضررروي هيئرررة تررردريس مرررن الجامعرررة شرررريطة أن يقرررع موضرررو  الرسرررالة فررري مجرررال  .2
 . تخصصهماك أو مجال اهتمامهما البحثي ك وتنطبق عليهما شروط اإلشراف في الجامعة

جامعررة يكررون تخصصرره ذا عالقررة برسررالة أو أطروحررة الطالرربك عضررو مررن خررارج ال .3
 .وتتوافر فيه شروط اإلشراف في الجامعة

يجوز في حاالت مسوغة ك وبقرار من عميد الدراسرات العليرا ك بنراءش علرى تنسريب لجنرة  .4
/ الدراسررات العليررا فرري الكليررة وتوصررية لجنررة الدراسررات العليررا فرري القسررم تغييررر عضررو 

 .شة اعضاء لجنة المناق
 

 مناقشة الرسالة أو األطروحة الجامعية
 

تكون مناقشة الرسالة أو األطروحة علنيةك ويترك لمجلس القسرم أن تقتصرر المناقشرة علرى  (:56)المادة 
 .عدد معين

 :تتم مناقشة الرسالة أو األطروحة على النحو التالي (:51)المادة   
 دة زمنيررررة ال تقررررل عررررن الته أو أطروحتررررهك فرررري مرررريعرررررض الطالررررب ملخصرررراش لرسرررر . أ

ويقتصر حضرور المناقشرة علرى طلبرة الدراسرات العليرا  دقيقة ك تتبعها المناقشة(  21) 
وأعضاء هيئة التدريس في القسرم ك ويجروز فري حراالت خاصرة تقردرها لجنرة القسرم ان 

 . تجرى المناقشة في جلسة مغلقة 
انتهائها تتداول اللجنةك وتقرر  يتولى رئيس اللجنة  دارة المناقشة وال يشترك فيهاك وبعد .ب

 :بأغلبية أعضائها  حدى النتائج التالية
 ناجح. 
 شرريطة  جرراء تعرديالت طفيفرة علرى أن يقروم الطالرب  :ناجح مع تعديالت طفيفة

بررإجراء هررذه التعررديالت فرري المضررمونك فرري مرردة ال تتجرراوز أسرربوعين مررن ترراريخ 
 .المناقشة

  فري هرذه الحالرة علرى الطالرب تعرديل  جراء تعرديل جروهري و :تعديالت جوهرية
رسالته أو أطروحته في مدة ال تتجاوز أربعة أشهر مرن تراريخ المناقشرةك ويعتبرر 
الطالب ناجحاش  ذا وافقت اللجنة باألغلبيرة علرى الرسرالة أو األطروحرة بعرد  جرراء 

 .التعديالت و ال فيعتبر راسباش 
 اً راسب. 
 جنترري القسررم والكليررة  لررى عمررادة يرسررل قرررار لجنررة المناقشررة بعررد اعتمرراده مررن ل

الدراسات العليرا فري موعرد أقصراه أسربوعين مرن تراريخ المناقشرةك ويسرلم الطالرب 
 .رسالته بعد  جراء التعديالت

يجوز أن ُتمنح شهادة دبلوم الدراسات العليا لطالب الماجستير بعد  نهائه ما ال يقل عرن  . ج
ة آل البيتك وبمعدل تراكمي ال ساعة معتمدة بنجاط من خطته الدراسية في جامع( 24)

ك في  حدى الحاالت التالية بقرار من مجلس الدراسات العليا وبتنسيب %(75)يقل عن 
 :من مجلسي القسم والكلية

 ذا انقضى الحد األعلى علرى تسرجيل الطالرب فري البرنرامج ولرم يسرتطع  نجراز  .1
 .رسالته أو أطروحته
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أو أطروحته ك وذلك بناءش على تقرير  عدم قدرة الطالب على البحع في رسالته .2
 .من المشرف

 . ذا رسب طالب الماجستير في االمتحان الشامل مرتين 13
 . ذا رسب في مناقشة رسالته أو أطروحته .4

 منح الدرجات
 

 (:51)المادة 
تمنح شهادة الدبلوم العالي ودرجتا الماجستير والدكتوراه بقرار من مجلس العمداء بنراءش  . أ

 .سيب من المجلسعلى تن
 .تمنح الشهادات والدرجات في المواعيد المقررة .ب
 

 أحكام عامة
 

يفوض الطالب  لى الجامعة خطياش حق تصوير الرسالة أو نشرها كلياش أو جزئياش أو عرضها (: 59)المادة 
 لكترونيرراش أو اسررتخدامها وذلررك لغايررات البحررع العلمرري والتبررادل مررع المؤسسررات التعليميررة 

 . اتوالجامع
يجوز لعمادة البحع العلمي نشر الرسالة أو األطروحة  ذا كانت ذا قيمة علمية عاليرة وفري (: 63)المادة 

 :حاالت خاصة وذلك بناء على تنسيب من
 لجان الدراسات العليا في األقسام والكليات. 
 مجلس القسم ومجلس الكلية. 
 مجلس الدراسات العليا في الجامعة. 
  الجامعةمجلس البحع العلمي في. 

يبررت مجلررس العمررداء فرري الحرراالت الترري لررم يرررد عليهررا نررص فرري هررذه التعليمررات أو فرري (: 67)المممادة 
 .اإلشكاالت التي تنشأ عن تطبيقها

تسري هذه التعليمات على الطلبة الذين قبلوا في الجامعة اعتباراش من بداية الفصل الدراسي (: 63)المادة 
 .م2118/2119األول من العام الجامعي 

العمرررداء ومرررديرو المعاهرررد المعنيرررة ومررردير القبرررول والتسرررجيل مسرررؤولون عرررن تنفيرررذ هرررذه   (:62)المادة 
 .التعليمات
 --------------------

 : تطبق المواد التالية على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة ***  
 (. 57)ك المادة ( 47)ك المادة (35)ك المادة ( 8)المادة *         
يجوز تطبيقها للطلبة المسجلين في الجامعة شريطة التزام الطالب المستفيد من ( 26)المادة  ***  

 .عليه( 28)هذه المادة بتطبيق المادة 
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 لتعليمات الدراسات العليا( 7)الملحق رقم 
  

الموافقممة علممى المقترحممات اآلتيممة المقدمممة مممن عمممادة الدراسممات العليمما حممول رسممائل طلبممة  
 :يا، وهيالدراسات العل

على أعضاء هيئة التدريس في القسم المخرتص وطلبرة الدراسرات العليرا فيره حضرور نردوة الطالرب  .1
إلقرار مشرو  البحع والمشررف مرع بيران مالحظراتهم  لرى لجنرة الدراسرات العليرا فري القسرم ليرتم 

