
 



 كلمةارئيساالجامعةاا:اأولًا

ا

ابسماهللااالرحمناالرحيما

اأبنائياوبناتياطلبةاجامعةاإربدااألهليَّةا

االسالماعليكماورحمةاهللااوبركاتها

بابكم،اقادةًاجدًدااللمستقبل،اضمنافريقاجامعتكم،اجامعةاإربدااألهليَّة،افأنتماا نياابتداًءاأناأُرح ِّ يسرُّ

فيها.اا التعليميَّةا مسيرتكما لتواصلواا الكبرى؛ا والطموحاتا اآلمالا عليهاا تُعقدا التيا خاللكماالفئةا افمنا

فقداتتجسَّا والمواطنة،ا النتماءا معانيا العلاادا الصَّرحا جامعتكما كمااغدتا بالبنان.ا إليها يشارا الذيا ا ميَّ

نياأناأتقدَّمابالشُّكراالجزيلاإلىاأعضاءاالهيئةاالتدريسيَّةاوجميعاالعاملينافيها علىاماايبذلونهاااا،يسرُّ

ابكمافياجامعةاإربدااألهليَّة.اافأهاًلاوسهالًاا،مخلصةافياتعليماأبنائنااالطلبةامناجهود

اأبنائياالطلبةا

اتحفيزااألذهاناوا المنطلقاالذيانرتكزاعليه؛امناأجلاالخروجابكم،اعلىااإلنتاجاوالبتكار،اهولقدرةاإنَّ

يَعُا فلما مسيرتها؛ا فيا لهاا أساًساا قا الخالَّ التَّنافسا تتخذا نوعيَّةً،ا وْحَدهااكوكبةًا النَّظريا للجانبا ْدا

ادور ا صاحبَها ُرا يُْشعِّ إنجاًزاا منهاا ويجعلا الفكرةَ،ا ينميا تطبيقا رافقها إذاا ا إلَّ بنجاحهاامكتمل ،ا

سيناالمتفانيناا وتميُّزه.وجامعتكماتزخرابنخبةامتمي ِّزةامناأعضاءاالهيئتينااألكاديميَّةاواإلداريَّةاالمتمر ِّ

بالنُّصحاواإلرشاد؛األنَّكمامنا يَُضنُّوناعليكما فياخدمتكم،اوفقاأفضلامعاييرااألداءاالجامعي،اوهمالا

اكماأزجياشكرياوتقديري.ستحملوناأمانةاالوطناورفعتهاعلىاعاتقكم،افإليهماوإلي

الوطناا صعيدا علىا متميًزاا وبحثيًّاا تعليمي اا صرًحاا غدتا حتىا حثيثة،ا خطواتا جامعتكما َخَطتا لقدا

تلبيةًاا وإقليميًّا،ا محليًّاا الرائدةا التعليميةا البرامجا منا العديدا تستحدثا الجامعةا فطفقتا وخارجه؛ا

ممكنة.اومناهنااأجددادعوتيالكماالطموحاتكماولحتياجاتاسوقاالعمل،اوضماناأفضلابيئةاتعليميةاا

لتكونوااالطلبةاالمخلصينامناأجلاتحقيقامااتصبوناإليه،افيابناءامستقبلاواعدالكم،اوكتابةاقصةاا

اتقوماالجامعةاعليها،اعماًداالنجاحها،اوأساًساال رقي ِّهااانجاح،اتبقىامثاًلالألجيالامنابعدكم.افأنتمالَبُنَات 

مصاف ا إلىا بهاا أعداد اعاتااالجامااوالنُّهوضا مجردا فلستما ننتظركمااااالمرموقة.ا وإنَّماا تحصىاوحسب،ا

بعيناالتفاؤل،اوالجامعةاستحتضناطموحاتكماوآمالكم،اوستقفاالجامعةامعكماجنبًااإلىاجنبالتحقيقا

يادةاهدفهاا منجزاتكم؛امناأجلاالنُّهوضابوطنناااألردناشامًخا،اوالرتقاءابمستوىاجامعتكم؛احيثاالر ِّ

ضعواانصباأعينكماأناالتَّنافسافياهذااالعصرالايقاسابالشهاداتاالعلمية،ابلااوالنجاحاشعارها.اولت

ابمدىاالكفاءةاالمكتسبةاوالمنجزاتاالتياستضيفارصيًدااعظيماافيامسيرةاحياتكماالعلميَّةاوالعمليَّة.ا

االطَّلبةاالجدد،اآماًلامنكماالبقاءاعلىاالعهد،اعهداالر ِّا ماالتَّهنئةالكل ِّ قاوفياالختام،اأُقد ِّ يادةاوالتَّميزاوالتَّفوُّ

نحواجامعةارائدة،اوأردنايسموابنا،افياظلاقائداالمسيرةاحضرةاصاحباالجاللةاالملكاعبداهللااالثانيا

اابناالحسين،احفظهاهللااورعاه.ا

ا

اوالسالماعليكماورحمةاهللااوبركاتها

ا

ارئيساجامعةاإربدااألهليةا

ااألستاذاالدكتور/اأحمدامنصوراالخصاونةاا
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 :اكلمةاعميداشوؤناالطلبةا:اثانيًا

ا

ابسماهللااالرحمناالرحيما

اأعزاءنااالطلبة

ربدااألهليةاالتياتدخلاعامهااالسابعاوالعشريناجامعةاإبكمافياهذااالصرحاالعلمياالرائدااااهالًاأا

المستجدا الطلبةا الرائعةامنا الكوكبةا بنفسهاامعااستقبالاهذها ثقتهاا ثقة،اواقتدار،اوتزدادا ينامناابكلا

ليستاككلاالمراحل،اإذاتجدونافياهذةاااا،تبدأونامرحلةاجديدةافياحياتكماامختلفاالبلداناالعربية،اإذ

ارةالتنهلواامنهااماااستطعتم.اكيفال نتماعلماءا؟!،اوأااالمؤسسةاالوطنيةااألكاديميةاينابيعاالعلماالفو 

ائهااالشباب.افالاتدعوااالوقتااألمةاالشبابافيامقبلااأليام،اواألمماالحيةالاتنهض،اولاتتطوراإلابعلم

ايذهباسدى،افالوقتاالضائعالايعوداابداً.

اعزاءنااالطلبةأ

الطريقااا علىا ومميزا فريد،ا بموقعا تتمتعا فهيا موفقاًا كانا األهليةا إربدا لجامعةا اختياركما إنا

الفريقاا بروحا كوادرهاا بكافةا تعملا وهيا ،ا والحضارةا التاريخا وإربدا العاصمة،ا انا عم  بينا الدوليا

الدراسية،االوا والخططا للمناهجا المستمرا را بالتطو  ملتزمةا وأهدافهاا ورسالتها،ا رؤيتها،ا لتحقيقا حدا

حتىاا واإلداريةا األكاديمية،ا مكوناتهاا سائرا فيا الجودةا معاييرا لضمانا التدريسا هيئةا أعضاءا وأداءا

اتتمكنامناتخريجاأفواجامناالعلماءايساهمونافيابناءاالوطن،اوتقدمة،اوازدهاره.ا

الطلبةعزاءناااأ

تكتملا لا الطالبا العلميةاافقطاابالدراسةااإناشخصيةا الدرجةا ينبغيلنيلا وإنماا هذهااا،ا لكتمالا

الشخصيةامناالهتمامابالنواحياالثقافية،اوالرياضية،اوالفنية،اوالجتماعية،اوعمادةاشؤوناالطلبةاا

ينسجمامعاروحاافإنهااتوفرالكماكافةاهذهااألنشطة،اوعقدتاالعزماعلىاتطويرهاابمااااا،وهياترحبابكم

والجمعياتا الطلبة،ا مجلسا عبرا الديمقراطيةا المنابرا كافةا لكما توفرا أنهاا كماا ومستجداته،ا العصر،ا

ا.ا(امنبراالطلبة)الطالبية،اوصحيفتكماصحيفةا

وعليهافإننااندعوكماللمشاركةافياهذهااألنشطة،اوندعوكمالمعرفةاحقوقكم،اوواجباتكماعبرااا

االعالقاتابيناالطلبةاوالجامعة.الطالعاعلىاالتعليماتاالتياتحكما

الدليل،االا هذاا لكما نقدما فإنناا تجدذلكا وهاد اونااالذيا مرشد ا هوا ماا سنياااافياصفحاتها فيا لكما

االدراسةاالجامعية.

يادةالخدمةاهذااالوطنابقاا؛والتميز،اعنوانهااالنجاحاوالتفوقاانرجوالكمامسيرةاعلميةامظفرةوا

االحسيناحفظهاهللااورعاه.جاللةاالملكاعبدهللااالثانياابنا
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 الجامعةافياسطوراا:اثالثًا

ا

بدأتاا العشرين،ا القرنا تسعيناتا مطلعا الهاشمية،امنذا األردنيةا المملكةا فيا الشمالا إقليما فيا تنهضا

أكاديميةاعلمية منارةا العربيةاواإلسالمية،ا األمةا إنهااجامعةااا،اقلبا التجاهات،ا فياكلا نورهاا يسطعا

اا؛الكترونياإل،اوتسعىاالجامعةاإلىااستخداماأحدثاالطرقاللتعليماا1994إربدااألهلية،االتياأسستاعام

مناوزارةاااا1991عاماااا(اا106لتعليم،اولقداتماترخيصاالجامعةابقرارارقما)المواكبةاالتكنولوجياافياا

عاما الطلبةا بقبولا الجامعةا بدأتا وقدا الهاشمية،ا األردنيةا المملكةا فيا العلميا والبحثا العاليا التعليما

ا.ا1994

ا:ااوتضماالجامعةاستاكلياتاهي

اآلتية .1 األقساما وتضما والفنون،ا اآلدابا وآدابهااا:ااكليةا العربيةا وآدابها،االلغةا اإلنجليزيةا اللغةا ،ا

 ومتطلباتاالجامعة.اا

علماالحاسوب،اوالرياضياتالمرحلتياااا:ااكليةاالعلوماوتكنولوجيااالمعلومات،اوتضمااألقسامااآلتية .2

 .ا(االبكالوريوساوالماجستير،اوالذكاءاالصطناعي،اواألمناالسيبرانيا)أمناالمعلومات

التربوية،اوتضمااألقسامااآلتية .3 العلوما النفسياوالتربوي،اوالتربيةاامعاااا:كليةا لماصف،اواإلرشادا

االمهنية،اوبرنامجاالدبلوماالعاليافياالتربيةا

اآلتية .4 األقساما وتضما والمالية،ا اإلداريةا العلوما اكليةا ا:ا البكالوريوساا لمرحلتيا المحاسبةا

األعمال، وإدارةا والماجستير،ا البكالوريوسا لمرحلتيا والمصرفيةا الماليةا والعلوما ااوالماجستير،ا

اإللكترونياا والتسويقا اإلدارية،ا المعلوماتا ونظما المحاسبية،ا المعلوماتا ونظما األعمال،ا وريادةا

 والتواصلاالجتماعي.اا

 وتضماقسماالقانونالمرحلتياالبكالوريوساوالماجستير.ااا:اكليةاالقانون .5

اوتضماقسماالتمريض.اا:اكليةاالتمريضا .6

رفعتاا إذإوقدا للجميع،ا التعليما شعارا للطلبةاالجامعةا دواما برنامجا لفتحا الجامعاتا بينا انفردتا نهاا

يوماا إيمانًاالموظفينا مسائي،ا األياما وباقيا اإلنجازااالسبتا وعززتا التعليم،ا فيا الجميعا بحقا منهاا اا

والتميزابتحقيقهااالعديدامنااإلنجازاتافيامختلفاالمجالتاالعلميةاواألكاديميةاوالثقافيةاوالجتماعيةاا

اوالرياضية.اا

الجام الطلبةاوتضما بيتا تُعدا الطلبةا شؤونا فعمادةا والخدمية،ا األكاديميةا الدوائرا منا مجموعةا عةا

البرامجاا طريقا عنا شخصياتهما صقلا علىا وتعملا وقضاياهم،ا مشكالتهما تعالجا التيا وخيمتهما

المنهجيةاا العمادةوالنشاطاتا وتضما منهاااوالالمنهجية،ا الطالبيةا النديةا منا للطلبةاااناديًااامجموعةا

يمكن الجامعي،االعرب،ا المرسما الجامعةا أنشأتا كماا المختلفة،ا وهواياتهما نشاطاتهما ممارسةا منا هما

المجتم أبناءا منا والفنانينا للطلبةا الالزمةا الفنيةا المستلزماتا بكلا مزودةا قاعةا لها عااوخصصتا

مكتبًا العمادةا تضما كماا الثانيااالمحلي،ا عبدهللاا الملكا صندوقا الخريجين/ا ومتابعةا الوظيفيا لالرشادا

األغراضاا،يةللتنم المتعددةا الرياضيةا الصالةا إلىا الرياضية،ااا،باإلضافةا المعداتا بأحدثا والمجهزةا

إضافةاإلىاالمالعباوالمدرجاتاالرياضية،امثلاملعباكرةاالقدم،اوكرةااليد،اوكرةاالطائرة،اومدرجاا

ا.شخصا(ا4000)ايتسعالـحوالي

ا بعمادةاالبحثاالعلمياوالدراساتاالعليااعناطريقاتفعيلادوراأساتذةاااكمااتولياالجامعةااهتماماًاخاصًّ

بالنفعا والوطنا الجامعةا علىا تعودا التيا والدراساتا البحوثا إجراءا علىا وحثهما والطلبة،ا الجامعةا

المحليةااوتُاوالفائدة.اا األبحاثا منا العديدا تستقطبا التيا والدراساتا للبحوثا إربدا الجامعةامجلةا را صدِّ

اة.ااوالعربيةاوالدولي

عماد الجامعةا فيا المهمةا المعالما الجودةومنا وضمانا والعتمادا التطويرا إلىا،اا ةا تسعىا التيا

فياالعتماداالخاصاوالعام،اوكذلكابذلاااا،التحقيقاالجوانباالمهمةالستمرارافيابذلامزيدامناالجهود

ارةاالتعليمابماايتناسبامعارؤيةاوزاا،مزيدامناالجهودالتحقيقاضماناالجودةافياالبرامجااألكاديمية

فيا أعلىا درجاتا نحوا ودفعهاا الجامعية،ا بالبرامجا الرتقاءا إلىا الهادفةا العلمي،ا والبحثا العاليا

ا.التصنيفاتاالعالمية



اإللكتروني التعليما مركزا الجامعةا فيا المهمةا المعالما الجامعةااا؛ومنا لبناتا منا مهمةا لبنةا يعدا إذا

التدراا،المختلفة هيئةا أعضاءا مساعدةا فيا يساهما علىااوالذيا التعليميا المحتوىا تصميما علىا يسا

اإللكتروني التعلما أنهاااا،منصةا كماا المختلفة،ا المتحانا منصاتا علىا وتطويرهاا المتحاناتا وتصميما

يساهمافياحلاالمشكالتاالتقنيةاالتياتواجهاالطلبةاوأعضاءاالهيئةاالتدريسية،اويقدماإرشاداتادوريةاا

أنهايخدماإستراتيجيةافةاالتعلمااإللكتروني،اكماااشراثقاحولااستخداماالمنصاتاوالبرامجاالتعليمية،اون

المختلفة للكلياتا الرافدااألساسيا للتعليم،اوهوا المختلفةافياااا،الجامعةا لتلبيةااحتياجاتهماومتطلباتهما

تسهلاعلىاالطلبةاالتعلماااا،استخداماالتكنولوجيااالحديثة،اويعملاعلىاتوفيرابيئةاتعليميةاتعل ميةافاعلة

أ اآلفاقا التدريسوفتحا الهيئةا أعضاءا وجهودا بمساعدةا إلىمامهما المركزا ويسعىا الجامعة،ا فيا ايةا

 تطويراالموقعااإللكترونياللجامعة.ا

كتابافيامختلفاااا(اا76000(ااومناالمعالماالمهمةافياالجامعةاالمكتبةاالتياتحتوياعلىاماايزيداعن

دورياتاعربيةاوأجنبية،اوتضمابيناجنباتهااالمكتبةااإللكترونيةاوقواعداااا(اا106التخصصات،اوعلىا)

)بروكويست اإللكترونيةا البياناتا قاعدةا فيا أيضاًا وتشتركا معلوماتاااا(اا39في)ااا(ااالبيانات،ا قاعدةا

،التأميناالمعلوماتاوالمعارفاE-BOOKكتاباإلكترونياااا(اا160000إلكترونيةافرعية،اوحواليا)

تحتوي كماا للمعلوماتااالمرتاديها،ا عدالةا موقعا منا متخصصةا قانونيةا بياناتا قاعدةا علىا المكتبةا

االقانونية.اا

بنقلاا تقوما التيا واإلعالما العامةا العالقاتا فدائرةا اإلدارية؛ا بدوائرهاا كبيراًا اهتماماًا الجامعةا وتوليا

الجامعة عنا المشرقةا والشخصيةاا،الصورةا اإلعالميةا الوسائلا الجامعةااا،بكافةا معالما منا معلما

االمتميزة.ا

الطلبة بقبولا تعنىا التيا الدائرةا فهيا والتسجيل،ا القبولا دائرةا وعالماتهم،ااا،أماا سجالتهما وتوثيقا

اوتسجيلاموادهماالدراسية.اا

وإعداداالتقاريرااا،وأماادائرةاالماليةاواللوازم،افهياالدائرةاالتياتقومابتدقيقااألموراالماليةاومتابعتهاا

االماليةاالالزمة.ا

ةامجموعةامناالدوائرااإلداريةاوالفنيةاوالخدمية،افهناكادائرةاالشبكاتاوالصيانة،ااكمااتضماالجامع

اومركزاالتصالتاوالستشاراتاوالتعليماالمستمراوخدمةاالمجتمع.ا

كبيًرا أسطوًلا الجامعةا تأميناااوتمتلكا مهمتهاا واألمان،ا الراحةا وسائلا بكافةا مجهزةا الحافالتا منا

اناالجامعةاوإليها،المختلفامحافظاتاالمملكةاوألويتها.اوتسهيلانقلهماما،مواصالتاالطلبة

سوبابأحدثااألجهزة،ااإذاقامتابتجهيزامختبراتاالحااا؛بالمختبراتاالتاالجامعةااهتماماًاكبيًراوقداأوا

بأحدثاالتقنيات،اإضافةاإلىامختبراتاالوسائلاالتعليمية،اومختبراالعلوماااووفرتامختبًرااللغاتامزوًدا

لعلوماالبيولوجية،اومختبرااألطفال،اومختبراأساسياتاالتمريض،اومختبراالتعليماالطبيعية،اومختبراا

االسريري،اومختبراوغرفةاعملاالتصويراالضوئي.اا

المطاعما ووفرتا طبية،ا وعيادةا الصحي،ا التأمينا خدماتا الجامعةا هيأتا فقدا الطلبةا ألبنائناا وخدمةا

أوقاتاا؛واألكشاك فيا والشرابا الطعاما تناولا للطلبةا وبأسعارااليتسنىا وفرتاااافراغهما كماا مناسبة،ا

البيعاالكتباوتقديماالخدماتاالطالبيةاالمختلفة.ااالجامعةامكتبًا

تسعىاالجامعةالتكونااألمثلافياالمحيطالرعايةاااا،اإذومؤخًرااقامتاالجامعةابإنشاءاحضانةانموذجية

المبكرة السنواتا المحليااأسري  ااا،اوتوفيراجو  االطفولةافيا المجتمعا العامليناوللطلبةاوألبناءا ا،ألبناءا

المحيطااويحققااستمراراااا،لتمكينهمامناتطويرامهاراتهماالمختلفةاضمنابرنامجايضمناجودةاالخدمة

وتشجعاعلىااللعباوالتعلماالموجهااإليجابي،اكمااستولياااا،تتميزاببيئةاآمنةاوصحيةاآلمناوالسليم،ال

االعاطفي ا.والنفعالياوالحركيالدىاالطفلااهتمامااكبيًراابالنمو 

وتحسيناالبيئةااا،البناءاالعلمياوالتربوياللطالبا:اوترتكزاإستراتيجيةاالجامعةاعلىامحاوراعدة،امنها

الطبيعيةاللجامعة،اوتطويراعناصراالبنيةاالتحتيةابحيثاتصبحاالجامعةابيئةاجاذبةاللطلبةاسواءامنا

أيًضااألردناا الجامعةا وتسهما خارجه.ا منا العلميةااافيااأما بالكفاءاتا واإلقليميا المحليا السوقا رفدا

واإلنسانية الجتماعيةا القضاياا فيا الفاعلةا والمشاركةا خريجيها،ا منا مصادراااا،والتربويةا وتوفيرا



يحتاجهااالسوقاالمحلياوالعربياوالدولي،اوالهتمامااا،االمعرفةاالمالئمة،اواستحداثاتخصصاتاجديدة

اقاقيماالنتماءاللجامعةاوالوطن.ابالحوافزاالتيامناشأنهااتعزيزاوتعمي

لينطلقوااإلىاااا؛وتكتملاالفرحةافياجامعةاإربدااألهليةاوهياترفداالوطناالعربياالكبيرابشباناوشابات

 ااافضاءاتاالعمل،ابعداسنواتامناالجداوالعملاوالدراسة،امسلحيناابالعلماواإليماناوالمعرفة.ا

ا

ا

ا

ااإلستراتيجيةاللجامعةاالرؤيةاوالرسالةاوالقيماوالغاياتا

  :رؤيةاالجامعة •

 

وتسعىاأنايكوناالمنتسبوناااا،تكونامنارةاعلمانافعالجيلاالغداالواعدتطمحاجامعةاإربدااألهليةابأناا

واألمة الوطنا بناءا لَبِّناتا منا لَبِّنةا العملا سوقا ودخولهما تخرجهما عندا وقدرةاااا،لهاا وتميزا بكفاءةا

ل للمستقبلا الجامعةا وتنظرا وتحديث،ا أكاديميًّاتحسيوابتكارا الذاتا وإثباتا األداءا الجامعات،اااانا بينا

لتصبحاالجامعةابيئةاجاذبةاللطلبةامنااألردنااا،والبناءاالعلمياللطالب،اوتطويراعناصراالبنيةاالتحتية

فياتنميةاالمعارفاوالعلوم،اوالمشاركةاااتطلعاالجامعةاإلىااإلسهامامحليًّااوعربيًّاوالدولاالشقيقة،اوتا

ااايخدماالمجتمعاواإلنسان.االفاعلةافياكلام

  :رسالةالجامعة •

ا

ثالثةامحاور ترتكزاعلىا الجامعةا الجامعياا،إنارسالةا العملا منظومةا المتميز،اااا:ااهي،ااتشكلا التعليما

التعليما فيا نوعيةا نقلةا األهليةاإلحداثا إربدا المجتمع،اوتسعىاجامعةا أبناءا العلمي،اوخدمةا والبحثا

اااألكاد عال  مستوىا لتحقيقا الجامعي،ا المختلفة،اايميا العلميةا المؤهالتا ذويا لخريجيهاا ومتميزا

يةاوتكنولوجيةاجاذبةاومحفزةااوإكسابهماالخبراتاالعلميةاالمطلوبةالسوقاالعمل،اوتهيئةابيئةاأكاديم

معاا بالتفاعلا والرتقاءا المستدامة،ا بالتنميةا المرتبطا العلميا بالبحثا والنهوضا والتميز،ا لإلبداعا

ا.همةافياتطويرهاوالنهوضابهاعلميًّااواقتصادي اًاواجتماعيًّااوحضاريًّاالمجتمعاللمسا

  :قيماالجامعة •

ا

اتلتز اما الخاصةا األهليةا إربدا الستقاللية،والحرية،اجامعةا مبادئا وفقا ورسالتها،ا برؤيتها،ا

العمل،ا فيا والتفانيا والنتماء،واإلخالص،ا األخالق،ا قيما تسودها مناخا ظلا وفيا والديمقراطية،ا

 .والشفافية،اوالعدالة،اوتكافؤاالفرص،اوالعملبروحااألسرةاالواحدة،املتزمةابحقوقااإلنساناوحرياته

  :الغاياتااإلستراتيجيةاللجامعة •

ا

ميزوناقادروناعلىاالتفاعلامحليًّا،اأنايكونالدىاالجامعةاأعضاءاهيئةاتدريسيةاأكفياءامت .1

ا.وإقليميًّا،اودوليًّا

قادرةاع .2 الجامعةا تكونا علًماأنا مرتفعةا بسويةا طلبةا تخريجا وخلقاً،االىا وانتماًء،ا وثقافةً،ا ،ا

 .ومواطنةًاصالحةًا

 .المرتبطابالتنميةاالشاملةأناتكوناالجامعةاموئالًاللبحثاالعلميا .3

فياا .4 األكاديميةا المنظومةا مكوناتا سائرا فيا والتميزا الجودة،ا معاييرا الجامعةا تحققا أنا

 .الجامعة

 .أنايتوافرالدىاالجامعةابيئةاجامعيةاجاذبةاتنسجمامعامعاييراالجودة،اوالتميز .5

 .أناترتقياالجامعةابمساهمتهاافياالتنميةاالمستدامة،اوخدمةاالمجتمع،اوالبيئة .6

األداءاا .7 وتعزيزا للجامعة،ا واإلداريةا األكاديمية،ا القياداتا تأهيلا علىا الجامعةا تعملا أنا

االمؤسسيافياالجامعة.ا

ا



اعمادةاشوؤناالطلبة:ارابعًا

 :اعناالعمادةانبذة •

ا

هليةاإلىاتحقيقارسالةاالجامعة،االتياتقوماعلىاأساسااربدااألسعىاعمادةاشؤوناالطلبةافياجامعةاإت

هوااأ الطالبا والتربويةنا التعليميةا العمليةا فلسفةاااا،محورا عليهاا تقوما التيا األساسيةا الركيزةا وهوا

وتقديماجميعاالخدماتاالتياتساهمااا،ولهذااتحرصاعمادةاشؤوناالطلبةاعلىارعايةاالطلبةاا.الجامعة

والجتماعية والنفسيةا األكاديميةا الجوانبا فيا الطالبا تنميةاشخصيةا المسؤوليةااوتناا،فيا روحا ميةا

ا.اتماءالديهوالن

ا

الاااا للنشاطاتا البرامجا بإعدادا الطلبةا شؤونا عمادةا تقوما للطلبةكماا والرياضيةا والفنيةا ،ااثقافيةا

ومشاكلهم قضاياهما لهااا،ومتابعةا الممكنةا الحلولا ووتوفيرا الوعتَاتُا،ا همزةا فياابرا الطالبا بينا صلا

ا،اوالمجتمعاالمحليامناجهةاأخرى.االجامعةامناجهة

ا

،اويضعاعليهااالطالباالجامعيةفياحياةااااأكثراالعماداتاتأثيًراااللعمادةايجعلهاامنإناهذااالدوراالمميزااا

وذلكامناخاللاالعملااا،فياتحقيقارسالتهااوأهدافهااالمستمدةامنارسالةاوأهدافاالجامعةاااكبيرًاااعبئًا

اافهيااا،يتماتنفيذهاامناخاللاإداراتاوأقساماالعمادةاالمختلفةاا،اضمناإطاراواحدامناالبرامجاوالخطط

إداريافنيامتكاملااعبارةاعن تربويا الطلبة،ايسخراطجهازا إذاقاتهاوإمكاناتهالخدمةا يهتمابجميعاااا،ا

،اويؤديادوًراامسانًداا،األناذلكايثرياحياةاالطالبوالجتماعيةاوالرياضيةاوالنفسيةااشؤونهماالثقافية

اللعمليةااألكاديمية.ااومتناسقًااومكمالًا

اهدافاؤيةاوالرسالةاواألاالر •

ا

االرؤيةا ❖

ا،فيامجالااألنشطـةاالطالبيةاالمتنوعـةااميزةااتاومأناتكوناالعمادةارائدةافياتقديماأفضلاالخدمات،اا

ا.لبناءاوصقلاشخصيةاالطالباالجامعي

االرسالةا❖

وإعداداخريجينامؤهلينااا،ومحفزةاللطاقاتاالطالبيةاا،توفيرابيئةاجامعيةاداعمـةالألنشطةاالالمنهجية

ا.لسوقاالعمل

ااألهـدافا❖

اتهيئةاالطلبةالسوقاالعملاعناطريقااتزويدهمابالمهاراتاالالزمةالذلك،اوتوفيرافرصاااا(ا1

ا،اومساعدتهمافياالتعرفاعلىاالوظائفاالمناسبةالتخصصاتهم.لهماالدعماوالتدريباوالتأهيل

اا(اا2 والهيئاتاا بالمؤسساتا المحلي،وتعريفهما المجتمعا فيا لالنخراطا الطلبةا أماما الفرصةا إتاحةا

االوطنيةافياالقطاعيناالعاماوالخاص.ا

ابناءاشراكةامثمرةامعاالمجتمع.ااا(ا3

بناءاالشخصيةاالشاملةاوالمتوازنةالدىاالطلبة،اوتنميةاقدراتهماابالمهاراتاالحديثةاوإكسابهماااا(اا4

االعمل اي ة.الخبراتِّ

يزيناوالمتفوقينااالمتمتاالطلبةاجميعهم،اورعايةاالطلبةااتقديماالمشورةاوالنصحاواإلرشادالفئاااا(اا5

اوإبرازامواهبهم.

عماداتا عنا بها تنفردا متميزا ودورا خاصة،ا مكانةا األهليةا إربدا جامعةا فيا الطلبةا شؤونا ولعمادةا

ءااطبيعةاالوظائف،اوالمهماتاواألعباالجامعةااألخرى،اودوائرهااالمختلفة،اوترجعاهذهاالمكانةاإلىاا

االتياتتولها،اوتقومابتنفيذها.ا

تنظمها التيا وبرامجهاا أنشطتها،ا خاللا منا الطلبةا شؤونا ماا،فعمادةا بجوانبا بالنسبةااتعنىا تعددةا

إذ الطالب،ا قدراتهاوإمكاناته،اوتكشفاعناااالشخصيةا وتنميتها،اوتطويرا تعملاعلىاصقلاشخصيته،ا



نتماءاوالولءالوطنهاوقيادتهاالهاشمية،اوتسعىاالعمادةاباستمرارالتقديماا،اوتعززاالمواهبهاالمتعددة

الخدم تطويرهاأفضلا علىا والعملا لطلبتها،ا الحياةااا،وتحسينهااتا معا التكيفا علىا الطلبةا لمساعدةا

ا:اااألقسامااآلتيةاوتقدماعمادةاشؤوناالطلبةاخدماتهااالمتميزةااللطلبةامناخاللالجامعية،ا

ا

 دائرةاالنشاطاالثقافياوالفنيا:اأولًا

ا

الحديثةانطالقًا التربويةا األطرا منا مختلفةاا،اا أنشطةا الجامعةا شخصاا،توفرا وصقلا تطويرا يةااهدفهاا

وانسجاًمااا التربويالطالب،ا الهدفا هذاا أنشطةااا،معا بتوفيرا الطلبةا شؤونا عمادةا فيا الدائرةا تقوما

مدروسة برامجا خاللا منا الجامعةا طلبةا سلوكا برعايةا وتقوما للطلبة،ا واجتماعيةا وفنية،ا ا،اثقافية،ا

خاللا منا للطلبةا مناسبا جامعيا مناخا وتهيئةا الطالب،ا لدىا والنتماءا المسؤوليةا روحا لتنميةا

،اوكذلكاالهتمامابالهيئاتاواألنديةاايةاوالفنيةاوالجتماعيةطةاالثقافالمشاركةاالفعالةافيامختلفااألنش

ا،وإتاحةاالفرصةاألكبراعدداممكنامناالطلبةالتحقيقارغباتهماوهواياتهمابأنواعهااالمختلفةاا،الطالبية

الطالبية،اوذلكامناخاللاا الهيئاتاالنشاطيةاوالنواديا الطلبةاوقدراتهماعناطريقا واكتشافامواهبا

 :ااتياتوفرهاادائرةاالنشاطاالثقافياوالفنيافياعمادةاشؤوناالطلبةامناخاللالمرافقاالمختلفةاال

ا

ا:ااالنشاطاالثقافيا •

ا

ا:اااطاالثقافيافياالعمادةاإلىاماايأتييهدفاالنش

اتمكنهمامناالتفاعلامعااا،طاالحركةاالثقافيةامناخاللاتكويناقاعدةاثقافيةالدىاالطلبةيتنشا.1

االمواقفاالمختلفة.ا

االطلبةافياتكويناوجهاتانظراخاصةاوآراءاواضحة،اوالتعبيراعنهاابحرية.مساعدةاا.2

ايعبراعناالروحااا،وفنيفياالجامعةاإلىانتاجافكرياوأدبيترجمةاحصيلةاالنشاطاالثقافياا.3

االشابةافيامجتمعنا.ا

االشعرا،االمقالة،االقصة،ا)يةالطلبةاالجامعةافيامجالتاومسابقاتاثقافااتنظيمابرامجا.4

امناالنشاطاتاسواءاعلىاالمستوىاالفردياأواالجماعي.اا(المناظرة،...إلخالخطابة،اا

اإقامةاالمعارضاالمتنوعةالمختلفاالمعروضاتابالتنسيقامعاكلياتاالجامعة.اا.5

اتنظيمااأليام،اوالمواسماالثقافية،اوالمشاركةافيهااسواءاداخلاالجامعةاأواعلىامستوىاا.6

االجامعاتااألردنيةااألخرى.ا

االمشاركةافياالمعسكراتاوالتجمعاتاوالمشاركةاوالحتفالابالمناسباتاالدينيةاوالوطنية،اا.7

االوطنية.ا

ا

ا:ااالنشاطاالفنياويتكونامنا •

ا

ا:اا•المرسماالجامعي

ا

فلسفتها،علىعملتاا منا انطالقًاا الطلبةااالجامعة،ا لدىا الكامنةا المواهبا المرسماااا،وذلكبتوفيرتنميةا

المواهاا؛الجامعي كافةا استقطابا علىا والليعملا وتنميتها،ا المبدعة،ا الفنيةا الفني،اابا بالذوقا رتقاءا

اورفداالحركةاالفنيةاالشابة.ا

ا

ثقافيةا قاعدةا الجامعةولتكونا طلبةا لدىا متطورةا معارضاااايعملاالمرسمااا،فإنوفنيةا استضافةا علىا

سماالجامعي،اتهاداخلاالمراهواي،اباإلضافةالممارسةاالطالبامتنوعةالفنانينامناكافةاالتجاهاتاالفنية

حتكاكاسماللطلبةاالمشاركينافيهافرصةاال،اويتيحاالمرلتجهيزاتاالالزمةالذلكيوفراالمرسماكافةااااإذ

اوالخارجي.افياالمسابقاتاالفنيةاعلىاالمستوييناالداخلي



الااوتحفيًزا تكريميًّاألعضاءا العمادةاسنويًّااحفاًلا تقيما الجامعيا والمشاركيناااامرسما المتميزين،ا للطلبةا

االفاعلينالنشاطاتاالمرسم،اونشاطاتاالعمادةاالالمنهجيةااألخرى.

ا

ا:اا•النشاطاالموسيقي

ا

ومجالاا الموسيقى،ا مجالا فيا والغناءا بالعزف،ا النشاطا هذاا واإلخراجاايتمثلا بالتمثيل،ا المسرحا

االغناءاالشعبياوالدبكة.مسرحي،اوفيامجالاالفنوناالشعبيةابال

ا

ا

ا:ااماايأتياويهدفاهذااالنشاطاإلى

الموس .1 الفنيا بالجمالا اإلحساسا الشعبيةاياتنميةا الفنونا وتذوقا والمسرحي،ا والغنائي،ا قيا

ابأصالتها.ا

االايخدمامصلحةاالطالباوتوجيههاافيامجواهباالكامنةالدىاالطلبة،اوصقلهاكشفاالم .2

اوالجامعةافياآناواحد.ا

الجماعياا .3 الغناءا فرقا والجماعي،ا(ااالكورال)تشكيلا الفردي،ا والعزفا الفردي،ا والغناءا ،ا

اوفرقاالمسرح،اوالفلكلوراالشعبي.ا

مناا .4 ذلكا وغيرا الموسيقي،ا النشاطا قاعةا فيا الموسيقيةا اآللتا مختلفا علىا الطلبةا تدريبا

االنشاطاتااألخرى.ا

ا

 دائرةاالنشاطاالرياضيا:اثانيًا

 

والسنوية الفصليةا الخططا بإعدادا الرياضيا النشاطا دائرةا الرياضيةاا،تقوما بالنشاطاتا يتعلقا ا،افيماا

)الجوالة الكشفيةا الحسنا،ااوالمعسكراتاا،(ااوالنشاطاتا عدداااا،اللشبابااوجائزةا أكبرا علىا وتعميمهاا

ممارسةا فيا الراغبينا اآلخرينا الطلبةا منا أما الرياضيةا الفرقا منا أكانواا سواءا الطلبة،ا منا ممكنا

الشبابيةا والمؤسساتا المجتمعا معا الجامعةا تفاعلا زيادةا علىا وتعملا والكشفي،ا الرياضيا نشاطهما

دامنااألنشطةاالتياتقامافياالىاالعدي.وتشرفاالدائرةاعوالرياضيةامناخاللاهذهااألنشطةوالتربويةاا

 .اماايختصابالجانباالرياضيامنها،اوفيالمناسباتاواألعياداالوطنيةا

ومناأهماأهدافهااغرسااا،حدىاالدوائراالتابعةالعمادةاشؤوناالطلبةتعتبرادائرةاالنشاطاالرياضياإااو

وكذلكانشراالوعياوالثقافةاالرياضيةااا،وترسيخاالمفاهيماالصحيحةاللتربيةاالبدنيةاوالنشاطاالرياضي

الجامعة طلبةا المهاريةاااا،بينا وقدراتهما البدنيةا كفاءتهما مستوىا رفعا علىا خاللاوتشجيعهما منا

ابممارستهمالألنشطةاالرياضيةاالمختلفة.ااستغاللاوقتافراغهم،ا

ا

امهامادائرةاالنشاطاالرياضي
ا..النشاطاالداخليا:اأولًا

ا:اا،اويشملاماايأتيااللطلبةنشطةاالرياضيةااستيعابًاالنشاطاالرياضياالداخليامناأكثرااألايعتبر •

الحرالنشاطاا • األاا:اااليوميا مختلفا والطلبةا الموظفونا فيها الفرديةااويمارسا الرياضيةا لعابا

اوالجماعية.