 .مناقشتها والتنسيب بها
هيئة التردريس مالحظراتهم  لرى   قامة ندوة حول جاهزية رسالة الماجستير للمناقشة ويبدي أعضاء .2

لجنررة الدراسررات العليررا فرري القسررم ليررتم مناقشررتها والتنسرريب بهررا للجنررة الدراسررات العليررا فرري الكليررة 
 .بجاهزية الرسالة للمناقشة 

تقديم تقرير فصلي من المشرف والطالب عن سير الرسالة  لى عميد الدراسات العليا وفق نمروذج  .3
 .لُمعدق لهذه الغاية حسب األصو

على عضو لجنة المناقشة من خارج الجامعة كتابة تقرير يرسرله الرى عميرد الدراسرات العليرا وفرق  .4
المعهرد الجرراء الرالزم / نموذج معرد لهرذة الغايرة ك والرذي يرسرل بردوره التقريرر الرى عميرد الكليرة 

 . حسب االصول 

ن عردم تشركيل لجنرة المناقشرة من تعليمات الدراسات العلياك بشأ( 55)التأكيد على االلتزام  بالمادة  .5
 .االطروحة للمناقشة من المناقش الخارجي/  ال بعد ورود تقارير صالحية الرسالة

لمجلس الدراسات العليا في حاالت خاصة يقدرها المجلس الطلب من خبيرر او مخرتص بيران رأيره  .6
 . في صالحية الرسالة للمناقشة 

كرل فصرل دراسري  لرى نهايرة األسربو  الرابرع يكون آخر موعد لقبول مشاريع الرسرائل مرن بدايرة  .7
عشر من الفصل العادي والسادس مرن الفصرل الصريفيك وذلرك وفرق النمروذج المعتمرد لهرذه الغايرة 

 .والذي يبين فيه الجهد المبذول من الطالب في  نجاز مشروعه
 وجود مناقش خارجي واحد على األقل في لجنة المناقشةك ويجوز وجود أكثر من منراقش خرارجي .8

 .في حالة عدم وجود متخصصين في موضو  الرسالة بالقسم
ُيعتبر األسبو  الثاني عشرر مرن كرل فصرل دراسري عرادي والخرامس مرن كرل فصرل صريفيك آخرر   .9

موعد لتقديم طلبات تشكيل لجان المناقشة لمجلرس الدراسرات العليرا وذلرك للطلبرة الرذين سيناقشرون 
 .رسائلهم في نفس الفصل الدراسي المعني

فترررة )لسررماط بمناقشررة رسررائل الماجسررتير فرري األسرربوعين الخررامس عشررر والسررادس عشررر عرردم ا .11
 .من كل فصل دراسي عادي والثامن من الفصل الصيفي( االمتحانات

ال يجرروز لطالررب الدراسررات العليررا تسررجيل سرراعات الرسررالة  الق بعررد  قرررار مشررروعه مررن مجلررس  .11
 .الدراسات العليا

او اطروحته الجامعية اال بعد اجتيراز جميرع الشرروط واالمتحانرات  ال يتقدم الطالب بمناقشة رسالة .12
 . المقررة في الخطة الدراسية و نهائه لجميع متطلبات الخطة الدراسية بنجاط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

طالب يف عملية الغش ان ضبط ال: أعزائي الطلبة 
يف أي مادة دراسية يؤدي اىل حرمانه من املـادة 

 .وفصله من اجلامعة ملدة فصلني دراسيني 
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فمي جامعمة آل ( الماجسمتير)تعليممات الممنح لطلبمة الدراسمات العليما )ُتسمى هذه التعليمرات  : (7)المادة 
 .م2119/2111بها اعتباراش من بدء الفصل الدراسي األول للعام الجامعي وُيعمل ( البيت

 :يكون لكل من الكلمات التالية المعنى المبين  زاءهاك ما لم تدل القرينة على غير ذلك   (:3)المادة 
 

 :الجامعمممممممممممممممممممممممممممممممممة
 :الممممممممممممممممممممممممممممممممممرئيس
 :ادةالعمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 :المجلممممممممممممممممممممممممممممممممس
 :العميممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد

 :المعهمممممممممد/ الكليمممممممممة
 :القسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 :لجنمممممممممممممة الكليمممممممممممممة
 :لجنمممممممممممممة القسمممممممممممممم

 :ـبــــــــــــــلــــــالطا

 .جامعة آل البيت
 .رئيس الجامعة

 .عمادة الدراسات العليا في الجامعة
 .مجلس الدراسات العليا
 .عميد الدراسات العليا
 .كليات ومعاهد الجامعة

 .الطالبفيه قسم التخصص الذي يدرس 
 .لجنة الدراسات العليا في الكلية
 .لجنة الدراسات العليا في القسم

 (.الماجستير)الدراسات العليا طالب 

 : تتكون المنح الوارد ذكرها في هذه التعليمات من  (:2)المادة 
 :منح عمادة الدراسات العليا، وهي:  أوالً 
  .منحة المساعدة في التدريس  . أ  
 .منح التفوق األكاديمي.   ب 
 :  منح عمادة البحث العلمي:  ثانياً 
 .منحة مستلزمات البحع . أ 
 .منحة المساعدة في البحع.   ب    

مع مراعاة الشروط األخرى الواردة في هذه التعليماتك يشترط في الطالب للحصرول علرى   (:4)المادة 
 :ما يأتي( 3)أي من المنح المذكورة في المادة 

 .أن يكون متفرغاش ومسجالش ومنتظماش طوال المدة التي يحصل فيها على المنحة . أ
 .أوقع عليه عقوبة تأديبية خالل مدة دراسته أن ال يكون قد . ب
 .أن ال يكون حاصالش على منحة أخرى من أيقة جهة من خارج الجامعة . ج

 إجراءات الحصول على المنح 
 .حصول الطالب على أنموذج طلب المنحة من العمادة. أ:  أوالً (:   5)المادة

حرردة القبررول والتسررجيلك تعبئررة بيانررات أنمرروذج الدراسررات العليررا واعتمادهررا مررن و. ب
وتسليم األنموذج  لى قسم التخصص في الوقت الذي تحدده العمادة وُتعلن عنه في 

 .بداية كل فصل دراسي
 .تحديد نو  المنحة المطلوبة ومقدارها بوضوط على أنموذج طلب المنحة.  ج
 .  رفاق الوثائق المطلوبة كافة مع نموذج طلب المنحة. د 