ا،كبراعدداممكنامناالطلبةافياالبطولتاالمختلفةوتهدفاإلىاإشراكاأاا:ااالبطولتاالداخلية •

وميولهم رغباتهما يحققا أبماا الطلبةا اختيارا يتما ضوئهاا وعلىا الرياضيةاا،ا الجامعةا منتخباتا عضاءا

 .المختلفة

اعلىاالفصولاالدراسيةااوضعاوتخطيطابرامجاالنشاطاالرياضيالجميعااأللعاب،اوتوزيعها •

االنشاطاالخارجيا:اثانيًا

االمشاركةافيااللقاءاتاالرياضيةامعاالجامعاتاالحكوميةاوالخاصة. •



ا.االمشاركةافيابرنامجاعشيرةاالجوالةامنامعسكراتاوأعمالاتطوعية •

ا.التنظيماوالمشاركةافياالبطولتاالرياضيةاالمختلفةاللشركاتاوالمؤسساتاالعامةاوالخاصة •

اضاءاالمنتخباتاالوطنيةاوأنديةاالدرجةاالعليا.اعاامناأاستقطاباالطلبةاالمتفوقينارياضيًّا •

ا

 :ااالفرقاوالمالعب

النشاطاا دائرةا الطلبة،تسعىا شؤونا عمادةا فيا تأسيسهاااالرياضيا باألنشطةااومنذا الهتماما إلىا ،ا

ا،اوكانتامناأولوياتهااا،الصالتاوالمالعباالرياضيةااالرياضية،اولتحقيقاهذااالهدفاأنشأتاالجامعة

 .ااضيةالرياباألنشطةلالرتقاء

 

 :اافرقاالجامعةاالرياضية

 كرةاالقدم •

 كرةاالطائرة •

 كرةاالسلة •

 كرةااليد •

 كرةاالطاولة •

 ريشةاالطائرةا •

 السباحة •

 بلياردواوالسنوكراال •

 الشطرنج •

 لعاباالدفاعاعناالنفساأ •

 لعاباالقوىأ •

 اختراقاالضاحية •

 الماراثون •

ا

ا

ا:االمالعب

 :اا،اوهيالمالعباالرياضيةاالخارجيةا:اأولًا

 

 ملعباخماسياتاكرةاقدما •

 مالعباكرةاسلةا •

 ملعباكرةاطائرةا •

 ملعباكرةايدا •

 :اا،اهيواتتضمناعدةامالعبا،(االمالعباالداخليةا)الصالةاالرياضيةا:اثانيًا

 

 ملعباكرةاسلةا •

 ملعباكرةايدا •

 ملعباكرةاطائرةا •

 ملعباريشةاالطائرة •

 صالةابلياردوا •

 طاولةصالةاكرةا •

 صالةاللشطرنج •

 عاباالدفاعاعناالنفسلألصالةا •

ا



اميراالحسناللشبابالمعسكراتاوالجوالةاوجائزةااأل

ا:االمعسكراتاوالجوالة •

ا:ايقومابتقديماالنشاطاتااآلتية

الطالبية المعسكراتا إلقامةا سنويةا عملا خطةا وضعا العمل،اااا،أ.ا )معسكراتا المعسكراتاووتشملا

التدريبية،والترويحية،اا الرياضية،ااوااالمعسكراتا للشبابواالمعسكراتا الحسنا جائزةا ا،(اامعسكراتا

اهلية.اإربدااألبحيثاتنسجمامعاأهدافاوفلسفةاجامعةا

مناطلبةاالجامعة،اوتنظيماالمسابقاتاالكشفيةاالخاصةابمرحلةاالجوالةافيااااب.اتشكيلاعشائراالجوالة

اعلىااألقدام.اوالرحالتاالستكشافيةاسيًرااجتمعامجالاخدمةاوتنميةاالم

بقصداالمساهمةافياخدمةاوتنميةاوتطويرااا؛إقامةامعسكراتاالعملاداخلاالحرماالجامعياوخارجهاااج.

امع.اتالمج

اإل الذهبيةد.ا للشبابا الحسنا جائزةا برنامجا إليهاا،شرافاعلىا الطلبةا انتسابا ووضعاخطةاااا،وتنظيما

اوتحديداالمشرفيناوالتابعييناللبرنامج.اا،التدريباوالمتابعةالكلاطالباوطالبة

العملا معسكراتا طريقا عنا الجامعةا لطلبةا األغراضا متعددا تدريبيا مخيما إنشاءا علىا العملا هـ.ا

االتطوعية.ا

ةاللعملابقصداإعداداالقياداتاالكشفيةاالتياتؤهلاالطلبا؛و.اتنظيمادوراتاتدريبيةاكشفيةالطلبةاالجامعة

ا.القيادياالكشفيامستقبالًا

از.اإقامةاالتجمعاتاالكشفيةالمرحلةاالجوالةاوالمعسكراتاالطالبيةاعلىاالمستوىاالمحلياوالعربي.ا

الجامعة داخلا طوارئا وفرقا تطوعيا عملا فرقا تنظيما كلياتااا،ح.ا لمختلفا الخدماتا تقديما تتولىا

اجامعةابعداتدريباالطلبةالهذااالنشاط.اودوائراال

اط.االمشاركةافياالحفالتاوالمناسباتاالوطنيةاالتياتقيمهااالجامعة.

اا

 :ااجائزةاالحسناللشباب •

ا

ا.ا(االبرونزية،اوالفضية،اوالذهبية)مستوياتااةثالثا،اوللجائزةالعملافيابرنامجاالجائزةاتطوعي

الجائزةاا فكرةا األردنابوتتجسدا للشبابا الفرصةا سناااا،يإتاحةا منا الجامعاتا طلبةا ا25-18وخاصةا

منهجيةااا،عامًا لا تربويةا برامجاشبابيةا أربعةا فيا الذاتيةا المشاركةا فيا الخدمات،ااا:ااهيااا،بالنخراطا

مشروعااإلقامةاالخارجيالمستوىاالجائزةاالذهبيةااااكالنشاطاالرياضي.اوكذلوالرحالت،ااوالمهارات،ااو

نهااا،اإذإيعتمدانجاحاالجائزةاعلىاتفهماالمشاركيناألهميةاالبرامجوالتياتنطبقاعلىاطلبةاالجامعات.اا

اوتحملاالمسؤوليةاوخدمةاالمجتمع.اا،المحبةوالتعاوناوالمشاركة،اوالعدالة،اوتجسدامفاهيماالحرية،ا

ع الحصولا الجامعةا لطلبةا المعسكراتاويمكنا قسما مكتبا منا الجائزةا حولا خاصةا نشراتا لىا

 .والجوالة

 

ااتاالطالبيةاالخدم:اثالثًا

اتعداالخدماتاالطالبيةافياعمادةاشؤوناالطلبةامناالركائزااألساسيةابالنسبةاللطلبة،اوتقومابالمهاماا

 :اااآلتية

 إصداراالهوياتاالجامعية،اوتجديدها،اوإصدارابدلاتالف.ا .1

 التنظيماواإلشرافاواإلعداداللرحالتاالترفيهيةاللطلبة. .2

 .الكترونيإلاخاللاالهاتفاوالبريدااتسهيلااتصالاالطلبةامعاذويهم،اومعاالمجتمعاالمحليامنا .3

 استالماالمفقودات،اوتسليمهااألصحابها.ا .4

ا

ا

ا

ا



 :ااإلرشاداالطالبي

الطلبةامعاحتوائها،اوالعملاعلىاتكيفااسةافياالتعاملامعانفسيةاالطالباليتولىامهمةادقيقةاوحساا

 الحياةاالجامعية.

ا:اويقوماالقسمابالمهامااآلتيةاا

االتكيفامعاالحياةاالجامعية.مساعدةاالطلبةاعلىا .1

 متابعةامشكالتاالطلبةاالدراسيةاووضعاالحلولاالمناسبةالها. .2

 رشاديةاللطلبةاالمستجدينافيابدايةاكلاعامادراسي.اوضعاخطةاإ .3

 تتضمنامعلوماتاشخصيةاكاملةاعناالطالب.ااالحتفاظابسجالتاكلاطالبافياالجامعة،اإذ .4

االمشكالتاالجتماعيةاالتياقداتواجهاللتغلباعلىاااا،تقديماالمساعداتاالماديةاوالمعنويةاللطلبة .5

االطالبافياالجامعة.ا

 

االهيئاتاوالمجالسا:ارابعًا

 :امجلساالطلبة •

جاءاتأسيسااا؛انطالقاًامناالرؤىاالملكيةاالساميةافياتعزيزاالمنهجاالديمقراطي،اوحريةاالفكراوالرأي

الجامعة طلبةا امجلسا خاللا منا المجلسا ينبثقا نزيهةنتخاباتاا،إذا حرةا عليهاااا،ديمقراطيةا تشرفا

طلبةاالجامعة،اويهدفاالمجلساإلىادعمااألنشطةاالطالبية،اوتعزيزها،اوتطويرااااالعمادة،اويشاركافيها

اقضايااالطلبةامعاإدارةاالجامعة.امفهوماالعملاالجماعي،اومتابعة

ا

ا:انديةاالطالبيةااأل •

مزيًدا الجامعةا يتماااتتيحا التيا األندية،ا خاللا منا وميولهما نشاطاتهم،ا لممارسةا للطلبةا الفرصا منا

ا:ااولامناكلاعامابإشرافاعمادةاشؤوناالطلبة،اواألنديةاهييلهاامعابداياتاالفصلاالدراسيااألتشك

 بداع.انادياالبرمجةاواإل .1

 نادياالرياضةاوالجوالة. .2

 نادياالطلبةاالعرباواألجانب. .3

 والرعايةاالصحيةاوبنكاالدم.نادياالتوعيةا .4

 .نادياالفنون .5

 نادياالمبادرات. .6

 .انادياالسلماالمجتمعي .7

ا

ا

اقاالملكاعبداهللااالثانياللتنميةامكتبااإلرشاداالوظيفياومتابعةاالخريجين/اصندوا

فياانافكرةاتأسيسامكتبااإلرشاداالوظيفياومتابعةاالخريجين/اصندوقاالملكاعبداهللااالثانياللتنميةااإ

بناالحسيناالمعظم،ابهدفااعلىاتوجيهاتاجاللةاالملكاعبداهللااالثانيااااالجامعاتااألردنيةاجاءتابناءًا

مساعدةاالطلبةاعلىااتخاذاقراراتاصحيحةابماايتعلقابحياتهماومساراتهماالوظيفيةامناخاللاتقديماا

 سوقاالعمل.التطويرامهاراتهماوتهيئتهمالالنخراطافيااا،العديدامناالخدماتاوالبرامجاالتدريبية

،اوأناأنانحكياقصةاروعتهااوتميزهااا،وهياتتربعاعلىاعرشاالتميزاا،هليةإربدااألتستحقاجامعةااو

واعتزاز؛ فخرا بكلا لكما األفجامعةاااانقدمهاا التميزاإربدا بينا تجمعا رائدة،ا تعليميةا مؤسسةا هيا هليةا

الدراسة؛إذ فيامجالتا الطلبةامستوىاعال اااوالبتكارا منحا التدريسااتركزاعلىا التخصصاتااامنا فيا

ومواكبةاالتطوراالعالمياالمستمر.اوتقدماالجامعةاااا،جميعها،امماايؤهلهماللمساهمةافيابناءاالمجتمع

التخ منا التياصممتاخصيًصا،مجموعةا األكاديميةا المرحلة،اااصصاتا هذها فيا الشبابا ميولا لتالئما

ماايحققارؤىاجاللةااوهواااامستقبلهماعلىاأسساأكاديميةامتينة،ولتمكنهمامناتحقيقاأهدافهماوبناءاا

تواكباالتطورااا،وتخريجاكفاءاتامتميزةافياتخصصاتافريدةاا،الملكاعبدهللااالثانيافياتشجيعااإلبداع

اشهدهاعالماالتكنولوجيااوالمعرفة.االتكنولوجياالذياي



 الرؤيةاوالرسالةاواألهدافا

 :ااالرؤية

العمل سوقا فيا للنجاحا الالزمةا بالمهاراتا مسلحينا شبابناا يكونا البتكاروااا،أنا علىا ،وأنااقادرينا

 .يكونواامواطنينافاعلينافيامجتمعاتهم

 :االرسالة

تدر علىا إالعملا طريقا عنا الجامعةا طلبةا وتأهيلا شخصيةيبا وكفاياتا مهنيةا مهاراتا اا،اكسابهما

والتشجيعاعلىااإلبداعاوالتميزامناخاللاالتعاونامعامؤسساتاالمجتعاالمدنياا،لتحقيقاأهدافاالتنمية

والعامة األللاا،الخاصةا الستثمارا إلىا الكامنةوصولا الوطنا أبناءا لطاقاتا فرصاامثلا منا يزيدا ،مماا

ا.اااناجحًاوظيفيًّاا،اويمهدالهمامساًرااتوظيفهم

 :اااألهداف

الرئيس الهدفا للتعلماايتمحورا للطلبةا مناسبةا جامعيةا بيئةا توفيرا فيا بالمساهمةا اإلرشادا اا،لمكتبا

للت قابليتهما منا ترفعا التيا والمهاراتا الخبراتا ويتواكتسابا األهدافشغيل،ا الهدفا هذاا عنا افرعا

 :اااآلتية

لمساعدتهماعلىافهماااا،توفيراخدماتااإلرشاداالالزمةاللطلبةامناخاللاتقديماالمشورةاوالنصح .1

 .لحتياجاتاالمتعلقةابمساراتهماالوظيفيةاوفقامتطلباتاسوقاالعملافيااألردنالمؤهالتاوا

والخريجين .2 الجامعةا لطلبةا فرصا الدوراتااا،توفيرا خاللا منا ومهاراتهما قدراتهما لبناءا

 .التدريبيةاالمتناسبةامعامتطلباتاسوقاالعمل

عاتطوعية،اذاتاايابرامجاومشاريتعزيزاالمواطنةاالفاعلةاعنداطلبةاالجامعةاعبرامشاركتهمافا .3

 .يجابياعلىامجتمعاتهماالمحليةأثراإ

ا.تعزيزاالشراكاتابيناالقطاعاالعاماوالخاصاوالمنظماتاغيراالحكوميةاوالدوليةاوالجامعة .4

ا

 :اااإلرشاداالوظيفي

بكاف الوظيفيا اإلرشادا الطلبةيهدفا وإرشادا توجيها إلىا أشكالها المختلفة،اااةا الدراسةا مراحلا خاللا

بناًءاعلىاقدراتهاواس تعداداتهاالعقليةاوالبدنيةاالختياراالتخصصاالمناسباوالمهنةاالمناسبةاللطالبا

ا:ااهيااأشكالااإلرشاداالوظيفيوميولتهاالتعليميةاوالوظيفية.و

ااإلرشاداالوظيفياالفردي. •

ااإلرشاداالوظيفياالجمعي.ا •

اتروني.ااإلرشاداالوظيفياالفرديااإللك •

االتوجيهاالجمعي.ا •

 :ااالتدريب

معااااخاللامراحلاالدراسة،ابحيثاتتالءمااوتمكينهماا،يهدفاالتدريباإلىاتطويرامهاراتاوقدراتاالطلبة

وتساعدهمافياإيجادافرصاعمل،امناخاللاتوفيرادوراتاااا،متطلباتاسوقاالعملاالمحلياوالخارجي

متخصصة تدريبيةا عملا تطوعاا،وورشا توعية.اا،وفرصا لطلبةاومحاضراتا حاليًّاا التركيزا ويتما

ا:ااالجامعةاعلىاماايأتي

امهاراتاالتوظيفاوالعمل.ا •

اتدريبامهاراتاالريادةاوالعملاالذاتي.ا •

اتدريبامهاراتاالتصالاوالتواصل. •

االلغات.االتدريباعلىا •

االتدريباعلىاتطبيقاتاالحاسوب. •

االبرامجاالتوعويةاوالمجتمعيةاوالتطوع.ا •

 :ا(االتشـبيك)االنشاطاتاوالشراكاتا

القطاعات مختلفا منا الشركاتا منا مجموعةا بحضورا ندواتا منااا،عقدا الطلبةا وتمكينا لتوعيةا

وتوفيرافرصاالعملاالتطوعيالطلبةاالجامعةامناخاللاتشبيكهمامعاااا،،التخطيطالمساراتهماالوظيفية



المجتم الرمؤسساتا والمنظماتاغيرا المدنيا )التشبيكواابحية.عا والشراكاتا النشاطاتا إلىاااا(ااتهدفا

العالقة،امنامؤسساتاالقطاعااااذاتإستراتيجيةاودائمةامعاالشركاءااااوبناءاعالقاتاا،فتحاقنواتااتصال

والخاصا المانحةاا،العاما المدنياا،والمؤسساتا المجتمعا المهنيةاا،ومؤسساتا وجمعياتاااا،والنقاباتا

لتحقيقاااا،وشركاتاالتوظيف،اوالمحافظةاعلىاهذهاالعالقاتاوتمتينهااوتطويرهااا،والخريجيناا،األعمال

النشاطاتاا والجامعة.وتشتملا للمكتبا اإلستراتيجيةا )التاألهدافا تقديماا(ااشبيكوالشراكاتا علىا ،ا

ا:االخدماتااآلتية

االتدريبابهدفاالتوظيف. •

افرصاالتطوع.ا •

االتشغيلاالجزئي.ا •

االمعرضاالوظيفي.ا •

امواقعاوشركاتاالتوظيف.ا •

 

 

 :امتابعةاالخريجين

جامعةاا خريجيا بمتابعةا األهليةإتقوما العااا،ربدا التعليما مخرجاتا بينا المواءمةا ومتطلباتابهدفا ليا

و األردني،ا العملا والخريجينسوقا الجامعةا بينا العالقةا التصالااا،إدامةا قنواتا مختلفا ببناءا وذلكا

المحلي والمجتمعا والجامعةا الخريجينا لخدمةا الهادفا والتعاونا فرصًااا،والتواصلا الخريجينا اااومنحا

ا.برامجاالجامعةتميزةاللمشاركةافيام

ا :ماايأتياالىوتهدفاإ

وكلياتها • الجامعةا معا دائما اتصالا علىا الخريجينا للجامعة،اإبقاءا وانتمائهما ولئهما ا،لتدعيما

 .ابرامجانشاطاتهااالمختلفةفيااودعوتهمافيامناسباتاالجامعةاوا

 .اتتناسبامعاتخصصاتهماوميولهما،المساعدةافياتأمينافرصاعملاللخريجين •

الشركاتاا • تبحثمساعدةا التيا الجامعةاااوالمؤسساتا خريجيا إلىا الوصولا فيا موظفينا ااعنا

 .الختياراالموظفاالمناسبا،بسهولةاويسر

الوظيفية • الجامعةا خريجيا أوضاعا للتخصصاتااا،متابعةا الوظيفةا طبيعةا مالئمةا حيثا منا

ا.ارباباالعملالوظيفيامناخاللاتعبئةااستماراتاأوقياساالرضااا،المتوفرةافياالجامعة

انديةاالطالبيةافياجامعةاإربدااألهليةاتعليماتااأل

ا:ا(ا1المادةا)

التعليماتاا هذها األ"تسمىا األهليةاانديةتعليماتا إربدا جامعةا فيا و"ااالطالبيةا اعت،ا بهاا منايعملا باًراا

ا.2000ـا1999العاماالدراسيا

ا:ا(ا2المادةا)

ا:احيثمااوردتافياهذهاالتعليماتاالمعانياالمحددةالهااأدناهايكوناللكلماتاواالعباراتااآلتية

 جامعةاإربدااألهليةا:االجامعة. 

 رئيساجامعةاإربدااألهليةا:االرئيس. 

 اعمادةاشؤوناالطلبةا:االعمادة. 

 عميداشؤوناالطلبةاا:االعميد. 

 نديةاالذيناسددواااشتراكاتهم.جميعاالطلبةاالمنتسبينالألا:اعامةالهيئةاال 

 وتديراشؤوناالنادي.اا،الهيئةاالتنفيذيةاالمنتخبةامناالهيئةاالعامةا:اداريةالهيئةااإل 

 امناكلاهيئةا1%ا+ااا50ا:ااألغلبية. 

 ارفاالثقافيافياعمادةاشؤوناالطلبةالمشا:االمشرف. 

ا

ا



ا:ا(ا3المادةا)

تنسيبامناابإشرافاالعمادةابقرارامناعميداشؤوناالطلبةابناًءاعلىااتؤسسافياالجامعةاأنديةاطالبيةاا

ا.ا(ا24ركزهااالجامعةا)حسباالمادةويكوناما،رئيساقسماالنشاطات

ا:ا(ا4)االمادة

ا:ااطالبيةاإلىاتحقيقاالغاياتااآلتيةنديةاالتهدفااأل

ا.االعملاالجماعيابيناطلبةاالجامعةأاـاتشجيعااألعمالاالتطوعيةاوالخدمةاالعامةاو

ا.هواياتاالطلبةباـاتنميةاوتشجيعامواهباو

ـاا تياتتناسبامعاميولهماوقدراتهم،اوبماااإتاحةاالفرصةالطلبةاالجامعةاللمشاركةافياالنشاطاتاالجا

ا.أهدافهايتفقاوفلسفةاالجامعةاو

ا.العالميةـاالهتمامابالنواحياالجماليةاوالتراثاالحضارياوالثقافةاالمحليةاواد

ا.خاصةاألعضائهاابموجباخطةانشاطاتـاـاتنظيمارحالتاترفيهيةاوه

ا

ا

ا:ا(ا5)االمادة

األيحظراا بماامنااعلىا القياما والجهويةنديةا والعنصرية،ا الطائفية،ا النعراتا إثارةا تحتاطائلةاشأنها ،ا

ا.،ايُصاراإلىاحلهاا1994العقوبةاالمنصوصاعليهاافياتعليماتاتأديباالطلبةالعاما

ا:ا(ا6)االمادة

ا:انديةأعمالهاامناخاللتمارسااأل

ا.أاـاالهيئةاالعامة

ا.الهيئةااإلداريةباـا

ا:ا(ا7)االمادة

لايقلاعدداالهيئةاالعامةاعنااأعلىاااا،اأاـاتتكوناالهيئةاالعامةامناجميعااألعضاءاالمنتسبيناإلىاالنادي

ا.اواطالبةًاااطالبًاا(ا20)

ا:ااباـااختصاصاتاالهيئةاالعامة

 .اانتخاباالهيئةااإلداريةامنابيناأعضائها .1

 .اإلداريمناقشةاالتقريراالسنوياالمالياو .2

 .اعلىاطلباثلثيااألعضاءافياجلسةاغيرااعتياديةاحلاالهيئةااإلداريةابناءًا .3

ا

ا:ا(ا8)االمادة

ناد اأاا لكلا اإلداريةا الهيئةا تتكونا أعضاءااـا خمسةا أمنا بينا منا العامةا الهيئةا تنتخبهما عضائهااا،ا

ا.إجراءاتاتعدهااالعمادة،اوفقانيامناشهراشباطامناالعاماالجامعيبالقتراعاالسرياخاللاالنصفاالثا

ا.اباـاإذاااقترعتاأغلبيةاالهيئةاالعامةاتعتبراالنتخاباتاصحيحة

ا:ا(ا9المادة)

ا:ااتوزيعاالمناصبااإلدارية

أعضائها بينا منا اإلداريةا الهيئةا لهاااتنتخبا رئيًساا تعقدها اجتماعا أولا وأمينًافيا أمينًااا،ا وا للسر،ا اا

ا.للصندوق

ا:اا(ا10)االمادة

ا:االهيئةااإلداريةاختصاصاتا

 .اتتضمناالنشاطاتاالمنوياتنفيذهاا،تقديماخطةاسنويةاللهيئةاالعامة −

شرافاعلىااجتماعاتااإلواا،والبتافياطلباتاالنتساباا،لااستقالةاأعضاءاالهيئةاالعامةقبو −

 .االهيئةاالعامة

الجمعية − تمثيلا اإلداريةا الهيئةا رئيسا حالااايتولىا وفيا الجامعة،ا فيا المختصةا الجهاتا أماما

 .غيابهايقوماأميناالسرابأعماله



ا:اا(ا11المادة) −

ا:اهيئةااإلداريةافياالحالتااآلتيةتزولاعضويةاال

ا.اأاـاالوفاة

ا.باـاالستقالةاالخطية

ا.ا(ا9ويةاالمنصوصاعليهاافياالمادةا)جاـافقداناأحداشروطاالعض

ا.امراتامتتاليةااثالثداـاغياباالعضواعناجلساتاالهيئةااإلداريةا

ا.امناالجامعةاأواانتقلـاإذاافصلاالطالبااـه

ا.إذااصدرابحقاالطاباعقوبةابدرجةاإنذارافأكثرافيحلامحلهاالطالباالذيايليهابعددااألصواتا-و

ا:اا(ا12)االمادة

تبدأامن تنتهيافياوااا،تاريخاانتخاباالهيئةااإلداريةاامدةاعضويةاالهيئةااإلداريةاعاماجامعياواحدا،ا

ا.انهايةاشهراكانوناالثاني

ا:اا(ا13)االمادة

إذ قانونيةا اإلداريةا الهيئةا اجتماعاتا قراراتهااتعتبرا وتصدرا ا األعضاء،ا نصفا منا أكثرا حضرهاا اا

حفياحالةاتساويااألصواتافإناصباألغلبية،او ا.اوتارئيساالهيئةااإلداريةايرج 

ا:اا(ا14)االمادة

ترتيباعددااألصواتافيا يليهافيا الذيا الطالبا الهيئةااإلداريةايحلامحلها إذااخالامنصباعضوافيا

ا.آخراانتخاباتاأجرتهااالهيئةاالعامة

ا

ا:اا(ا15)االمادة

الهيئةاا لنتخابا بأسبوعا الناديا تشكيلا بعدا األولىا ،ا مرتينا عاما كلا فيا العامةا الهيئةا تجتمعا ـا أا

واإلدارية يسبقاا،ا الذيا األسبوعا فيا واالثانيةا أوضاعا لدراسةا األول،ا للفصلا النهائيةا المتحاناتا

ا.ا(ا1%ا+ا50ااإذااحضرتهااألغلبيةا)نشاطاتاالجمعية،اويكوناالجتماعاقانوني ا

ا.اباـاأياموعداآخراتقترحهاالهيئةااإلدارية

ا:اا(ا16)االمادة

ا.داريةامنسجمةامعاأهدافاالجامعةاوافلسفتهاعامةاوالهيئةااإليجباأناتكوناقراراتاالهيئةاال

اأحكاماعامةاا

ا:اا(ا17)االمادة

ا.ابعدااقترانهاابموافقةاالعميداقراراتاالهيئةاالعامةانافذةاإل االاتعتبر

ا:اا(ا18)االمادة

ا.نديةااعتباًراامنااألسبوعااألولامناالفصلاالدراسياالثانياللعاماالدراسيأاـايفتحاباباالنتسابالأل

ـاا لألبا التأسيسيةا المرحلةا الطلبةفيا شؤونا عمادةا فيا الثقافيا المشرفا يتولىا اإلجراءاتااانديةا

ا،او ا.ايتولىااإلشرافاعلىااجميعاالنواديالخاصةابتأسيساكلاناد 

ا:اا(ا19)االمادة

يااالمخالفاتاالتياتقتضنسيبامناالمشرف،ايشتملاعلىااألسباباوأاـايحلاالناديابقرارامناالعميدابتا

ا.ااذلك

ا.ااألعضاءابطلباحلاالنادياتقدماثلثااباـاإذا

ا:اا(ا20المادة)

ا:انديةاالطالبيةااأل

 بداع.انادياالبرمجةاواإل .1

 .نادياالرياضةاوالجوالة .2

 نادياالطلبةاالعرباواألجانب. .3

 نادياالتوعيةاوالرعايةاالصحيةاوبنكاالدم. .4

 .نادياالفنون .5



 نادياالمبادرات. .6

ا.انادياالسلماالمجتمعي .7

ا

ا:اا(ا21المادة)

 .اةاعناتنفيذاهذهاالتعليماتعمادةاشؤوناالطلبةامسؤولا

ا

اتعليماتاالرحالتاالطالبيةاغيراالعلميةا

افياجامعةاإربدااألهليةا

ا

جزءًاا باعتبارهاا وتشجيعهاا الطالبيةا الرحالتا دعما علىا الجامعةا الجامعةاتحرصا منا اا

الفرصااالمتكاملة،اومظهًراامنامظاهراا يتيحا الذيا العاما الطالبيا الشخصيةاااا،المتعددةالنشاطا لتنميةا

شؤوناا عمادةا تعملا ولذلكا الواعية،ا المسؤوليةا تحملا وتعودا العلمية،ا الخبرةا واكتسابا الناضجة،ا

الطلبةافياالجامعةابالتعاونامعاالكليات،اوالهيئات،اواألنديةاالطالبيةاالمختصةاعلىاتنظيماالرحالتا

ابجميعاأنواعها.

ا

ا:ا(ا1)المادةا

ا:ااطالبيةاإلىاتحقيقاالغاياتااآلتيةتهدفاالجامعةامناتنظيماالرحالتاالا

 تعريفاالطلبةابالمعالماالحضارية،اوالتاريخيةافيااألردن،اوالبالداالعربية،اواألجنبية.ا -أ

تدريسية،اا -ب هيئةا وأعضاءا طلبة،ا منا الجامعيةا األسرةا أفرادا بينا القائمةا الصالتا توثيقا

 وموظفين.

 الطلبةاللترحالاوالتجوال.تنميةاميولا -جا

 إتاحةاالفرصاالمناسبةاللتقاءاطلبةاالجامعاتاالعربية،اواألجنبية.ا -د

اإتاحةاالفرصاالمنتسبةاللطلبةاالمتفوقينافياالنشاطاتاالطالبيةالتمثيلاجامعتهمافياالدورات،اااااااااااااا-هـاااا

التياتقاماداخلاالبالداوخارجها.والمهرجانات،اواللقاءاتاالثقافية،اوالرياضية،اوالفنيةااااااااااا

ا

ا:اأنواعاالرحالت

ا:ا(ا2)المادةا

ا:االرحالتاالعامةا(اأ

وهياالرحالتاالتياتنضمهااالجامعةابقصدازيارةااألماكنااألثرية،اوالسياحية،اوالطالعاعلىاالمعالماا

االنهضةاالثقافيةاوالقتصاديةافيااألردناوخارجه.اعلىاوا،الحضارية

ا:ااالرحالتاالخاصةا(اب

الرياا النشاطاتا فيا للمشتركينا الجامعةا تنظمهاا التيا الرحالتا ونشاطااوهيا والفنيةا ضيةا

ابقصداتحقيقاأهدافاالنشاطات.الخدمةاالعامة،ا

ا:اابرامجاتبادلاالزياراتاالطالبيةا(اج

سساتاوهياالرحالتاالطالبيةاالتياتتماوفقاالتفاقياتاالتياتعقدابيناالجامعةاوالهيئاتاوالمؤا

االتعليمية،اوالتربويةاالعربيةامنها،اواألجنبية.ا

ا

ا:ااتنظيماالرحالت

ا:ا(ا3)المادةا

ا:اايتماتنظيماالرحالتاالطالبيةاعناطريق

اعمادةاشؤوناالطلبة.ا •

 :االكاوفقاالشروطاواإلجراءاتااآلتيةوذا،األنديةاالطالبيةافياالكليات •

ا



ا:ا(ا4)المادةا

ا:االطلبةإجراءاتارحالتاعمادةاشؤوناا-

المعني -أ الطلبةا لجميعا والخاصةا العامةا الطلبةاعنارحالتهاا وذلكايتعلناعمادةاشؤونا بها،ا نا

،اوضمنابرامجاسنويةاتعدهااعمادةاشؤوناالطلبة.  قبلاموعداالرحلةابوقتاكاف 

 يتضمنااإلعالناعناالرحلةاجميعاالمعلوماتاالضروريةاالخاصةابها.ا -ب 

يتمااختياراالطلبةاالمشتركينافياالرحالتاوفقاالشروطاالتياتصدرهااعمادةاشؤوناالطلبةااا -ت 

 لكلارحلة.

ا:ا(ا5)المادةا

ا:ااإجراءاتارحالتااألنديةاالطالبيةا-

 تتخذاالهيئةااإلداريةاللنادياالطالبياقراراالقيامابالرحلة. (أ

 القرار.تؤخذاموافقةاعميداالكلية،اوعميداشؤوناالطلبةاعلىاهذاا (ب

ايعلناللطلبةاعناالرحلة،اويتضمنااإلعالناجميعاالمعلوماتاالضروريةااالخاصةابها.اا(اج

ايتماتسليمانماذجاطلباتاالرحالتاالخاصةاوالعامةامناالدائرةاالمختصةاابعمادةاشؤوناالطلبة،اااااا(ادا

 ثماتقدماإلىامكتباعميداشؤوناالطلبة.ااااااا

 :ااديماالطلباتاوفقاالمواعيدااآلتيةيتماتقا(اهـ

اقبلاأسبوعاعلىااألقلامناموعداالرحلة.ا:االرحالتاالداخليةالمدةايوما-

 قبلاثالثةاأسابيعاعلىااألقلامناموعداالرحلة.ا:اتاالخارجيةاللبالداالعربيةالرحالا-ااااا

 قبلاستةاأسابيعاعلىااألقلامناموعداالرحلة.ا:االرحالتاالخارجيةاللبالدااألجنبيةا-

 :ااتستكملاالطلباتاالمعلوماتااآلتيةيجباأناا(او

اها.انوعاالرحلةاومستوا-

 مدةاالرحلةاوبرنامجها.اا-

 ديريةاللرحلةاوقيمةاالشتراكاالمقترحابها.االتكاليفاالتقا-

الطالبياا(ااز الناديا فياااايقدما المشتركينا الطلبةا بأسماءا قبلاقائمةا الطلبةا إلىاعمادةاشؤونا الرحلةا

االرحلة.اموعداقياما

علىااا(ااح المشرفا إلىا رسميا بكتابا عليهاا الموافقةا بعدا القائمةا هذها الطلبةا شؤونا عمادةا ترسلا

االرحلةا

التزامابها.لال

ا

ا:ا(ا6)المادةا

يشترطافياالمشرفاعلىاالرحلةاأنايكونامناأعضاءاهيئةاالتدريسافياالجامعةاأوامناالمشرفينااا

اينافياعمادةاشؤوناالطلبة.يالمعن

ا:ااإلشرافاعلىاالرحالت

ا

ا:ا(ا7)المادةا

ا:اامشرفياالرحالتاوفقاالترتيبااآلتييجرياتعييناا

 .اطالبًاا(ا50)مشرفاعلىااألقلالكلاا:االرحالتاالداخليةاالتيامدتهاايوماواحدا(اأ

باإلضافةاإلىااااا،طالبًااا(اا40)مشرفاواحدالكلاااا:ااالرحالتاالداخليةاالتيامدتهااأكثرامنايوماواحداا(ااب

 مشرفةاإذااكانتاالرحلةامختلطة.

باإلضافةاإلىامشرفةاواحدةاااا،طالبًااا(اا25)مشرفاعاماللرحلة،اومشرفالكلاااا:ااالرحالتاالخارجيةااا(ااج

 إذااكانتاالرحلةامختلطة.

يجرياتعيينامشرفياجميعاالرحالتاالداخليةامناقبلاعمادةاشؤوناالطلبة،اوفيارحالتااألنديةاااا(ااد

 العلميةايتماهذاابالتفاقامعاعمداءاالكليات.ا



الاا(ااهـ العميدا منا بتنسيبا الخارجيةا الرحالتا جميعا مشرفيا تعيينا شؤونااميجريا عميدا أوا ختصا

سيبامناعمادةااالطلبة،اوموافقةارئيساالجامعة،اوفياالرحالتاالتياتنظمهاااألنديةاالعلميةايكوناالتن

اتفاقامعاعميداالكلية.شؤوناالطلبةابعداال

ا

ا

ا:ا(ا8)المادةا

ا:ااتيةتاالداخليةاوالخارجيةااألمورااآللىاالرحاليتولىاالمشرفوناعا

 شرافاعلىاشؤونهاااإلدارية،اوالمالية.ااإلعداداالمسبقاللرحلةاواإلا(اأا

 وضعاالبرنامجاالعاماوإصداراالتعليماتاالخاصةابالرحلة،اواإلشرافاعلىاتنفيذه.ا(اب

 قامةاداخلااألردناوخارجه.ابةافياوسيلةاالسفر،اودرجتها،اواإلمالزمةاالطلا(اجا

 نتهاءاالرحلة.راالالزمةاإلىارئيساالجامعةافورااتقديماالتقاري(ادا

ا:ااألموراالماليةا

الطلبةتساهماا:اا(اا9)المادةاا بهااعمادةاشؤونا تقوما التيا العامةا الرحالتا نفقاتا فيا لااا،الجامعةا بماا

امنانفقاتاالنتقالاواإلقامة.اا(ا%10)ايتجاوزا

بقرارامناا:اا(اا10)المادةاا الخاصةا الرحالتا فيا الطلبةا بنفقاتامشاركةا المتعلقةا الماليةا األمورا تحددا

اعلىاتنسيبامناعميداشؤوناالطلبة.ابناءًاا،رئيساالجامعة

ا

اا:اا(ا11)المادةا

ايستفيداالطلبةاالذينايتمااختيارهمافيابرنامجاتبادلاالزياراتاالطالبيةامماايردافياالتفاقياتاا(اأ

ا.المعقودةابيناالجامعةاوالجهاتااألخرى

افياحالةاتحملاالجامعةاأيةانفقاتافيابرامجاتبادلاالزياراتاالطالبيةايساهماكلامشتركابماالااا(اب

امناالنفقاتاالمترتبةاعليه.اا(ا%50)يقلاعنا

ا

المساهمةاا:اا(اا12)المادةاا هذها منا يستفيدا ولا الطلبة،ا نفقاتا تغطيةا علىا الجامعةا مساهمةا تقتصرا

اأعضاءاالهيئةاالتدريسيةاواإلداريةاالمشتركينافياالرحلة.

ا

تح:اا(اا13)المادةاا عندا ويراعيا بالرحلة،ا الطالبا اشتراكا قيمةا الطلبةا شؤونا عميدا قيمةااديداايحددا

ا:ااالشتراكااألمورااآلتية

امساهمةاالجامعةافيانفقاتاالرحلة.ا(اأ

اأجوراالنتقالاالداخليةاوالخارجيةاوتكاليفااإلقامةاورسومازيارةااألماكناالسياحيةاوالمسارحااا(ابا

اوغيرهاامنااألماكناالمدرجةافياالبرنامجاالعاماللرحلة.ا

االرحلة.اهاتاالمختصةافياالبلداالتياتنظماإليهالتسهيالتاالتيايمكناأناتقدمهااالجا(اج

ا

لةاطالبيةانتيجةااستضافةاالوفدامناقبلاالسلطاتااتحولاالمبالغاالمتوافرةافياأيةارح:اا(اا14)المادةاا

نفاقامنهااعندارداالزيارةاميزانيةاالنشاط،اوذلكامناأجلااإلااالمختصةافياالبالداالعربيةاواألجنبيةاإلى

اللجامعة.

ا

الفقرةاا:اا(اا15)المادةاا فيا وردا ماا مراعاةا المادةاااا(ااج)معا علىااا(ااالثامنة)منا للمشرفينا يصرفا

االرحالتاالداخليةاوالخارجيةاعالواتاالسفراوفقااألنظمةاالماليةاالمعمولابهاافياالجامعة.

ا:اأحكاماعامة

ومحظورا:اا(اا16)المادةاا ممنوعا هوا ماا وكلا الجامعية،ا الحياةا منا يتجزأا لا جزءا الطالبيةا ااالرحالتا

اخاللاالرحلةاالطالبية.اداخلاالحرماالجامعيايكوناممنوًعااومحظوًرا



يجباعلىاالمشتركينافياالرحالتاالطالبيةاالتقيداالتامابالتعليماتاالخطيةاأواالشفويةا:اا(اا17)المادةاا

وفقاا عليهاا يعاقبا الرحلةا خاللا الطالبا يرتكبهاا مخالفةا وكلا الرحلة،ا علىا المشرفا يصدرهاا التيا

االتعليماتاالمعمولابهاافياالجامعة.ا

لطلبةاالمشتركونافياالرحالتاالخارجيةاوالداخليةاألكثرامنايوماماايثبتاموافقةاايقدماا:اا(اا18)المادةاا

اأولياءاأمورهماعلىامشاركتهمافيها.ا

الايسمحابتنظيماأيةارحلةاطالبيةاإلاوفقاأحكاماهذهاالتعليمات.:ا(ا19)المادةا

االتعليمات.رئيساالجامعة،اوالعميد،وعميداشؤوناالطلبةامسؤولوناعناتنفيذاهذها:ا(ا20)المادةا

ا

اتعليماتاالرحالتاالطالبيةاالعلميةا

 فياجامعةاإربدااألهليةا

ا

الرحالتاا دعما علىا الجامعةا جزًءاتحرصا باعتبارهاا وتشجيعهاا الدراسااالعلميةا منا يتجزأا ةالا

منامظاهراالنشاطاالعلمياالذيايتيحاالفرصالتنميةاالمعرفةاالعلمية،اااااألكاديميةافياالجامعة،اومظهًرا

 طالع.لخبرةاالعمليةاخاللاالمشاهدةاوالواكتساباا

ا

إلىارحالتاعلمية:اا(اا1)المادةاا تحتاجا التيا الموادا العلميةا األقساما الرحلةااا،تحددا تكونا أنا شريطةا

اووجهتهااوشروطها.ااسةاالمادةامعابياناطبيعةاالرحلةضروريةالستكمالادر

الرحلةاا:اا(اا2)المادةاا وصفا معا أكثرا أوا أكاديميا قسما منا بطلبا العلميةا الرحالتا اقتراحا يكونا

االمقترحة،اوأوقاتها،اوالمدةاالتياتستغرقهاافيابدايةاالفصلاالدراسي.

القسما:اا(اا3)المادةاا المادة،اوتنسيبا بعداتوصيةامدرسا الكليةا بموافقةاعميدا العلميةا تنظماالرحالتا

االمختص.

ا:ااالتاالعلميةاوفقاالمواعيدااآلتيةيجرياتنظيماالرحا:ا(ا4)المادةا

 التيامدتهاايوماواحداقبلاأسبوعيناعلىااألقلامناموعداالرحلة.ا:االرحالتاالداخليةا(اأ

 األقلامناموعداالرحلة.اوماواحداقبلاثالثةاأسابيعاعلىالتيامدتهااأكثرامنايا:االرحالتاالداخلية(اب

 قبلاستةاأسابيعاعلىااألقلامناموعداالرحلة.ا:االرحالتاالخارجيةا(اج

اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام.ا(ا2009/اا4/ااا30)اتاريخاا(ا2009/ااا4)افيااجتماعامجلسااألمناءارقماا(ا3)*اتماتعديلاالمادةا

ا

ا:اااآلتيةالرحلةاالعلميةاالمعلوماتايجباأنايحوياطلباالقياماب:ا(ا5)المادةا

 نوعاالرحلةاوطبيعتها.ا(اأاا

 مدةاالرحلة.ا(اب

 جهةاالرحلة،اوبرنامجهااالمقترح.اا(اجا

 عدداالمشتركينافياالرحلةامناالطلبة.ا(ادا

 التكاليفاالتقديريةاللرحلة.ا(اهـ

 

ا

ا:ا(ا6)المادةا

آخرينافيهااالرحلةاالعلميةاخاصةابطلبةاالمادةاالتياتتبعهااالرحلة،اولايجوزااشتراكاطلبةاا -أ

 إلاإذااكاناقداسبقالهماأناأخذوااالمادة،اولمايشاركواافيارحلةاعلمية.ا

الايجوزااشتراكاالطالباالواحدافيارحلةاالمادةاالواحدةاأكثرامنامرة.ا -ب

ا:ا(ا7)المادةا

زا -أ إذاا مساعدينا مشرفينا تعيينا ويجوزا المادة،ا أستاذا العلميةا الرحالتا علىا عددايشرفا دا

 فياالرحالتاالداخلية،اوالخارجية.ااطالبًاا(ا25)المشتركيناعنا



يوما -ب مدتهااعنا تزيدا والتيا المختلطة،ا العلميةا الرحالتا فيا األقلا واحدةاعلىا مشرفةا تعيينا

 واحد.

ا:ااىاالرحالتاالداخلية،اوالخارجيةاااألمورااآلتيةيتولىاالمشرفوناعل:ا(ا8)المادةا

 للرحلة.اإلعداداالمسبقا -أ

 إصداراالتعليماتاالخاصةاللرحلة.ا -ب

 وضعاالبرنامجاالعاماللرحلة،اواإلشرافاعلىاتنفيذه.ا -جا

 مراقبةاالشؤونااإلداريةاوالماليةاللرحلة. -د

 تقديماالتقاريراالالزمةاإلىاعميداالكليةافوراانتهاءاالرحلة.اا-هـ

اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ااا4اا/30)تاريخاااا(اا2009اا/4)فيااجتماعامجلسااألمناءارقماااا(اا8)مناالمادةاااا(اا5)ا*اتماتعديلاالفقرةاا

ام.(ا2009

المعمولابهافياايناعالواتاالنتقالاوالسفراحسباالنظاماالماليااييصرفاللمشرفيناالمعن:اا(اا9)المادةاا

االجامعة.

لألقساماا:اا(اا10)المادةاا العلميةا الرحالتا فيا مساهمتهاا لتغطيةا الالزمةا األموالا الجامعةا ترصدا

االمختلفة.

تتجاوزاا:اا(اا11)المادةاا لا بنسبةا الطالبيةا الرحالتا نفقاتا تغطيةا فيا الجامعةا مناااا(اا%ا70)تساهما

االنفقاتااإلجماليةاللرحلة.

ىابأسبوعاعل)يعلماعميداالكليةاعمادةاشؤوناالطلبةابالرحالتاالعلميةاقبلاالقيامابهااا:اا(اا12)المادةاا

ابأسماءاالطلبةاالمشتركينابها،اوبأسماءاالمشرفيناعليها.ابكتابارسميايتضمناكشفًاا(ااألقل

يتجزأااالرحالت:اا(اا13)المادةاا لا جزءا اااالطالبيةا ممنوعاامنا هوا ماا وكلا الجامعية،ا ااومحظورالحياةا

اخاللاالرحالتاالطالبيةاالعلمية.اداخلاالحرماالجامعيايكوناممنوًعااومحظوًرا

الرحلةاا:اا(اا14)المادةاا فيا المشتركينا يصدرهااعلىا التيا والشفويةا الخطيةا بالتعليماتا التاما التقيدا

فيا عليهاا المنصوصا للعقوباتا نفسها يعرضا الطالبا يرتكبهاا مخالفةا وكلا الرحلة،ا علىا المشرفا

اتعليماتااإلجراءاتاالتأديبيةاللطلبة.ا

واحداماايقدماالطلبةاالمشتركونافياالرحالتاالعلميةاالداخليةاوالخارجيةاألكثرامنايوما:اا(اا15)المادةاا

ايثبتاموافقةاأولياءاأمورهماعلىامشاركتهمافيها.

الايسمحابتنظيماأيةارحلةاطالبيةاعلميةاإلاوفقاأحكاماهذهاالتعليمات.:ا(ا16)المادةا

الوناعناتنفيذاهذهاالتعليمات.ورئيساالجامعة،اوعمداءاالكليةامسؤ:ا(ا17)المادةا

ــا اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا.م(ا2009/ااا4/اااا30)اتاريخاا(ا2009/ااا4)فيااجتماعامجلسااألمناءارقماااا(ا11)*اتماتعديلاالمادةا

 .م(ا2009/ااا4/اااا30)اتاريخاا(ا2009/ااا4)فيااجتماعامجلسااألمناءارقماااا(ا11)*اتماتعديلاالمادةا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



ا(اا2021)ربدااألهليةالعاماتعليماتامجلساطلبةاجامعةاإ

ا:ااالتعريفاتا:االفصلااألول

ا:ا(ا1)المادةا

إ جامعةا طلبةا مجلسا تعليماتا "ا التعليماتا هذها إعتباًراتسمىا بهاا ويعملا "ا األهليةا العامااااربدا منا

ا.(ا2021-2020)الدراسياالجامعيا

ا:ا(ا2)المادةا

يمثلاطلبتها،اومقرهاااا(اامجلساطلبةاجامعةاإربدااألهلية)يشكلافياجامعةاإربدااألهليةامجلسايسمىاا

االحرماالجامعي.

ا:ا(ا3)المادةا

يكوناللكلمات،اوالعباراتاالواردةافياهذهاالتعليماتاالمعانياالمحددةاإزاءهااإلاإذاادلتاالقرينةاعلىا

ا:اخالفاذلك

االمملكةااألردنيةاالهاشمية.اا:االمملكة

اجامعةاإربدااألهلية.ا:االجامعة

ارئيساجامعةاإربدااألهلية.ا:االرئيس

اإربدااألهلية.اعميداشؤوناالطلبةافياجامعةا:االعميد

امجلساطلبةاجامعةاإربدااألهلية.ا:االمجلس

اتديراالمجلس.اهياالهيئةاالمنتخبةامنامجلساطلبةاجامعةاإربدااألهلية،اوالتياا:االهيئةااإلدارية

ا:ا(ا4)المادةا

المجلسا الجامعة،اومقرهاا:تعريفا تنظيمالطلبةا المسجليناااهوا الجامعة،اوايضماطلبتهاا حرما

النيلادرجةاالبكالوريوس.ا

ا:اأهدافاالمجلسا:االفصلاالثاني

ا:ا(ا5)المادةا

ا:اأهدافاالمجلس

 الجامعة.تشجيعاالعملاالتطوعياالجماعياوالخدمةاالعامةابيناطلبةا .1

 تعميقاالصلةابيناالنشاطاتااألكاديميةاالمنهجيةاوالالمنهجية.ا .2

 تنميةامواهباوهواياتاالطلبةاالمختلفة.ا .3

والمجتمعاا .4 الجامعة،ا خدمةا فيها لماا والجتماعيا والفني،ا والثقافي،ا األدبيا العملا تشجيعا

 المحلي.

 ميةاوالعالمية.تنميةاالهتمامابالتراثاالحضاري،اوالعنايةابالحضارةاالعربيةاواإلسالا .5

 

ا:اعضويةاالهيئةااإلداريةاللمجلساوتكوينهاا:االفصلاالثالث

افياالمجلس.افياالجامعةالنيلادرجةاعلميةاعضًوايعداكلاطالبامسجلاا:ا(ا6)المادةا

اقليمي.ايامابأيانشاطاسياسياأواطائفياأواإيحظراعلىاالمجلساالقا:ا(ا7)المادةا

ا:ااعلىاتحقيقاأهدافهامناخاللاماايأتيايمارساالمجلساصالحياتهاويعملا:ا(ا8)المادةا

 الهيئةااإلدارية.ا •

 اللجنةاالتنفيذية.ا •

 اللجاناالفرعيةاالمتخصصة. •

ا:اارشحالعضويةاالهيئةااإلداريةاماايأتييشترطافيمنايتا:ا(ا9)المادةا

 .ا(ا%70)يقلامعدلهاالتراكمياعناااأل ا .1

الدراسياأثناءاااةالايقلاعناالحدااألدنىامناالعبءلعددامناالساعاتاالمعتمدااأنايكونامسجالًا .2

 الصيفي.ااالفصلفترةاعضويتهاباستثناءافصلاالتخرجاأو

 أنايكوناقداأمضىافياالجامعةافصلينادراسييناعلىااألقل.ا .3

 يكوناقداصدرتابحقهاعقوبةاتأديبيةامنادرجةاإنذارافماافوق.ااأل ا .4



نتخابية،اولايجوزاالتوكيلااصوتاواحدايدليابهافيادائرتهااالااالمجلساالكلاعضوافياا:اا(اا10)المادةاا

ابالنتخاب.ا

ا:اا(ا11)المادةا

اإلدرايةاااا(ااأااااااااا الهيئةا لنتخابا القتراعا األتتماعمليةا اليوما وفيا واحد،ا دراسيا يوما مناافيا خيرا

اتعدهااعمادةاشؤوناالطلبة.األسبوعاالثالثامناالفصلاالدراسياالثانيامناكلاعام،اووفقاإجراءاتا

رئيساااا(ااباااااا ويقرهاا يقدرها،ا ألسبابا نتيجةا المحددا وقتهاا فيا النتخاباتا إجراءا تعذرا حالةا فيا

االجامعةاتستمراالهيئةااإلدرايةافياأداءامهامهااحتىازوالاتلكاالظروف،اوانتخاباهيئةاإداريةاجديدة.ا

ولامناالفصلاالدراسياالثاني،اويسلمارئيساالهيئةااينتهياعملاالهيئةااإلداريةافيااليومااألاا(ااجااااااا

االمقراوكافةامحتوياتهالعمادةاشؤوناالطلبة.

ا

ا:انتخاباتعمليةاالا:الفصلاالرابع

ا:اا(ا12)المادةا

الثانياا(ااأااااااااا الدراسيا الفصلا منا الثانيا األسبوعا فيا العميدا منا بقرارا الترشيحا بابا فتحا ا،يتما

اولمدةاأربعةاأيامادراسيةافقط،اوتقدماطلباتاالترشيحالعمادةاشؤوناالطلبة.

اتعلناأسماءاالمرشحيناخاللاثالثةاأيامامناانتهاءافترةاالترشيح.ا(اباااااا

اداإعالناأسماءاالمرشحيناولمدةايومان.انتخابيةابعتبدأاالدعايةاالا(اجااااااا

انتخاباتابيومينادراسييناعلىااألقل.احاأنايسحباترشيحهاخطيًّااقبلاموعدااليحقاللمرشا(ادااااااا

ا:ااالهيئةااإلداريةاعلىاالنحوااآلتيتتماانتخاباتاا:ا(ا13)المادةا

ايعتبراكلاقسماأكاديميادائرةاانتخابيةاواحدة.ا(اأااااااا

ا:ااماحسباالتمثيلااآلتيتشكلاالهيئةااإلداريةامنامجموعةامناالطلبةاالمنتخبينافياكلاقسا(ابااااا

سبةاالتمثيلاطالبًاااسمابحيثاتكونانعددامنااألعضاءايتناسبامعاعدداالطلبةاالمسجلينافياالق .1

 .ا(ا75قاعدةاالتقريباإلىاوفقاا)ئةاوخمسيناطالبًاواحًداالكلام

فيهاعنانسبةاا .2 الطلبةا يقلاعددا الذيا عضواواحداعلىااألقلالكلاقسمامنااألقسامااألكاديميةا

 التمثيل.ا

بموجبا .3 سينتخبونا الذينا ممثليهما وعددا قسم،ا كلا فيا المسجلينا الطلبةا أعدادا العميدا يحددا

 القوائماالرسميةاالتياتردامنادائرةاالقبولاوالتسجيل.ا

النتخا .4 القتراعااتجريا فيا يشاركا أنا لعتمادهاا ويشترطا المباشر،ا السريا بالقتراعا باتا

الذينايحقالهماا الطلبةا النصاباالااألغلبيةامنامجموعا اكتمالا القسم،اوفياحالاعدما نتخابافياذلكا

 تمددافترةاالقتراعامدةاساعةاواحدة،اوتكوناالنتخاباتاحينئذاقانونيةامهماابلغاعدداالمقترعين.ا

ا

ا:اا(ا14)المادةا

ايشكلهاارئيساالجامعة،اا(االلجنةاالعلياالالنتخابات)تناطاعمليةاالنتخاباتابلجنةاتسمىااا-أااااا

ا:اوتتكونامن

ا(ارئيًسا)عميداشؤوناالطلبةا .1

اعناكلاكليةامناكلياتاالجامعة.اعضواهيئةاتدريساممثالًا .2

امناموظفياالجامعةااإلداريين.ااعضوين .3

ا.ا(اأعضاءًا)ثالثةاممثليناعناالطلبةايرشحهماعميداشؤوناالطلبةاا .4

ارئيساالجامعة.هاماعملهماحالماايتماتعيينهمامناعضاءالجنةاالنتخاباتاالعليااميتسلماأاا-بااااا

الايحقاللطلبةااألعضاءافيالجنةاالنتخاباتاالعليااترشيحاأنفسهمالعضويةاالهيئةااإلدارية.اا–جااااا

وناصوتارئيساااراتااللجنةاالعلياابموافقةااألغلبية،اوفياحالاتساويااألصواتايكتتخذاقراا–داااااا

ا.اللجنةاالعلياامرجًحا

ا

ا



ا:اامهامالجنةاالنتخاباتاالعلياا:ا(ا15)المادةا

تشكلالجانافرعيةالالنتخاباتاوالقتراعافياكلادائرةاانتخابية،اوتتكونااللجنةاالفرعيةامناا .1

 .ا(اعضواهيئةاتدريس،اوموظفاإداري،اوطالب)ثالثةاأعضاءا

 اعتمادامراكزاالقتراع،اوالفرزالكلادائرةاانتخابية.ا .2

 اإلشرافاعلىاالنتخاباتاوإدارتها. .3

 المتعلقةابالعلميةاالنتخابية.االبتافيااألموراالطارئةا .4

هااقطعيًّااالنتخابات،اويكوناقرارالبتافياالطعوناالمقدمةاحولانتائجاالنتخاباتافيادوائراا .5

 لطعنابهاأماماأيامرجعاقضائياأواإداري.اغيراقابلاا

انتخابية.اباعنهافيامركزااقتراعادائرتهااليحقالكلامرشحاتسميةامندوا:ا(ا16)المادةا

تقومااللجنةاالفرعيةاللدائرةاالنتخابيةابختماأوراقاالقتراعابالخاتماالمعتمد،اوتحريراااا:اا(اا17)المادةاا

و القتراع،ا تمحضريا ثما العليااالفرز،اويوقعهااسائراأعضائها،ا اللجنةا رئيسا إلىا لالنتخاباتاااارفعهاا

المجرياتاعمليتياالقتراعاوالفرز.ااعلىاأنايتضمنااملخًصا

ا:اا(ا18)المادةا

ارعية.كانتاغيرامختومةابخاتمااللجنةاالفتعتبراأوراقاالقتراعاباطلةاإذااا(اأاااااااااا

إذااحصلازيادةاأوانقصانافياعدداأوراقاالقتراعاداخلاالصندوقاعناأعداداالمقترعينااا(ااباااااااا

ا.ايااللبتافيهاويعتبراقرارهااقطعيًّايحالااألمراللجنةاالعل

جاالنتخاباتاأليادائرةايجباأنايقدماخاللاثالثةاأيامامناتاريخاإعالنااالطعنافيانتائاا:اا(اا19)المادةاا

ا.بات،اوالتيايعتبراقراراهااقطعيًّااالنتائج،اويقدماللجنةاالعلياالالنتخ

ا:ااجتماعاتاالهيئاتاالقياديةاوصالحيتهاا:االفصلاالخامس

ا:اا(ا20)المادةا

وذلكااا(ااأ األنتخابات،ا نتائجا إعالنا تاريخا منا أسبوعا خاللا األولا اجتماعهاا اإلداريةا الهيئةا تعقدا

وت المجلسا تديراشؤونا أعضائهاا بينا تنفيذيةامنا لجنها )اتكونامنلنتخابا رئيس،ااونائباارئيس،اا:ا

ا،اوثالثةاأعضاءاآخرين.ا(اصندوقوأميناسر،اميناأو

اقانونيةابحضورااألغلبية.ااجتماعاتاالهيئةااإلداريةاعلنيه،اوتكوناا(اب

اتصدراقراراتاالهيئةااإلداريةابأغلبيةااألعضاءاالحضور.اا(اج

ا:الهيئةااإلداريةاالصالحياتااآلتيةتتولىااا:ا(ا21)المادةا

امناقشةاخطةاعملاالمجلساوإقرارهااورفعهاالعميداشؤوناالطلبة.ا(اأا

ارئيساالجامعة.العميداشؤوناالطلبة،اومناثماإلىامناقشةاموازنةاالمجلساورفعهااا(ابا

ارسماالسياسةاالعامةاللمجلس،اواتخاذاالقراراتاوالتوصياتاالتياتراهاامالئمةالتحقيقاأهدافاا(اجاا

االمجلس.ا

ا.اانتخاباأعضاءااللجنةاالتنفيذيةابماافيهمارئيسااللجنةا(اد

ا:اتشكيلااللجانااآلتيةا(اهـااا

 نةالعملاالتطوعي،اوخدمةاالمجتمع.الج •

 لجنةاالعالقاتاالخارجيةاواإلعالم. •

 لجنةاالنشطاتاالطالبية. •

ااالعميد،اوتكوناهذهاالقراراتانافذةاتبلغاالهيئةااإلدارية،اواللجنةاالتنفيذيةاقرارتهااإلىاااا:اا(اا22)المادةاا

االمفعولابموافقةاخطيةامناالعميد.

ا:اا(ا23)المادةا

 :اايتولىارئيساالهيئةاالمهامااآلتية .أ

 الدعوةاإلىاعقدااجتماعاتاالهيئةااإلدارية،اواللجنةاالتنفيذية.ا .1

 اإلداريةاواللجنةاالتنفيذية.ارئاسةااجتماعاتاالهيئةا .2

الالزمةاا .3 اإلجراءاتا لتخاذا التنفيذيةا اللجنةا إلىا اإلداريةا الهيئةا وتوصياتا قرارات،ا إحالةا

 بشأنها.



 يعيناالناطقاباسماالهيئةالدىاالجهاتاالمختصة.ا .4

 يتولىانائباالرئيسامهاماالرئيسافياحالةاغيابة.ا .ب

 :االىاأميناسراالهيئةاالمهامااآلتيةيتو .اجا

اجتماع.اال،اوالدعوةالحضوراالجدولااألعمإعدادا .1

 إعدادامحاضراالجلسات.ا .2

 استالماالمراسالت،اوحفطامستنداته،اوأوراقهاواختامه. .3

 تزويداعمادةاشؤوناالطلبةابمحاضراجلساتاالهيئةااإلدارية.ا .4

 القيامابأيةامهاماأخرىايكلفهابهاارئيساالهيئة.ا .5

 :ااتولىاأميناالصندوقاالمهامااآلتيةي .د

الدائرةا .1 وبإشرافا المجلس،ا فياحسابا وإيداعهاا إيصالت،ا بموجبا المقبوضاتا استالماجميعا

 الماليةافياالجامعة.اا

 تقديماكشفاشهرياإلىارئيساالهيئةابالمقبوضاتاوالمدفوعات. .2

الدائرةااالحتفاظب .3 وبإشرافا السليمةا المحاسبيةا األصولا حسبا الماليةا والسجالتا الدفاترا

 المالية.

 التقريراالمالياالسنوي.إعدادا .4

ويكونااا:اا(اا24)المادةاا واحد،ا ا أسبوعا عنا تزيدا لا مدةا فيا تشكلهاا بعدا التنفيذيةا اللجنةا تجتمعا

اإلاإذاادعتاالحاجةاإلىاخالفاذلك.ااأسبوعيًّااجتماعهاا

ا:االلجنةاالتنفيذيةاالمهماتااآلتيةاتتولىاا:ا(ا25)المادةا

 ومتابعةاتوصياتها.تنفيذاقراراتاالهيئةااإلداريةا .1

 إعدادامشروعاموازنةاالمجلس. .2

 اإلشرافاعلىاعملااللجان.ا .3

اوضعامشروعاخطةاعملاالنشاطاتاالطالبية.ا .4

ا:اافقداناالعضويةا:االفصلاالسادس

لتابعةاللمجلسافياااةاوفيااللجنةاالتنفيذيةاواللجانااتفقداالعضويةافياالهيئةااإلداريااا:اا(اا26)المادةاا

ا:اااألحوالااآلتية

 ارتكاباعملامحظوراأوامخالفاألهدافاالمجلساوغاياته. .1

 ارتكاباأيةامخالفةاتأديبيةاتتجاوزاعقوبتهاااإلنذارااألول. .2

 .حةامخلةابالشرفاواألخالقااإلدانةالرتكابهاجنايةاأواجنا .3

 .ا(ا9)فقداناأحداشروطاالعضويةاالمنصوصاعليهاافياالمادةا .4

 الستقالةاالخطية. .5

جلساتاا .6 حضورا عنا عذراالتغيبا بدونا متفرقةا مراتا سبعا أوا متتاليةا مراتا أربعا الهيئةا

 مقبول.ا

 الوفاة. .7

إذاازالتاعضويةاأحداأعضاءاالهيئةااإلداريةايحلامكانهامنايليهافياترتيبااألصواتاااا:اا(اا27)المادةاا

افيادائرتهاالنتخابية،اوفياحالاالتزكيةايتماانتخاباالعضوافيادائرته.

ا

ا

ا:اماليةاالمجلسا:االفصلاالسابع

ا:اماليةاالمجلسا:ا(ا28)المادةا

 :االتنفيذية،اوتتكونامواردهامماايأتياللمجلساموازنةاخاصةاتشرفاعليهاااللجنةاا(اأ

 اشتراكاتااألعضاءابواقعانصفادينارامناكلاطالبالكلافصلامااعدااالفصلاالصيفي.ا .1

 الهبات،اوالمنح،اوالتبرعاتاالتياتوافقاعليهاارئاسةاالجامعة.ا .2

 ريعاالنشاطاتاالتيايقومابهااالمجلس.ا .3



وإجراءاتاااا(ااب ترتيباتا وفقا ا للمجلسا المختلفةا واإليراداتا والهباتا والتبرعاتا المبالغا قبضا يتما

للمجلساا،مالية التنفيذيةا واللجنةا الجامعةا فيا الماليةا الدائرةا ومديرا العميدا بينا عليهاا التفاقا ا،ايتما

 بحيثالاتتعارضامعااألنظمةاوالتعليماتاالماليةاالمتخذةافياالجامعة.ا

أمواا(ااج وأمينااتودعا الهيئة،ا رئيسا منا كلا بتوقيعا وتسحبا البنوكا أحدا فيا باسمها المجلسا الا

 الصندوق،اوأميناالسرامجتمعين،اوبعداالموافقةاالمسبقةامناعميداشؤوناالطلبة.

دعمًاالاا(اادا الجامعةا تقدمهاا التيا الماليةاااتبرعاتا الدائرةا فيا تبقىا منهااااا،للمجلسا الصرفا ويتما

 ة،اومجلساالطلبةابموافقةارئيساالجامعة.ابالتنسيقامعاعمادةاشؤوناالطلب

توقيعاتاا(ااهـا بثالثةا التنفيذيةا اللجنةا منا بقرارا المجلسا أموالا منا الصرفا )يتما الهيئة،ا:ا رئيسا

اأمينااو

 بعداموافقةاالعميد.اا(اأميناالسروالصندوق،ا

مقدااا(ااوا نفقاتا تقرراصرفاسلفةا أنا اإلداريةا دراسيارللهيئةا لكلافصلا دينارا مئةا بهااااا،هاا يحتفظا

اأمينا

 الصندوقالغاياتاتغطيةاالمصاريفاالنثريةاوالطارئة،اوتسدداحسبااألصولاالمالية.

وكشفاااا(اازا الصرف،ا وأوجها الماليةا والمستنداتا الفواتيرا تدقيقا الجامعةا فيا الماليا المديرا يتولىا

 باالختامياالخاصابالمجلس.الحسا

ايدوراالفائضاالمالياللمجلسالصالحاميزانيةاالمجلسافياالدوراتاالمقبلة.اا(احا

ا

ا:اأحكاماعامةا:االفصلاالثامن

أمامارئيساالجامعةاوبحضوراااااإلداريةاوأعضاؤهاااليمينااآلتيةيؤديارئيساالهيئةاااا:اا(اا29)المادةاا

أقسماباهللاالعظيماأناا"اا:ااعميداشؤوناالطلبةافياموعداأقصاهاأسبوعانامناإعالنانتائجاالنتخابات

والملكاااأكونامخلصًا والوطنا وأنظمتهااااا،هللا بقوانينها،ا ألتزما وأنا الجامعة،ا قوانينا أحافظاعلىا وأنا

اوتعليماتاالمجلس".ا

بحضورااألغلبية،اوفياحالةااااداريةاواللجنةاالتنفيذيةاقانونيًّايكوناأيااجتماعاللهيئةااإلاا:ا(اا30)المادةاا

ابمناحضر.ااالثانياقانونيًّا،اويكوناالجتماعاأياما(ا4)عدماتوافراهذهااألغلبيةايؤجلاالجتماعامدةاا

الذياااا:اا(اا31)المادةاا الجانبا يرجحا األصواتا تساويا حالةا وفيا الحضور،ا بأغلبيةا القراراتا تتخذا

ايصوتامعهارئيسااللجنة.

اعنهامناأعضائها.ااذيةاتنتخباالهيئةااإلداريةابديالًاإذااشغرامقعدافيااللجنةاالتنفيا:ا(ا32)المادةا

االمجلساصالحياتهابماالايتعارضامعاقوانين،اوأنظمةاوتعليماتاالجامعة.يمارسا:ا(ا33)المادةا

يحقالرئيساالجامعةاحلاالهيئةااإلداريةابناًءاعلىاتنسيبامناالعميد،اوفياهذهاالحالةاااا:اا(اا34)المادةاا

انتخابا تجريا أنا علىا القادمة،ا الهيئةا لحسابا وديعةا المجلسا أموالا لاتحفظا مدةا خاللا جديدةا تا

امناتاريخاحلها.ااتتجاوزاشهرًا

ستقالة،الهيئةاولجانهاامناتاريخاتقديماالإذاااستقالاأغلبيةاأعضاءاالهيئةااإلداريةاتحلاااا:اا35المادةاا

استقالة.امدةالاتزيداعناشهرامناتاريخاالاوتجرياانتخاباتاجديدةاخالل

ااا:اا(اا36)المادةاا الهيئةا اتمارسا بعدا صالحياتهاا ولجانهاا إلىااإلدارية،ا مدتهاا إجراءانتهاءا حينا

اانتخاباتاجديدة.

امقرامجلساطلبةاجامعةاإربدااألهليةاداخلاالحرماالجامعي.ا:ا(ا37)المادةا

إذااشغرامكاناعضوامناأعضاءاالهيئةااإلداريةايحلامحلهامنايلياآخرااألعضاءافياااا:اا(اا38)المادةاا

حت األصواتا العددا الدائرةا فيا الثالثا الحتياطا وبقياعلىااا،نتخابيةىا الخيارات،ا هذها استنفذتا فإنا

اانتهاءامدةاالهيئةااإلداريةاشهراناعلىااألقلاينتخباعضواجديداللمكاناالشاغراإلكمالاهذهاالمدة.

أحداااا:اا(اا39)مادةااال إلىا بعضهاا أوا كلهاا التعليماتا هذها فيا المبينةا صالحياتها يفوضا أنا للرئيسا

االعمداءاأواأحداأعضاءاهيئةاالتدريسافياالجامعة.ا

اللرئيساالبتافياالحالتاالتيالمايرداعليهاانصافياهذهاالتعليمات.اا:ا(ا40)المادةا



واإلجرائيةاالتيايراهااضروريةالتنفيذاأحكاماهذهاللرئيساأنايصدراالقراراتاالتنفيذيةاااا:اا(اا41)المادةاا

االتعليمات.

اعناتنفيذاأحكاماهذهاالتعليمات.الجامعةاوعميداشؤوناالطلبةامسؤولنرئيسااا:ا(ا42)المادةا

إرباا:اا(اا43)المادةاا جامعةا طلبةا ناديا تعليماتا األهليةتلغىا هذها(اا0120)لسنةاااادا محلهاا ويحلا ،ا

 .ام(ا2021-2020)مناالعاماالدراسيااالتلعيماتااعتباًرا
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ادائرةاالقبولاوالتسجيلاا:اخامًسا

ا

ا،الصلتهااالمباشرةامعاالطلبةاالاوالتسجلامناأهماالدوائراالرئيسةافياالجامعة،انظًراتعبترادائرةاالقبو

لهم الضروريةا الخدماتا تخرجهماا،وتقديما وحتىا الجامعةا فيا تسجيلهما لحظةا علىاااا،منذا يقعا كماا

البكالوريسااعاتقهااتطب تعليماتامنحادرجةا بالتعاونااا،وتعديالتهايقا التعليميةا الطالبا لضبطامسيرةا

امعاالعمادات،اوأعضاءاالهيئةاالتدريسية،اوالمرشدينااألكاديميين.ا

ا:اامهاماوواجباتاالدائرة

لجنةاا .1 قراراتا الوثائقااتنفيذا كلا وحفظا األكاديمي،ا الطالبا بوضعا المتعلقةا والتسجيلا القبولا

 المتعلقةابالطلبةافياملفاتاخاصةابكلاطالب.

 تزويدااألقسامابأسماءاالطلبةاالمسجلينافياالشعباالمختلفةاللمواداالدراسيةافياكلافصل.ا .2

 متابعةاالمواداالمكافئةاوالبديلةافياكلافصل.ا .3

 ،اوتدقيقها،اواعتمادها.ازاالحاسوبةاعلىاجهإدخالاعالماتاالطلب .4

 .ا(االمجسرين،اوالمحولينوالمنقولين،اا)تدقيقامعادلتاالطلبةاالخارجيةاوالداخليةا .5

جهازااااالتراكميةاومطابقتهاامعرصداعالماتاالطلبةاعلىاالسجالتااليدويةاوجميعاالمعادلتاا .6

 .االحاسوب

علىاا .7 وتوزيعهاا للطلبةا الفصليةا العالماتا كشوفاتا أجلاإصدارا منا والطلبةا المرشدين،ا

 عملياتااإلرشاداوالتدقيق.

إشعاراا .8 وتوجيها التخصصات،ا مختلفا فيا المراقبةا تحتا الموضوعينا الطلبةا قوائما إصدارا

باإلنذاراألولياءاأمورهمابواسطةاالبريد،اومخاطبةاكلياتهمابهذااالشأن،اوإصداراقوائماالطلبةاالمنذرينا

 ءاأمورهم.اوتوجيهااإلنذاراتالهماوإرسالهااألوليا

واستدعاؤهمامناأجلاتغييراتخصصاتهم،ااا،إصداراقوائماالطلبةاالمفصولينامناتخصصاتهم .9

 وذلكابعداإرسالاقراراتاالفصلاإلىاأولياءاأمورهم.ا

لهم .10 المقعدا فقدا قرارا وتوجيها الجامعة،ا فيا لمقاعدهما الفاقدينا الطلبةا قوائما ا،ااستخراجا

 ةاالكلياتابذلك.اوإرسالهاألولياءاأمورهمابواسطةاالبريد،اومخاطبا

 مراجعةاوتدقيقاوتصحيحاالمعلوماتاالخاطئةاالموجودةافياملفاتاوسجالتاالطلبة.ا .11

 إصداراقوائماالطلبةاعلىالوحةاالشرف.ا .12

 إصداراقوائماالطلبةاالمؤجلينادراستهم. .13

 وعلىاجميعامستوياتاالدراسة.ا،إصداراقوائماالطلبةاالمتفوقينافياكلاعامادراسي .14

،اوعملاخططادراسيةالهم،اسجالتهمامعاجهازاالحاسوبمطابقةااتدقيقاملفاتاالخريجين،اوا .15

 ومتابعتهمامعاوزارةاالتعليماالعالي.

الكشوفاتاا .16 وأي)إصدارا طالب،ا وإثباتا والخريجينااا(ااوثيقةاااةالعالمات،ا المنتظمينا للطلبةا

 باللغتيناالعربيةاواإلنجليزية.