يم الطلبرات  لرى أقسرام التخصرص قبرل أسربو  مرن بردء الفصرل الدراسري يكون تقد. أ:  ثانياً 
 (.باستثناء الفصل الصيفي)

 في جامعة آل البيت ( الماجستير)تعليمات الِمَنح لطلبة الدراسات العليا 
 م35/5/3339، تاريخ (م315/3331/3339)صادرة عن مجلس العمداء بموجب قراره رقم 
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يتم البت في طلبات منح المساعدة في التدريس في بداية كرل فصرل دراسري مرن .  ب
قبل المجلس بناءش على تقارير كليرات ومعاهرد الجامعرة ورؤسراء األقسرام المبرين 

 .فيها نو  العمل وحجمه
ن عن أسماء المستفيدين فري كليرات التخصرص فري األسربو  الثراني مرن بردء ُيعل . ج

 .الفصل الدراسي

 منح عمادة الدراسات العليا
 منحة المساعدة في التدريس

يحدد مجلس العمداء عدد المنح للكليات والمعاهدك والتخصصات في األقسام في بداية . أ: أوالً (: 6)المادة
 .والكليات والمعاهدكل عام جامعي بتنسيب من المجلس ش

 .ُتعطى المنحة بشرط توافر المخصصات المالية لتغطية نفقاتها.  ب  
 :يشترط في طالب الدراسات العليا الذي يتقدم للحصول على هذه المنحة ما يلي:   ثانياً 

أن ال يقل معدلره التراكمري فري مرواد الدراسرات العليرا حرين تقدمره للمنحرة وخرالل .  أ
 (.%13)عن  فترة حصوله عليها

ممرن  يجوز للمجلس في حال عدم توفر العدد المطلوب من طلبة الدراسات العليرا. ب
ك زيرادة هرذا (حاجرة المختبررات) ووجود حاجة للقسم( أ/ 11)تنطبق عليهم المادة 

 .(%13)شريطة أن ال يقل معدله التراكمي عن العدد 
مجلرس القسرم المعنري  أن يكون قادراش على التدريس وذلرك بنراءش علرى توصرية مرن. ج

 .المعهد/ ومجلس الكلية
أن يكرون قرد مضرى علرى تسرجيل الطالرب فري الجامعرة فصرل دراسري واحرد علررى  . د

جيرد )األقلك ويجوز استثناء خريجي جامعرة آل البيرت الرذين ال يقرل تقرديرهم عرن 
 .في البكالوريوس( جداش 

عطى منحة المساعدة فري التردريس لفصرل دراسري و (:1)المادة  ُُ يمكرن تجديردها لطالرب الماجسرتير ُت
 .لمدة ال تزيد عن خمسة فصول

 :تكون قيمة منحة المساعدة في التدريس كما يأتي   (: 1)المادة 
سرراعة فرري ( 16)دينرراراش شررهرياش لطالررب الماجسررتير شررريطة أن يعمررل مررا معدلرره ( 151)

( 8)معدلره  ديناراش شهرياش شريطة أن يعمل مرا( 75)األسبو ك وتكون قيمة نصف المنحة 

 .ساعات في األسبو 
يقرردم الطالررب الحاصررل علررى المنحررة أو نصررف المنحررة كشررفاش شررهرياش بالسرراعات الترري عملهررا  (:9)المادة 

ك ورئيس القسم الذي يعمل فيه ( ن وجد)ونو  العمل الذي قاَم به مصدقاش من المشرف عليه 
 .المعهد المعني/ الطالب وعميد الكلية 

لمنحة وال تجدد اعتبرار مرن تراريخ قررار المجلرس بإيقافهرا بتنسريب مرن مجلرس قسرم توقف ا (:73)المادة 
 .المعهد  ذا لم يكن أداء الطالب مقبوالش في التدريس/ التخصص ومجلس الكلية 

 

 منحة التفوق األكاديمي
 

تغطرري هررذه المنحررة رسرروم السرراعات الفصررلية للطالرربك ويرررتبط اسررتمرارها بتقدمرره فرري  (:77)المادة 
 .ته أو بحثهدراس

يحدد مجلس العمرداء عردد مرنح التفروق المخصصرة للكليرات والمعاهردك والتخصصرات فري  (: 73)المادة 
 .األقسام في بداية كل عام جامعي بتنسيب من المجلس و الكليات والمعاهد

 .ُتعطى المنحة بشرط توافر المخصصات المالية لتغطية نفقاتها(  أ (:   72)المادة 
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يجرروز الجمررع بررين منحررة التفرروق األكررراديمي مررع المررنح األخرررى الررواردة فرري هرررذه (  ب               
 .التعليمات

 (:  41)المادة 
 :   منحة أوائل الطلبة:  أوالً 
ك جامعررةالالطالررب األول علررى فوجرره فرري القسررم أو الكليررة لدرجررة البكررالوريوس مررن ُيعطررى .  أ  

ه المنحرة فصرلياش ولمردة ثالثرة فصرول وتجردد هرذ لرى مجلرس العمرداءك  من المجلستنسيب وب

 .في أي فصل%( 08) عن أخرى شريطة أن ال يقل معدل الطالب التراكمي
لفصل دراسي واحد ويجوز تجديدها لثالثة فصول دراسية لطلبة  منحة التفوقتعطى .  ب 

 .الماجستير
المسراعدة  يجوز للطالب الحاصل على منحة التفوق األكاديمي أن يتقدم للحصول علرى منحرة.  ج

 .في التدريس مع مراعاة شروط الحصول عليهما

 :  منحة التفوق األكاديمي للطلبة المتفوقين في درجة البكالوريوس:  ثانياً 

 : يشترط في الطالب المتقدم للحصول على هذه المنحة ما يأتي (  4

 .أن ال يقل معدله التراكمي في البكالوريوس عن ممتاز لطلبة الماجستير  . أ

يكون موفداش على حساب أي جهة خارجيرة أو حاصرالش علرى منحرة أخررى مرن أن ال  . ب

 .أي مصدر آخر

أن يكون متفرغاش للدراسة والبحع فري الجامعرة طروال المردة التري يحصرل فيهرا علرى . ج

 .ساعات معتمدة ما لم ُينه  دراسة المواد( 6)المنحة الكاملةك وأن ال يقل العبء عن 

 .من بداية الفصل الدراسي األول من كل عام دراسي يتم التقدم لهذه المنحة .  د

لفصررل دراسرري واحررد ويجرروز تجديرردها لثالثررة فصررول  منحررة التفرروق األكرراديميتعطررى  (2
دراسررية لطلبررة الماجسررتير شررريطة  عطرراء األولويررة للطلبررة ذوي المعرردالت التراكميررة 