 إعداداوإصدارااإلحصائياتاوالتقاريراللجهاتاالمعنية.ا .17

 والتنسيقامعاالدائرةاالماليةافيااستحقاقاالرسوماالجامعيةامناالطلبة.المتابعةا .18

التعليما .19 قبلا منا الجامعةا فيا مزورةا شهاداتا يحملونا الذينا الطلبةا تسجيلا عدما منا التأكدا

 العالي.ا

إبرازاا .20 معا تخرجها منا فصلا قبلا تخرجهما المتوقعا الطلبةا بأسماءا األقساما كشفاا)تزويدا

 مناأجلاالتدقيق.ا(ا....إلخعالمات،اوصورةاعنامعادلةامواد،

والتعليماتا .21 واألنظمةا القراراتا وتنفيذا والتعديلا التشريعا فيا ونشطا فعالا بشكلا تشاركا

 المتعلقةابالقبولاوالتسجيل.ا

 إعداداوتنفيذاومتابعةاعملياتاالقبولاوالتسجيل.ا .22



وتزويداااا،الكلياتإعداداالجداولاالدراسيةاوالتقاريراوبرامجاالمتحاناتاالنهائيةابالتنسيقامعاا .23

التنظيميةاذاتاالعالقةابنسخامناهذهاالجداولاوالتقاريراوالبرامج وإعالنهاااا،هذهاالكلياتاوالوحداتا

 للطلبةاوفقااإلجراءاتاالمتبعة.

 إعداداالتقويماالجامعي،اومواعيداأوقاتاالدوامافياشهرارمضان. .24

 ة.االمشاركةافيابعضاالمحاضراتاذاتاالعالقةابالسيرااألكاديميالللطب .25

 تدقيقاأسماءاالطلبةاالمرشحينالالنتخاباتاالطالبيةاالمرسلةامناقبلاعمادةاشؤوناالطلبة. .26

 تحديثاوتطويراجميعاالنماذجاالمستخدمةافياالدائرة. .27

الوافديناا .28 الطلبةا حولا المختصةا الجهاتا الثقافية،ا)مخاطبةا الملحقياتا واستفساراتا إقامة،ا

 .ا(اومعادلةاشهادةاالثانويةاالعامة،...إلخ

نيفاشهاداتاالجداريةاللخريجيناولجميعاالفصولاوالتخصصاتاحسباالتخصصاوالرقماتص .29

 .(امديناأوادائن)الجامعياوحسبارصيداالطالبا

 إجراءاالتعديالتاالمناسبةاعلىادليلامعاييراالمواداوتعميمها. .30

 المساعدةافياإعداداوتدقيقاتعليماتامنحادرجةاالبكالوريس. .31

فيانظامااا(ااوحابهااللدراسةمة،اوالعقوبة،اوتجاوزاالمدةاالمساألكاديميا)تفعيلانظامااإلنذاراتاا .32

 القبولاوالتسجيل،اواستحداثابرامجاوتقاريراجديدة.ا

والتسجيل .33 القبولا نظاما وتطويرا إنشاءا فيا المبرمجينا معا والتنسيقا واستحداثااا،المتابعةا

 تقاريراواحصائياتالذلك.ا
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الكترونياالتعلمااإلمركزا:اسادًسا

ا

امركزاالتعلمااإللكترونيا

Center of Distance Learningا

ارشاداتاالطلبةالستخداماالمنصاتاالتعليميةاإ

 .ايستخدماالطالباأواالمدرساأنظمةاالتعلمااإللكترونياالمختلفةافياالعمليةاالتعليميةاالتعلمية -1

2- ( اإللكترونيا التعليما نظاما الطالبا المعتمدةاااا(ااMoodleيستخدما التعليميةا المنصةا وهوا

 كمنصةاغيراتزامنيةا،بحيثايستطيعاالطالبامناخاللهااالوصولاإلىاالمادةاوالمحتوىاالتعليمي.

الجامعي -3 )الرقما هوا مستخدما اسما طالبا التعلمااا،(االكلا مركزا قبلا منا لها تعطىا سرا وكلمةا

 .ااإللكتروني،ايتمامناخاللهااالدخولاإلىانظاماالتعليمااإللكتروني

تطبيقاتاا -4 الطالبا  Microsoft 365 ، MS Teams ، MS Forms ، Oneيستخدما

Drive اوهياالتطبيقاتاالتيايستخدمهااالطالباويحتاجهاافياالعمليةاالتعليميةاالتعلميةاإللكترونيةا. 

 .للقاءاتاأثناءاالمحاضراتا MS Teamيستخدماالطالباوالمدرسا -5

وكلمةامرورايأخذهااأولامرةااااinu.edu.joالجامعي@لكلاطالبااسمامستخدمايكوناالرقماا -6

 .منامركزاالتعلمااإللكتروني

المتحاناتاالفصليةا،ويتماإعالماالطلبةايقررامركزاالتعلمااإللكترونياالمنصاتاالمعتمدةالعملاا -7

وطبيعةاااا،واسماالمنصةاالمستخدمةالعقداالمتحاناا،مناقبلاالمدرساعناموعداالمتحانااإللكتروني

 .األسئلة

لعقداالمتحاناتااإللكترونيةابشرطاتوثيقاالمتحاناااا Moodle ، MS Formsتُعتمدامنصتا -8

 مناقبلاالمدرس.ا

الطالباا -9 تظلما حالا العالفيا نموذًجابشأنا الطالبا يقدما التظلماامةا موضوعا فيها ويتمااا،يذكرا

 .امراجعتهامناالقسماالمعني

أياا-10 البرامجاوالتطبيقاتااةفياحالاحدوثا المرورااا،مشكلةافيااستخداماهذها تذكراكلمةا امثلاعدما

ا.يجباعلىاالطالبامراجعةامركزاالتعلمااإللكترونيافياالجامعةفإنها
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االمكتبةاا:اسابعًا

انبذةاعناالمكتبةا

عاماا األهليةا إربدا جامعةا فيا المكتبةا دائرةا مقدارهااحواليااا1994أُنشئتا إجماليةا بمساحةا ميالدي،ا

اوًرااأساسيًّاا.اوتعداالمكتبةاالمصدراالرئيساللمعلوماتافياالجامعة.افهياتلعبادامربعًاااامترًااا(اا4614)

اله تساعدا كماا والدارسين،ا الباحثينا مهمةا تسهيلا المختلفةاافيا بمهامهما القياما علىا التدريسيةا يئةا

ابتوفيراأحدثاالمستجداتاالمعرفيةافيامجالتاتخصصهم.

لإلشرافا والحاسوبا المكتباتا علما فيا المتخصصينا والموظفاتا الموظفينا منا نخبةا المكتبةا تضما

)ا يقاربا ماا علىا وتحتويا المختلفة.ا أقسامهاا المعرفة،اااا(اا74.000علىا نواحيا مختلفا فيا كتابا

البياناتابا قاعدةا معا تشتركا كماا واألجنبية.ا العربيةا الورقيةا الدورياتا إلىا إلضافةا

اكتاباإلكترونيابالنصاالكامل.اا(ا200.000)االتياتضماماالايقلاعن ، (ProQuest)ااإللكترونية

   

عملياتااو وفيا واسترجاعها،ا المعلوماتا لتخزينا الحديثةا البرمجياتا منا حزمةا المكتبةا تستخدما

 .الفهرسةاوالتصنيفاواإلعارةاواإلرجاع

إ مختبرا المكتبةا المعرفةوتضما مصادرا عنا البحثا خدمةا لروادهاا يوفرا الورقيةااانترنتا المتنوعة،ا

لالستعالماعناالكتباااا،كمااتتوفرامجموعةامناأجهزةاالحاسوبافياأجنحتهااالمختلفةااواإللكترونية،

ا.والمراجعاوالدورياتاوأماكناوجودهااعلىاالرفوف

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

للبحثاوالستعالماواإلنترنت.ااااةالستخداماالطلبة،مناأجهزةاالحاسوباالحديثاااكمااوفرتاالمكتبةاعددًا

المحمولة،اواللوحية،اااألجهزةاالطلبةاا(ااWi-Fiوفرتاخدمةاالشبكةاالالسلكيةا)ااافقداالكذإضافةاإلىاا

ا.وهواتفهماالذكية

 

 أقساماالمكتبةا

امهاماالمكتبةاوأقسامهاا

ا (E-Library & Database) .المكتبةااإللكترونيةاوقواعداالبيانات1

ال استحدثتاتوفيرا كماا اإللكتروني.ا الموقعا إلىا وإضافتهاا اإللكترونية،ا البياناتا لقواعدا شتراكاتا

ا،البحثاوالستعالم،ايحتوياعلىاعددامناأجهزةاالحاسوباالحديثةاالغاياتااامخصصًااااالمكتبةامختبرًا

باإلضافةاإلىاأجهزةاموزعةاعلىاالقاعاتافياجميعاااالياتاالبحثاوالستعالمابشكلاأسرع،لتسهيلاعم

 أنحاءاالمكتبة.ا

ا (Acquisitions) .اقسماالتزويد2

)الكتب،اا الحديثةا بإصداراتهاا المكتبية،ا بالموادا الجامعةا مكتبةا بتأمينا التزويدا قسما المراجع،اويقوما

األكاديميةاا(ااالقواميسوالمعاجم،ااو التخصصاتا التدريسية،اااا،لكافةا الهيئةا احتياجاتا لتلبيةا وذلكا

التزوا عمليةا وتتما للتخصصات.ا الدراسيةا الخططا معا وتتناسبا والباحثين،ا عوالطلبةا طريقاايدا نا

اإلهداءات،ل أوا االشراءا للمكتبة،ا اآلليا النظاما علىا إدخالهاا الممغنطة،اايكونا الشحناتا ووضعا

لتصبحافياااا،لوضعهااعلىااألرففاا،اواألرقاماالمتسلسلةاتمهيًدا(ااكودهااالرموزاالرقميةا)الباروإعطاؤ

امتناولاأيدياالباحثين.

ا

ا) (Classification & Catalogs .اقسماالفهرسةاوالتصنيفا3

يقوماهذااالقسمابفهرسةاالكتباالتياتماإنجازهاامناقسماالتزويداوتصنيفهااوفقاالقواعدااألنجلوااااااااا

طريقابرامجاالحاسوباالمعدةالهذهااأمريكية،اوذلكابإدخالاالمعلوماتاالببليوغرافيةالتلكاالمواداعناا

العشريا.الغاية ديويا التصنيفا نظاما فياااا(ااDewey Decimal Classification)اويستخدما

 تصنيفاالكتب.

ا (Borrowing)  .اقسمااإلعارةاواإلرجاع4



لمستخدميهااضمناسياساتا األخرىا الموادا أوا المكتبةا كتبا أحدا إعارةا المكتبيةاهياعمليةا اإلعارةا

امحددة.

ا.خدمةااستعارةاالكتب

ميس ر،اوبأفضلاالوسائل،امناتتيحاسياسةااإلعارةافياالمكتبةاالستفادةامنامصادرهااالورقيةابشكلاا

خاللاموظفةااإلعارةاالموجودةاعلىامدىاساعاتاالدوامافياقسمااإلعارةاواإلرجاع.اولالستفادةامناا

خدماتااإلعارةايلزماللمستعيراإبرازاهويةاجامعيةافع الة،اأوارقماوظيفي.اوتختلفامدةااإلعارةاحسبا

 ا:افئاتاالمستعيرين،اوهياكماايأتي

اا

 مدةااإلعارة الكتباالمسموحابهاااعدد فئةاالمستعيرا

 فصلادراسياواحد 15 أعضاءاهيئةاالتدريسا

 اايومًاا30 5 الموظفونااإلداريونا

 اايومًاا30 10 الماجستيرااطلبة

 اايومًاا14 3 البكالوريسااطلبة

ا

 .تجديدامدةااإلعارة 

إلعارةاقبلايومالىاقسماارةاواحدة،اعناطريقاإحضاراالكتاباإيمكناللمستعيراتجديدامدةاالستعارةالما

 .لمستفيداآخراواحدامناتاريخاالستحقاق،اشريطةاألايكونامحجوًزا

ا.إرجاعاالكتباالمعارة

ايته،الذاايجبااعلىاالورقةاالمثبتةافيانهااقسمااإلعارةايُختمابتاريخاإرجاعهكلاكتابايتمااستعارتهامناا

 .ذةللتعليماتاالمكتبيةاالنافاالتقيدابهذااتجنبًااللغرامةاالماليةاوفقًا

ا (Periodicals) .اقسماالدوريات5

،اأوامنااعربيةاواألجنبية،ااتصالًامباشًرااأوابريًداإلكترونيًابالدورياتاالورقيةاالااتشتركاالمكتبةاسنويًا

ويتماعملاا اإلهداء،ا الواردةاعلىاسبيلا الدورياتا إلىا باإلضافةا الموردين.ا التفاقياتامعا إبراما خاللا

 .الحمايةاالالزمةالهااوتجليدها

ا (References)  .اقسماالمراجع6

تعداالمصادراالمرجعيةامناالخدماتاالمكتبيةاالرئيسة.اوتحرصاإدارةاالمكتبةاعلىاتنميتهااوتطويرهااا

مناا غنيةا مجموعةا أروقتها فيا القسما هذاا ويحويا مؤصلة.ا علميةا معرفيةا مادةا بصفتهاا وإثرائها،ا

 .والموسوعاتاالعالميةالمعاجماالعربية،اوالقواميسااألجنبية،ا

 أهدافاالمكتبةاورسالتهاا

ا :الرسالة

مركًزا المكتبةا تكونا أنا علىا والبحثااانعملا للمعرفةا متميزا إبداعا ومستنبتا المعلومات،ا لخدماتا

متنوعة معلوماتا مصادرا توفيرا طريقا عنا وذلكا المحلي،ا والمجتمعا التدريسية،ا والهيئةا ا،اللطلبة،ا

با وتفيا العصر،ا متطلباتا معا التعاتتواكبا األداءا وتطويرا المستفيدين،ا فيااحتياجاتا والبحثيا ليميا

المجتمعامعرفيامتميز.ااالجامعة،اتشييًدا

ا:اااألهداف

 .المحافظةاعلىامقتنياتاالمكتبة،اومصادرهااالمعلوماتيةا -1

األداءا -2 وتحسينا المكتبي،ا العملا وتطويرا والفني،ا اإلداريا والتوجيها والمتابعة،ا اإلشرافا

مناا وذلكا العلمية،ااالوظيفي،ا المؤتمراتا وتنظيما المعارض،ا وإقامةا المتخصصة،ا الدوراتا خاللا

 .والملتقياتاوالندواتاالمعرفيةاوغيرهاامنااألنشطةااإلثرائية

والمرج -3 المصدريةا الكتب،ا منا الالزمةا المعلوماتا مصادرا والرسائلااتوفيرا والدورياتا عية،ا

تاااالعلمية، والتيا المتنوعة،ا المعلوماتا أوعيةا منا ذلكا فيااوغيرا بمهامهاا القياما منا الجامعةا مكنا

 .البحثاوالدراسةاوالتعليماوالتثقيف



إلىا -4 والتوجها العصر.ا لمتطلباتا المواكبا للتكنولوجياا العلميا والتطويرا المعلوماتيةا التنميةا

 تطويراالمكتبةاوتحويلهاامنامحتوىاتقليدياإلىامكتبةاإلكترونيةامعولمة.

ا

االبكالوريوسافياجامعةاإربدااألهليةاتعليماتامنحادرجةا:اثامنًا

"ااوريوسافياجامعةاإربدااألهليةاتعليماتامنحادرجةاالبكالتسمىاهذهاالتعليماتا"اا:اا(اا1المــــــــادةا)

ا.قرارهابهاامناتاريخاإا،اويعمل2021وتعديالتهاالعاما

( اآلتية:اا(اا2المـــــــــــــادةا والعباراتا للكلماتا المعانياااايكونا التعليماتا هذها فيا وردتا حيثماا

ا:االمخصصةالهااأدناهاماالماتدلاالقرينةاعلىاغيراذلك

 جامعةاإربدااألهليةاا:االجامعــــــــــــة

امجلساعمداءاجامعةاإربدااألهليةاا:االمجلــــــــــــــس

ارئيساجامعةاإربدااألهليةاا:ارئيساالجامعة

ا.تطبقاهذهاالتعليماتاعلىاكلياتاالجامعةااا:ا(ا3المــــــــادةا)

( درجةااا:اا(اا4المـــــــــــادةا لنيلا المسجلينا المنتظمينا الطلبةا علىا التعليماتا هذها أحكاما تسريا

ا.البكالوريوسافياالجامعة

االخططاالدراسية

ا

التخصصاتااا:اا(اا5المادة) فيا البكالوريوسا درجةا نيلا إلىا تؤديا التيا الدراسيةا الخططا يقرالمجلسا

ا.وذلكابناءاعلىاتوصيةامجالساالكلياتا،التياتقدمهااكلياتاالجامعة

ا.اتحدداكلاخطةادراسيةاعدداالساعاتاالمقررةاللمتطلباتاضمناالحدوداالدنيااوالعلياا(اأ:ا(ا6المادة)

ا:ااتكوناالساعاتاالمعتمدةاالمطلوبةاللحصولاعلىادرجةاالبكالوريوساعلىاالنحوااآلتيا(اب

اعدداساعاتاالخطةااسماالكلية

ا141اكليةاالقانون

ا132اكليةااآلداباوالفنون

 132اكليةاالعلومااإلداريةاوالماليةا

وتكنولوجياا العلوما كليةا

االمعلومات

132 

 132اكليةاالتمريضا

 132االعلوماالتربويةاكليةا

ا

وتدخلاعالماتهاافيامعدلهاالتراكمياباستثناءاااا،اتثبتاجميعاالمواداالتيايدرسهااالطالبافياسجلهاا(ااج

المادةا فيا وردا ماا مراعاةا ا معا واحدة،ا ا مرةا التراكميا معدلةا فيا فتحسبا ا المعادةا المادةا

ا(اا/أ،ب،ج،د15)

اللغةا،اوعلىاجميعاالطلبةاالملتحقينابالجامعةاأنايتقدمواالمتحاناتاالمستوىافيااللغةاالعربيةاا(ااد

والحاسوب فصلاااإلنجليزيةا الجامعةفيا فيا هذهاااا،االتحاقهما منا أيا فيا الطالبا نجاحا عدما حالا وفيا

الساعاتاالمعتمدةافياالتراكمياأوااولاتدخلافيامعدلها،ستدراكيةمتحاناتاعليهاأنايدرساالمادةاالال

ا.االمطلوبةاللتخرج

ا:ا(ا6مناالمادة)ا(امعامراعاةانصاالفقرةا)داا(اهـ

اا(اا1) )ا بهاا الناطقينا لغيرا اإلنجليزيةا اللغةا تعليما امتحانا علىا الحاصلا الطالبا كماااا(ااToeflيعفىا

ا:اايأتي

اا- )اا عالمةا علىا الحاصلونا الاا(اا499-400الطلبةا امتحانا منا يعفونا يعادلهاا ماا ومادةااأوا مستوىا

 .نجليزياالستدراكياإل

)ااا- عالمةا علىا الحاصلونا المستوىاا(اا500الطلبةا امتحانا منا يعفونا يعادلهاا ماا أوا ومادةااافأكثرا

ا.(ا1نجليزياالستدراكياومادةامهاراتااللغةااإلنجليزيةا)ااإل



شهادةاااا(اا2)ا بموجبا المقبولونا الطلبةا اللغةاااااIGCSEأوااGCEيعفىا مستوىا امتحانا منا

ا.ا(ا1)انجليزياالستدراكياومادةامهاراتااللغةااإلنجليزيةيزيةاودراسةامادةااإلاإلنجل

ا:اامنادراسةاالمساقاتااآلتيةاكماايأتياIELTSيعفىاالطلبةاالمقبولونابموجباامتحاناا(ا3)ا

اأا ا(ا الحاصلا الطلبةا )يعفىا عالمةا علىا ا5-4ونا ا(ا الا مقياسا امتحانااحسبا منا ا متحانا

انجليزيالستدراكي.ااإلالمستوىومادة

علىاا(ااب الحاصلونا الطلبةا الاا(اا6عالمة)ااايعفىا مقياسا حسبا أكثر،ا امتحاناأوا منا ا متحانا

ا(اا1نجليزيالستدراكياومادةامهاراتااللغةااإلنجليزيةا)اومادةاااإلالمستوى

انقاط.اا(ا9علماًابأناأعلىاعالمةحسباهذااااإلمتحانااااتحسبامنا)

ا:ااعلىاالنحوااآلتياMichigan Testيعفىاالطلبةاالمقبولونابموجباامتحاناا(ا4)

الحااا(ااأ )االطلبةا عالمةا علىا اإليااا(اا%ا69-%50صلونا ومادةا المستوىا امتحانا منا نجليزيااعفونا

االستدراكي.ا

)(ااب عالمةا علىا الحاصلونا يعفاا(اا%ا70الطلبةا ومادةفأكثرا المستوىا امتحانا منا نجليزيااإلااونا

ا.ا(ا1الستدراكياومادةامهاراتااللغةااإلنجليزيةا)ا

م(ااج الطالبا اإلايعفىا ومادةا المستوىا امتحانا اللغةاانا مهاراتا ومادةا الستدراكيا ا نجليزيا

/اا(اا1اإلنجليزية) المتحان)ناجحا فيا نتيجتها كانتا إذاا اPass،ا ا(ا إ،ا امتحاناتااحيثا بعضا نا

Michigan افقط.اا(اناجحا/اراسب)تكونانتيجتهااا

المستوىاومادةاااامناامتحاناا(ااIBيعفىاالطلبةاالمقبولونابموجباشهادةاالبكالوريوساالدوليةا)(ااد

ا.(ا1الستدراكياومادةامهاراتااللغةااإلنجليزية)انجليزيااإل

)(ااهـ الدوليةا الحاسوبا قيادةا رخصةا شهادةا يحملا الذيا الطالبا التقدمااICDLيعفىا منا لمتحانا(ا

استدراكي.االمستوىافياالحاسوباأوادراسةامادةاحاسوبا

ا:ااالبكالوريوساالمتطلباتااآلتيةجةاتشملاالخططاالدراسيةافياكلاتخصصاتمنحافيهادرا(ا7المادةا)

اا-:اسبعاوعشروناساعةامعتمدةاوهيا(ا27وعددهاا)ا:امتطلباتاالجامعة(اأ

اساعةامعتمدة.اا(ا18متطلباتاالجامعةااإلجباريةاوعددهاا)اا-1

االساعاتاالمعتمدةااسماالمادةاارقماالمادةاالرقم

ا3االعلوماالعسكريةاا205107ا1

ا3االتربيةاالوطنيةاا205110ا2

ا3ا(اا1مهاراتافيااللغةاالعربيةا)اا205123ا3

ا3ا(اا1مهاراتافيااللغةااإلنجليزيةا)ا205125ا4

ا2ابتكاراالريادةاوالا205126ا5

ا1االقيادةاوالمسؤوليةاالمجتمعيةاا205127ا6

ا3االمهاراتاالحياتيةاا205128ا7

ا

ايعفىاالطلبةاغيرااألردنيينامنادراسةامادةاالعلوماالعسكريةاا

ا:ااتيةساعاتامعتمدةايختارهااالطالبامناالموادااآلا(ا9ختياريةااوعددهاا)باتاالجامعةاالمتطل-2

االساعاتاالمعتمدةااسماالمادةاارقماالمادةاالرقم

ا3اقضاياامعاصرةاا205105ا1

ا3االمجتمعاالردنياا205106ا2

ا3اسالميةاالحضارةاالعربيةااإلا205118ا3



ا3االثقافةااإلسالميةاا205112ا4

ا3االقضيةاالفلسطينيةاوتاريخاالقدسا205117ا5

ا3االقانونافياحياتنااا205122ا6

ا3امهاراتاحاسوبيةاا205129ا7

ا3احقوقااإلنساناا205210ا8

ا

ا

االساعاتاالمعتمدةااسماالمادةاارقماالمادةاالرقم

ا3االعلوماالصحيةاوالسالمةاالمروريةاا205214ا9

ا3االبحثاالعلميا205215ا10

ا3االتعلماوالتربيةااألخالقيةاا205216ا11

ا3امهاراتاالتواصلاا205219ا12

ا3امهاراتاالتفكيراالناقداوحلاالمشكالتا205221ا13

ا3امقدمةافياالفلسفةاوعلماالمنطقاا205222ا14

ا3االثقافةاالرقميةاا205223ا15

ا3االتنميةاوالبيئةاا205224ا16

ا

ا:امتطلباتاالكليةا(اب

الكليةامواداإجباريةاوأخرىااختياريةاا-1 )اا،تشملامتطلباتا بينا لهاامنا ساعةااا(اا27-15ويخصصا

امعتمدة.ا

ايجوزاأناتقتصرامتطلباتاالكليةاعلىاالموادااإلجبارية.اا-2

 .ساعاتامعتمدةاحسباالخطةاالدراسيةا(ا6-3ختياريةاامنا)ايراعىاأناتكوناالمواداالا-3

االحدااألعلىااالحدااألدنىااسماالكلية

ا27ا21االقانونا

ا27ا15ااآلداباوالفنون

ا27ا21االعلومااإلداريةاوالماليةا

ا27ا18االعلوماوتكنولوجيااالمعلومات

ا27ا18االتمريضا

ا27ا15االعلوماالتربويةا

ا:اامتطلباتاالقسماالتخصصيةا(اج

ا:االساعاتاالمعتمدةاعلىاالنحوااآلتيتكوناا

اعدداالساعاتاسماالكليةا

ا84االقانون

ا81اوالفنونااآلداب

ا81االعلومااإلداريةاوالماليةا

ا81االعلوماوتكنولوجيااالمعلومات

ا84االتمريضا

ا81االعلوماالتربويةا

 .اساعاتامعتمدةامناخارجاتخصصهاوخطتهاالدراسيةا(ا3-0يختاراالطالبا)اا:امتطلباتاحرة*اا(اد

 (ااختياريةارامواداحرةامنامجموعةاالجامعةاالختياابأنهايمكناللطلبةااا)علًمااااااااااااااااااااااااااا

 :اارجةاالبكالوريوساعلىاالوجهااآلتييكوناتوزيعامتطلباتاالحصولاعلىادا(اأ(ا8المادة)



لإلصداراتاالمختلفةاللخططاساعةامعتمدةاوفقًااااا(اا132الجامعةا)اااالخطةاالدراسيةالجميعاكلياتتكوناا

ا:ااألكاديميةاموزعةاعلىاالنحوااآلتيالدراسيةاافياجميعااألقساماا

امتطلباتااختياريةاامتطلباتاإجباريةااساعةامعتمدةاانوعاالمتطلب

ا9ا18ا27اجامعةا

ا6-0ا21اا-15ا21اكليةا

ا21-0ا84-66ا81اقسم

ا-ا-ا3امواداحرةا

ا.(اساعةاا141عدداساعاتاالمعتمدةالخطةاكليةاالقانوناا)اا:ا*ا

ا

ويجوزاأنايكونابعضهاامناقسماأواااا،األصلافيامواداالقسمااإلجباريةاأناتكونامناداخلاالقسماا(ااب

امساندة.ااويتماذلكابعدادراسةامشتركةاللموضوعابيناالقسميناوتعتبراموادًاا،أخرىمناأقساما

ويجوزابقرارامنامجلساالعمداءاأناااا،تحدداالساعاتاالمعتمدةالكلامادةابثالثاساعاتاا(ااأ(اا9المادة)

اتزيداأواتقلاعناذلك.

الناا(ااب أوا األسبوعيةا المحاضرةا أنا مادةاعلىاأساسا لكلا المعتمدةا الساعاتا تقويما دوةاهيايجريا

مادةا لكلا تقويمهاا فيجريا والتطبيقا ساعاتالمختبراتا أماا ،ا الدراسيا فيالفصلا واحدةا معتمدةا ساعةا

ا،اوفياجميعاالحالتالايقلاحساباالساعةاالصيفيةاعناساعتيناتطبيقيتين.ةعلىاحد

تصنفاالمواداالتيايقدمهااكلاقسماوكذلكاالمواداالتياتردافياالخطةاالدراسيةاعلىاااا(ااأاا(اا10المادة)

أربعة رقًماأساسامستوياتا كلامادةا المتطلبااا،اوتعطىا مادةا إزاءاكلا يذكرا كماا يدلاعلىامستواها،ا

السابقاالذيايجباعلىاالطالباتسجيلهاوالمواظبةاعليهاوالتقدمالمتحاناتهادوناالنظراإلىاالنجاحافيها

ا.أواعدمه،اويذكراإزاءاكلامادةاعدداالساعاتاالمعتمدةاوعدداالمحاضراتااألسبوعيةا

ا.لايجوزاللطالباأنايدرسامادةاقبلاأنايدرسامتطلبهااالسابقا(اب

درساااا(ااج قدا كانا إذاا إلا نفسها الفصلا فيا السابقا ومتطلبهاا ماا مادةا يدرسا أنا للطالبا يجوزا لا

بتنسيبامنامدرسااويكوناذلكاا،ااتخرجهايتوقفاعلىاذلكاااالمتطلبااالسابقاورسبافيها،اأواإذااكان

ارئيساالقسماوالعميداالمختص.المادةاوبموافقةا

ا

االعبءاالدراسياومدةاالدراسةا

الدرجةاالجامعيةااألولىافيامدةاتقلاعناثالثااااىلايجوزاللطالباأنايحصلاعلااا-1ااا(ااأاا(اا11المادةا)

ا،ا،اوالسنةاالدراسيةاتعنيافصلينادراسيين(اا18مناالمادةا)اا(ااسنواتادراسيةامعامراعاةاالفقرة)ج

اوقدايضافاإليهمافصلاصيفي.

الاا-2 يقضيهاا التيا المدةا تزيدا أنا يجوزا مسجالًالا درجةاااااطالبا علىا للحصولا الدراسةا فيا

ا.اواتادراسيةالبكالوريوساعلىاسبعاسنا

ساعةامعتمدةااتحسباااا(اا15يحسمافصلادراسياواحدامناالحدااألعلىالسنواتاالتخرجامقابلاكلا)ااا-3

اخارجها.امنأكاناالنتقالامناداخلاالجامعةاأوااللطالباالمنتقلاسواءًا

أاا(ااب عشرا ستةا الدراسيا الفصلا مدةا الصيفيااااسبوًعاتكونا الفصلا أماا ،ا المتحاناتا ذلكا فيا بماا

ا.افتكونامدتهاثمانيةاأسابيعابماافياذلكاالمتحانات

وريوساالواردةافياالفقرةاامعامراعاةاالحدااألعلىالمدةاالدراسةاللحصولاعلىادرجةاالبكالاا-1اا(ااجا

المسجمناااا(اا)أ الطالبا يدرسهاا التيا المعتمدةا للساعاتا األدنىا الحدا يكونا المادةا درجةااهذها لنيلا لا

اثمانياعشرةاساعة.ااا(ا18ساعةامعتمدةاللفصل،اوالحدااألعلىا)ا(ا12)ااا(االعبءاالدراسي)جامعيةا

الكليةافياأيامناالحالتاااابموافقةاعميدااا،ويجوزاأنايتعدىاعدداالساعاتاإلىاإحدىاوعشريناساعة

ا:اااآلتية

ا.ا(ا%80)لايقلامعدلاعالماتاالطالباالفصليافياالفصلاالسابقاعناأ(اأ



ساعةافياالفصلاالذيايتخرجاااا(اا21علىاالسماحالهابدراسةا)ااأنايكوناتخرجاالطالبامتوقفًاااا(ااب

افيه.ا

ساعةامعتمدةاإذااكانتاالساعةااا(اا23للطالبافيافصلاالتخرجا)اا(ااالعبءاالدراسي)يجوزاأنايصلاااا-2

االمضافةاساعةاتدريباأواساعةامختبرابموافقةاالعميد.ا

المتوقعاااا،ساعةاا(اا12-3يكوناالعبءاالدراسياللطالبافياالفصلاالصيفيامنا)اااا-3 ويجوزاللطالبا

الفصت نهايةا فيا )الااخرجها يدرسا أنا المختصااا(اا16الصيفيا الكليةا عميدا بموافقةا معتمدةا ساعةا

ا.اوألغراضاالتخرج

المتوقعاااا-4ا الفصلا فيا األدنىا الحدا عنا تقلا المعتمدةا الساعاتا منا عددا أيا دراسةا للطالبا يجوزا

ا.شريطةاأناتكوناهذهاالساعاتامستكملةالخطتهاللحصولاعلىادرجةاالبكالوريوساا،تخرجهافيه

السنةااألولى،ااا:ااالطلبةاالمسجلونافياالجامعةالنيلاالدرجةاالجامعيةااألولىاعلىاأربعةامستوياتاا(ااد

ويعداالطالبابمستوىاالسنةاالثانيةاأواالثالثةاأواالرابعةااا.السنةاالثانية،االسنةاالثالثة،االسنةاالرابعة

 توالي.اساعةامعتمدةاعلىاالاا99،ا66،ا33إذااكاناقدانجحافيادراسةاماالايقلاعنا

ا

ا

اأحكاماالمواظبةا

ا:اا(ا12المادةا)

تشترطاالمواظبةالجميعاطلبةاالجامعةاعلىاحضوراكلاالمحاضراتاوالمناقشاتاوالحصصاالعمليةاا(اأ

ا.حسباالساعاتاالمقررةالكلامادةافياالخطة

ا(اامناالساعاتاالمقررةالكلامادة.%15لايسمحاللطالبابالتغيباعناأكثرامنا)(اب

)اا(ااج أكثرامنا الطالبا أواااا(اا%ا15إذااغابا للمادةادوناعذرامرضيا المقررةا منامجموعاالساعاتا

لال التقدما منا الطالبا يحرما الكلية،ا عميدا يقبلها النهائيقهريا المادةاوتاا،متحانا تلكا فيا نتيجتها عتبرا

ذلكاا(اا)صفًرا نتيجةا تدخلا األحوالا جميعا وفيا إجبارية،ا كانتا إذاا المادةا تلكا دراسةا إعادةا وعليها ،ا

الطالباالفصلياوالتراكمياألغراضااإلنذاراوالفصلامناالتخصصااااالرسوبافياحسابامعدلاعالمات

ا.أواالكلية

)اا(ااد منا أكثرا الطالبا غابا مااا(اا%15إذاا لمادةا المقررةا الساعاتا بسببااا،منا الغيابا هذاا وكانا

الكلية يقبلهاعميدا قهريا لعذرا أوا أااالمرضا الطالبا اليهاا ينتميا بعذرامرضيالتيا العميداااا،وا فيسمحا

اا،مناالساعاتاا(اا%30نايتجاوزاالغيابابمجموعهاعناا)رافياالمساقاولايجوزاأبالستمراااللطالب

فلمجلساالكليةا(اا%30وامرضيانسبةا)ااوزافيهااغياباالطالبابعذراقهرياأوفياالحالتاالتيايتج

إ ينتميا منسحبًاالتيا اعتبارها الطالبا بدااا،اليهاا قبلا الفصل،وذلكا فيا النهائيةا المتحاناتا ويبلغاااايةا

ا.ااابذلكالعميدادائرةاالقبولاوالتسجيلاورئيساالقسماالذيايطرحاالمساقاخطيًّا

أنايكونابشهادةاصادرةاعناطبيباجامعةاإربدااألهلية،اأوامعتمدةاااايشترطافياالعذراالمرضياا(ااهـ

وأناتقدماهذهاالشهادةاإلىاعميداالكليةاخاللامدةالاتتجاوزاأسبوعينامناتاريخاانقطاعاالطالباااا،منه

المواظبة مناااا،عنا أسبوعا القهرياخاللا عذرها يثبتا ماا الطالبا يقدما األخرىا القاهرةا الحالتا وفيا

ا.تاريخازوالاأسباباالغياب

يقوماعمداءاالكلياتاوأعضاءاهيئةاالتدريساوالمحاضروناومديرادائرةاالقبولاوالتسجيلابتنفيذاااا(ااو

انفةاالذكر.اماالمواظبةااآلأحك

الفاا(ااز فيا وردا ماا مراعاةا )دمعا )اا(ااقرةا المادةا غيابهاااا(اا12منا مجموعا يتجاوزا الذيا الطالبا يعدا

امناتلكاالمادةاويثبتافياسجلهامالحظةامنسحب.ااناالساعاتاالمقررةاللمادةامنسحبًاما(ا30%)

يسمحاللطلبةاالذينايمثلوناالجامعةاأواالمملكةافياالنشاطاتاالرسميةاالغيابابنسبةالاتتجاوزاااا(ااح

ا.الجهةاالمكلفةبقرارارسميامنااا(ا30%)

ا

 

 



االمتحاناتاوالعالماتاوالمعدلت

ا(اا13المادة)

ائةامعابياناعدداساعاتهااالمعتمدة.االعالماتاوتسجيلهاالكلامادةامنامايجريااحتساباا(اأا

متحانااالنهائياوعالماتااألعمالاالفصليةا،ااائيةالكلامادةاهيامجموعاعالمةاالالعالمةاالنهاا-1(اابا

حيثاتسجلانتائجهابناجحاأواراسباااا،استدراكيةالااامتحاناالعلوماالعسكريةاأواالمواداويستثنىامناذلكاا

ا.دوناعالمات

الااا-2 لكيعقدا النهائيا ا وشامالًامتحانا تحريريًّاا ا المتحانا ويكونا الفصل،ا نهايةا فيا مادةا لمقرراااالا

ا.مناالعالمةااإلجماليةاللمادةاا(%ا50ويخصصاله)ا،المادة

الا يشتملا أنا منامتحانااويجوزا توصيةا علىا بناًءا الكليةا مجلسا يحددهاا عمليةا امتحاناتا النهائيا

االنهائياللطلبة.لنسبةاالتياتخصصالهاامناعالمةاالمتحاناالقسماالمختصاا

ا:األعمالاالفصليةاللمادةاعلىاماايأتيملااتاتشا-3

ا.الشفويةاأواالتقاريراأواالبحوثختبارااتاالا(اأا

ا.مناالعالمةا(اا%20ويخصصالكلامنهما)اااختباراناتحريريان،(ابا

ا.ا%امناالعالمةاللبحثاوالمشاركةا10يخصصا(اجا

الختباراااا-4ا العاماايعقدا منا ا والثانيا األولا الفصلينا منا السادسا األسبوعا أقصاها موعدا فيا األولا

الصيفي)الدراسياا الفصلا الثالثا األسبوعا ال(اانهايةا ويعقدا نهايةاختباراا،ا أقصاها موعدا فيا الثانيا

ا.ا(ااألسبوعاالثانياعشرامناالفصلينااألولاوالثانيا)األسبوعاالسادسامناالفصلاالصيفي

يساالمادة،اويتماالتدراساالقسماأحدامدرسياالمادةامنسقًافياحالةاالموادامتعددةاالشعبايعينامجلا(اج

ال مواعيدا والختبارتحديدا معاااتا بالتعاونا وذلكا للتقييم،ا الموحدا واألسلوبا المشتركةا متحاناتا

امدرسياالمادة.