 .األكثر التي أنهاها الطالب  األعلى وعدد الساعات المعتمدة
يشترط في الطالب المتقدم للحصول علرى :  منحة التفوق األكاديمي أثناء دراسة الماجستير:  ثالثاً 

 : هذه المنحة ما يأتي
أن ال يقل معدله التراكمي في مرواد الدراسرات العليرا حرين تقدمره للمنحرة وخرالل فتررة .    أ

 %(.08)حصوله عليها عن 
وال المرردة الترري يحصررل فيهررا علررى أن يكررون متفرغرراش للدراسررة والبحررع فرري الجامعررة طرر. ب

 .ساعات معتمدة ما لم ُينه  دراسة المواد( 6)المنحة الكاملةك وأن ال يقل العبء عن 
 : توقف المنحة وال تجدد وذلك في أي من الحاالت اآلتية(:  75)المادة 

 %(.87) ذا انخفض المعدل التراكمي للطالب عن  . أ
ست ساعات معتمدة في الفصل الدراسي ( 6)عن   ذا قل عدد الساعات التي سجل لها . ب

 .ما لم ُيْنه  دراسة المواد
 ذا خالف الطالب أياش من شروط المنح أو ثبت أنه يجمع بين منحتين خالفاش لما ورد في .  ج

 .جواز الجمع بين المنحك وفي هذه الحالة تسترد منه المبال  التي ال يستحقها
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 منح عمادة البحث العلمي 
 ة مستلزمات بحوث رسائل الماجستير لطلبة الدراسات العليامنح

 

 لجنرة الدراسرات العليرا فري الكليرةهرذه المرنح بقررار مرن المجلرس بنراءش علرى توصرية  ُتعطرى(: 76)المادة 
والقسررم وتنسرريب المشرررف لترروفير المسررتلزمات مررن أجهررزة ومررواد ضرررورية مررن أجررل 

 .الدراسات العليااستكمال  جراء بحوع رسائل الماجستير لطلبة 
يشرترط فري طالرب الدراسرات العليرا المتقردم للحصرول علرى هرذه المنحرة أن يكرون قرد تمرت (: 71)المادة 

الموافقة له على مخطط الرسالة وترم تعيرين المشررف عليهرا أو مرع طلرب تعيرين المشررف 
 .وتحديد الرسالة

 .ل العام الجامعييتم البت في طلبات المتقدمين للمنحة في أي وقت خال(: 71)المادة 
 .دينار في أي وقت خالل العام الجامعي( 511)يكون الحد األعلى للمنحة (: 79)المادة 
 .يمكن جمع منحة مستلزمات البحع مع المنح األخرى الواردة في هذه التعليمات (:33)المادة 

 منحة المساعدة في البحث 

 :للحصول على هذه المنحة ما يلييشترط في طالب الدراسات العليا المتقدم  (:37)المادة 
أن يكون قد مضى على تسجيله فصل واحد على األقلك ويجوز استثناء طلبة الماجستير .  أ

فرري ( جيررد جررداش )مررن خريجرري جامعررة آل البيررت الررذين ال يقررل معرردلهم التراكمرري عررن 
 .البكالوريوس

 .ى المنحةأن يكون متفرغاش للبحع في الجامعة طوال المدة التي يحصل فيها عل. ب
أن ال يقل معدله التراكمري فري مرواد الدراسرات العليرا حرين تقدمره للمنحرة وخرالل فتررة .  ج

 %(. 81)الحصول عليها عن 
أن يررتم تكليفرره بأعمررال المسرراعدة فرري البحررع مررن قبررل مجلررس البحررع العلمرري بنرراءش علررى .  د

وف فرري وفقرراش لمنهجيررة العمررل الموصرر(  ن وجررد)توصررية الباحررع وبموافقررة المشرررف 
 .مشرو  البحع المدعوم

ُتعطى المنحة شرط توافر المخصصات المالية الالزمة لتغطية النفقات لها في مشرو  . أ(:   33)المادة 
 .البحع المدعوم

 .يتم البت في طلبات منح المساعدة في البحع في أي وقت خالل العام الدراسي. ب
خمسررة )لمرردة ال تزيررد عررن  ُتعطررى منحررة المسرراعدة فرري البحررع لطالررب الماجسررتير. ج

 (.فصول
دينرار شرهرياش لطالرب الماجسرتير مقابرل ( 151)تكون قيمة منحة المساعدة فري البحرع  .أ(: 32)المادة 

 .العمل على البحع المدعوم
دينار شهرياش لطالب الماجستير ( 75)تكون قيمة نصف منحة المساعدة في البحع  .ب

الجمع مع منحة المساعدة في التدريس  مقابل العمل على البحع المدعوم في حالة
 .شريطة التفرغ للبحع والتدريس في الجامعة

 إجراءات الحصول على المنح

اإلعررالن مررن قبررل العمررادة عررن مشرراريع البحرروع العلميررة المدعومررة داخليرراش أو خارجيرراش .  أ (:34)المممادة 
 .مشاريعألعضاء هيئة التدريس في كلية التخصص وذلك بعد الموافقة على هذه ال

تعبئة النموذج الخاص بالمنحة و رفراق الوثرائق المطلوبرة معرهك ومرن ثرم تسرليمه  لرى  .ب
 .عليه(  ن وجد)قسم التخصص بعد موافقة المشرف 

 .تحديد نو  المنحة المطلوبة بوضوط على نموذج طلب المنحة .ج
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س البحرع يتم  صدار الموافقة على المنحة بقرار من الررئيس بنراءش علرى توصرية مجلر .د 
 .العلميك و عالم عميد الكلية بالقرار

 .يتم التعاقد مع المستفيد من المنحة بموجب عقد مؤقت .هـ
 .تصرف المنحة شهرياش بناءش على تقرير يقدمه الطالب بعد اعتماده من الباحع .و

العلمري  الطالب الحاصل علرى منحرة البحرع العلمري تقريرراش شرهرياش  لرى عمرادة البحرع يقدم (:35)المادة 
يبين فيه األعمال التي تم  نجازها وذلرك فري نهايرة كرل شرهر مصردقاش مرن المشررف أو 

 .الباحع الرئيسك وذلك بتعبئة النموذج المعتمد
 : توقف المنحة وال تجدد في أي من الحاالت ا تية (:  36)المادة 

ع الرررئيس أو الباحرر/ ذا لررم يكررن أداء الطالررب مقبرروالشك وذلررك بتنسرريب مررن المشرررف و . أ
 .اعتباراش من تاريخ التنسيب

 %(.81) ذا انخفض المعدل التراكمي للطالب عن . ب

 ذا خالف الطالب أياش من شروط المنح أو ثبت أنه يجمع بين منحتين خالفاش لما ورد في . ج
 .جواز الجمع بينهاك وفي هذه الحالة تسترد منه المبال  التي ال يستحقها

 .نحة المساعدة في البحع ومنحة المساعدة في التدريسال يجوز الجمع بين م . د
 .تحال الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات  لى مجلس العمداء للبت فيها  (:31)المادة 
 .ُتلغى جميع التعليمات والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات  (:31)المادة 
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( تعليمررات البرنررامج الرردولي للدراسررات العليررا فرري جامعررة آل البيررت)مررات ُتسررمى هررذه التعلي : (1)المادة

 .وُيعمل بها اعتباراش من تاريخ  قرارها من مجلس العمداء

تطبررق تعليمررات الدراسررات العليررا فرري جامعررة آل البيررت علررى الطلبررة المقبررولين فرري البرنررامج  :(2)المادة

 . الدولي للدراسات العليا

البرنامج الردولي في الماجستير التي تطرط  جبرامأي من  رط في المتقدم للقبول في يشت   -أ:    (3)المادة

أن يكون حاصالش على درجة البكالوريوس في التخصصات المنصوص عليها في خطة 
 .برنامج الماجستير المطلوب

برامج الدكتوراه التي تطرط في البرنامج الدولي أن أي من يشترط في المتقدم للقبول في  -ب
يكررون حاصررالش علررى درجررة الماجسررتير فرري التخصصررات المنصرروص عليهررا فرري خطررة 

 .برنامج الدكتوراه المطلوب

 .أو أي من المرافق التابعة لهاتكون الدراسة في حرم جامعة آل البيت  (:4)المادة

 .تكون الرسوم لهذه البرامج كما يقرها مجلس األمناء  (:5)المادة

مرن مسراقات بررامج ( دقيقرة 55)المالية لتدريس السراعة النظريرة الواحردة تصرف المكافأة   -أ(: 6)المادة

مررن نظرررام الرواترررب  3الدراسررات العليرررا التررري تطرررط فررري البرنرررامج الرردولي وفقررراش للمرررادة 

 :والعالوات لجامعة آل البيت كما يلي

 (أردني دينار) المكافأة بدل تدريس الساعة النظرية الواحدة الرتبة

 25 أستاذ

 20 مشاركأستاذ 

 15 أستاذ مساعد

أعضاء هيئة التدريس الذين من هذه المادةك يمنح ( أ) ضافة لما ورد أعاله في الفقرة   -ب
من أصحاب يقومون بتدريس مساقات برامج الدراسات العليا في البرنامج الدولي 

نة في من المبال  المبي% 25التخصصات الفنية أو المهنية أو األكاديمية مكافأة مقدارها 

 .من هذه المادة( أ)الفقرة 

برامج تصرف المستحقات المالية لعضو هيئة التدريس الذي يقوم بتدريس مساقات - ج
 .بناءش على عدد الساعات الفعلية التي قام بتدريسها الدراسات العليا في البرنامج الدولي

 
مج الدولي التحويل  لى البررامج البرامج التي تطرط في البرناأي من ال يجوز لمن التحق ب  (:7)المادة 

 .العادية

أو  التحق بالبرامج العادية التحويل  لى البرامج التري تطررط فري البرنرامج الردولييجوز لمن  (: 8)المادة 

ك وفق النموذج المعد لهذه الغايةك شريطة دفع فرق الرسروم المسرتحقة لقراء التسجيل فيها
المسراقاتك بعرد التحويرلك وفرق الرسروم ودفرع رسروم سراعات أو التسجيل فيهرا التحويل 

 .المقررة للبرامج التي تطرط في البرنامج الدولي

 تعليمات البرنامج الدولي للدراسات العليا في جامعة آل البيت 
 م22/6/2515تاريخ ( 427/2514/2515)داء رقم صادرة بقرار مجلس العم
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لساعات التدريس لعضرو هيئرة التردريس فري البررامج التري تطررط فري ى  يكون الحد األقص (:  9)المادة

ساعات معتمردة فري الفصرل الدراسري الواحرد ويمكرن فري ( 3)البرنامج الدولي هو ثالع 

 .ساعات 6رها رئيس الجامعة زيادة الحد األقصى  لى حاالت خاصة يقد

ال تحتسب المساقات التي يقوم عضو هيئة التردريس بتدريسرها فري البررامج التري تطررط  -أ (:15)المادة 

فرري البرنررامج الرردولي مررن ضررمن العرربء اإلضررافي لعضررو هيئررة الترردريس فرري البرررامج 
 . العادية

ليررا فرري البرررامج الترري تطرررط فرري البرنررامج يعامررل اإلشررراف علررى طلبررة الدراسررات الع -ب
الدولي ك معاملة اإلشراف المنصوص عليها في تعليمرات الدراسرات العليرا فري جامعرة 
آل البيت كعلى أن ال يزيد عدد الرسائل واألطروحات التي يشرف عليها عضرو هيئرة 

رسرررائل ( 3)التررردريس فررري البررررامج التررري تطررررط فررري البرنرررامج الررردولي عرررن ثرررالع 

 .ات في الفصل الدراسي الواحدوأطروح

يمنح أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون باإلشراف علرى طلبرة الدراسرات العليرا فري  - ج
يرتم احتسرابها % 25البرامج التي تطرط في البرنرامج الردولي مكافرأة   ضرافية مقردارها 

بعررد اسررتكمال العرربء التدريسرري مررن المبررال  المسررتحقة لقرراء عرربء اإلشررراف عررن كررل 
 . بك بغض النظر عن البرنامج الذي قبل الطالب على أساسهطال

      
يتم تكليف أعضاء هيئة التدريس لتدريس مساقات البرامج التي تطرط في البرنامج الدولي  (:11)المادة

قبرررل بدايرررة كرررل فصرررل دراسررري مرررن قبرررل رئررريس الجامعرررة بنررراء علرررى تنسررريب مرررن عميرررد 
ن يررتم التكليررف بالتنرراوب بررين أعضرراء هيئررة المعهررد الررذي يطرررط البرنررامجك علررى أ/الكليررة

التدريسك ويراعى رغبة عضو هيئة التردريس لتردريس مسراقات البررامج التري تطررط فري 
 .البرنامج الدولي ويراعى العمل اإلضافي له في البرامج العادية

عرردد بعرد انتهرراء الفصررل الدراسرري يررتم صرررف المسرتحقات الماليررة لقرراء التكليررف بنرراء علررى  (:12)المادة