مناهذهاالمادةامواداالندواتاااا(اامناالفقرةا)باا(اا3و)(اا2مناالبندا)ااا(اايستثنىاممااوردافيا)ثانيًااا(اادا

وا والختباروالبحوثا السريريةا والختباراتا الهندسيةا والتصاميما لهااالمختبراتا ا التيا العمليةا اتا

وطرقاتقويمامستوىاتحصيلاالطالبافياااا،ساعاتامعتمدة،اإذايقررامجلساكلاكليةامتطلباتاالنجاح

اكلامنها.ا

متحاناتاالخاصةابموادهاوعنانقلهااااراتاوالالمادةامسؤولاعناتصحيحاأوراقاالختبااامدرساا(ااهـ

ا.إلىاقوائماالعالماتابشكلاصحيحاونهائي

وتعداااا،،اوترسلاعالمتهاإلىارئيساالقسماالمعنيختباراللطالبابعداتصحيحهاترداأوراقاالاا-1(ااوا

اللطالب.اانقضاءاأسبوعاعلىارداأوراقاالختباراالعالمةانهائيةابعدا

الاا-2 أوراقا ااتحفظا إليهااعندامتحانا للرجوعا دراسيةا ثالثةافصولا لمدةا الكليةا لدىاعمادةا النهائيا

االحاجة،اثمايجرياالتصرفابهاابالتفاقابيناعميداالكليةاالمختصا،اومديرادائرةاالقبولاوالتسجيل.ا

القسماااا-3 إلىا بتفصيالتهاا مادةا كلا فيا النهائيةا العالماتا إلىاعميدااترسلاكشوفا ورفعهاا لدراستهاا

وذلكاخاللااا،للبتافيهاامناقبلامجلساالكلية،اوإرسالهااإلىامديرادائرةاالقبولاوالتسجيل،اوذلكاالكلية

ا.متحاناساعةامناموعداإجراءاالا(ا72مدةالاتتجاوزا)

ميداالكليةاتعداعالمتهافياذلكامتحانااالنهائياالمعلناعنهادوناعذرايقبلهاعكلامنايتغيباعناالاا(ااز

ا.المتحانااصفًرا

ختبارافصليامعلناعنهابعذر،اعليهاأنايقدماماايثبتاعذرهالمدرساالمادةايباعنااكلامنايتغاا-1اا(ااح

ختبارامعوضاا،اوفياحالةاقبولاالعذرامنامدرساالمادةاإجراءااخاللاثالثةاأيامامناتاريخازوالاالعذر

ا.اللطالب

أنايقدماماايثبتاعذرهالعميداكليتهاااالنهائياالمعلناعنهابعذر،اعليهناامتحاكلامنايتغيباعناالاا-2

الكليةا يبلغاعميدا العذرا قبولا العذر،اوفياحالا النهائيةاأوازوالا انتهاءاالمتحاناتا خاللاأسبوعامنا

جراءاامتحانامعوضاللطالبافيامدةادةاإقرارهابقبولاالعذرالدائرةاالقبولاوالتسجيل،اولمدرساالما

،اشريطةاالياالفصلاالذيالمايتقدمافيهاالطالباالالمتحانمنابدايةاالفصلاالذيايااأقصاهااثالثةااأسابيع

ا.فياذلكاالفصلاأنايكونامسجالًا



أياا:ااأولًااا(ااي فيا النهائيةا عالمتها مراجعةا يطلبا أنا للطالبا خااةيجوزا )مادةا أقصاهاا مدةا (اا30اللا

ا:اامناتاريخاإعالناالنتائجا،اإذااكاناثالثونايوًما

ا.افياالمادةاالمطلوبامراجعةاعالمتهافيهااراسبًاا-1

اللفصلابسببامعدلهاالتراكمي.اامعرًضاا-2

اا،اوللعميدافياهاتيناالحالتيناأنايقومابالتحققامناعدماوجوداخطأاماديافياجمعاالعالماتاأوانقلها

العميداأوامنااا:ااشخاصاهمومناعدماوجوداأسئلةاغيرامصححة،اوذلكاعناطريقالجنةامناثالثةاأ

ايساالقسما،اومدرساالمادةااأواأحدامدرسيها.ارئينيبه،او

ا

يجوزاللطالباأنايتقدمابطلباللعميدالمراجعةاجمعاعالمتهاالنهائيةاونقلامفرداتهاا،اوللعميداااا:اااثانيًا

،وتصحيحادةابالتحققامناعدماوجوداخطأاماديفياهذهاالحالةاأنايقوماهواورئيسالقسماومدرساالما

ا.مناتاريخاإعالناالنتائجايوًماا(ا30الخطأاإناوجداوذلكاخالل)

ا

 

ا.اعالماتهاعالمةامناةقدرةاخمسةادنانيراعناكلاطلبايتقدمابهالمراجعةاأياايدفعاالطالبارسًماا:ااثالثًا

ا

ا.(ا%ا50الحدااألدنىالعالمةاالنجاحافياالمادةاهوا)اا-1ا(اك

أياااافياحالةاا-2 الطالبامنا لهامالحظةااااةنسحابا ،اتسجلا المادة،اولااا(اامنسحب)مادةاماا تلكا إزاءا

اتؤثراالمادةاالمنسحبةاعلىاالعبءاالتدريسياالفصلياالمسجلاللطالب.ا

امتحانااالنهائيابعذرامقبول.ادةاالتيايتغيبافيهااالطالباعناالللماا(اغيرامكتمل)تسجلامالحظةاا-3

متحاناالا"اللمادةاالتياتغيبافيهااعناالغيرامكتميجباعلىاالطالباأنايعملاعلىإزالةاامالحظةا"اا-4

النهائيابعذرامقبولافيامدةاأقصاهااثالثةااأسابيعامناابدايةاالفصلاالذيايليهاأواالفصلاالذياينتظما

فعلىاالطالباأنايزيلامالحظةا"اغيرامكتمل"ااامااإذااكاناالفصلاالذيايليهافصاًلاصيفيًّافيهابالجامعة.اأ

أسبوعا أقصاهاا مدةا موفيا تحديدا وللعميدا ،ا التكميليانا لالمتحانا التقدما ألغراضا للطلبةا موحدا عدا

المذكورافياالمدةاالمقررةامتحانااإذاالمايتمكناالطالبامناتقديماال،ااأماااكتمالاالعالماتخاللافترةاا

ا.متحاناالنهائياتكوناصفًرافياالافإناعالمته

ا

 إزاءاكلامنها.اتخصصاللنسباالمئويةاللعالماتاالتقديراتاالمبينةا(الا

االتقديرااالنسبةاالمئويةاللعالمةا

اممتازاا%ا90-100

ااجيداجدًّاا%ا80-89

اجيدا%ا70-79

امقبولاا%ا60-69

اضعيفاا%ا50-59

اراسبا%ا50دونا

ا

ا

ا:اتخصصاللنسباالمئويةاللمعدلاالفصلياوالتراكمياالتقديراتاالمبينةاإزاءاكلامنهاا(ام

االتقديرااالمعدلاالتراكميا

اممتازاا%ا84-100

ااجيداجدًّاا%ا76-83.9

اجيدا%ا68-75.9

امقبولاا%ا60-67.9



ا

فياذلكاااالمواداالتيادرسهااالطالبانجاًحااأوارسوبًااايكونامعدلاالفصلاعبارةاعنامعدلاعالماتاا-1

االفصل.

جميعااا-2 عالماتا معدلا عنا عبارةا التراكميا المعدلا أواااايكونا نجاًحاا الطالبا درسهاا التيا الموادا

مناااا(اا15ألحكاماالمادة)ااحتساباذلكاالمعدلاالذيايحسباوفقًاداخلاخطةاالطالباحتىاتاريخاارسوبًا

اهذهاالتعليمات.ا

احت-3 أييجريا الساعاتااااةسابا بعددا مادةا لكلا المئويةا النسبةا بضربا وذلكا السابقةا المعدلتا منا

المعدل فيا داخلةا مادةا لكلا الساعاتاااا،المعتمدةا عددا مجموعا علىا الناتجةا الضربا حواصلا وقسمةا

ا.االمعتمدة

وتجبراكلاعالمةادوناااا،فماافوقاا(اا%35فياحالةارسوباالطالباتثبتاعالمةاالرسوباإذااكانتا)اا-4

األغراضااحتساباعالمةاالمادة.ا(ا%35إلىا)ا(ا%35ال)

اتثبتاالقيمةااإلجماليةاللمعدلاالفصلياأواالتراكمياألقربامنزلةاعشرية.اا-5

يحصلافيهاااا(ااعدااالفصلاالصيفيلىالوحةاشرفاالجامعةافياأيافصلا)سماالطالباعايوضعاااا-1اا(اان

ا(ا12لايقلاعبؤهاالدراسياعنا)تاذلكافياسجلهااألكاديمياشريطةاأوأكثر،اويثباا(اا%90علىامعدلا)

اساعةامعتمدةافياذلكاالفصل.

يحصلافيهاالطالباااا(ااعدااالفصلاالصيفي)سماالطالباعلىالوحةاشرفاالكليةافياأيافصلااااايوضع-2

اا(ا12لايقلاعبؤهاالدراسياعنا)ي،اشريطةاأويثبتافياسجلهااألكاديماا(اا%ا89.9-%84علىامعدل)

اساعةامعتمدةافياذلكاالفصل.ا

ا

ا

االوضعاتحتاالمراقبةاواإلنذاراوالفصل

ا(اا14المادةاا)

ا:ايوضعاالطالباتحتاالمراقبةافياحالتينا(اأا

ا.(ا%60ساعةاضمناخطتهاالدراسيةاومعدلهاالتراكمياأقلامنا)ا(ا90عندمااينهيابنجاحا)اا-1

ا.ا(ا%ا59.9-59عندماايحصلاعلىامعدلاتراكميابينا)اا-2

يافصلادراسياباستثناءاأولافيانهايةاأاا(اا%59ينذراالطالباإذاانقصامعدلهاالتراكمياعنا)اا(ااب

ا.افصلادراسياللطالبافياالجامعة

التياأدتاإلىاإنذارهافيامدةاأقصاهاافصالنادراسيانااااعلىاالطالباالذياأنذراأنايزيلااألسباباا(ااج

بعداالفصلاالذياأنذرافيهابسببانتائجه،اويجوزالمجلساالكليةابتنسيبامنامجلساالقسمامنحافرصةاا

ناإذااتبيناأناالطالبايمكناأنايزيلااإلنذارافياالفصولااإلضافيةاالمشاراياناآخرييفصليندراسااللطالب

اإليها.

يتمكنااإ(ااد لما الفقرتينا)ب،جذاا بموجبا إنذارها إلىا أدتا التيا األسبابا إزالةا منا هذهاااا(ااالطالبا منا

االمادةايفصلامناقسماالتخصص.ا

دراسيًّااا(ااهـ الصيفيافصاًلا الفصلا يعدا معـدلاااالا الذيايحصلاعلىا الطالبا أوافصــلا إنذارا ألغراضا

ا.ا(ا%59)اتراكمـياأقلامنا

ا.(ا%50علىامعدلاتراكمياأقلامنا)اايفصلاالطالبامناالكليةامباشرةاعندماايحصلا(او

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



اإعادةادراسةاالمواد

ا:اا(ا15المادةا)

راسب(ااأ نتيجةا علىا فيهاا يحصلا مادةا كلا دراسةا إعادةا للموادااا،للطالبا إجباريةا اإلعادةا وتكونا

لبادراسةامادةاأخرىامناافيجوزاللطااا،ختياريةااإلجباريةافياالخطة،اوأمااإذااكاناالرسوبافيامادةاا

اختياريةاافياالقسماحسباالخطةاواإلمكانياتاالمتوافرة.االمواداال

تاتلكاالمادةاافياحالةاإعادةاالطالبالدراسةامادةاماابسببارسوبهاأواألياسبباآخر،افإناساعااا(ااب

اتدخلافياحسابعدداالساعاتاالمطلوبةاللتخرجامرةاواحدة.

امادةانجحافيهاالغاياتارفعامعدلهاالتراكمي.ااةيجوزاللطالباإعادةادراسةاأيا(اج

ا.اوتدخلافياالمعدلاالتراكمياا،فياجميعاالحالتايتمارصداالعالمةااألعلىاللطالبا(اد

ا

االنسحاباواإلضافةامناالمواد

ا(اا16المادةا)

بااا(ااأ للطالبا الفصلاليسمحا بدايةا منا أسبوعا خاللا أخرىا موادا وإضافةا سجلهاا موادا منا نسحابا

مالحظةاا سجلها فيا لها تثبتا ولا الصيفي،ا الفصلا بدايةا منا أياما ثالثةا وخاللا الثانيا والفصلا األولا

انسحابامناالمادةاالتياسحبهااأوااستبدلهااخاللاالمدةاالمذكورة.لا

المااا-1(ااب مراعاةا )معا )جـ(اا11دةا البكالوريوساا(اا1بند)ااا(اافقرةا درجةا منحا تعليماتا يجوزاااا،منا

للطالباالنسحابامنادراسةامادةاأواأكثراخاللامدةاأقصاهاااألسبوعاالرابعاعشرامنابدايةاالفصلاا

ااألولاوالثانياونهايةااألسبوعاالسابعامنابدايةاالفصلاالصيفي.ا

علىاأنايتضمنااا،خاصاتعدهادائرةاالقبولاوالتسجيلانسحابافياهذهاالحالةاحسبانموذجااليتماااا-2

المادة مدرسا تنسيبا النموذجا األكاديمياا،اهذاا وموافقةاااا،والمرشدا ،ا والتسجيلا القبولا دائرةا ومديرا

اعميداالكليةاالمختص.

بالمواداااالفقرةايعتبراملتزًما*اإذاالماينسحباالطالباخاللاالمدةاالمذكورةافياالبندااألولامناهذهاااا-3

لها،اوفياكلااألحوالالايجوزانتيجةاهذااالنسحاباأنايقلاعدداالساعاتاالمسجلالهااعناالتياسج

يجوزوبموافقةاا مبررة،ا حالتا وفيا التعليمات،ا هذها وفقا بها المسموحا الدراسيا للعبءا األدنىا الحدا

اساعاتافقط.ا(ا9العميداأنايصلاالعبءاالدراسياللطالباإلىا)

يةابالنسحابامناجميعاالمواداالتياسجلهاالذلكاالفصل،ااوبعداايجوزاللطالباأنايتقدمالعميداالكلاا(ااج

،ااوعلىاالطالباأنايتقدمابمثلاهذااالطلباتعتبرادراستهافياذلكاالفصلامؤجلةااموافقةاالعميداعلىاذلك

ا.(ا17مناالمادة)ا(اقبلاموعداالمتحاناتاالنهائيةابأسبوعيناعلىااألقلامعامراعاةاالفقرة)د

مااااابًامنسحااإذااعدالطالباااا(ااد الفصلامؤجلةامعامراعاةا لذلكا تكونادراستها الفصلا مناجميعاموادا

ا.ا(ا17مناالمادةا)ا(اوردافياالفقرةا)د

ا

مناهذهاالمادةالايجوزاأناتزيدامدةاالتأجيلاعلىااا(اامعامراعاةامااوردافياالفقرة)هـ(ااأااا(اا17المادة)

اكانتامتصلةاأمامنفصلةاطيلةامدةادراسةاالطالبافياالجامعة.اأستةافصولادراسيةاسواءًا

وفيامدةاأقصاهاانهايةاالفصلاااا،للطالباأنايتقدمابطلبالتأجيلادراستهاقبلابدايةاالفصلاالدراسياا(ااب

بالموافقةاعلىاالتأجيلااأسباباتقتنعابهااالجهةاالمختصةاااالديه،اإذااتوافرتااالدراسياالذيايوداتأجيله

ا:ااوذلكاوفقًاالماايأتي

اعميداالكلية،اإذااكاناالتأجيلالمدةافصلادراسياواحد.اا-1

ا،اإذااكاناالتأجيلالمدةاتتجاوزاالفصلاالدراسياولاتزيداعلىاأربعةافصول.امجلساالكليةا-2

اجاوزاأربعةافصولاولاتزيداعلىاستةافصول.ا،اإذااكاناالتأجيلالمدةاتتمجلساالعمداءا-3

الطالبامسجاًلاأوامؤجالًاالدراسيااإذااانتهىاالفصلااا(ااج ،ايعتبراتسجيلهافيالذلكاالفصلاا،اولمايكنا

منقطعًاا تسجيلهلجامعةا إعادةا علىا الموافقةا العمداءا لمجلسا أنا إلا قهريًّااا،ا عذًراا قدما يقبلهااااإذاا

االمجلس.ا



لايجوزاتأجيلادراسةاالطالباالجديداأواالمنتقلامناجامعةاأخرىااإلابعدامضيافصلادراسياعلىاا(اد

ا.التحاقهابالجامعة

الموادالتياسجلهاافيافصلاااا(ااهـ إلغاءاتسجيلاجميعا تأديبيةاتتضمنا الطالباعقوبةا إذااأوقعتاعلىا

أكثر أوا المؤقتالمدةافصلا الفصلا أوا /االفصودراسيا الفصلا ،اوتحسباضمناالامؤجلة،افيعتبراهذاا

االحدااألعلىالمدةاالتأجيلالغاياتاتنفيذاالعقوبةاالتأديبيةافقط.

البكالوريوساا(ااو بهااللحصولاعلىادرجةا المسموحا للمدةا الحدااألعلىا التأجيلامنا اا،لاتحسبامدةا

اوهياسبعاسنوات.ا

ا(ااالتجسير)النتقالامناالجامعاتااألخرىاوكلياتاالمجتمعا

مناهذهاالتعليماتايسمحابانتقالاالطلبةاإلىاجامعةااا(اا17معامراعاةامااوردافياالمادة)اا(اا18المادة)

ا:ااجوداشواغرالهماحسباالشروطااآلتيةإربدااألهليةافياحالةاو

ا.ا(االصادرةامناوزارةاالتعليماالعاليحسباالتعليماتا)استيفاءاشروطاالقبولافياالجامعةا(اأ

مناجامعةاأواكليةاجامعيةاأوامعهداجامعياتعترفابهااجامعةاإربدااااكوناالطالبامنتقالًاأناياا-1اا(ااب

ااألهلية.ا

ربدااألهليةافيابرنامجاالتجسيراوفياابلاالطلبةاخريجواكلياتاالمجتمعاالتياتعترفابهااجامعةاإقيااا-2

،اشريطةاالحصولاعلىا(ااالمقررةامناقبلامجلساالتعليماالعالي)التخصصاتاالمناظرةالهاافياالجامعة

ا.االمعدلاالمقرامناقبلامجلساالتعليماالعالي

اساعةامعتمدةالحيناتخرجه.اا(ا66أنايكملابنجاحافياالجامعةاماالايقلاعنا)(اج

يكوناا(ااد مقبولًاأنا العامةا الثانويةا فيا سنةاااامعدلها األهليةا إربدا جامعةا فيا إليهاا المنتقلا الكليةا فيا

حصولهاعلىاالثانويةاالعامةاأواسنةاتسجيلهافياالجامعةاالتيايريداالنتقالامنها،اأواسنةاتسجيلهافيا

اجامعةاإربدااألهلية.ا

تحسباللطالباالمواداالتيانجحافيهاافياالجامعةاالمنقولامنهااإذااكانتاضمناخطتهاالدراسيةاااا(ااهـ

ا:ارةافياجامعةاإربدااألهليةاكماايأتياقرالم

ا

مناساعاتاالخطةاالدراسيةاالمعتمدةافياالجامعةاللطلبةاالمنقولينامناااا(ا%50لاتزيداعنا) -1

 .جامعاتاأخرى

تزيداعنا) -2 بنفسااا(اا%اا50لا يودونااللتحاقا الذينا الخريجينا للطلبةا المعتمدةا منالساعاتا

 التخصصاأوابتخصصاآخرابغضاالنظراعنافترةاالنقطاع.ا

3- ( عنا تزيدا الخطةاا(اا%50لا ساعاتا مناظًرامنا تجسيًراا المجسرينا للطلبةا ا واالدراسيةا ،ا

كحاا(اا30) الطلبةااساعةا أوا ا مناظر  غيرا تجسيًراا المجسرينا للطلبةا أقصىا ألالغيراادا سساامحققينا

ا.(افياامتحاناالشاملا(ا%اا68قلامنا)االحاصليناعلىامعدلاأ)التجسيرا

التراكمياااأنادرسهاافياجامعةاأخرىاضمنامعدلهالاتحتسباعالماتاالمواداالتياسبقاللطالباااا(ااو

افياجامعةاإربدااألهلية.ا

تشكلالجنةاقبولاانتقالاالطلبةامناعميداالكليةاورئيساالقسماالمنتقلاإليهاالطالباومديرادائرةاااا(ااز

للنظرافياطلباتاانتقالاالطلبةاإلىاجامعةاإربدااألهليةامناالجامعاتااألخرى،احسباا،القبولاوالتسجيل

النافذة فياااا،الشروطا الطالبا درسهاا التيا المعتمدةا الساعاتا اللجنةباحتسابا كليةااوتقوما أوا جامعتها

ينوياا الذيا القسما فيا سيتبعهاا التيا األهليةا إربدا جامعةا فيا الدراسيةا الخطةا ضوءا فيا المجتمعا

االتخصصافيه،ابعداأخذارأياالقسماالمختصاعناطريقالجنةاالمعادلة.

الفقرة)داا(ااح فيا الواردا الشرطا فيها توافرا إذاا األولىا السنةا فيا الطالبا يقبلا أنا وفياهذهاااا،(اايجوزا

بحساباالمواداالتيادرسهااالطالبافياالجامعةاالمنتقلاااا(ااتقومااللجنةاالمذكورةافياالفقرةا)زالحالةاا

افياتلكاالجامعة.اعدلهافياالمادةاالتيادرسهااناجًحامنها،اإذااكانام

اويصدراقراراالقبولامنالجنةاالنتقال.اا،يتماتقديماطلباتاالنتقالاإلىادائرةاالقبولاوالتسجيلاا(اط

اتخصصاإلىاآخراداخلاالجامعةالنتقالامنا

ا



تخصصاآخراااإلىااتخصصافياالكليةاإلىاقسماأواامنايجوزاانتقالاالطالبامناقسماأوا(اأاا(ا19المادة)

الجامعة فيا دراستها أخرىاولمرةاواحدةاخاللا إلىا كليةا نفسها،اومنا الكليةا لهامقعداااا،فيا توافرا إذاا

ا:ااحداالشروطااآلتيةأاهوانطبقاعلياا،شاغرافياالكليةاالتيايرغباالنتقالاإليها

أنايكونامعدلهاافياالثانويةااالعامةاقداقبلافياالكليةاالتيايرغبافياالنتقالاإليهااسنةاحصولهااااا-1

اعلىاالثانويةاالعامةا،اأوافياالسنةاالتيايرغبافياالنتقالافيها.

معدلاااا-2 منا أقلا إليهاا النتقالا فيا يرغبا التيا الكليةا فيا القبولا معدلا يكونا الكليةاأنا فيا القبولا

االمنتقلامنهاافياالسنةاالتياالتحقافيهاابتلكاالكلية.

معاااا-3 دراسيا عاما كلا منا الثانيا أوا األولا الدراسيا الفصلا منا األولا األسبوعا خاللا النتقالا يتما

 .ا(ا19مراعاةاالفقراتاأ،ب،جـامناالمادةا)

ادةايختارهاامناالمواداالتيااعنداانتقالاالطالباإلىاتخصصاآخرايحقالهاأنايطلبااحتساباأيةاماا(ااب

سمافياالتخصصادرسهاافياالتخصصاالمنتقلامنه،ااشريطةاأناتكوناالمادةاتحملانفساالرقماوالا

للطالب،اويكونااحتساباومعادلةا التراكميا المعدلا الموادافيا أوا المادةا تلكا الجديد،اوتدخلاعالماتا

اها.مهمااكانتانتائجاإلجباريةافياالتخصصاالجديداملزًماالمواداا

ايعاملاالطالباالمنتقلاإلىاالكليةامعاملةاالطالباالجديد،اوذلكالغاياتااإلنذاراوالفصلامناالكلية.ا(اج

ا

*اتقدماطلباتاالنتقالاإلىادائرةاالقبولاوالتسجيلافيااألسبوعاالثانياعشرامناكلافصلادراسياااا(ااد

أكاديميًّافقط، المفصولينا وللطلبةا النتاا،ا إعالنا يليا الذيا األسبوعا ففيا النهائيةا علىاا،ااقطائجا وذلكا

االنماذجاالمقررةالهذااالغرض.

نافصلاأواتحولامنه،اوفياحالاانقطاعااإلايجوزاللطالباالقبولاأواالنتقالاإلىاتخصصاسبقاو(ااهـ

فيجوزاللطالباالتقدمابطلباإعادةاااا،(ااالطالباعناالجامعةاأكثرامناالمدةاالمحددةاللتأجيلا)ستةافصول

للجامعة نفاا،انتظاما فيا الدراسةا التخصصوإكمالا بذلك،ا،اشريطةااسا المختصةا للعمادةا بطلبا لتقدما

،اوفياافصولاا(اا6)دةاالقانونيةاللتأجيلاا،اعلىاأناتحسمافترةاالنقطاعامناالموموافقةامجلساالعمداء

مناا تحسما القانونيةا المدةا تجاوزا األحالا الجامعةااالحدا فيا بالنتظاما للطالبا بها المسموحا اا7)اقصىا

ا.(اسنوات

مناهذهاالتعليماتاهياالتيااا(اا18مناالمادةا)ااا(االجنةاانتقالاالطلبةاالمنصوصاعليهاافياالفقرةا)زااا(ااو

اتبتافياطلباتاانتقالاالطلبة.

لمنتقلاإليهااعنداانتقالاالطالبامناقسماإلىاآخراداخلاالجامعةاتطبقاعليهاالخطةاالدراسيةاللقسماااا(ااز

اسنةاقبولهابالجامعة.ا

ا

امتطلباتاالحصولاعلىادرجةاالبكالوريوسا

ا:ااطلبةابعداإتماماالمتطلباتااآلتيةتمنحادرجةاالبكالوريوساللاا(ا20المادة)

ا.االنجاحافياجميعاالمواداالمطلوبةاللتخرجافياالخطةاالدراسيةا-1ا(اأ

ا.ا(ا%60الحصولاعلىامعدلاتراكميافياهذهاالموادالايقلاعنا)ا-2

وردافياالمادةاقضاءاالمدةاالمطلوبةاللحصولاعلىاالدرجةاوعدماتجاوزاالمدةاالقصوى،احسبمااااا(ااب

ا.(ا11)

قضاءاسنتينافياالجامعةابالنسبةاللطالباالمنتقلاعلىاأنايكونامناضمنهااالفصالنااألخيراناااا(ااج

اساعةامعتمدةافياجامعةاإربدااألهلية.اا(ا66وعلىاأنايكوناقداأتمادراسةاماالايقلاعنا)ا،منادراسته

وفقًاالتقداا(ااد الجامعيةا الكفاءةا لمتحانا وزارةاااما /ا العاليا التعليما مجلسا تصدراعنا التيا للتعليماتا

االتعليماالعالياوالبحثاالعلمي.

ا

اأحكاماعامة

ويكوناحفلاالتخرجامرةاااا،تمنحاوثائقاالتخرجاعندااستحقاقهاافيانهايةاكلافصلاا(ااأاا(اا21المادةا)

امجلساالعمداءاخالفاذلك.اواحدةافياالعامافيانهايةاالفصلاالثانياماالمايرَا



أخرىاالاا(ااب جامعةا فيا فصولا أوا فصلا دراسةا األهليةا إربدا جامعةا فيا المسجلا للطالبا يجوزا ا

ورغبابالرجوعاا،ألغراضااحتسابهااضمناالخطةاالدراسيةاإلاإذااتركاالطالباالجامعةالفصلاأواأكثر

ا:ااروطااآلتيةوالحتفاظابسجلهاالسابقاوحسباالش

ا.ابهاامناقبلاجامعةاإربدااألهليةاأناتكوناالجامعةامعترفًااا-1

افأكثر.اا(اا%60أنايكونامعدلهاالتراكمياعنداتركاالجامعةا)ا-2

ساعةااا(ا30لايزيداعدداالساعاتاالمعتمدةاالتياتحتسباللطالبامناالجامعةااألخرىاعلىا)أا-3

امناهذهاالتعليمات.ا(ا18مناالمادةا)ا(امعتمدةامعامراعاةانصاالفقرة)هـ

بشرطاأناتكونامماثلةاللموادافيااا،فأكثرا(ا%60صلافيهااالطالباعلىاعالمةا)تحتسباكلامادةاحا-4

اخطتهاالدراسية.ا

مناااا(اا17أثناءاهذهاالفترةامعامراعاةانصاالمادة)ااألايكوناالطالبامؤجاًلاأوامفصوًلافصاًلامؤقتًااا-5

اهذهاالتعليمات.

عميااا(ااج منا بتنسيبا أخرىا جامعةا فيا الصيفيا الفصلا دراسةا للطالبا المختصايجوزا الكليةا دا

ا.امناهذهاالعلمياتا(ا10مناالمادة)ا(اوبموافقةارئيساالجامعةامعامراعاةانصاالفقرة)ب

دراسييناااا(ااد الطالبافصلينا يقضيا أنا يجبا السابقةا الحالتا الصيفي)فياجميعا الفصلا ا(اباستثناءا

اعلىااألقلاقبلاتخرجهامناالجامعة.ا

للطالبااا(ااهـ إجباريةا لمادةا بديلةا مادةا إعطاءا اإلجباريةاعندا الموادا تعارضا فياحالا األولويةا تكونا

اآلتي الترتيبا تخرجهاحسبا تخصص)المتوقعا إجباريا كلية،ا إجباريا ،ا جامعةا باستثناءااا(ااإجباريا

امادةاالعلوماالعسكرية.ا

( اا(اا22المادةا المادةاغيراااا،إذااتوقفااحتمالاتخرجاطالباعلىامادةاواحدةاإجباريةاا(ااأا وكانتاهذها

الذياا الفصلا فيا أخرىسمطروحةا إجباريةا مادةا معا ومتعارضـةا مطروحةا كانتا فيه،أوا ا،ايتخرجا

افللعميدابعداتنسيـــبارئيـــساالقســماأنايوافقاعلىاأنا

القسمااامنلمادةااإلجباريةاالمستبدلةانفسهاأواتكونامناقسماااا،يدرسامادةاأخرىبديلةاعنهااومماثلةالها

اعلىاأنايعلمامديرادائرةاالقبولاوالتسجيلابذلك.ا،األقرب

بتنسيبامنارئيساالقسماأناااعلىامادةاواحدةااختيارية،افللعميدإذااتوقفااحتمالاتخرجاطالباااا(ااب

امادةايحددهااالقسم،اعلىاأنايعلمامديرادائرةاالقبولاوالتسجيلابذلك.ااةيوافقاعلىاأناتستبدلابأي

المادةااا(ااج هذها دراسةا منا يتمكنا ولما ،ا إجباريةا واحدةا مادةا علىا طالبا تخرجا احتمالا توقفا إذاا

األسبابااضطرارية،افلمجلساالكليةاأنايسمحالهابدراسةامادةاأخرىابديلةاعنها.

فيجوزالعميداالكليةابتنسيبامنامجلساالقسمااا،ريةاثالثامراتمادةاإجباااةاإذاارسباالطالبافياأياا(ااد

لايستفيدامنادراسةامادةابديلةاأخرىابموجبابنوداا،اعلىاأاستبدالهاابمادةاأخرىاألغراضاالتخرج

انفسها.ا(ا22المادة)

يجوزالمجلساالكلية،اوألسبابااضطراريةايقدرها،االموافقةاعلىاأنايدرساالطالبامادةابديلةااا(ااهـ

اثانية،اشريطةاأناتكونامماثلةاللمادةاالمستبدلةامناحيثامستواهااوعدداساعاتهااالمعتمدة.ا

اعلىاالطالباأنايحصلاعلىابراءةاذمةامناالجامعةالستكمالاإجراءاتاتخرجه.اا(او

للطالباااا(ااز الجامعةاتخصًصاالذياتخرجامناايجوزا آخر،اولاتدخلاعالماتاااالجامعةاأنايدرسافيا

المواداالتياحسبتافياالتخصصاالمقبولافيهاضمنااحتسابامعدلته،ويحسمافصلادراسياواحدامناا

لاتحسبالهاأكثرامناساعةامعتمدةاتحتسبالهاعلىاأاا(اا15الحدااألعلىالسنواتاالتخرجامقابلاكلا)ا

اساعةامعتمدة.اا(ا66)

فيامادةاأواأكثراعلىاالفصلاالمتوقعاتخرجهافيه،اوتقدمااا(ااغيرامكتملا)إذااحصلاالطالباعلىاااا(ااح

يليه،افيعداالطالباخريًجافياالفاا(االمتحان)غيرامكتمل اكتملتافيهااااصلاالذيا فيانهايةاالفصلاالذيا

عالماته أوا نصااا،عالمتها مراعاةا معا الفصلا ذلكا نهايةا فيا استحقاقهاا تاريخا الشهادةا اوتحملا

ا.ا(20المادة)

ولمايتمكنامناالتخرج،ااا،إذاااستنفذاالطالباالمدةاالمسموحابهااللحصولاعلىادرجةاالبكالوريوس(ااط

علىاتنسيبامناااوذلكابموافقةامجلساالعمداءابناءًا،ا(ايعطىافرصةادراسةاعامادراسياواحدا)استثناء



من يتمكنا لما حالا وفيا المعني،ا الكليةا استثناًءااااعميدا الطالبا يعطىا ،ا بموافقةاااا،آخرالتخرجا وذلكا

ا.اكاديمياللطالبلعميداالمعنيابعدادراسةاالسجلااألوبتنسيبامنااا،مجلساالعمداء

طالعهاعلىاالنشراتاالصادرةااالتعليماتاأواالايجوزاألياطالباأنايحتجابعدماعلمهابهذه(اا23المادة)

ا.اناتهاافيماايتعلقابهذهاالتعليماتعناالجامعةاأواعلىامااينشراعلىالوحةاإعال

رئيساالجامعةاوعمداءاالكلياتاومديرادائرةاالقبولاوالتسجيلامكلفونابتنفيذاأحكاماهذهاااا(اا24المادةا)

االتعليمات.

ليمات،اولمايردافيهاايبتامجلساالعمداءافياالحالتاالتياتنشأاعناتطبيقاهذهاالتعاااا(اا25المادةا)
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افياجامعةاإربدااألهليةااتعليماتامنحادرجةاالدراساتاالعلياا:اتاسعًا

 

 .ا2018لسنةاا(اا18إلىاقانوناالجامعاتااألردنيةارقما)ااصادرةااستناًدا

 

ربدااألهلية،اوايعملابهاااتسمىاهذهاالتعليماتاتعليماتامنحادرجةاالماجستيرافياجامعةاإا:اا(ا1المادةا)

 .ا2018/2019مناالفصلاالدراسيااألولاااعتباًرا

 

المخصصةالهااأدناه،اماالماااايكوناللكلماتااآلتية،احيثمااوردتافياالتعليمات،االمعانياا:اا(اا2المادةا)

 :اتدلاالقرينةاعلىاخالفاذلك

 

 جامعةاإربدااألهلية.ا:االجامعة

 رئيساجامعةاإربدااألهلية.ا:االرئيس

 .اعميداالبحثاالعلمياوالدراساتاالعلياا:االعميد

 إحدىاكلياتاالجامعة.اا:االكلية

 عمادةاالبحثاالعلمياوالدراساتاالعليا.اا:االعمادة

 مجلساالدراساتاالعليا.اا:االمجلس

 .القسمااألكاديمياالمختصا:االقسم

 طالب/اطالبةاالماجستير.اا:االطالب

 برنامجاالماجستيراا:االبرنامج

تطلباألغراضااإليفاءابالقاعدةاالمعرفيةااا(اا600أيةامادةامنامستوىاأقلامنا)ااا:ااالمادةاالستدراكية

 لوبةالبرنامجاالماجستير.المط

 

 الخططاالدراسيةااا

أحدهماابرسالةا،اوالثانيابامتحاناشاملادونااا:اايكونابرنامجاالماجستيرافيامسارينااا:اا(اا3المادةا)

ثالثًااوثالثيناساعةامعتمدةافيااألقلاااا(اا33لاعلىادرجةاالماجستيرا)رسالةا،اوتكونامتطلباتاالحصو

 :ااموزعةاكماايأتي

 :ا،اويشملابرسالةبرنامجاالماجستير/اا -1

يقلاعنا) (1) )اا(اا24دراسةامالا الموادامنامستوىا فمااااا(اا600أربعاوعشريناساعةامعتمدةامنا

مناهذهاااا(اا24النجاحابهاابموجباأحكاماالمادةا)الدراسيةاالمعتمدةافياالقسم،اواافوقا،اوفقاالخطة

 .اا(ا%75التعليماتاوبمعدلاتراكميالايقلاعنا)

 

 

أصيالًافياعالماالمعرفةا،اوالنجاحافياامتحانامناقشتها،اويخصصاااتقديمارسالةاتحوياإسهاًمااا(اا2)

 تسعاساعاتامعتمدة.اا(ا9لهاا)

 :اايشملوبرنامجاالماجستيرابامتحاناشاملادونارسالة،اا-ب

اواثالااا(اا33دراسةامالايقلاعنا) (1) فماااا(اا600ثيناساعةامعتمدةامناالموادامنامستوىا)اثالث 

ا القسمفوق،اوفقا فيا المعتمدةا الدراسيةا )لخطةا المادةا أحكاما بموجبا بهاا والنجاحا مناهذهااا(اا28،ا

 .اا(ا%75التعليماتاوبمعدلاتراكميالايقلاعنا)

 مناهذهاالتعليمات.ا(ا30-27اجتيازاامتحاناشاملاكمااهوامنصوصاعليهافياالموادا) (2)

 

 :امتطلباتااللغةا:ا(ا4دةا)الما

 اجتيازامتطلبااللغةاالمطلوبالاللتحاقابالبرنامجاوفقاقراراتامجلساالتعليماالعالي.ا-

 



إلىاتنسيبامنالجنةاالدراساتاالعلياافياالكليةابناءاعلىااايحددامجلساالعمداءااستناًدااااا:اا(اا5المادةا)

لتعليماتااا،توصيةامنالجنةاالدراساتاالعلياافياالقسماعدداالطلبةاالذينايقبلونافياكلابرنامج وفقاًا

الطالباا تؤهلا التيا البكالوريوسا تخصصاتا ويحددا العليا،ا الدراساتا لبرامجا العاما العتمادا ومعاييرا

 ج.اللقبولافياذلكاالبرنام

 

مناجامعةاإربدااا(اافياتخصصهالذياحصلاعلىادرجةاالبكالوريوسا)يعفىاالطالباااا-أاا:اا(اا6المادةا)

 األهليةامناالمواداالستدراكيةاإذااقبلافيابرنامجاماجستيرافياالتخصصانفسه.اا

)اا-ب علىا تزيدا لا استدراكية،ا موادا دراسةا للطالبا الدراسيةا الخطةا تشملا أنا ساعاتاااا(اا9يجوزا

العميد منا بقرارا لجنةاااا،معتمدةا منا وتوصيةا الكليةا فيا العلياا الدراساتا لجنةا منا تنسيبا علىا بناءا

 الدراساتاالعلياافياالقسم.ا

ـاا ولااجا بالبرنامج،ا التحاقها منا األولىا السنةا فيا الستدراكيةا الموادا دراسةا ينهيا أنا الطالبا علىا

السنةااألولىاإذاالماينهادراسةاالمواداالستدراكيةاايسمحاللطالبابتسجيلاموادامناخطتهاالدراسيةابعدا

 بنجاح.ا

اا-د درجةااا علىا للحصولا بهاا المسموحا المدةا منا األعلىا الحدا إلىا واحدا دراسيا فصلا يضافا

( المادةا فيا المحددةا )اا(اا7الماجستيرا لكلا التعليماتا هذها الطالبااا(اا9فيا يكلفا استدراكيةا ساعاتا

 بدراستها.ا

الطالبابنجاحافيامرحلةاالبكالوريوسامادةااستدراكية.اويجوزاللعميداأناالاتعداأيةامادةادرسهااااا-هـ

اإلنجليزية اللغةا وموادا الستدراكيةا الموادا منا الطالبا فيايعفيا العلياا الدراساتا لجنةا منا ،بتنسيبا

إذااثبتااا،الكليةاوتوصيةامنالجنةاالدراساتاالعلياافياالقسماخاللاالفصلااألولامناقبولهابالبرنامج

 ساموادامكافئةاللمواداالمكلفابدراستها.بأنهادر

فيامواداالبرنامجاالتأهيلياللغةااإلنجليزيةاإذاااجتازابنجاحامتطلبااللغةاالواردااايعداالطالباناجًحاااا-و

 أثناءاتسجيلهالمواداهذااالبرنامج.اا(ا4فياالمادةا)

وله،اوترصداالرسوماايجوزاللطالباسحباالمادةاالستدراكيةاالمعفىامنهااخاللاالفصلااألولامناقباا-ز

 الدراسيةالتلكاالمادة.ا

 مدةاالدراسةاواالعبءاالدراسيااا

يكوناالحدااألعلىاللحصولاعلىااا(اا6مناالمادةا)اا(اامعامراعاةامااوردافياالفقرةا)داا-أاا:اا(اا7المادة)

الحدااألدنىالايقلاعناامناانتظاماالطالبافياالدراسة،اواافصولادراسيةابدًءاااستةدرجةاالماجستيراا

 ثالثةافصول.ا

بناًءاعلىاا -2 دراسيينا فصلينا األعلىا الحدا تمديدا استثنائيةاومسوغة،ا فياحالتا للعميدا يجوزا

مناا وطلبا القسما فيا العلياا الدراساتا لجنةا منا وتوصيةا الكليةا فيا العلياا الدراساتا لجنةا تنسيبا

 الطالب.ا

فصل/اااا-جا يدخلا ولا التأجيلا درجةاافصولا علىا للحصولا األعلىا الحدا ضمنا الصيفيا الفصلا

 الماجستير.ا

 

( )اا-أ:اا(اا8المادةا الواحدا الفصلا فيا الدراسيا للعبءا األدنىا الحداااا(اا6الحد ا وا معتمدة،ا ساعاتا ستا

المواداالستدراكية،اوايجوزافياحالتاا(اا12األعلىا) بماافيهاا غةااااااثنتااعشرةاساعةامعتمدة،ا مسو 

 ستاساعاتامعتمدة.اا(ا6رئيساالقسماالمعني،اأنايقلاالعبءاالدراسياعنا)وبموافقةامرشداالطالباو

غراضاالبحثاالعلميااوالتدريب،اايجوزاللجامعةاأناتطرحاموادادراسيةافياالفصلاالصيفياأل -2

 ستاساعاتامعتمدة.اا(اا6التخريج،اعلىاألايتجاوزاالعبءاالدراسياللطالبا)و

 قبولاالطلبةاا

 :ا(ا9المادةا)

 تقدماطلباتااللتحاقابالدراساتاالعليااإلىادائرةاالقبولاوالتسجيلاعلىانموذجاخاصابذلك.اا-أ



مستوفيًاياا-ب يكونا أنا المتقدما فيا ذاتاااشترطا العاليا التعليما مجلسا قراراتا وفقا القبولا لشروطا

 .العالقة

( المتقداا-أاا:اا(اا10المادةا الطلبةا بينا المفاضلةا تنافسيًّاتتما الماجستيرا برنامجا فيا تسلسلاااامينا وفقا

 معَدلتهماالتراكميةافيادرجةاالبكالوريوس.ا

ااا-باااااااا الدراساتا لجنةا القسم،اوتوصيةامنا باقتراحامنامجلسا العمداءا لمجلسا فيايجوزا لعلياا

مجلس منا وتنسيبا العلياالكلية،ا أاا،الدراساتا أسسا تنافسيااإضافةا امتحانا كإجراءا للمفاضلة،ا خرىا

 .اا(ا%30للطلبةاالمتقدمين،اشرطاأنالاتزيدانسبتهاافياالمفاضلةاعلىا)

نةاالدراساتاالعلياايجوزالمجلساالعمداءاباقتراحامنالجنةاالدراساتاالعلياافيااالقسماولجااا-جااااااا

ناالخطةاافياالكلية،او العليااأنايُضم  خاصةالاللتحاقاااسيةاشروًطاالدراتنسيبامنامجلساالدراساتا

 .موادامعينةامتحانابلغةامعينةا،اأوادراسةاااببرنامجاالماجستيراكاجتياز

،اتحسبانسبةامعَدلهااظهرامعد لهارقًماجامعةاأخرى،اوااعلىاتقديرامنااإذااكاناالطالباحاصالًااا-داااااا

األ إربدا فياجامعةا يناظرها وبماا رقًماهلية،ا معدلها يظهرا لما فيااااإذاا تقديرها متوسطاعالمةا لها يحسبا

 .اجامعةاإربدااألهلية

 

بقراراااا(اايقبلاالطلبةافيابرامجاالدراساتاالعلياامعاتحديداالمسارا)رسالةاأواشاملاا-أاا:اا(اا11المادةا)

القبولااطالب،اومدير،اويبلغاالقراراإلىاالابالجنةاالدراساتاالعلياافياالقسممناالعميد،ابناًءاعلىاتنسي

 .الكليةم،اوالقسوالتسجيل،او

 لايقبلاالطالباالمفصولامنابرنامجافياجامعةاأخرىاإذااكانافصلهاألسباباسلوكية.اا-ب

 انتقالاالطلبة

يجوزاأناينتقلاالطالبامنابرنامجاماجستيراإلىابرنامجاماجستيراآخرافياالجامعةاااا-أاا:اا(اا12المادةا)

،اوتنسيبالجنةااالعلياافياالكليةاالمنتقلاإليهااابقرارامناالعميد،اابناًءاعلىاتوصيةامنالجنةاالدراسات

في العلياا منهاااالدراساتا المنتقلا يرغالكليةا الذيا البرنامجا فيا القبولا شروطا استوفىا إذاا فياا،ا با

والنتقالاا الشواغر،ا وتوافرا والتخصصا المعَدل،ا حيثا منا الدراساتااإليه،ا لجنةا منا بتنسيبا يجوزا

خمساعشرةاساعةامعتمدةامناالمواداالتيادرسهاااا(اا15العلياافياالكليةااحتساباماالايزيداعلىا)

خطةاا فيا المطلوبةا الموادا منا تكونا أنا شريطةا إليه،ا المنتقلا البرنامجا فيا الدراسيةا خطتها ضمنا

ال ومحتواهاالتخصصا بأرقامهاا تتشابها وأنا إليه،ا النتقالا الطالبا يرغبا المواداذيا جميعا وتدخلا ،ا

ئيساالقسماالمنتقلامنهاالطالب،اايبلغاراكمياالجديدا،اوقافيامعَدلهاالترالمحتسبةامناالبرنامجاالساب

تطبقاعلىاالطالباالخطةاالدراسيةاللبرنامجاالمنتقلاإليهاا،اوبذلكااديرادائرةاالقبولاوالتسجيلاخط يًّامو

 سنةاانتقاله.اا

يجوزاأناينتقلاالطالبامنابرنامجاماجستيرافياجامعةاأخرىاإلىابرنامجاماجستيرافياالجامعة،ااا-ب

،االذيايرغبافياالنتقالاإليهااعلىاتوصيةامنالجنةاالدراساتاالعلياافياالقسمااالعميد،ابناءًااابقرارامن

منو الكليةااتنسيبا فيا العلياا الدراساتا برنامجاالجنةا فيا القبولا شروطا فيها تتوافرا أنا شريطةا ،ا

واالماج التخصصا وا المعَدلا حيثا منا إليه،ا النتقالا فيا يرغبا الذيا الشاغر.ااستيرا هذهااوتوافرا فيا

لحالةاللجنةاالدراساتاالعلياافياالقسماأناتعادلالهابعضاالمواداالتيادرسهاابماايناظرهاامنامستوىااا

ال الماجستيرا برنامجا أل اموادا علىا دراستها،ا منا تعفيها أوا ،ا فيها )اامسَجلا اإلعفاءا تسعااا(اا9يتجاوزا

 .كميساعاتامعتمدةا،اولاتدخلاعالمةاالمواداالمعادلةاأواالمعفاةاضمناالمعَدلاالترا

 

ساعاتااا(اا9يجوزامعادلةاموادادرسهااالطالبافيابرامجادبلوماالدراساتاالعلياابماالايزيداعلىا)اا–جاا

اأواا معتمدة،اشريطةاأناتكوناالمواداالمعادلةامنامستوىاالماجستير،اوأنالاتكونامنادبلومامهني 

،اوأنايكوناالدبلومامناإحدىاالجامعاتااألردنية  .اتأهيلي 

ا

ا

 



 :اا(ا13المادةا)

لاتحتسبالطالباالدراساتاالعليااأيةامادةاكاناقدادرسها،اأوادرساماايعادلها،اواحصلابموجباااا-ا

 ذلكاعلىاشهادةاأوادرجةاعلميةاأخرىامشابهة.ا

 

،اانةاالدراساتاالعلياافياالقسمايجوزاللطالبابقرارامناالعميداوبناًءاعلىاتوصيةالجا-أاااا:ا(ا14المادةا)

العلياافياالكليةاأنايحولامنامساراالمتحاناالشاملاإلىامساراالرسالةاأوااتنسيبالجنةاالدراساتااو

 العكسامرةاواحدةافقط،اشريطةاتوافراالشاغر.

العميدااا-ب منا بقرارا الرسالةا إلىامسارا الشاملا مسارا منا التحويلا للطالبا تنسباااابناءًااا،يجوزا علىا

ساتاالعلياافياالقسم،افياضوءاالمعدلالجنةاالدراساتاالعلياافياالكليةاالمستنداإلىاتوصيةالجنةاالدرا

 :ااوذلكابعداتحقيقاالشروطااآلتيةا(امساراالشامل)التراكمياللطالبافياخطتهاالدراسيةا

)اا-1 عنا يقلا لا ماا الدراسيةاااا(اا18اجتيازا خطتها منا بنجاحا معتمدةا الشامل)ساعةا ولا(اامسارا ،ا

 تحتسباالمواداالستدراكيةالهذااالغرض.ا

 .ا(ا%75عنا)ا(امساراالشامل)اكميافياخطتهاالدراسيةالايقلامعدلهاالترأا-2

 .وجوداموافقةاخطيةاملزمةامنامشرفامقترحالإلشرافاشرطاأنايسمحاعبؤهااإلشرافيابذلكا-3

الخطةااا-ج ضمنا كانتا إذاا آخرا إلىا مسارا منا المحولا الطالبا درسهاا التيا الموادا جميعا تحسبا

 الدراسيةاللمساراالمحولاإليه.

 

 المواظبةاوالتأجيلاوالنسحاب.ا

( والمناقشاتاا-أاا:اا(اا15المادةا المحاضراتا فياحضورا الطلبةا لجميعا المواظبةا يسمحااا،تشترطا ولا

 مناالساعاتاالمقررةالكلامادة.ا(ا%15للطالبابالتغيباأكثرامنا)

)اا-باا منا أكثرا الطالباعنا أواااا(اا%15إذااغابا دوناعذرامرضيا ماا لمادةا المقررةا الساعاتا منا

 .ا(ا%50فياتلكاالمادة،اويعطىاعالمةاالحدااألدنىا)اعداراسبًاقهريايقبلهامدرساالمادةايا

)اا-جا منا أكثرا عنا الطالبا غابا عنااا(اا%15إذاا يتجاوزا لا وبماا ما،ا لمادةا المقررةا الساعاتا منا

يقبل(اا30%) قهريا أوا مرضيا بعذرا الغيابا هذاا وكانا فياا،ا بالستمرارا للطالبا يسمحا المدرسا ها

 مناتلكاالمادة.ااالطالبامنسحبًاالمادة،اوفياحالاتجاوزاهذهاالنسبةايعدا

يشترطافياالعذراالمرضياالمقبولاأنايكونابشهادةامصادقاعليهاامناالمرجعاالطبياالمعتمدااا-دااا

الم مدرسا إلىا المطلوبا الطبيا التقريرا يقدما أنا الطالبا وعلىا الجامعة،ا مناالدىا أسبوعا خاللا ادةا

 تاريخازوالاالعذر.ا

لالهاافيافصلاما،ابمقتضىاالفقرة)جااإذااُعد االطالبامنسحبًااا-هـاا منااا(اامناجميعاالمواداالتياسج 

هذهاالمادة،اتكونادراستهالذلكاالفصلامؤجلة،اويثبتاذلكافياسجل هااألكاديمي،اويدخلاهذااالتأجيلاا

 مناهذهاالتعليمات.ا(اأ-16)اضمنامدةاالتأجيلاالمنصوصاعليهاافياالمادة

فياحالاالموافقةاتثبتافياسجلاانسحابامناالجامعةاإلىاالعميد،اويجوزاللطالباأنايتقدمابطلباااا-وا

 الطالبامالحظةا"منسحب"،اويبل غارئيساالقسماومدرسواالمواداومديراالقبولاوالتسجيلابذلك.

ميداومديرا،اويبل غاالع(ااو)جاا(ااو)باا(اامدرساالمادةامسؤولاعناتطبيقامااوردافياالفقراتا)أاا-زا

 بذلك.االقبولاوالتسجيلاخط يًّا

 

 :اا(ا16المادة)

يجوزاللطالباأنايؤجلادراستهالمدةالاتزيدافيامجموعهااعلىافصلينادراسيينامتصليناأوا -1

علىاطلبامناالطالباااابقرارامناالعميدابناءًااا،منفصليناطوالامدةادراستهافياالبرنامجاالذياقبلافيها

علىاأنايتماذلكاخاللااألسابيعاالثمانيةااألولىامناالفصلااا،وتنسيبالجنةاالدراساتاالعلياافياالقسم

ولاا القسم،ا ورئيسا والتسجيلا القبولا مديرا إلىا القرارا ويبلغا فيه،ا دراستها تأجيلا فيا يرغبا الذيا

 ة.تحسبامدةاالتأجيلافياهذهاالحالةامناالحدااألعلىالسنواتاالدراس



لاتؤجلاالدراسةاللطالباإلابعدامضيافصلادراسياواحداعلىادراستهافياالجامعة،اوينطبقاااا-بااا

 ذلكاعلىاالطالباالذياينتقلامنابرنامجاإلىاآخر.

تقدماااا-جا إذاا إضافيينا دراسيينا لفصلينا الطالبا دراسةا تأجيلا الموافقةاعلىا العمداءا لمجلسا يجوزا

 ءالهذااالتأجيل.الطالبابأسبابايقتنعابهاامجلساالعمدا

 لايجوزااحتساباأيةامادةادرسهااالطالباخاللافترةاالتأجيل.ا-د

ا

ا

 

 :اا(ا17المادةا)

يسمحاللطالبابالنسحابامناالمواداالتياسجلافيها،اوإضافةامواداجديدةاخاللااألسبوعااألولامناااا-أ

التياا الموادا تثبتا أنا دونا الجامعي،ا التقويما وذلكاحسبا الدراسي،ا سجل هاالفصلا فيا منهاا انسحبا

 األكاديمي.ا

األقلااا-با بأسبوعينعلىا النهائيةا المتحاناتا بدءا قبلا أكثرا أوا مادةا منا بالنسحابا للطالبا اا،ايسمحا

بموافقةارئيساالقسمااألكاديمياالذيايتبعاإليهاالطالب،اويبلغاالعميداومديراالقبولاوالتسجيلاومدرساا

 المادةابذلك،اوتثبتافياسجلهامالحظةا"امنسحب".ا

لايجوزاللطالباالنسحابامناالمتحاناالشاملابعداااا،علىاالرغماممااوردافياالفقرةا"ب"اأعالهاا-ج

 بدءاالمتحاناتاالنهائية.ا

 جلسةامناجلساتاالمتحان.اةناللطالبافياحالاتقدمهاأليمتحاناونتيجتهاملزمييعداالا-د

اا،االدراساتاالعلياافياالقسماوالكليةااتاحاناالشاملالعذراقهرياتقبلهالجنإذاالمايتقدماالطالبالالمتاا-هـــ

عليهاالتقدمالها،ومناالمتحانااعقداالمتحان،ايعداالطالبامنسحبًاويقرهاالعميداخاللاأسبوعامناتاريخاا

 فياالدوراتاالقادمة.ا

 

 فقدانامقعداالدراسةاوالفصلااا:االنقطاعاعناالدراسة

 

 :ايفقداالطالبامقعدهافياالدراسةافيابرنامجاالماجستيراالملحقابهافياالحالتااآلتيةا:ا(ا18المادةا)

 مناجميعاالمواداالتياسَجلافيهاافياالفصلااألولامنادراسته.ااإذااانسحباأواعد امنسحبًا (1)

لالفصلاما،اولمايؤجلاذلكاالفصلاوفقاالمادةا) (2)  .ا(اأ-16إذاالمايسج 

 .ا(اأ-16إذاالمايسجلالفصلاماابعدااستنفادهامدةاالتأجيلاالمنصوصاعليهاافياالمادةا)اا(ا)ج

 .اإذاارسباالطالبافياالبرنامجاالتأهيليا(ا)د

 

 :اا(ا19المادةا)

،اأوافقدامقعدهافياالدراسةاأنا(اا/و15يجوزاللطالباإذااانسحبامناالجامعةابموجباالمادةا) -1

افسهايحتفظابسجلهااألكاديمياكاماًل،بلافياتخصصهاالسابقانيتقدمابطلباجديداللعميداللقبول،اوإذااق

سنوات،اوفياحالةاقبولهايستكملاالطالبامتطلباتااا(اا3بشرطاألاتزيدامدةاانقطاعهاعناالدراسةاعنا)ا

مدةاا وتحسبا الدراسة،ا إلىا عودتها عندا بهاا المعمولا الخطةا وفقا الماجستيرا درجةا علىا حصولها

 األعلىالسنواتاالتخرج.ااالدراسةاالسابقةاوالتأجيلاضمناالحد

يجوزاأنايحتسباللطالباإذااانسحبامناالجامعةاأوافقدامقعدهافياالدراسةاوقبلافيابرنامجااا -2

علىاأناتكوناااا،ساعاتامعتمدةامناالمواداالتيادرسهاافياالبرنامجاالسابقاا(اا9آخراماالايزيداعلىا)

ناأربعاسنوات.اوتدخلاجميعاالايكوناقدامضىاعلىادراستهااأكثرامسيةاالجديدة،اوأمناخطتهاالدرا

ساعاتافأكثرامناالحداااا(اا9المواداالمحتسبةافيامعدلهاالتراكمي.اويحسمافصلادراسياواحدامقابلا)

 األعلىاللدراسة.اا

ا

ا



 الفصلامناالماجستيرا

 :اايفصلاالطالبامنابرنامجاالماجستيرافياالحالتااآلتيةاا:ا(ا20المادة)

باستثناءاالمواداالستدراكيةاأوااإلضافية،اأوامتطلباتاااثالثامراتإذاارسبافياأيامناالمواداا -1

 اللغةااإلنجليزية.ا

باستثناءا -2 بالبرنامجا التحاقها فترةا الدراسيةاطيلةا موادامختلفةامناخطتها فياثالثا إذاارسبا

 بالجامعة.اأولافصلاللتحاقه

 إذاارسبافياالمتحاناالشاملامرتين.اا-ج

 (ااج-24بمقتضىاالمادةا)ا(اإذاالمايتمكنامناإزالةاوضعا)تحتاالمراقبةا-د

 إذاارسبافيامناقشةاالرسالة.ا-هـ

إذاالمايتمابنجاحامتطلباتاالحصولاعلىاالماجستيراضمناالحدااألعلىامناالمدةاالزمنيةاالمحددةاااا-و

 .ا(ا7فياالمادةا)

اا:اا(اا21المادة) البرنامجاا إلىا العودةا الجامعةا فيا ماجستيرا برنامجا منا فصلا الذيا للطالبا يحقا لا

 نفسه.ا

 

 :ااالمتحانات

 :اتتكوناعالمةاالطالبافياالمادةاالواحدةامنا-أا:ا(ا22المادة)

ا-1 أواعالمتاا بحوثًا،ا أوا وتقاريرا األقل،ا علىا واحًداا اختباًراا وتشملا الفصل،ا أعمالا فيا ها

 مناالعالمةاالنهائية.اا(ا%60ويخصصاألعمالاالفصلا)عرًضالموضوع،اأوامااشابهاذلكامنانشاط،ا

 مناالعالمة.اا(ا%40يخصصالها)اعالمتهافياالمتحاناالنهائياوا-2

أعمالاالفصلالعذراطبياأواعذراقهريايقبلهامدرساالمادة،اعلىااإذااتغيباالطالباعناامتحانامناااا-3

امتحاناا عقدا ا المادةا مدرسا وعلىا العذرا انتهاءا تاريخا منا أياما ثالثةا بالعذراخاللا يتقدما أنا الطالبا

 تعويضياللطالبافيامدةالاتتجاوزاأسبوعينامناتاريخاقبولاالعذر.ا

الفصلتُااا-4 األعمالا وجميعا والبحوثا التقاريرا جميعا وتسجيلاارد ا تصحيحهاا بعدا الطالبا إلىا يةا

ويحتفظاااا،عالماتها،اأمااأوراقاالمتحاناتافيتمارد هااأوااطالعاالطلبةاعليهااباستثناءاالمتحاناالنهائي

 المدرسابجميعاأوراقاالمتحاناتاالتيالماترداللطلبةالمدةالاتقلاعنافصلادراسياواحد.

)أ -3 البندا فيا وردا مماا واا(اايستثنىا ا الموادا والمختبراتااالسابقا والبحوثا والحلقاتا الندواتا

الدراساتا التياتخصصالهااساعاتامعتمدة؛اوتقررالجنةا العمليةا الهندسيةاوالختباراتا والتصاميما

 .ا،وطرقاتقويمامستوىاتحصيلاالطالبافياكلامنهاحالعلياافياالقسمامتطلباتاالنجا

 

 :اا(ا23المادة)

فياذلكاالمتحان،اويحسبالهافياالعالمةاااا(اايوضعالها)صفرإذااتغيباالطالباعناالمتحاناالنهائياااا-أ

 النهائية.ا

النهائياا-ب المتحانا عنا لتغيبها بعذرا الطالبا تقدما بعدااا،إذاا الكليةا فيا العلياا الدراساتا لجنةا تقبلها

الستئناسابرأياالمدرس،ايبلغاعميداالكليةاقرارهابقبولاالعذراإلىادائرةاالقبولاوالتسجيلاومدرساا

 لاللطالباعالمةا"اغيرامكتمل".االمادةاليسج

إذااحصلاالطالباعلىاعالمةا"اغيرامكتمل"افيامادةاما،افعليهاأنايتقدمالالمتحاناالنهائيافياااا-ج

فيهاعلىا الذياحصلا للفصلا التاليا الفصلا بدايةا أسابيعامنا أربعةا أقصاهاا مدةا فيا المذكورةا المادةا

 لهذااالغرضاإذااسجلافيهاالطالب.اامكتمل"اويعتبراالفصلاالصيفيافصاًلادراسياعالمةا"اغير

مناهذهاالمادة،اااا(ااإذاالمايتمكناالطالبامناإزالةانتيجةا"اغيرامكتمل"اوفقامااوردافياالفقرةا)أاا-د

 فياالمتحاناالنهائي.اا(اترصدالهاعالمةا)صفر

 يستثنىاممااورداأعالهامواداالرسالةاحيثاتبقىاالنتيجةاغيرامكتملالحيناالنجاحافياالرسالة.ا-هـــ

 



أوااا(اا،اوترصداالنتيجةا)ناجح(اا%65الحدااألدنىاللنجاحافياالمواداالستدراكيةا)اا-أاا:اا(اا24المادةا)ا

)ااا(اا)راسب الماجستيرا برنامجا فياموادا للنجاحا األدنىا للطالبا(اا%70والحدا ،اوأدنىاعالمةاتسجلا

.) ) 50% 

 75% ( (.يوضعاالطالباتحتاالمراقبةاإذاانقصامعدلهاالتراكمياعناا-ب

علىاالطالباالذياوضعاتحتاالمراقبةاأنايزيلامفعولاذلكافيامدةاأقصاهاافصالنادراسيانابعدااا-ج

 الفصلاالذياوضعافيهاتحتاالمراقبة.ا

ًءاعلىاطلباخط يايجوزاالنظرافياتصويباالعالمةاالنهائيةاألياطالبافيامادةاماابناااا:اا(اا25المادة)

النتائج،اا إعالنا منا أسبوعانا أقصاهاا مدةا فيا العميدا إلىا المادةا مدرسا منا خطيةا بمبادرةا أوا منه،ا

خاللاا المجلسا بقرارا والتسجيلا القبولا دائرةا مديرا العميدا ويبلغا المجلس،ا علىا األمرا ويعرضا

 .اأسبوعينامناصدوره

 

 إعادةادراسةاالموادااا

 %75 ( (التياحصلافيهااعلىاعالمةاأقلامنايجوزاللطالباإعادةادراسةاالمادةا-أا:ا(ا26المادة)

فياااا-با فقطا األعلىا العالمةا وتحسبا واحدة،ا مرةا منا أكثرا الواحدةا المادةا دراسةا إعادةا يجوزا لا

 .االمعَدلاالتراكمي

التراكمي،ااهااإذاادرساالطالبامادةااختياريةابسببارسوبهافيامادةااختياريةاأخرى،اأوالرفعامعد لاا-ج

 تحسباعالمةاالمادةااألعلىافياالمعدلاالتراكمي.ا

 

 المتحاناالشاملا

األساسيةااا-أاا:اا(اا27المادة) المفاهيما استيعابا الطالباعلىا قدرةا قياسا إلىا الشاملا المتحانا يهدفا

والمعتمدة،االتيااكتسبهاافيادراسته،اوالربطابينهااوتوظيفهاافياحل االمشكالتاالتعليميةاوالتطبيقيةاا

 فيامجالاتخصصه.اويشملاذلكااإللماماالعامابالمنظومةاالمعرفيةافياموضوعاتخصصه.

 آخرافياالمواداالتيادرسهااالطالب.ااالشاملاليساامتحانًااالمتحانا-با

 

الموادااا-أاا:اا(اا28المادة) جميعا بنجاحا أنهىا قدا يكونا أنا بعدا إلَا الشاملا لالمتحانا الطالبا يسجلا لا

 .(ا%75 (سية،اوبمعد لاتراكميالايقلاعناالمقررةافياخطتهاالدرا

دراسي،اا-ب فصلا كلا فيا واحدةا مرةا الشاملا المتحانا لجنةاااايعقدا منا واقتراحا العميد،ا منا بقرارا

 .االدراساتاالعلياافياالقسم

المتحان،اوتكوناعالمةااا-جا إلىا فيهاا يتقدما مرةا فياكلا الشاملا المتحانا فيا الطالبا نتيجةا لا تسج 

 ،اوتثبتافياسجل هااألكاديميا"ناجح"اأوا"راسب".ا(ا%70النجاحافيها)ا

 

بحيثايشملاااا29) ( :المادة ،ا الشاملا المتحانا تنظيما القسمامسؤولةاعنا فيا العلياا الدراساتا لجنةا

 :اذلك

محوراا -1 كلا أهميةا حسبا العالماتا وتوزيعا الشامل،ا المتحانا يشملهاا التيا المحاورا تحديدا

 بالنسبةاللتخصصاالدقيق.ا

األسئلةاااختيارا -2 لوضعا المتحانا بموضوعا المتخصصينا منا التدريسا هيئةا وتصحيحااأعضاءا

أستاذامشاركاا،اإلجابات رتبةا تقلاعنا أكاديميةالا يحملونادرجاتا الطلبةاممنا مراعاةاإعطاءا ،امعا

 سريةً،اوقياماأكثرامناعضواهيئةاتدريسامتخصصابتصحيحاكلاسؤالامناأسئلةاالمتحان.ااأرقاًما

 عتين.يتكوناالمتحاناالشاملامناورقتيناعلىااألقل،اويخصصالكلاورقةاجلسةالاتقلاعناساا-ج

القسماا-د الطالبافياالمتحاناوفقاااايبلغارئيسا القبولاوالتسجيلابنتيجةا الكليةاومديرادائرةا وعميدا

 النماذجاالمخصصةالذلك.

 



إذاارسباالطالبافياالمتحاناالشاملايمكنهاالتقدمالهامرةاثانيةافقط،افياموعدايحددهاااا:اا(اا30المادة)

القسم،اشريطةاألايتجاوزانهايةاالفصلاالالحقاللفصلاالذياتقدمافيهالالمتحانااألول،اولايدخلاهذااا

 الفصلاضمناالحدااألعلىاللدراسة.ا

 

 :ااوفقاالجدولااآلتياتصنفاعالماتاالمادةالدرجةاالماجستيرا-أا:ا(ا31المادةا)

 التقديرا العالمة

 جيد %ا80أقلامناا-70

 اجيداجدًا %ا90أقلامنااا-80

 ممتازا 90- 100%

ا

ا

ا

يحدداتقديراالطالبالدرجةاالماجستيراعنداتخرجهابعدااحتساباالمعدلاالتراكميابالمواداالمطلوبةااا-ب

 :اافياخطتهاالدراسيةاوفقاالجدولااآلتي

 

 التقديرا المعدلاالتراكمياا

 جيدا  %80أقلامن75- 

 اجيداجدًا %ا88أقلامنااا-80

 ممتازا 88-100%

 

 

 :االتسجيلاللرسالة

 

 :اا(ا32المادة)

ثمانياعشرةاساعةامعتمدةااا(اا18لايسجلاالطالباللرسالةاإلابعدانجاحهافيادراسةاماالايقلاعنا)اا-أ

 .(ا%75ضمناخطتهاالدراسية،اعلىاألايقلامعدلهاالتراكمياعنا)

منابيناأعضاءاهيئةاااا(اايعيناللطالبامشرفاعلىارسالتهاومشرفامشاركا)إنااقتضتاالحاجةاا-ب

( المادتينا أحكاما وفقا القسم،ا فيا البرامجااا(اا34،اا33التدريسا مراعاةا معا التعليمات،ا هذها منا

علىاتنسيبامنااااالمشتركة،اواألخذابرغبةاالطالبامااأمكن،اوذلكابقرارامناالعميدابناءًاااالمتداخلةاأو

 لجنةاالدراساتاالعلياافياالكليةاوتوصيةامنالجنةاالدراساتافياالقسم.

 :ااواتااآلتيةيسجلاالطالباللرسالةاوفقاالخطا-ج

المشرفاالمقترحامنايتقدماالطالبابطلباإلىارئيساالقسمايتضمناعنوانارسالتهاوخطتهااواسماااا-1

 .ابيناأعضاءاهيئةاالتدريس

الاا-2 فيا العلياا الدراساتا لجنةا ومشرفًاااتقرا مشرفًاا وتحددا مبدئيًّا،ا وخطتهاا الرسالةا عنوانا قسما

الحاجة)مشارًكا اقتضتا )اا(ااإنا المادتينا أحكاما برغبةاااا(اا33،34وفقا األخذا معا التعليمات،ا هذها منا

 الطالبامااأمكن.

مفتوحةاا-3 علنيةا مناقشةا فيا رسالتها مشروعا الطالبا الدراساتااا،يقدما لجنةا أعضاءا أحدا يحضرهاا

المشاركاا والمشرفا والمشرفا األقل،ا علىا القسما فيا وجد)العلياا هيئةا(ااإنا أعضاءا منا واثنانا ،ا

ال لجنةا تعينهماا الختصاص،ا ذويا منا أعضاءاالتدريسا منا يرغبا ومنا القسم،ا فيا العلياا دراساتا

 .اهيئةاالتدريساالمهتمينابالموضوع

علىاتنسيبامنالجنةاالدراساتاالعلياافياالكليةااايقراالعميدامشروعاالرسالةابصورةانهائية،ابناءًااا-4

 وتوصيةامنالجنةاالدراساتاالعلياافياالقسم،ابعداأنايكوناالطالباقداأجرىاالتعديالتاالنهائية.اا



أاا-د يسيجوزا جزًءانا أوا الرسالةا ساعاتا الطالبا إتمامااااجلا دونا والتسجيلا القبولا دائرةا فيا منهاا

 مناهذهاالمادة.ا(االخطواتاالواردةافياالبندا)ج

 

 :اا(ا33المادة)

البرامجااا-أ فيا وخصوصاًا مسوغة،ا حالتا فيا رسالتها علىا للطالبا مشاركا مشرفا تعيينا يجوزا

العميداوتنسيبامنالجنةاالدراساتاالعلياافياالكليةاوتوصيةامنااالمتداخلةاأواالمشتركة،ابقرارامناا

 لجنةاالدراساتاالعلياافياالقسم.