المعهرد /الساعات الفعلية التي قام عضو هيئة التردريس بتدريسرها بتنسريب مرن عميرد الكليرة
 . الذي يطرط البرنامج

تتولى كل من الكلية والمعهد المعني  عداد خطة لطرط المرواد علرى شركل حرزم يلترزم بهرا  (:13)المادة

 . جميع الطلبة المقبولين في هذه البرامج

لتعليمات تعليمات برامج الماجستير في جامعرة آل البيرت الصرادرة بقررار مجلرس تلغي هذه ا(: 14)المادة

 .ك وتعديالتها15/4/2513تاريخ ( 278/2512/2513)العمداء رقم 

لمجلس العمداء النظر فري أيرة أمرور أخررى لرم تررد فري هرذه التعليمرات بتنسريب مرن عميرد  (:15)المادة

 . في البرنامج الدوليالمعهد المعني بالبرنامج الذي يطرط /الكلية
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تعليمات تصرحيح اسرم الطالرب فري الوثرائق والشرهادات التري تصردرها )تسمى هذه التعليمات : (7)المادة 
 .وُيعمل بها من تاريخ صدورها( جامعة آل البيت

ة لهرا أدنراه مرا يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينر: (3)المادة 
 :لم تدل القرينة على غير ذلك

 :الجامعممممممممممممممممممممممة
 :الطالممممممممممممممممممممممممب

 
 :االسمممممممممممممممممممممممممممم
 :الشممممممممممممممممممممممهادة

 
 

 :الوثيقمممممممممممممممممممممممة
 

 :المحكممممممممممممممممممممممة
 

 جامعة آل البيت  
الطالرررب أو الطالبرررة المسرررجل للحصرررول علرررى شرررهادة مرررن 

 .الجامعة أو الذي حصل على شهادة من الجامعة
 .اسم الطالب من أربعة مقاطع

ام منح الدرجات العلمية كل شهادة منصوص عليها في نظ
والشرررهادات المعمرررول بهرررا فررري الجامعرررة وكافرررة الوثرررائق 

 .األكاديمية المتعلقة بها
كافررة األوراق الترري تصرردرها الجامعررة والترري تتعلررق باسررم 

 .الطالب
 .المحكمة المختصة بتصحيح أسماء األشخاص

سمه بحكم قضرائي أو برإجراء يجوز للطالب الحاصل على شهادة من الجامعة والذي ُصحح ا: (2)المادة 
 .رسمي أن يتقدم لدائرة القبول والتسجيل في الجامعة بطلب شهادة أصلية باسمه الجديد

يجوز للطالب الذي ما زال مسجالش في الجامعرة والرذي صرحح اسرمه بحكرم قضرائي أن يتقردم : (4)المادة 
 .لدائرة القبول والتسجيل في الجامعة بطلب لتغيير اسمه القديم

يرفق الطالب بطلبه قرار المحكمة الصادر أو  جراء رسمي بتغيير اسمه أو القررار الرسرمي : (5)دة الما
وشهادة الميالد األصلية أو صورة مصردقة عنهرا وصرورة مصردقة عرن دفترر العائلرة أمرا  ذا 
كان من الطلبة الذين تخرجوا من الجامعة فيرفق باإلضافة  لى ما قد سربق النسرخة األصرلية 

 .و يصاالش مالياش بالرسوم المحددة للشهادة في الجامعة( باالسم القديم)القديمة  للشهادة
يصدر رئيس الجامعة قراره بالموافقة على تغيير اسم الطالب أو منحره شرهادة باسرمه الجديرد : (6)المادة 

 .من هذه التعليمات( 5)بعد التأكد من استيفاء طلبه للشروط الواردة في المادة 
( كاشرفاش )يعد قرار رئريس الجامعرة لغايرات تحقيرق الهردف المنشرود مرن هرذه التعليمرات قرراراش  :(1)المادة 

لحق مكتسبك وبالتالي تدون في كافة وثائقه الجامعية وفي الشهادة الجديردة كافرة المعلومرات 
 .التي وردت في وثائقه أو في الشهادة القديمة وباالسم الجديد للطالب

 جامعة آل البيت تعليمات تصحيح اسم الطالب في الوثائق والشهادات التي تصدرها
  4/1/3331تاريخ ( 451/3331/3331)صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم 

 من نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت ( 2)بمقتضى المادة 
 7991لسنة ( 17)رقم 
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القبول والتسجيل بكافة الوثرائق والشرهادات الملغيرة ويكترب عليهرا ملغراة برالحبر تحتفظ دائرة : (1)المادة 
 .األحمر

شرهادة ملغراة ويعرد اسرتعمالها أو اسرتعمال ( باالسم القرديم قبرل التصرحيح)تعد الشهادة القديمة : (9)المادة 
مرول صورة عنها بعد استالم الشهادة الجديدة جريمة تستوجب المسؤولية وفرق القروانين المع

 .بها في المملكة األردنية الهاشمية
يبت مجلس العمداء في األمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات أو أية  شكاالت قد : (73)المادة 

 .تنشأ عن تطبيقها
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                
  دليل الطالب                      

 
 

 - 132 - 

 المكتبة الهاشمية

 :للمكتبة الهاشمية ثالثة مبان  

 :سي ويضم القاعات التاليةيية الرئمبنى المكتبة الهاشم: ولألالمبنى ا
وهرري مخصصررة لكتررب المعررارف العامررةك الفلسررفةك الرردياناتك الترراريخك : قاعررة ابررن النررديم .أ

 .( A-G)الجغرافياك وتحمل أرقام التصنيف من

وهرري مخصصررة لكتررب القررانونك التربيررة والتعلرريمك الموسرريقىك الفنررون : قاعررة حرراجي خليفررة .ب

 .( H-P)رقام التصنيف من أوتحمل داب واللغات  الجميلةك ا

وهررري مخصصرررة لكترررب العلررروم التطبيقيرررة والطرررب والزراعرررة : قاعرررة عبرررد الحررري الكتررراني .ج

-Q)رقام التصنيف من أوالتكنولوجيا والعلوم العسكرية والبحرية وعلوم المكتباتك وتحمل 

Z). 

مرهك ويوجرد وهي مخصصة لكتب الحديع النبوي الشرريف وعلو: قاعة ابن حجر العسقالني .ط
فيهررا جهرراز كمبيرروتر لعرررض علرروم القرررآن الكررريم والحررديع النبرروي الشررريف وذلررك علررى 

 .(CD-ROM)قراص الممغنطة ألا

غرراض ألجهراز كمبيروتر ( 00)تم تزويد المكتبة ب :  أماكن البحع واالستفسار عن الكتب .هـ

 .(قاعة للفهارس)ابة البحع واالستفسار عن المواد المكتبية الموجودة في المكتبةك وهي بمث

مبنى الدوريات وتضم دوريات باللغرة العربيرة ودوريرات باللغرة االنجليزيرة وتشرتمل علرى : المبنى الثاني
    .(المجلدة)قاعة الدوريات الجاريةك وقاعة الدوريات السابقة 

 .(ةالقاعة السليماني)وهو مخصص للكتب المرجعية في مبنى قريش : مبنى المراجع: المبنى الثالث

جهررازا ( 00)أمررا بخصرروص البحررع واالستفسررار عررن موجررودات المكتبررة فقررد تررم ترروفير 

وتتبع المكتبة الهاشمية نظام تصنيف مكتبة الكونغرس الذي يحمرل  .حاسوبيا لهذا الغرض
حروفا وأرقاما معا ترمز لموضو  الكتاب ومؤلفره ومكران وجودهرا علرى الرفروف وعليرة 

 . A-Zا تصاعديا وفق رمز التصنيف من فالكتب في القاعات مرتبة ترتيب
 

 :تعليمات اإلعارة في المكتبة الهاشمية

  .تتم  عارة الكتب بموجب الهوية الجامعية وال يجوز استعمالها  ال من قبل صاحبها -0
 رمررز)لررى البحررع واالستفسررار السررتخراج رقررم طلررب الكترراب  تبرردأ عمليررة اإلعررارة بررالرجو   -0

ذا لرم يهترد  خازن الكتب للبحع بنفسه عن الكتب المطلوبةك ولى م ثم يدخل الطالب ( التصنيف
 .رشاد الموجودين في المخازنإل ليها يستعين بموظفي شعبة القاعات وا

اسرتعارة أربعرة كترب فري وقرت واحرد ( البكرالوريوس )ولى أليسمح لطالب المرحلة الجامعية ا -2
 .سبوعينألمدة 

 .سبوعينأوقت واحد لمدة يسمح  لطالب الماجستير باستعارة سبعة كتب في  -1
 .عضاء الهيئة التدريسية في الجامعة استعارة عشرة كتب لمدة فصل دراسي واحدأليسمح  -1
 .سبوعينأيسمح للموظفين باستعارة أربعة كتب لمدة  -1

ك وال كترب المجموعرات الخاصرة التري (R)عارة الكتب المرجعية التي تحمرل الرمرز  ال يجوز  -1

 .وال الدوريات( S)تحمل الرمز 

كل من يتأخر في  رجا  كتاب عن موعده يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها فري نظرام  -1
 .المكتبة
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 الدائرة الماليـة

تعتبر الدائرة المالية ذات مرتبة أساسية في خدمة الطلبرة حيرع تضرطلع بمهمرة  دارة أمروال 
ش لقانون الجامعة وأنظمتها والتعليما ت والقرارات الصادرة الجامعة بما في ذلك قبضها وصرفها طبقا

بمقتضاها وتطوير وتنفيذ السياسات واإلجراءات والبرامج التي تتعلق بكافة اإلعمال المالية باإلضافة 
 لى اتخاذ االحتياطات واإلجراءات الالزمة ووسائل الرقابة الكافية لحماية أموال الجامعة وسجالتها 

 .المالية 

 :إرشادات مالية 

 :بة أختي الطال/ أخي الطالب 

 .المبادر لدفع الرسوم المالية المقررة قبل تسجيل المواد  -0

 .يستطيع الطالب دفع الرسوم المقررة من خالل جميع فرو  بنك القاهرة عمان -0

دينرار وهرذا (  01) ال ترغب الجامعرة فري ان يتكبرد الطلبرة الغرامرات الماليرة والبالغرة  -2

 . يستدعي ضرورة دفع الرسوم المقررة في موعدها 

الطالب عند مراجعة أمناء الصناديق في الدائرة المالية لدفع الرسوم المقررة التأكد  على -1
 . من المبل  المدفو  المثبت على اإليصال الذي يستلمه قبل مغادرة الصندوق

ش لعرردم  -1 ضرررورة  حضررار البطاقررة الجامعيررة عنررد دفررع الرسرروم فرري الرردائرة الماليررة تالفيررا
ش لوقت الطالب والموظفحصول أخطاء عند  دخال الرقم الج  .   امعي وكسبا

 

 دائرة العالقات العامة واإلعالم
تعد العالقرات العامرة حلقرة الوصرل الحيويرة التري تصرل برين الجامعرة والمجتمرعك وتعمرل علرى 

براز صورة الجامعة المشرقة  توثيق صالت الجامعة بالمجتمع المحلي والعربي والدوليك وتعمل على 
مؤسسررات المختلفررةك وتقرروم بتنظرريم العالقررات الثقافيررة مررع مختلررف الجامعررات لرردى الجمهررور ولرردى ال

ومؤسسات الدولة المختلفةك كما تشارك في تنظريم النشراطات الثقافيرة علرى مسرتوى الجامعرة وتنفيرذهاك 
خبار وفعاليات وتحقيقات ونشرات ومجالت وصور أوتعمل على توثيق كل ما يصدر عن الجامعة من 

عة ما ينشر عن الجامعة وميادين التعليم الجامعي في الصحافة المحليةك وكذلك تأمين فوتوغرافية ومتاب
عرالم إلعالنات التي تصردر عرن الجامعرة فري وسرائل اإلاشتراك الجامعة بالصحف والمجالتك ونشر ا

 .المختلفة

 مركز ابن النفيس الطبي
 

 . لصحية بانتظار  شغال المركز الطبي داخل الحرم الجامعي من قبل وزارة ا
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 مكتب شؤون خدمة العلم

بناءش على استحداع دائرة التعبئة والجيش الشعبي والتوسع في الخدمات المقدمرة مرن قبرل الردائرة 
للمواطنين واألفراد والخاضعين لقانون خدمة العلمك والى جانب تفعيل دور الجيش الشعبي في الجامعات 

الجامعررات والمعاهررد األردنيررة علمرراش بأنهررا شرركلت بترراريخ وكليررات المجتمررع ن جرراء دور هررذه الرردائرة فرري 

م ك ومكاتررب خدمررة العلررم فرري الجامعررات مفتوحررة منررذ تنفيررذ قررانوني خدمررة العلررم والجرريش 01/1/0111

م وملحق بها حاليراش 01/1/0111الشعبيك حيع تم افتتاط مكتب خدمة العلم في جامعة آل البيت بتاريخ 

تبر حلقة الوصل بين شعبة التعبئة والجيش الشعبي الشرقية ورئاسة ومستخدم مدنيك وتع( 0)ضباط عدد