المشارك،اااا-ب والمشرفا المشرفا منا كلا فيا وجد)يشترطا هيئةاااا(ااإنا أعضاءا بينا منا يكونا أنا

 التدريسافياالقسم،اوبرتبةاأستاذ،اأواأستاذامشارك.ا

يجوزافياحالتامسوغةابقرارامناالعميداتعييناالمشرف،اأواالمشرفاالمشاركامناخارجاالقسماااا-ج

لجنةاا منا بتنسيبا الجامعةا مناخارجا المشاركا المشرفا أوا المشرفا تعيينا يجوزا كماا الجامعة،ا فيا

 ياافياالكليةاوتوصيةامنالجنةاالدراساتاالعلياافياالقسم.االدراساتاالعل

للمجلسابناءاعلىاتنسيبامنالجنةاالدراساتاالعلياافياالكليةاوتوصيةامنالجنةاالدراساتاالعليااااا-د

فياالقسم،االموافقةاعلىاأنايتولىااإلشرافاعضواهيئةاتدريسامنارتبةاأستاذامساعداأوامحاضرا

إذ مساعدا أستاذا /ا برتبةا العتممتفرغا ومعاييرا تعليماتا فيا الواردةا الشروطا حققا لبرامجااا العاما ادا

 .االدراساتاالعليا

 يراعىافيااختياراالمشرفاتخصصهاالدقيقاأواإنتاجهاالعلمي،افياموضوعارسالةاالطالب.اا-هـ

يدايشرحافيهامدىاإلىاالعماالبافيانهايةاكلافصلادراسياتقريًرايقدماالمشرفاعلىارسالةاالطاااا-و

الطال إتقدما فيا الرسالةبا بذلكاانجازامشروعا الطالبا ويعلما موعدا،ا فيا اإللكترونيا موقعها مناخاللا

 .إذااكاناالتقريراسلبيًّااأقصاهاأسبوعانامنابدايةاالفصلاالتالي

 

 :اا(ا34المادة)

يجوزالظروفااستثنائيةاتعيينامشرفامناأعضاءاهيئةاالتدريسافياالقسماالحاصليناعلىاإجازةاااا-أ

 .ا(ا33كاماالمادةا)داخلااألردناوفقاأح

علىاتنسيبامنالجنةاالدراساتاالعلياافياالكليةاوتوصيةامنالجنةاالدراساتاالعلياااااللمجلسابناءًااا-ب

تفرغاعلميا،اأواإعارةا)فياالقسم،االموافقةاعلىاأنايستمراعضواهيئةاالتدريساالحاصلاعلىاإجازةاا

راتبانتداب بدونا إجازةا أوا خدماا(اا،ا انتهتا الذيا أوا األردن،ا السنااداخلا لبلوغا الجامعةا فيا تها

القانوني،افيااإلشرافاعلىارسالةاالطالباأواالمشاركةافيااإلشرافاعليها،اعلىاأنايكوناقدامضىا

 ،اوأناتراعىامصلحةاالطالبافياهذهاالحالة.ادراسياواحداعلىاااألقلاعلىاتعيينهامشرفًافصلا

الباا-ج إجازةاخارجا الحاصلاعلىا التدريسا هيئةا لعضوا يجوزا انتداب)الداالا إعارة،ا ،ا ،اتفرغاعلميا

راتب باإلشراف)اإلشرافاااا(اابدونا باإلشرافاااا(ااالمشاركةا الستمرارا بالمشاركةاا)أوا الستمرارا

الطالباا(ااباإلشراف رسالةا المشرفاااا،علىا بتغييرا للعميدا بالتنسيبا القسما رئيسا المشرفاا)ويقوما

 باألسلوباالذياعينابه.اا(االمشارك

األاا-د وحسبا للرئيس،ا الجامعةاايجوزا فيا خدمتها انتهتا الذيا التدريسا هيئةا عضوا تكليفا صول،ا

لا،اشريطةاألبلوغهاسناالسبعين،اتدريسامواد،اواإلشرافاعلىارسائلاالماجستيراو/ااأواالدكتوراه

 ساعاتامعتمدةا،اوذلكامقابلامكافأةاماليةايحددهااالرئيس.ا(ا6يزيداالتكليفاعلىا)ا

 :اأعالهاأناتتوافرافيهاالشروطااآلتيةا(اد/34يشترطافيامنايكلفافياالمادةا)ا-هــ

 أنايتقدمابطلباخطي. ●

علىاتقريرامنااللجنةاالطبيةااااوذلكابناءًااا،للقيامابالمهاماالتيايكلفابهاااأنايكونالئقًااصحيًّاا ●

 التياتعتمدهااالجامعة.

 أنايكوناقدامضىاعلىاتعيينهافياالجامعةامدةالاتقلاعناعشراسنوات. ●

 حققاالشروطاالواردةافياتعليماتاومعاييرااعتماداالدراساتاالعليا.اأنايكونابرتبةاأستاذ،اوي ●

 



 :اا(ا35المادة)

لظروفاخاصةااستثنائية،اباألسلوباالذياعينااا(ااإناوجد)يجوزاتغييراالمشرفاأواالمشرفاالمشاركاا

 علىاطلبامناالمشرفاأواالطالب.اابهابناءًا

 

 :اا(ا36المادة)

ويتماالتعديلابالطريقةااطتهااإذاااقتضتاظروفاالبحثاذلك،اايجوزاتعديلاعنوانامشروعاالرسالةاوخ

 نفسهااالتياتمتابهااالموافقة.

 

 :اا(ا37المادةا)

ئةادينارامقابلاإشرافهاعلىاكلاطالبابعدامناقشةاالرسالة.اوفياامخمساا(اا500يصرفاللمشرفا)ااا-أ

 حالاوجودامشرفامشاركايقسماالمبلغامناصفةابينهما.ا

إذااانسحباااامئتااوخمسوناديناًرااا(اا250يدفعاللمشرفامبلغا)اا(اا)أقرةااعلىاالرغماممااوردافياالفاا-ب

فصلهاا تما أوا )هــاا–الطالبا البندا وفقا الفصلا )ااا(ااباستثناءا المادةا الدبلومااا(اا20منا علىا حصلا أوا

 وتقسماالمكافأةامناصفةافياحالاوجودامشرفامشارك.ا،العالي

 

رافاعليهاافياوقتاواحداايحقاللمشرفااإلشاايكوناالحدااألعلىالعدداالرسائلاالتياا-أاا:اا(اا38المادة)

 :ااكماايأتي

 .استارسائلاإذااكاناأستاذًا -1

 .أربعارسائلاإذااكاناأستاذًاامشارًكا -2

لتعليماتاومعاييراالعتماداالعامالبرامجااااتماتعديلاالمادةاوفقًا).رسالتاناإذااكاناأستاذًاامساعًدا -3

 .ا(االدراساتاالعليا

فياوقتاواحداعلىارسائلايطبقاالحدااألعلىالعدداالرسائلاالتيايحقاللمشرفااإلشرافاعليهااااا-ب

 أواالدكتوراهاأواحيناالجمعابينهما.االماجستير

 

 :امناقشةاالرسالة

 

 :اا(ا39المادة)

رافيهاااألصالة،اوأناتحوياإنجاًزااسليمةاومنهجيةاعلمية،اعلىاأناتتوافايعداالطالبارسالتهابلغةاااا-أ

 لاتكونامخالفةالألمانةاالعلمية.اعميقاالمعرفةافياميداناتخصصه،اوأفياتاعلميًّااجديًدااوإسهاًما

 

هذها-ب فيا عليهاا المنصوصا المواصفاتا حسبا وطباعتهاا رسالتها إعدادا منا الطالبا انتهاءا عندا

وفيادليلاكتابةاالرسائلاالجامعية،ايقدمانسخةانهائيةامنهااللمشرفاوالمشرفاالمشاركاااا،التعليمات

ا،ابذلكاللسيرافياإجراءاتاتأليفالجنةاالمناقشةااوماالمشرفابإبالغارئيساالقسماخطيًّاويقاا،(ااإناوجد)

وفقاولاتؤلفالجنةاالمناقشةاإلابعداأناينهياالطالباجميعامتطلباتاالحصولاعلىادرجةاالماجستيراا

اامناهذهاالتعليمات،اويستثنىامناذلكاالطلبةاالمسجلوناللموادالغايةارفعاالمعدلااا(اا3،4أحكاماالموادا)

 .والتياكانوااقدانجحواابهااسابقًا

 

علىاتنسيبالجنةاالدراساتاالعلياافياالكليةاوتوصيةامنالجنةاالدراساتاالعليااااايعيناالعميدا،ابناءًا-ج

والمشرفاااا،امؤلفةامنامشرفاالطالبارئيًسافياالقسماواقتراحامناالمشرفالجنةالمناقشةاالرسالة

وعضوينامناذوياالختصاصافياموضوعاالرسالة،اعلىاأنايكوناأحدهمااااا(ااإاناوجد)المشاركاا

ا خارجا منا األقلا الشروطااعلىا فيهماا تتوافرا أنا وعلىا مشارك،ا أستاذا أوا أستاذا وبرتبةا لجامعة،ا

مناهذهاالتعليمات.اويتولىارئيسااللجنةاإدارةاالنقاشااا(اا34،اا33المطلوبةاللمشرفاوفقاالمادتينا)



بيناا وفقًا)األعضاء.ااوتنظيمها المادةا تعديلا الدراساتااااتما لبرامجا العاما العتمادا ومعاييرا لتعليماتا

 .ا(االعليا

الخبرةااا-د ذويا منا التدريسيةا الهيئةا خارجا منا األعضاءا أحدا يكونا أنا مسوغةا حالتا فيا يجوزا

 المميزةافياميداناالتخصص.

علىاتنسيبامنالجنةاالدراساتاالعلياافياالكليةاااايجوزافياحالتامسوغةاوبقرارامناالعميدابناءًااا-هــ

 وتوصيةامنالجنةاالدراساتاالعلياافياالقسماتغييراعضوا/اأعضاءالجنةاالمناقشة.ا

 

 :اا(ا40المادة)

موعًدااا-أ العميدا بناءًااايحددا للرسالةا العلنيةا القسم،اااللمناقشةا فيا العلياا الدراساتا لجنةا تنسيبا علىا

واقتراحامناالمشرفابعداأنايكوناالطالباقداأنهىاجميعاالمتطلباتااألخرىاللماجستير،اومضىاعلىاا

الرسالةا إقرارامشروعا الموافقةاعلىا تاريخاصدورا أربعةاأشهرامنا يقلاعنا تسجيلهاللرسالةاماالا

 .(ا4/ج/ا32وفقاأحكاماالمادةا)

لاتقلاالمدةابينااموعداالمناقشةاعناأسبوعين،اوألاالمدةابيناتعيينالجنةاالمناقشةاولاتقايجباأاا-ب

 تسليماالرسالةاألعضاءااللجنةاوموعداالمناقشةاعناأسبوعين.

اامناهذهااا(االايحسباالفصلاالصيفيامناضمنامدةاالشهوراالستةاالمنصوصاعليهاافياالفقرةا)أاا-ج

 الفصل.افياذلكاالمادةاإلاإذااكاناالطالبامسجالًا

 

 :اا(ا41المادة)

تتخذالجنةاالمناقشةاقرارهاااباألغلبيةابعداانتهاءاالمناقشةاوالتداولابينااألعضاءامراعيةاماا -1

 ،اثمايعلنارئيسااللجنةانتيجةاالطالب.ا(ا/أ39وردافياالمادةا)

 

يكوناالقرارابصيغةا"اناجح"اأوا"اناجحابعداإجراءاتعديالت"اأوا"اراسب".اوفياحالاكوناا -2

وعلىااالنتيجةاا القرار،ا علىا المطلوبةا التعديالتا بتثبيتا اللجنةا تقوما تعديالت"،ا إجراءا بعدا ناجحا "ا

نوا الذيا للفصلا التاليا الفصلا نهايةا أقصاهاا مدةا فيا التعديالتا يجريا أنا الرسالة،االطالبا فيها قشتا

 ألغراضاإتماماالتعديالت.اوإلايعداراسبًا.اولايحتسباالفصلاالصيفيافصالًا

 

نةاباألغلبيةايرسلاالمشرفااالمشرفاإجراءاالتعديالتاالمطلوبة،اوبعداإجازتهاامنااللجيتابعاا -3

 بذلكاإلىارئيساالقسم،االذيايبلغابدورهاالعميداباستكمالاإجراءاتاالمناقشة.ااتقريًرا

 

موقعًا -4 القرارا اللجنةا رئيسا العميداااايبعثا منا كلا إلىا بإرسالها يقوما الذيا القسما رئيسا إلىا

 راالقبولااوالتسجيل.وعميداالكليةاومدي

ا

 :امواصفاتاالرسالة

  :(ا42المادة)

باللغةاااا- أحدهماا ملخصانا بهاا ويرفقا اإلنجليزية،ا باللغةا أوا العربيةا باللغةا الماجستيرا رسالةا تكتبا

( الملخصيناعلىا منا أيا يزيدا بحيثالا اإلنجليزية،ا باللغةا ثالثمئةاوخمسيناااا(اا350العربيةاواآلخرا

يزيداا لا لهاا الرسالة،اوملخصا فتكتبا للتدريس،ا أخرىا لغةا فيهاا تُستعملا التيا الكلياتا فيا أماا كلمة.ا

باللغةاالعربيةالايزيداااا(اا350علىا) بتلكااللغة،اويرفقامعهااملخصاواضحا ثالثمئةاوخمسيناكلمةا

كلماتاااا(اا10-5زيداعلىا)ثالثمئةاوخمسيناكلمة،اويراعىاأنايشملاالملخصاناماالاياا(اا350علىا)

األغراضافهرسةاالرسالة.(اKeyWordsمفتاحيةا)

ا

 

 



 :اا(ا43المادة)

 :ااوالدراساتاالعليا،اويشملاماايأتيتكوناصفحةاالعنواناوفقانموذجاتعدهاعمادةاالبحثاالعلمياا-

 .فياالجامعةاةاواسمامقدمهااكمااهوامسجلارسميًّاعنواناالرسال -1

 المشارك،اإناوجد.ااسماالمشرفاوالمشرفا -2

اآل -3 استكمالًاالعبارةا الرسالةا هذها قدمتا "ا إربدااااتيةا جامعةا فيا الماجستيرا درجةا لمتطلباتا

...ا"اأواماايقابلهاافيااللغةااإلنجليزية،اأوافيالغةاأخرىاإذااكانتاالرسالةامكتوبةاا.األهليةاتخصص

 بها.

For The  "Thesis Submitted In Partial Fulfilment Of The Requirements

Degree Of Master in…. at Irbid National University.   

 أسماءالجنةاالمناقشة.اا-4

 تاريخاالمناقشة.اا -5

ا

ا

 

 :اا(44المادة)

 .ا(اA4تقدماالرسالةامطبوعةاعلىاورقاقياسا)اا-

إذااكانتاااا- العربية،اومسافتانا باللغةا الرسالةامكتوبةا إذااكانتا بيناالسطرينامسافةاونصف،ا يتركا

 باللغةااإلنجليزية.ا

سماعلىايميناالصفحةافياالنسخاالعربية،اوعلىايسارهاافياالنسخااألجنبية،اااا(اا3.5يُتركاهامشا)ااا-

 .سما(ا2.5ويكوناكلامناالهوامشااألخرىا)

موحًدااا- أسلوبًاا القسما الحواشياااايتبعا وتوضعا العلمي،ا البحثا أساليبا وفقا الرسالةا أجزاءا لتنظيما

 حسبانماذجايعدهااويعلنهااالقسمالطلبةاالدراساتاالعلياافيه.اوتثبتاالمراجعاوالفهارساا

 

 :اا(ا45المادة)

تضمااا- حالةا أواصوًرافيا خرائطا الرسالةا الطالبا أخرى،اااينا رسوماتا أوا بياناتا أيةا أوا جداولا أوا

ينبغياأناتكوناالمواداالمستعملةامنانوعايكفلالهااالبقاءابحالةاجيدة،اوأناتكونامتماثلةافياجميعاا

 نسخاالرسالة.

 

 :اا(ا46المادة)

الدراساتاالعليا،اموقعةامناالرسالةافياعمادةاالبحثاالعلمياويودعاالطالباخمسانسخامناا -1

لجنةاا مكتبةااأعضاءا مواصفاتا وفقا مجلَدةا وتكونا طلبتها،ا التيا التعديالتا إجراءا بعدا المناقشةا

 الجامعة.

 

ترسلانسخةاإلىاالقسم،اونسختاناإلىاالمكتبة،اونسخةاإلىامركزاإيداعاالرسائلاالجامعيةافياا -2

 .اوتحفظانسخةاواحدةافياعمادةاالبحثاالعلمياوالدراساتاالعليااا،الجامعةااألردنية

 

فياعما-3 مدمجاتودعا قرصاحاسوبا الرسالةاعلىا منا نسخةا العلياا الدراساتا وا العلميا البحثا دةا

اإليداعا ويوثقا القرص،ا لهذاا الحمايةا يوفرا وبماا تطلبها،ا التيا بالمواصفاتا والكتابةا للقراءةا قابلا

 حسبااألصول.ا

 

 يتمااللتزامابالمواصفاتاالفنيةاإلعداداالرسائلاكمااوردافيادليلاإعداداالرسائلاالجامعية.اا-4

 منحاالدرجةا

ا



 :اا(ا47المادة)

علىاتنسيبامجلساالدراساتاالعليااواقتراحاااتمنحادرجةاالماجستيرابقرارامنامجلساالعمداءابناءًاا

 :اامنالجنةاالدراساتاالعلياافيااالكلية،ابعدااستيفاءاالشروطااآلتية

الحصولاعلىااعليماتاالمعمولابهاافياالجامعةاوإتماماجميعاالمتطلباتاالمذكورةافيااألنظمةاوالت (1)

 %75 ( ( .نامعد لاتراكميالايقلاع

 .االمسموحابهااللتخرجعدماتجاوزاالحدااألعلىاللمدةا (2)

 

 اللجاناوصالحياتها

 :اا(ا48المادة)

مناالمادةاااا(اابموجباالفقرةا)أاا،تراعىاعنداتأليفالجنةاالدراساتاالعلياافياكلامناالكليةاوالقسماا-

الرتبةاااا،فياجامعةاإربدااألهليةاا،مناتعليماتامنحادرجةاالماجستيراا،(اا8مناالمادةا)اا(ااوالفقرةا)أاا(اا7)

 وتكافؤاالفرصابينامناهمابالرتبةاذاتها.اا،األعلىافيااختياراأعضاءاهاتينااللجنتين

 

 

ا

 

 :اا(ا49المادة)

 :ااتتولىالجنةاالدراساتاالعلياافياالقسماالصالحياتااآلتيةاا-

الستدرااا-أ الموادا وتحديدا القسم،ا فيا العلياا بالدراساتا لاللتحاقا المتقدمينا طلباتا فيا وااالنظرا كيةا

و الحاجةا عندا لهما بقبولاااإلضافيةا للعميدا تنسبا التيا الكليةا فيا العلياا الدراساتا لجنةا إلىا التوصيةا

 .مناهذهاالتعليماتا(ا11الطلبةاضمنااألعداداالمقررةاوفقاالمادة)

 تنظيماالمتحاناالشامل،اواإلشرافاعلىاإجرائه،اوإقراراالنتيجة.اا-ب

 :ااالعلياافياالكليةابماايأتياساتاالقتراحاأواالتوصيةاإلىالجنةاالدرا-ج

 تعييناالمشرفاوالمشرفاالمشاركاإناوجد. .1

 .ا(اجاا39تعييناأعضاءالجاناالمناقشةاكمااوردابالمادةا)ا .2

 مناهذهاالتعليمات.اا(ا12انتقالاالطلبةاوفقاالمادةا) .3

 مناهذهاالتعليمات.ا(ا13احتسابامواداللطلبةاوفقاالمادةا) .4

 إقرارامشروعاالرسالة.ا .5

 المواداالستدراكيةاللطلبة.احتسابا .6

 مناهذهاالتعليمات.ا(ا10للمادةا)اسسامفاضلةاإضافيةاللقبولااستناًداوضعاأ .7

 :ااالتنسيباإلىاالعميدابماايأتيا-د

خارجااا-1 خططهما فيا المقررةا الستدراكيةا الموادا بدراسةا استثنائيةا حالتا فيا للطلبةا السماحا

 الجامعة.

استثنائيااا-2 حالتا فيا للطالبا )االسماحا علىا يزيدا لا ماا بدراسةا الموادااا(اا3ةا منا معتمدةا ساعاتا

 الختياريةاخارجاالجامعةابعداأخذاالموافقةاالمسبقةاعليهاامناالعميد.

 أيةاأموراأخرىاتتصلابالدراساتاالعلياايفوضهاامجلساالقسماإليها.ا -4

 

 

 :اا(ا50المادة)

 :ااتيةتتولىالجنةاالدراساتاالعلياافياالكليةاالصالحياتااآلا-

 التنسيقابينااألقساماالمختلفةافياالكليةابشأناالدراساتاالعليا.اا-أ

 ناالدراساتاالعليا.انااألقساماالمختلفةافياالكليةابشأالتنسيبابيا-ب

 مناهذهاالتعليمات.ا(ا10للمادةا)اسسامفاضلةاإضافيةاللقبولااستنادًاالتوصيةاللمجلسابوضعاأا-ج



 :االتنسيباللعميدابماايأتيا-د

 الرسالة.إقرارامشروعاا-1

 تعييناالمشرفاوالمشرفاالمشاركاإناوجد.ا-2

 تعييناأعضاءالجاناالمناقشة.اا-3

 مناهذهاالتعليمات.اا(ا12انتقالاالطلبةاوفقاالمادةا)ا-4

 إقراراالمواداالستدراكيةاللطلبةاوالتنسيبابهااللعميد.ا-5

 إليها.اأيةاأموراأخرىاتتعلقابالدراساتاالعلياايفوضهاامجلساالكليةاا-6

 منحاطلبةاالماجستيراشهادةا"االدبلوماالعالي"

( مسارااا-أاا:اا(اا51المادةا /ا الماجستيرا برامجا أحدا فيا المسجلا للطالبا العاليا الدبلوما شهادةا تمنحا

 :ااالرسالةافياإحدىاالحالتااآلتية

إذااانقضىاعلىاتسجيلهافياالبرنامجاستةافصولادراسيةامنابدءاانتظامهافياالدراسة،اولما (1)

)اايستطع المادةا فيا وردا ماا مراعاةا معا ومناقشتها،ا الرسالةا التعلاا(اا7إنجازا هذها يعدامنا ولا يمات،ا

 لهذااالغرض.االفصلاالصيفيافصالًا

إذاارسبافيامناقشةاالرسالةابعداأناأنهىابنجاحادراسةاجميعاالمواداالمطلوبةافياخطته،اا (2)

 علىااألقل.اا(ا%75)اوبمعدلاتراكميا

علىاتقريرامنامشرفاالطالباااابناءًاااياالقسماتقريًرااخطيًّاإذااقدمتالجنةاالدراساتاالعلياافا (3)

الحالةاعلي بعدماقدرتهاعلىاكتابةارسالة؛اوفياهذها الموادااإلجباريةاوهادراسيفيدا بقيةا الختياريةاةا

 علىااألقل.اا(ا%75)اساعةامعتمدة،اواالحصولاعلىامعدلاتراكميا(ا33بماالايقلاعن)ا

مبديًاا (4) قسمها إلىا خطيًّاا تقدما والكتفاءااااإذاا الماجستير،ا دراسةا مواصلةا فيا رغبتها عدما

الختياريةابماالااإلجباريةاوهادراسةابقيةاالمواداابالحصولاعلىاالدبلوماالعالي؛اوفياهذهاالحالةاعلي

 علىااألقل.ا(ا%75)االحصولاعلىامعدلاتراكميساعةامعتمدة،اوا(ا33يقلاعن)

اا-ب للطالا العالي"ا الدبلوما "ا شهادةا الماجستيرتمنحا برامجا أحدا فيا المسجلا المتحاناااا/با مسارا

 :ااالشاملافياإحدىاالحالتااآلتية

 .اإذاارسبافياالمتحاناالشاملامرتين (1)

التقدماإذااا (2) منا يتمكنا ولما دراسية،ا الماجستيراستةافصولا برنامجا فيا تسجيلها انقضىاعلىا

ولايعداالفصلامناهذهاالتعليمات،اااا(اا7لالمتحاناالشاملاوالنجاحافيه،امعامراعاةامااوردافياالمادة)

 لهذااالغرض.الصيفيافصاًلا

بناءًااا-ج العمداء،ا بقرارامنامجلسا العاليا"ا الدبلوما الدراساتااااعلىااتمنحاشهادةا"ا تنسيبامجلسا

 العليا،اواقتراحامنامجلساالكلية.ا

 

بأسماءااا:اا(اا52المادة) العاليا التعليما وزارةا إبالغا الجامعةا فيا والتسجيلا القبولا دائرةا مديرا يتولىا

أواا الدرجةا منحهما إقرارا بعدا العالي،ا الدبلوما شهادةا أوا الماجستير،ا درجةا منحهما تَما الذينا الطلبةا

 ها.الشهادةاالتيااستحقو

 

 أحكاماعامة

أواااا:اا(اا53المادة) التعليمات،ا هذها فيا نصا عليهاا يردا لما التيا الحالتا فيا العمداءا مجلسا يبتا

 .ااإلشكالتاالتياتنشأاعناتطبيقها

 

أواااا:اا(اا54المادة) تعليماتا أيةا أوا الجامعةا فيا الماجستيرا درجةا منحا تعليماتا التعليماتا هذها تلغيا

 قراراتاسابقةاتتعارضامعامااوردافيها.

 

عنااا:اا(اا55المادة) مسؤولونا والتسجيل،ا القبولا دائرةا ومديرا الكليات،ا وعمداءا والعميد،ا الرئيس،ا

 .تنفيذاأحكاماهذهاالتعليمات



ا:اافياجامعةاإربدااألهليةاتعليماتامنحادرجةاالدبلوماالعاليا:اعاشًرا

 ما2021/اا6ا/23تاريخاااا30موجباجلستهاارقمااصادرةاعنامجلساالعمداءب

( األهليةاا:اا(اا1المادةا إربدا فياجامعةا العاليا الدبلوما منحاشهادةا )تعليماتا التعليماتا ،ا(ااتسمىاهذها

 مناتاريخاإصدارها.ااويعملابهاااعتباًرا

يكوناللكلماتاوالعباراتااآلتيةاحيثمااوردتافياهذهاالتعليماتاالمعانياالمخصصةالهاااا:اا(اا2المادةا)

 :اماالماتدلاالقرينةاعلىاغيراذلكا،أدناه

 جامعةاإربدااألهلية.ا:االجامعة

 مجلساالدراساتاالعليا.اا:االمجلس

 عميداالدراساتاالعليا.ا:االعميد

 القسماالمختصافياالكلية.:االقسم

 لجنةاالدراساتاالعلياافياالقسم.اا:الجنةاالقسم

 لجنةاالدراساتاالعلياافياالكلية.اا:الجنةاالكلية

 .الخطةاالدراسيةاالتيايقرهاامجلساالعمداءا:االخطة

 هواالنتقالامناجامعةاأخرىاإلىاجامعةاإربدااألهلية.اا:االنتقال

 هواالتحويلامناتخصصاإلىاتخصصاآخر.ا:االتحويل

 الطالبا/االطالبة،االملتحقا/االملتحقةابالجامعةالنيلادرجةاالدبلوماالعالي.اا:االطالب

تؤدياالدراسةااا،ساتاالعليايجوزاأناينشأافيااألقسامااألكاديميةافياالجامعةابرامجاللدرااا:اا(اا3المادةا)

 فيهااإلىاحصولاالطالباعلىاشهادةاالدبلوماالعالي.

( منااا:اا(اا4المادةا وتنسيبا العمداء،ا مجلسا منا بقرارا العاليا للدبلوما الدراسيةا الخطةا إقرارا يتما

 مجلساالقسم.االمجلس،اوتوصيةامنالجنةاالكليةاو

 قبولاالطلبةا

 :ا(ا5المادةا)

 :االدبلوماالعالياماايأتيلافيابرامجايشترطاللقبو .1

أخرىاا .1 جامعةا منا أوا الجامعةا منا يعادلهاا ماا أوا البكالوريوسا درجةا علىا المتقدما حصولا

 تعتمدهااجامعةااإربدااألهلية.

أنايكوناتخصصاالطالبافيادرجةاالبكالوريوسايؤهلهاللدراسةافيابرنامجاالدبلوماالعالياا .2

 الذيايرغبااللتحاقابه.

التخصص .2 العمداءا مجلسا فيايحددا العاليا الدبلوما برامجا منا أيا فيا للقبولا تعتمدا التيا اتا

 علىاتنسيبامناالمجلساوتوصيةامنالجنةاالكليةاولجنةاالقسم.االجامعة،اوذلكابناءًا

المقررااإ .3 العددا الدبلوما لبرنامجا المتقدمينا الطلبةا عددا تجاوزا الطلبةاذاا قبولا يجريا قبوله،ا

 وس.اعلىاأساساالمعدلافيادرجةاالبكالورياتنافسيًّا

اللت .4 طلباتا النموذجااتقدما علىا الدبلوما ببرامجا محاقا والتسجيل،االمعتمدا القبولا دائرةا نا

 تلكاالطلباتاجميعااألوراقاالثبوتيةاالالزمةامصدقةاحسبااألصول.وترفقابا

برنامجين .5 فيا الطالبا يقبلا أنا يجوزا أاالا فيا واحدا آنا فيا اكثرا أوا مناادراسيينا مرحلةا يا

 مراحلادراسته.ا

 

 

ا

ا

ا

ا

ا

ا



 النتقالاوالتحويلا

 :ا(ا6المادةا)

مناا .1 بقرارا وذلكا الجامعة،ا داخلا آخرا إلىا تخصصا منا العاليا الدبلوما طالبا انتقالا يجوزا

 المجلساوتنسيبالجنةاالكليةاوتوصيةامنالجنةاالقسم.

الطالباا .2 قبولا للقسمافياحالةا الجامعة،ايجوزا برنامجاآخرامناداخلا إلىا برنامجا المنتقلامنا

أناا إليها المساالمنتقلا أواجميعا الطالبامنامستوىاايعادلابعضا التيادرسهاا بمااقاتا العاليا الدبلوما

المساقاتافيااااالقسم،اعلىاأنايكوناالطالباناجًحايعادلهاامنامساقاتابرنامجاالدبلوماالعاليافياذلكاا

وأ معادلتها،ا أخرىاالمرادا جامعيةا درجةا أوا شهادةا أيا ا فيا لها حسبتا قدا المساقاتا هذها تكونا لا

 يحملها.

فياحالةاقبولاالطالباالمنتقلامنابرنامجاخارجاالجامعة،ايجوزاللقسماالمنتقلاإليهاأنايعادلا .3

تسعاساعاتامعتمدةامناهذهاالمساقاتاالتيادرسهااالطالبامنامستوىااالدبلومااا(اا9ماالايزيداعلىا)

ةاالطالبافيالاتقلاعالملوماالعاليافياذلكاالقسم،اعلىاأالعاليابماايعادلهاامنامساقاتابرنامجاالدب

منهااعنا)ج )(ااأيا أاا(اا%65أوا يعادلها،اوعلىا ماا تأوا فياالا لها قداحسبتا المساقاتا أيااكوناهذها

 شهادةاأوادرجةاجامعيةاأخرىايحملها.

ا

 

 الخطةاالدراسيةا

ناساعةامعتمدةااسبعاوعشرياا(اا27الدبلوماالعاليامنا)تتكوناالخطةاالدراسيةالبرنامجاااا:اا(اا7المادةا)

فماااا(اا500إحدىاوعشروناساعةامعتمدةابالتخصصامنامساقاتامستوىا)اا(اا21منها)علىااألقل،اا

بحيثالاااا،(اا400فوق،اويجوزاأناتشتملاعلىامساقاتامناأقسامامتصلةابالتخصصامنامستوىا)

 ستاساعاتامعتمدة.اا(ا6تزيداعلىا)ا

 

 مدةاالدراسةاوالعبءاالدراسياوالتسجيلا

 :ا(ا8المادةا)

الدراسي .1 العبءا )اايكونا العاليا الدبلوما الفصلااااثنتياا(اا12لطالبا فيا معتمدةا عشرةااساعةا

 خمساعشرةااساعةامعتمدةالغاياتاالتخرج.اا(ا15ويجوزاأنايصلاالعبءاإلىا)ا،الواحد

ستاساعاتامعتمدة،اويجوزاأنااا(اا6يكوناالحدااألعلىاللعبءاالدراسيافياالفصلاالصيفيا) .2

 ذلكايؤدياإلىاتخرجه.ااتسعاساعاتامعتمدةاإذااكانا(ا9يصلاالعبءاإلىا)

 :ا(ا9المادةا)

)ا .1 العاليا الدبلوما شهادةا علىا للحصولا بهاا المسموحا للمدةا األقصىا الحدا أربعةاااا(اا4يكونا

أنا القصوىا الضرورةا عندا ويجوزا ضمنها،ا منا الصيفيا الفصلا يحسبا ولا دراسية،ا تمددااافصولا

منالجنةاالقسماوتنسيبامنااعلىاتوصيةاانافقطاللطلبةاالذيناتستدعياحالتهماذلك،ابناءًافصلينادراسي

 لجنةاالكليةاوقرارامناالمجلس.

الدبلوماا .2 شهادةا علىا للحصولا المقررةا األعلىا الحدا مدةا ضمنا منا النقطاعا مدةا تحتسبا

 العالي.ا

 

 الدرجاتاوالتقديراتا

 :اا(ا10المادةا)

 .(ا%60تكوناعالمةاالنجاحافياالمساقاهيا)ا .1

 .ا(ا%65برنامجاالدبلوماالعاليا)يكوناالحدااألدنىاللمعدلاالتراكمياللطالبافيا .2

3. 1( دراسةا إعادةا للطالبا يجوزا دراستهااا(اا3.ا مدةا طولا الدراسيةا خطتها منا مساقاتا ثالثةا

 لبرنامجاالدبلوماالعالياالغرضارفعامعدله.ا

 



بسببارسوبهاأوالرفعامعدلهاالتراكمي،افتحسبالهاالعالمةااألعلىاللمساقااا.ااإذااأعاَداالطالبامساقًا2

 فياالمعدلاالتراكمي،اوتبقىااألخرىافياسجلهااألكاديمي.

.افياحالةاإعادةاالطالبادراسةامساقاما،افإناساعاتاذلكاالمساقاتدخلافياحساباعدداالساعاتاا3

 المطلوبةاللتخرجامرةاواحدة.

اخ4 الطالبامساقا درسا إذاا قام.ا ثما فيه،ا تعويًضاااتيارياورسبا آخرا اختياريا عنهااابدراسةامساقا

بالنسبةاللمساقاالختيارياا لستكمالامتطلباتاخطتهاالدراسية،افيعداالمساقاالتعويضيامساقامعادا

 الذيارسبافيهاويبقىاالمساقافياسجله.

بعداا5 الجامعةا خارجا الطالبا يدرسهاا التيا المساقاتا أوا المساقا يعاملا األصول،ا.ا حسبا معادلتهاا

 .ا(اوتدوناعالمتها)ناجح

 :اايكوناتوزيعاالعالماتالمتحاناتاالدبلوماالعالياعلىاالنحوااآلتيا:اا(ا11المادةا)

،ابحيثاتشملاهذهااألعمالامناالعالمةاالنهائيةاا(اا%60تكوناعالمةامجموعاأعمالاالفصلا) .1

ثانيًاعلىااألقل،اوأعمالًااا(اا%30علىااألقلاولها)اااختباًرااواحًدا تقاريرااواااأخرىاقداتتضمنااختباًراا

اأعلىامناالعالمة.ا(اا%30يرصدالهاا)اوبحوثًا  كحد 

 .ا(ا%40عالمةاالمتحاناالنهائي،اويخصصالهاا) .2

 :اا(ا12المادةا)

 :اااآلتيمياوالمساقاتاالتقديراتاالمبينةابيُخصصاللمعدلاالفصلياوالتراكا(اأ

 

 

 التقديرا المعدل

 ممتازا  88– 100

 اجيداجدًّا 88أقلامناااا–اا76

 جيد 76أقلامناااا–اا65

 مقبولا 65أقلامناااا–اا60

 راسب 60أقلامناااا–اا50

 

تنشأالوحةاشرفالطلبةاالدبلوماالعاليافياالفصولاالنظامية،اعلىاأناتضماأوائلااألقسامافياكلاااا(ااب

 تخصص.

 

 المواظبةا

 :اا(ا13المادةا)

1. ( أكثرامنا العميد،ا يقبلها الطالب،ادوناعذرا تجاوزاغيابا الساعاتاااا(اا%15إذاا منامجموعا

عال وتُعَُدا النهائيا لالمتحانا التقدما منا يحرما مساق،ا أليا )المقررةا المساقا ذلكا فيا ،اا(اا%50متها

المساقاإناكاناإجباريًّاوعليهاإعادةاا .اوفياجميعااألحوالاتدخلاعالمةاذلكاالمساقافيادراسةاذلكا

 حسابامعدلاعالماتاالطالباالفصلياوالتراكمياألغراضااإلنذاراوالفصل.

قررةاالممنامجموعاالساعاتاااا(اا%30إذااتجاوزاغياباالطالب،ابعذرايقبلهاالعميد،اأكثرامنا)ا .2

 مناالمساق.المساقاأواأكثرافإنهايُعَدُّامنسحبًا

 :اا(ا14المادةا)

المرضي،اا .1 العذرا تقديما إجراءاتا علىا الجامعةا فيا البكالوريوسا درجةا منحا تعليماتا تسريا

 وقبولهالغاياتاإجراءاالمتحاناالتكميلي.اا

مكتمل .2 )غيرا نتيجةا الطالباعلىا معدلهاعندماااا(ااإذااحصلا احتسابا يتما المساقاتا بعضا فيا

وتُعَدُّاتك المساقات،ا هذها عالماتا رجعيااتملا أثرا ذاتا المعدلتا علىاااهذها الطالبا حصولا تاريخا منا

 نتيجةاغيرامكتمل.



،ا(ااكلامنايتغيباعناالمتحاناالنهائيابعذرايقبلهاعميداالكليةاتسجلالهامالحظةا)غيرامكتمل .3

ا الفصلا بدايةا فيا للطالبا معوضا امتحانا إلجراءا المساقا لمدرسا العذرا بقبولا القرارا لتاليااويبلغا

 مافيهاالطالب.اواالفصلاالذياينتظأاللفصلاالذيالمايتقدمافيه،

الفصلا .4 منا الثالثا األسبوعا يتجاوزا بحيثالا العميد،ا قبلا التكميليامنا المتحانا يحدداموعدا

 النظامياواألسبوعاالثانيامناالفصلاالصيفي.