 : و دارة الجامعة فيما يتعلق باألمور التالية 
تسهيل وانجاز معامالت الطلبة المطلوبين لخدمرة العلرم وذلرك مرن خرالل تأجيرل الخدمرة للطرالب  -0

 .القدامى في الجامعة
 .مستجدينالتدقيق والشرط على بطاقة تسجيل المواد للطلبة ال -0
 . الشرط على طلب االلتحاق بالجامعة للطلبة المستجدين  -2
 . الشرط على معامالت التأجيل الدراسي للطلبة  -1
الشرط على براءة الذمة للطلبة عند تخرجهم أو االنتقرال الرى جامعرة أخررى أو عنرد فصرلهم مرن  -1

 . الجامعة

 مكتب البعثات العسكرية

 
ظررام البعثررات الدراسررية فرري الجامعررات والمعاهررد العليررا رادة الملكيررة السررامية صرردر نإلبموجررب ا

مرررن العرررام ألردنيرررة واألبنررراء ومنتسررربي القررروات المسرررلحة األمرررن المقاعرررد % 01ردنيرررة بتخصررريص ألا

تأسريس مكترب  ةالعسركريعلريم والثقافرة رتأت مديرية التا 0111والمخابرات العامة والدفا  المدني لسنة 

لتسرهيل ومتابعرة شرؤون  11/11عتبارا من بداية العام الدراسري ابيت للبعثات العسكرية في جامعة آل ال

شراف على إلالمكرمة الملكية الساميةك وتقوم البعثات با/ ردنيةألالمبعوثين على حساب القوات المسلحة ا
أمررور الطلبررة والمقاعررد المخصصررة كافررةك ومتابعتهررا واالحتفرراظ بسررجالت الطلبررة وقيررودهم لبيرران السرريرة 

 .بنتائج الطلبة في نهاية كل فصل ةالعسكري عليم والثقافةمديرية الت/ وتزويد القيادة العامةالدراسية 

 

 مكتب شعبة العلوم العسكرية 

 
بدئ بتردريس مرادة العلروم العسركرية فري جامعرة آل البيرت فري الفصرل الدراسري األول مرن العرام 

ية في جامعة آل البيتك والهدف وتتولى الشعبة تدريس مساق العلوم العسكر. م0111/0111الجامعي 

من تدريس مساق العلوم العسكرية تعريف الطرالب برالقوات المسرلحة األردنيرة ودورهرا فري حفرظ األمرن 
واالستقرار في هذا البلدك ودورها في التنمية الوطنية الشاملةك وذلك من خالل  عطراء محاضررات ثقافيرة 

 .زة األمنية األخرىوتاريخية تعطى من قبل محاضرين من الشعبة واألجه
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 مكتب المستشار الثقافي
يقوم مكتب المستشار الثقافي بمتابعرة شرؤون الطلبرة األردنيرين الرذين يدرسرون علرى نفقرة وزارة 
التعليم العالي والبحع العلمي من حيع األمور الماليةك وتغيير التخصرصك وتأجيرل الدراسرةك والحضرور 

خرررى بخصرروص ألة المبرمررة بررين الحكومررة األردنيررة والحكومررات اوالمواظبررةك وتنفيررذ االتفاقيررات الثقافيرر
تقررديم طلبررات القررروض والمررنح .  ويقرروم المكتررب بتصررديق الشررهادات والوثررائق العلميررة· الطلبررة الوافرردين

 : المقدمة من وزارة التعليم العالي بكافة صناديقها 
 .منح الديوان الملكي العامر -0
 .  منح صندوق األردني الهاشمي  -0
 ( .قروض والمنح ) ق دعم الطالب صندو -2
 .صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية  -1
 .ذكور و ناع( األميرة منى للتمريض ) صندوق دعم التمريض  -1
 ( .قروض ومنح )  
 .منح جيوب الفقر -1
 . الوافدين / التبادل الثقافي  -1

 ( .وتقدم عن طريق الشركة بشكل مباشر ) منح شركة زين  -1

 : لجامعة المرافق الخدمية في ا
 (مسجد بالل بن رباط)مسجد الجامعة  - 

 . األسواق التجارية -

 . مكتب البريد -

 . عمان/ بنك القاهرة  -

 .الصيدلية  -

 . الدراسية تمركز بيع الكتب والمقررا -

 . المطاعم  -

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 :أختي الطالبة / أخي الطالب 
 

ــ ح )  - ــروض وامل ــاني ( : الق ــي ال  ــل الدراس ــوم الفص ــي رس تغط
 . والصيفي من العام اجلامعي واألول من العام اجلامعي الذي يليه 

م حة ص دوق امللك عبداهلل ال اني للت مية وم ح دعم التمـري   -
  أربع س وات دراسية
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 (القاعات التدريسية)دليل رموز المباني 
 

 

 اسم المبنى رمز المبنى الرقم

 جمع قريش للقاعات التدريسيةم مق .0

 بو الريحان البيرونيأمبنى  بي .0

 مام البخاريإلمبنى ا بخ .2

 مام مسلمإلمبنى ا مس .1

 مام الغزاليإلبنى ام غز .1

 بي طالبأمام جعفر بن إلمبنى ا جع .1

 بو يوسفأمام إلمبنى ا شن .1

 كلية ا داب والعلوم اإلنسانية د . أ .1

 ق عكاظبنى سوم عك .1

 مجمع بني هاشم  به 01
 معهد علوم األرض ر .  00
 كلية علوم الطيران ط .    00
 معهد بيت الحكمة  حكم 02
 المعهد العالي للدراسات االسالمية مع  01
 كلية العلوم التربوية  تر  01
 كلية التمريض تمر  01
 كلية الهندسة هند 01
 مختبر ل . م  01
 لوجيا المعلوماتكلية تكنو تم  01
 مركز اللغات ل.م 01
 مبنى البرنامج الدولي دول 00
 مكتب االرتباط أ . م  00

 
 
 

 :اختي الطالبة / اخي الطالب 
 
 (يرجى االنتباه بان جميع مرافق الجامعة مراقبة بالكاميرات ) 
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 عضواً  اتيد عادل شــــــــديفـــــــــــالس- 4

 عضواً  السيد طارق البداريــــــــــــــــــن -5

 عضواً  ــــواد عـــــــــــــ بني السيد محمد- 6
 
 

 ستة خطوط  0111111تف الجامعة ها

 المفرق -جامعة آل البيت  1011121 ناسول

 األردن - 01002المفرق ( 021111: )ب·ص

 
E-mail Address: info@alalbayt.aabu.edu.jo 

 تم بحمد هللا 
 
 
 

                               