 

 النسحابامناالمواداوإضافتها

 :اا(ا15المادةا)

مناا1 .1 األولينا األسبوعينا خاللا سجلهاا موادا منا بالنسحابا للطالبا يسمحا الفصليناا.ا

انسحبا التيا الموادا تثبتا الصيفي،اولا الفصلا األولامنا والثاني،اوخاللااألسبوعا األولا الدراسيينا

 منهاافياسجلهااألكاديمي.اكمااويسمحالهاإضافةامواداجديدةاخاللاالفترةاذاتهااالمسموحابها.ا

 

مناهذهاالمادةايسمحاللطالبابالنسحابامنادراسةامادةاأوااكثراا(ا.امعامراعاةامااوردافياالفقرةا)أ2

فياالابدايةاالمتحانـاتاالنهائيــةابأسبوعاكحداأقصى،ااوفيااهذهاالحالتااتثبتاالمادةاأواالموادااقب

 ويتحملاالطالبارسوماتلكاالساعات.اا،(امنسحب)ظةاهاامالحءسجلاالطالباوإزا

عااالمواداالتياسجلهاافيافصلاماابقرارامنااالعميداتكونادراستهاااالطالبامنسحبًاامنااجمي.اإذااُعدَّا3

،اشريطةاأنايكوناذلكاقبلاأسبوعامنابدءاالمتحاناتاالنهائية،اويحسباهذاا(امؤجلة)فياذلكاالفصلا

مناهذهاالتعليمات،اويثبتاذلكافياااا(ااأ)فقرةاااا(اا10الفصلامنامدةاالتأجيلاالمسموحابهاافياالمادةا)ا

 يتحملاالرسوماكافة.اسجلهااألكاديمي،او

المقررةاامناالساعاتاااا(اا%30الذيايتجاوزامجموعاغيابهابعــذرايقبلــهاعميداالكليةا)ااا.ايعداالطالب4

مناذلكاالفصل،اولاتحتسباهذهاالمدةامناالحدااألعلىالمدةاالحصولاعلىااالمساقاتاالفصلامنسحبًا

 .الدرجةاولامناالحدااألعلىالمدةاالتأجيل،اوذلكالمرةاواحدةافقط

ااشريطةاأنااا،علىاانسحاباالطالبابشكلانهائيامناالبرنامجاالذياقبلافيهاا.ايجوزاللعميداأنايوافق5

 طلباالنسحاباالنهائياقبلاموعداالمتحاناتاالنهائية.ايتماتقديما

 

 تأجيلاالدراسةا

 

يتقدماااا:اا(اا16المادةا) الذيا الطالبا قداأمضىافصاًلاايشترطافيا يكونا تأجيلاأنا اادراسيًّااواحًداابطلبا

 علىااألقلافياالبرنامجاالذياالتحقابه.ا

يقدماطلباالتأجيلاعلىانموذجاخاص،اوذلكاقبلابدءاالدراسة،اوتصدراالموافقةامناااا:اا(اا17المادةا)

 مجلساالكليةاإناكانالفصلينامتتاليين.اكاناالتأجيلالفصلاواحدامنفرد،اومنالعميداإنا

 

 :اادراسةاالطالبامؤجلةافياحالةاتُعدُّا:ا(ا18المادةا)

 الموافقةاعلىاطلباالتأجيل. .1

 الموافقةاعلىاانسحابهامناالفصل. .2

 

 النقطاعاعناالدراسةاوالفصلامناالبرنامجا

 :اا(ا19المادةا)

 :اايُعدُّاالطالبامنقطعًاافياالحالتااآلتية .1

 لذلكاالفصل.ااإذاابدأاالتدريساولمايكنامسجالًا .1

 تسجيلهابسبباعدمادفعاالرسوماالجامعية.ااااإذااألغي .2

للدراسة،اولايجوزاأناتزيدامدةااااةاعلىاإعادةاانتظاماالطالبايُعَدُّاذلكاتأجيالًافياحالةاالموافق .2

 التأجيلاوالنقطاعاعنافصلينادراسيين.



 مناالبرنامج.ااالبافصلينادراسيينامتتاليينايُعَدُّامفصولًاإذااتجاوزاانقطاعاالطا .3

ال .4 مدةا الدبلومااتحتسبا شهادةا علىا للحصولا المقررةا األعلىا الحدا مدةا ضمنا منا نقطاعا

 العالي.ا

،اإلاإذااتقدمااإذااُعدَّاالطالبامنقطعًااألياسببامنااألسبابايُعَدُّاتسجيلهافياالجامعةاملغيًّا:ا(ا20المادةا)

 :اابعذراقهرياتقبلهاالجهةاالمختصةابقبولاالعذر،اوهي

 إذااقدماالعذراخاللاأسبوعينامنابدءاالدراسة.اا:االعميد .1

الكلية .2 الدراسةاا:اامجلسا بدءا منا أسبوعينا علىا تزيدا فترةا خاللا العذرا قدما لااا،اإذاا ولكنهاا

 تتجاوزانهايةاالفصلاالدراسي.

 إذااقدماالعذرابعدانهايةاالفصلاالدراسي.ا:امجلساالعمداء .3

 

 اإلنذاراوالفصلامناالبرنامجا

فياايُنذراالطالباإذاالمايحصلافيانهايةاأيافصلاعلىاالحدااألدنىاللمعدلاالتراكمياااا:اا(اا21المادةا)

 درسهااحتىانهايةاذلكاالفصل.االمساقاتاالتي

 :اا(ا22المادةا)

 :اامنابرنامجاالدبلوماالعاليافياالحالتااآلتيةايُعَدُّاالطالبامفصولًا -1

المعدلاا .1 فيا األدنىا الحدا علىا يحصلا لما للمساقاتإذاا التاليينااااالتراكميا الفصلينا نهايةا فيا

 لإلنذار.

 إذاالمايحققامتطلباتاالتخرجاضمناالحدااألعلىاللمدةاالمسموحابها.ا .2

 إذااظهرافياسجلاالطالباثالثاحالتارسوب.ا .3

أكاديميةاأخرىاتخصااا -2 الجامعة،اوأيةاأمورا النهائيامنا قراراتااإلنذاراوالفصلا يتماإعالنا

لهابالمعنىاا االمعنياأواوسائلاالتواصلااإللكتروني،اتبليغًا طالبالطلبة،اعلىالوحةااإلعالناتافياكليةاال

 القانوني.ا

( درجةاااا:اا(اا23المادةا منحا تعليماتا العاليا الدبلوما شهادةا لنيلا المسجلينا الطلبةا علىا تطبقا

 البكالوريوسافياماالمايرداعليهانصافياهذهاالتعليمات.

 

 منحادرجةاالدبلوماالعاليا

 :اا(ا24المادةا)

 تمنحاشهادةاالدبلوماالعاليابقرارامنامجلساالعمداءابناًءاعلىاتنسيبامناالمجلس.ا .1

 والدرجاتافياالمواعيداالمقررة.اتمنحاالشهاداتا .2

 

 أحكاماعامة

( العماا:اا(اا25المادةا مجلسا فيهايبتا يردا لما التيا الحالتا فيا وفيااااداءا التعليمات،ا هذها فيا نصا

 اإلشكالتاالتياقداتنشأاعناتطبيقها.ا

 تطبقاهذهاالتعليماتااعتباًراامناتاريخاإقرارهاامناقبلامجلساالعمداء.ا:ا(ا26المادةا)

 تعليماتاسابقةاتتعارضامعهاافياالمضمون.ااةتلغياهذهاالتعليماتاأيا:ا(ا27المادةا)

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



افياجامعةاإربدااألهليةااديباالطلبةتعليماتاتأا:االحادياعشر

ا2020لسنةاا(ا1رقما)ا

ا:ا(ا1المادةا)ا

مناتاريخااااإربدااألهليةا"اويعملابهاااعتباًراتسمىاهذهاالتعليماتا"تعليماتاتأديباالطلبةافياجامعةاا

اإقرارهااامنامجلساالعمداء.

ا:ا(ا2المادةا)

األهلية إربدا جامعةا فيا المسجلينا الطلبةا جميعا علىا التعليماتا هذها أحكاما الطلبةاتسريا فيهما بماا ،ا

ا.غيرهانافياالدوراتاالتدريبيةاأواالمسجلو

ا:ا(ا3المادةا)

األ اآلتيةتعتبرا تعبشكااعمالا مخالفات،ا بدرجتهاا هوا وماا أيًّار الاخاصا يرتكبا الذيا الطالبا منهااضا اا

اللعقوباتاالتأدبيةاالمنصوصاعليهاافيهاهذهاالتعليمات.

اأ.مخالفةاقوانيناالجامعةاوأنظمتهااوتعليماتها.ا

السيرةاا بحسنا مخلا أوا األخالقا أوا بالشرفا ماسا فعلا ويسئوالسلوكب.أيا الجامعةاااا،ا سمعةا إلىا

اواخارجها.أواالعالمينافيهااداخلاالجامعةاأ/و

امتحان.غشافياالمتحاناواإلخاللابسيراالج.الغشاأوامحاولةاال

اد.أيافعلاأواامتناعاعنافعلامناشأنهااإلخاللابسيراالمحاضراتافياالجامعة.ا

اله علىا حضورااـ.التحريضا عنا الجماعيا تفرضهاااالمتناعا التيا الجامعيةا أواألنشطةا محاضراتا

اواالمواظبةاعليها.اتافياالجامعةاأواالشتراكافيهااأاألنظمةاوالتعلمي

المختصة الجهاتا منا مسبقا ا ترخيصا غيرا منا الجامعةا داخلا تنظيما أيا فيا اا،و.المشاركةا أوااا

ايمةاافياالجامعة.االشتراكافياأيانشاطااجماعياايخلاابالقواعدااالتنظي

أواالمشاركةافياأيااا،لىاالطائفيةاأواالقبليةاأوااإلقليميةاالتياامناشأنهاااإلخاللابأمناالبلدز.الدعوةاإ

ا.انشاطاايصطبغاابصبغتها

ح.توزيعاانشراتاأواإصداراجرائداأواجمعاتواقيعاأواتبرعاتااقبلاالحصولاعلىاترخيصامسبقامنا

الجامعة فيا المختصةا إساءاا،الجهاتا األنشطةاأوا منا أيا لممارسةا الممنوحا الترخيصا استعمالا ةا

االمذكورة.ا

اا،ط.استعمالامبانياالجامعةاومرافقهااوأجهزتهااوممتلكاتهااوملحقاتهاالغيرااألغراضاالتياأعدتالها

اأوااستعمالهاادوناإذنامسبق.

اي.إتالفاأيامناممتلكاتاالجامعةاالمنقولةاوغيراالمنقولةاأواسرقتها.

الو فيا غيرااك.التزويرا أوا جامعيةا أغراضا أيا فيا المزورةا األوراقا استعمالا أوا الجامعية،ا ثائقا

اجامعية.ا

اأواغيرامرخص.اعيابجميعاأنواعهاسواءاأكانامرخًصال.حملاالسالحاداخلاالحرماالجام

ي كأنا الشخصية،ا امتحانًام.انتحالا يقدما أوا آخرا عنا طالبا كاذبةااااوقعا بمعلوماتا اإلدلءا أوا عنه،ا

ا.اعةللمسؤولينافياالجام

الح داخلا لهاا الترويجا أوا تعاطيهاا أوا مخدرةا موادا أوا روحيةا مشروباتا أواان.حيازةا الجامعي،ا رما

الىاالجامعةاوهواتحتاتأثيراالمشروباتاالروحيةاأواالمواداالمخدرة.حضوراالطالباإ

ا:ا(ا4المادةا)

ا:ااالعقوباتاالتأديبية

 التنبيةا -أ

 الجامعةاعنداالضرورةاإلخراجه.إخراجاالطالبامناقاعةاالتدريساواستدعاءاحرسا -ب

،ابشرطااهاالطالبابالنظامافياأثنائااحرماناالطالبامناحضوراعددامنامحاضراتاالمادةاالتيايخل-ج

 غيرامشروع.ااعتبراالطالبافياهذهاالحالةاغائبًااغيابًالايتجاوزاالحرماناثالثامحاضرات،اويأ

 .(ااألولاوالثانياوالثالث)اإلنذارابدرجاتهاالثالثاا-دااا

 حرماناالطالبامناالمنح،اوالقروض،اوالمساعداتاالطالبية.-ـهاا



م-واا الستفادةا أكثرامنا أوا دراسيا لمدةافصلا أوااالحرمانا مرفقا يقدمهاا التيا الخدماتا مناانا أكثرا

 المرافقاالجامعيةاالتياترتكبافيهااالمخالفة.

كلفةاا-زاا مثليا تغريمها أوا أتلفه،ا ماا إصالحا أوا استبدالا كلفةا الطالبا أوااتغريما استبدالها يمكنا لا ماا

 إصالحه.

أوامواداالفصلاااا،إلغاءاتسجيلاأواإسقاطامادةاأواأكثرامنامواداالفصلاالذيايقعافيهاالمخالفة -حا

 .اكاملةابماافيهامواداالفصلاالصيفي

إذااتبيناأناهناكاعمليةاتزويراأوااحتيالافياااا،لغاءاأواتعليقاقرارامنحاالشهادةاوكشفاالعالماتإاا-طاا

 أواأناهناكامخالفةاأخرىاتستوجباهذهاالعقوبة.ا،إجراءاتامنحها

 الفصلاالمؤقتامناالجامعةالفصلادراسياأواأكثرابماافياذلكاالفصلاالصيفي.ا-يااا

ا.الفصلاالنهائيامناالجامعة -ك

ا

ا:ا(ا5المادة)

عااوترفاا،مناالمادةاالرابعةامناهذهاالتعليماتا(ايا-ةافياالفقراتا)أ)ينتهيامفعولاالعقوباتاالتأديبياأ_

ا:اامناملفاالطالباعلىاالنحوااآلتي

)أااالعقوبات -1 الفقراتا األاا(ااجاا-باا-فيا اإلنذارا فيهااوعقوبةا وقعتا الذيا الفصلا بانقضاءا ولا

 العقوبة.ا

 بماافياذلكاالفصلاالذياوقعتافيهاالعقوبة.اا،دراسيينعقوبةااإلنذاراالثانيابانقضاءافصلينا -2

بماافياذلكاالفصلاالذياوقعتافيهاااا،بانقضاءااثالثةاافصولااا(ااعقوبةااإلنذاراالثالثا)النهائي -3

 العقوبة.ا

بانقضاءافصلينادراسيينافياذلكاالفصلاالذياوقعتافيهاااا(ااـالعقوبةاالواردةاافياالفقرةا)ه -4

 العقوبة.ا

 بانتهاءامدةاالحرمان.ا(اقرةا)والعقوبةاالواردةافياالف -5

بماافياذلكاالفصلاالذياوقعتافيهاالعقوبة،اأواااا،عقوبةاالفصلاالمؤقتابانقضاءاأربعةافصول -6

 بالتخرج.ا

 باستيفاءاالغرامة.ا(االعقوبةاالواردةافياالفقرةا)ز -7

داخلامناهذهاالتعليمات،ابعقوباتامجتمعيةاااا(اا4للجنةااستبدالاالعقوباتاالواردةافياالمادةا) -8

منااا(اا،اباستثناءاالعقوبةاالواردةافياالفقرةا)طواخارجاالحرماالجامعياوفقًاالمااتراهااللجنةامناسبًاأ

 ذاتاالمادة.ا

مناهذهاالمادةامشروطابعدماارتكاباالطالباأيةامخالفةاتأديبيةاخاللامدةاااا(ااب_تطبيقاأحكاماالفقرة)أ

اسرياناالعقوبة.ا

ا:ا(ا6المادةا)

بيناا -أ الجمعا هذهاايجوزا فيا عليهاا المنصوصا العقوباتا منا أكثرا أوا تأديبيتينا عقوبتينا

االتعليمات.

،اويمنعامنااتسحباهويةاالطالباالمفصولااا،فياحالةاإيقاعاعقوبةاالفصلاالمؤقتامناالجامعة -ب

الىاالحرماالجامعياخاللاسريانامدةاالعقوبةاإلابإذنامسبقامناعميداشؤوناالطلبة.االدخولاإ

،اا(حسناالسلوك)مناالحصولاعلىاشهادةاامناالجامعةافصاًلاتأديبيًّاانهائيًّاالطالباالذيافصلاايحرماا-ج

اعلىاالجامعاتاالرسميةاوالخاصةااألخرى.اتعميمااسماالطالباالمفصولانهائيًّاكملايتما

ا:ا(ا7المادة)

إذااثبت،انتيجةاالتحقيق،اأناالطالباقداحرضاأوادبراأواشاركاأواتدخلافياأعمالاعنفاأواشغباأواا-أ

مشاجرةاثنائيةاأواجماعيةاداخلاالجامعةاأواخارجهاافيامناسبةاتشتركافيهااالجامعةاأوانشاطاتقوماا

المقتضىاالحال.انهائياأواالمؤقتامناالجامعةاوفقًابه،ايوقعاعليهاجزاءاالفصلاال

إذااثبتانتيجةاالتحقيق،اأناالطالباقداأقدماعلىاإيذاءاعضواهيئةاالتدريساأواأحداالعامليناأواأحداا-ب

االطلبة،ايوقعاعليهاجزاءاالفصلاالنهائياأواالمؤقتامناالجامعة.



إذااثبتانتيجةاالتحقيق،اأناالطالباكانافياحوزتهامشروباتاروحية،اأواموادامخدرةاأواأنهاقدا-ج

جالها،اأواحضراإتعاطاهااأواا لىاالجامعةاوهواتحتاتأثيراالمشروباتاالروحيةاأواالمواداالمخدرة،ارو 

ااوفياحالةاتكراراذلكايفصلانهائيًّااالامناالجامعةالمدةافصلينادراسييناأواأكثر،يوقعاعليهاجزاءاالفص

امناالجامعة.

الشبكةابإرسالاأوانشرابياناتاأوامعلوماتاعناطريقاااايجةاالتحقيق،اأناالطالباقاماقصًدااإذااثبتانت-د

يراأواإساءةالكترونياأواأيانظامامعلوماتاتنطوياعلىاذماأواقدحاأواتحقالمعلوماتيةاأواالموقعااإل

الىاسمعةاالجامعةا،اأواالعاملينافيهااداخلاالجامعةاأواخارجهاا،ايوقعاعليهاجزاءاالفصلاالنهائياأوا

علىامنايديراالصفحةاأوااويجوزاللجنةاإيقاعاالعقوبةاذاتهااااا،المؤقتامناالجامعةاحسبامقتضىاالحال

الكتروني.الموقعااإل

مناالعقوياتااا،ايجوزاللجنةاأناتقرراأيًّامناهذهاالمادةاا(ااالفقرات)أ،ب،ج،دعلىاالرغماممااوردافياا-ـه

المقتضىاالحال.امناهذهاالتعليماتاوفقًااا(ا5المادة)المنصوصاعليهاافيا

ا:ا(ا8المادة)

الايعاقباالطالباعلىاالمخالفةاالواحدةامناأكثرامناجهةاتأديبيةاواحدة.ا

ا:ا(9المادةا)

لىااللجنةاالتأديبيةاإليقاعاالعقوبةاااابالغشافياامتحاناصفًرا،اويحالاإيعطىاكلاطالبايضبطامتلبسًّااا-أ

االمناسبة.ا

دراسياواحد-ب لمدةافصلا الجامعةا منا يفصلا امتحانا أيا فيا الغشا الطالبا كررا الفصلااا،إذاا وهوا

االتالياللفصلاالذياضبطافيه.

اياذلكاالمتحان.فاا؛اإذايعطىاصفًرااكتشافاالغشافياوقتالحقالايعفيامرتكبهامناالمسؤولية-ج

ا:اا(10المادةا)

الطلبة-أ عمادةاشؤونا لدىا الطالبا ملفا فيا التأديبيةا العقوباتا فرضا قراراتا الجهةااتحفظا وتبلغا ،ا

ولياااالىسجيلاوإلىامديرادائرةاالقبولاوالتالمختصةابفرضاالعقوبةاقرارهااإلىاعميداالكليةاالمعنياوإ

اولعميداالكليةاالمعنياوضعاالقرارافيالوحةااإلعالنات.ا،ناوجدتأمراالطالباوالجهةاالموفدةاإ

العق-ب فرضا قراراتا جميعا تبليغا الكليةا عميدا إعلىا كليتها فيا الطلبةا منا أيا علىا عميداوباتا لىا

ا.اشؤوناالطلبةاومديرادائرةاالقبولاوالتسجيل

ا:اا(11المادة)

مااطالعهاعلىامااأوابعداا،دماعلمهابقوانيناوأنظمةاوتعليماتاالجامعةلايجوزاألياطالباأنايحتجابع

ا.ينشرافيالوحةااإلعالناتافياالجامعة

ا:اا(ا12المادةا)

تأديبيًّاامؤقتًالايحقاا-أ الجامعةافصاًلا الذيافصلامنا يليااااللطالبا الذيا الفصلاالصيفيا التسجيلافيا

االفصلاالذيافُصلافيه.ا

المفصول -ت للطالبا تحتسبا مؤقتًااالا أيااةأياافصاًلا فيا فصلها مدةا يدرسهااخاللا جامعةاااةموادا

اأخرى.

ا:اا(ا13المادةا)

لىاعضوااحتياطيا،اباإلضافةاإيؤلفاعميداالكليةافيامطلعاكلاعاماجامعيالجنةامناثالثةاأعضاء-أ

أعضاءاالهيئةاالتدريسيةافياالكلية،اوذلكاللتحقيقافياالمخالفاتاالتيايرتكبهااالطلبةاداخلاارابعامناا

الها،اوتبلغارئاسةاالجامعةابذلك.ا،اويعينارئيًساامبانياالكليات

اتكونامدةااللجنةاسنةاواحدةاقابلةاللتجديد.-ب

الجزاءاالمناسبابشأنها.وتنسبااللجنةاباا،لىالجنةاالتحقيقالىاعميداالكليةاإحالةاالمخالفاتاإايتو-ج

ا:اا(ا14المادةا)

يالجنةامناثالثةاايؤلفامجلساالعمداءاوبتنسيبامناعميداشؤوناالطلبة،افيامطلعاكلاعاماجامع-أ

ااااتدريسيةافياالجامعةا،اويعينارئيسًالىاعضوااحتياطيارابعامناأعضاءاالهيئةاالأعضاء،اباإلضافةاإا

الها،اوذلكاللتحقيقافياالمخالفاتاالتيايرتكبهااالطلبةافياحرماالجامعةاخارجامبانياالكليات.ا



اتكونامدةااللجنةاسنةاواحدةاقابلةاللتجديد.-ب

وتنسبااللجنةاالعقوبةاااا،للتحقيقافيهااا،لىاهذهااللجنةشؤوناالطلبةاإحالةاالمخالفاتاإاايتولىاعميد-ج

االمناسبابشأنها.

كاناآخراداخلاالحرماالجامعياوفقًاالماايراهااواأيامتهاافياعمادةاشؤوناالطلبةاأةاجلساتعقدااللجن-د

ا.ارئيسااللجنةامناسبًا

ا:اا(ا15المادةا)

،اودعوةاالطالباالمخالفاللمثولاأمامااللجنةاا،ايقومارئيسالجنةاالتحقيقابدعوةااألعضاءالالجتماع-أ

اوإعداداالتقارير.اوتسجيلامحاضرها،ا

اأعضاءالجنةاالتحقيقايستدعىاالعضواالحتياطيافيااللجنة.فياحالاغياباأحدا-ب

افياكليتهاالمعنيةاأواتبليغهاخطيًّاعالنالهااولاأمامالجاناالتحقيقاعناطريقااإليتماتبليغاالطالباللمث-ج

لكترونية،اامناخاللاالوسائلااإلااطةاالرسائلاالنصيةاعلىاهاتفهاأواسطريقاالعميداالمعنياأوابوعناا

إذااااااطةاالهاتفاصحيًحاسياملفاالقضية،اويعتبراالتبليغابوالتبليغاأوااإلعالنافااوتحفظانسخةامناهذا

ا.اتعذراالتبليغابالوسائلاالمذكورة

اللطالباتقديماأيةابيناتاأمامالجنةاالتحقيقابماافياذلكاإفاداتاالشهود.ا-د

الىااللجنةاعلىاإفادته.يوقعاالطالباالمحالاإا-ـه

وعلىاالعضواااا،وتصدراقراراتااللجنةاباألغلبيةاأواباإلجماعاا،يتولىارئيسااللجنةاإدارةاالجلسات-و

االمخالفابياناسبباالمخالفة.

ا:اا(ا16المادةا)

بالتحقيق المتعلقةا والبياناتا الوثائقا علىا الطالعا التحقيقا أولاا،للجنةا تحتااهاا شاهدا أيا تسمعا نا

االقسماالقانونياأوابدونه.

ا:اا(ا17المادةا)

مناتاريخااااللامدةالاتتجاوزاخمسةاعشرايوًمافياالقضايااالمحالةااليهااخااعلىالجاناالتحقيقاالبت

الطالباا ذلك،وعلىا الظروفا اقتضتا إنا تمديدهاا الجامعةا ولرئيسا المختصة،ا الجهاتا منا إحالتهاا

المدة التحقيقاخاللاهذها لجانا أماما التحقاا،المثولا العقوبةاغيابيًّاوللجانا فياإصدارا الحقا لمااايقا إذاا

ا.مناهذهاالتعليماتاا(ا15المخالفابعداتبليغهاحسبمااهوامنصوصاعليهافياالمادةا)اايمثلاالطالب

ا:اا(ا18المادةا)

الت لجانا منا لجنةا أليةا المحددةا المدةا انتهتا إإذاا ممارسةاصالحياتهاا فيا تستمرا فإنهاا أناحقيقا لىا

اتشكلالجنةاجديدةاتحلامحلها.

ا:اا(ا19المادةا)

ا:ايةاعلىاالطلبةاعلىاالنحوااآلتييبتُحدداصالحياتاإيقاعاالجزاءاتاالتأد

وااا(االعضواهيئةاالتدريساأوامنايدرساالمادة،احقاإيقاعاالعقوباتاالمنصوصاعليهاافياالفقراتا)أ-أ

ا.مناهذهاالتعليماتا(ا4مناالمادةا)اا(اوا)جا(ا)ب

مناهذهاااا(اا4مناالمادةا)اا(ااالىا)واا(االلعميداحقاإيقاعاالعقوباتاالمنصوصاعليهاافياالفقراتا)أ-ب

االتعليمات.

اللعميداالمختصاحقامصادرةاأيةامادةايدخلهااالطالبابهدفااستخدامهااألياغرضاغيرامشروع.ا-ج

مناااا(اا4مناالمادةا)اا(االلجنةاالتأديباحقاإيقاعاالعقوباتاالمنصوصاعليهاافياالفقراتامنا)أ_ي-د

ا.الفةاالمعروضةاعليهالقناعتهاابالعقوبةاالمناسبةاللمخااوفقًااهذهاالتعليمات

منااا(ا4لرئيساالجامعةاولمجلساالعمداءاحقاإيقاعاأيامناالعقوباتاالمنصوصاعليهاافياالمادةا)-ـه

اهذهاالتعليمات.

ا:اا(20المادةا)

مجلرئ اختصاصاتا يتولىا أنا الجامعةا هذهاايسا فيا عليهاا المنصوصا الجامعةا فيا العمداءا لسا

حالاا،التعليمات أواااةفيا الجامعةا ممتلكاتا علىا اعتداءا أوا شغبا أوا مشاجراتا كحدوثا الضرورةا



لىامجلسااقرارهاالذيايصدرهافياهذهاالحالةاإاضطراباأواإخاللابالنظامافيها،اويبلغارئيساالجامعةاا

االعمداءافياأولاجلسةاله.ا

ا:اا(21المادةا)

ا(اي-هاافياالفقراتامنا)عتكوناجميعاالقراراتاالتأديبيةانهائية،اباستثناءاالعقوباتاالمنصوصاعلي

( المادةا العمداءاااا(اا4منا لدىامجلسا يستأنفا أنا للطالبا يحقا إذا التعليمات،ا منهاامناهذها قرارا أيا

إ أوا القرارا تبليغها تاريخا يوًماامنا العمداءاأنايصادقاخاللاخمسةاعشرا الكلية،اولمجلسا عالنهافيا

ذاالمايستأنفاالطالباقراراالعقوبةايعتبرااعلىاالقراراتاالمتخذةابشأناالعقوبةاأوايعدلهااأوايلغيها،اوإ

ا.اراراالتأديبياالصادرابحقهانهائيًّاالق

ا:اا(22المادةا)

للتبليغاتاا الجامعي،اوتكونا الحرما داخلا والنظاما األمنا المحافظةاعلىا الجامعيا األمنا يتولىاموظفوا

اوالتقاريراالتيايقدمونهااحجتهااماالمايثبتاعكساذلك.

ا:اا(23المادة)

إذاااتعليماتامنامالحقةاالطالباقضائيًّااافرضاالعقوباتاالتأديبيةاالمنصوصاعليهاافياهذهااللايمنعاا

يعاقباعليهاالقانون،اوكذلكالاتمنعاإجراءاتاالمحكمةامنامعاقبةااااشكلتاالمخالفةاالتياارتكبهااجرًما

ا.االطالباأمامالجنةاالتأديب

ا:اا(24المادةا)

الىامجلساالعمداء.التعليماتايرفعااألمراإفياحالةاالختالفاعلىاتفسيراأيابندامنا

ا:اا(25المادةا)

ايصدرارئيساالجامعةاالقراراتاالتنفيذيةاالالزمةالنطبيقاأحكاماهذهاالتعليمات.

ا:اا(26المادةا)

تنفيذاارئيساالجامعةاوالعمداءاورؤساءااألقساماوأعضاءاهيئةاالتدريسافياالجامعةامسؤولوناعناا

اأحكاماهذهاالتعليمات.

ا

ا:اا(27المادةا)

إاااتُلغى جامعةا فيا الطلبةا تأديبا وتعديالتهاتعليماتا السابقةا األهليةا مناااا،ربدا التعليماتا بهذها ويعملا

اتاريخاإقرارهاامنامجلساالعمداء.
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 تعليماتاصندوقاديناراالطالباا:اعشراالثاني

ا

األولى اا:ااالمادةا "تعليماا التعليماتا هذها إتسمىا جامعةا فيا الطالب"ا دينارا صندوقا األهليةاتا ،ااربدا

ا.ام2021/ا2020مناالعاماالجامعيااويعملابهاااعتباًرا

يكوناللكلماتااآلتيةاحيثمااوردتافياهذهاالتعليماتاالمعانياالمخصصةالهاامقابلاكلاااا:ااالمادةاالثانية

ا.اماالماتدلاالقرينةاعلىاخالفاذلكا،منها

اربدااألهلية.اجامعةاإا:ا*الجامعةاااااااا

اربدااألهلية.ارئيساجامعةاإا:ا*الرئيساااااااا

اربدااألهلية.صندوقاديناراالطالبافياجامعةاإا:اق*الصندواااااااا

اربدااألهلية.اعمادةاشؤوناالطلبةافياجامعةاإا:ادة*العمااااااااا

اربدااألهلية.اعميداشؤوناالطلبةافياجامعةاإا:اميد*العاااااااا

الثالثة إاا:ااالمادةا الصندوقا هذاا الجامعةيهدفا فيا المحتاجينا الطلبةا مساعدةا تقديماااا،الىا طريقا عنا

ا.اجامعيةًاا،اتغطيارسوًمامبالغاماليةاغيرامستردة

ا:ااتتألفاموارداالصندوقامنا:االمادةاالرابعة

 .يخصصالهذااالغرضا،مبلغاسنويامناموازنةاالجامعة -1

 .االهباتاوالتبرعاتاوالمنحاوالوصايااالمقدمةاللصندوق -2

 .اريعاأموالاالصندوق -3

اتطبقاعلىاالمعامالتاالماليةاللصندوقاأحكاماالنظاماالمالياالمعمولابهافياالجامعة.اا:االمادةاالخامسة

السادسة لجنةاصناا:ااالمادةا تسمىا دراسيا كلاعاما بدايةا فيا لجنةا الجامعةا مجلسا دينارايشكلا دوقا

ا:ااالطالبامن

 عميداشؤوناالطلبةارئيًسا. -1

 .انامناأعضاءاهيئةاالتدريسايسميهمااالرئيساثني -2

 عضوامناأعضاءامجلساالجامعةاالممثليناللمجتمعاالمحليايسميهاالرئيس.ا -3

 .امديراالدائرةاالماليةافياالجامعة -4

ا

ا:اوتتولىااللجنةاالمهامااآلتيةا

 مصادقةامجلساالجامعةاعليها.إعداداموازنةاالصندوقاوتنفيذهاابعدا -أ

اإليرادات -ب يتضمنا الجامعةا لمجلسا األكاديميا العاما نهايةا فيا تقريرا اا،اوالمصروفاتاا،تقديما

 .اوعدداالطلبةاالذينااستفادوامناالصندوق

وتحديداقيمةاالمساعدةاالماليةاللطالباالمحتاجاكلااا،دراسةاالطلباتاالمقدمةامناالطلبةاالمحتاجين-ج

 حسباحالته.

السابعة لهااا:ااالمادةا يسمحا لا ماليا وضعا فيا كانا إذاا الصندوقا هذاا منا الستفادةا للطالبا يمكنا

ا:ااوذلكاوفقاالشروطااآلتيةا،بالستمرارافياالدراسةاالجامعية

 ةامعتمدةاعلىااألقل.افياالجامعةاوأنهىادراسةاثالثيناساعاأنايكوناالطالبامسجالًا -أ

 مناجهةارسميةاأواغيرارسمية.اايكونامبعوثًااألا -ب

يكوناقداصدرابحقهاأيةاعقوبةاتأديبيةافياذلكاالعامامنادرجةاإنذاراأولافماافوقاقبلاالحصولاألاااا-ج

 علىاالمساعدة.ا

الحدااألدنىامناالساعاتاالمعتمدةاعلىااألقلاحسباتعليماتامنحادرجةاااأنايكوناالطالبامسجالًااا-دااا

 .اوذلكافياالفصلاالذيايتقدمافيهاالطالبابطلباالمساعدةا،البكالوريوس

ا.اإجراءاتاالحصولاعلىاالمساعدةا:االمادةاالثامنة

ال -أ لهذها الخاصا النموذجا بتعبئةا الطالبا مرفقًايقوما الطلبةا شؤونا عمادةا فيا الوثائقاااغايةا

 .اواألدلةاالتياتثبتاأهليتهاللحصولاعلىاالمساعدة



الجامعةا -ب رئيسا الىا ورفعهاا بشأنها،ا الالزمةا القراراتا واتخاذا الطلباتا دراسةا اللجنةا تتولىا

بقصداالتأكداوالحصولاعلىاااا؛للمصادقةاعليها،اويجوزاللجنةاأناتستعينابأيةاجهةاعندادراسةاالطلب

 حديداالمستحقين.معلوماتاأوفىاوأدقالتفيدهاافيات

التاسعة يُااا:ااالمادةا أموالهاااالُّاحَالا تؤولا الحالةا هذها وفيا الجامعة،ا رئيسا منا بقرارا إلا الصندوقا

اوموجوداتهاالىاالجامعة.

العاشرة بهااااا:ااالمادةا تقوما التيا الخصما عملياتا معا الصندوقا يقدمهاا التيا المساعداتا تتعارضا لا

اعنها.ا،اولاتكونابديالًاالجامعة

يقومابتدقيقااألموراالماليةاالخاصةاااادائرةاالماليةافياالجامعةامحاسبًا،تنتدباال:ااةحاديةاعشرالمادةاال

الىارئيساالجامعةاوعميداشؤوناالطلبة.،اويرفعاتقريًراابذلكاإبالصندوق

عشر الثانيةا وتُا:ااةالمادةا الجامعة،ا معها تتعاملا الذيا البنكا فيا الصندوقا أموالا بتوقيعااتودعا سحبا

ا.االجامعةاوعميداشؤوناالطلبةرئيسا

انصافياهذهاالتعليمات.البثافياالحالتاالتيالمايردافيهاللرئيساا:اةالمادةاالثالثةاعشر

ارئيساالجامعةاوعميداشؤوناالطلبةامسؤولناعناتنفيذاأحكاماهذهاالتعليمات.اا:اةالمادةاالرابعةاعشر

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



الئحــــةااوضوابــطااتظلــمااالطلبـــةفياجامعـــةاإربـــدااألهليـــةا:اعشراالثالث

امصطلحاتالئحةاضوابطاتظلماالطلبة.ا:االمادةااألولى

ا:ايقصداباأللفاظاوالعباراتااآلتيةاالمعانياالموضحةاأمامها،اماالماينصاعلىاغيراذلك

اجامعةاإربدااألهلية..ا:االجامعة

اجميعاطالباوطالباتاجامعةااإربدااألهلية.ا:االطلبة

اضوابطاتظلماطالباوطالباتاجامعةاإربدااألهلية.ا:االالئحةا

الجنةاعليا،ايتماتشكيلهاابقرارامنارئيساالجامعة.اا:اوقاالطالبيةلجنةاالحق

االلجاناالمشكلةابقراراتامجالساالكليات.ا:االلجاناالفرعية

ااعتراضاالطالب/ةاعلىاالقراراالصادراضده.اا:االتظلم

هياالشكوىاالتيايقصدابهاااإلساءةاإلىاالطرفااآلخرادوناوجوداواقعاحقيقياأواااا:ااالشكوىاالكيدية

اسندالها.

الفنية،اكلاحسباااا:ااصاحباالختصاص الجامعةاللشؤونا الجامعة،اأوامساعدارئيسا عطوفةارئيسا

اتخصصه،اأواعميداالكلية،اأوارئيساالقسم،احسباالسياقاالذياتردافيه.ا

ا

ا.االحقافياالتظلما:االمادةاالثانية

أواا األكاديمية،ا لحقوقها منتقصاا يراها أمرا أيا منا الختصاصا ذاتا للجهةا التظلما فيا الحقا للطالبا

اغيراألكاديمية.ا

ا

ا.(االلجنةاالعليااللتظلم)لجنةاحقوقاالطلبةا:االمادةاالثالثة

الجامعة،اوتتكونامناخمسةاأعضاءاعلىااألقل،اأحدهم بقرارامنارئيسا مناذوياااامناايتماتشكيلهاا

رئيساا بمساعدا مرتبطةا اللجنةا وتكونا الطلبة،ا شؤونا عميدا ويرأسهاا القانون،ا فيا الختصاصا

مناا الخبرةا أهلا منا مناسبًاا تراها بمنا الستعانةا للجنةا يجوزا كماا مباشرة،ا الفنيةا للشؤونا الجامعةا

بالست أما التحقيق،ا سماعا جلسةا بحضورا سواءا الجامعة،ا رأيهاامنتسبيا ويكونا المباشر،ا فسارا

 .استشاريًّا

اأهدافااللجنة.ا:االمادةاالرابعة

ا.اإقرارامبدأاالعدالةابيناطلبةاالجامعة.١

ا.ادعماحقوقاالطلبةابماايتوافقامعااألنظمةاواللوائحاالمطبقةافياالجامعة.ا٢

ا

امهامااللجنة.ا:االمادةاالخامسة

بها١ يتعلقا وماا الطالب/ة،ا وواجباتا بحقوقا المختصةا واألنظمةا اللوائحا اقتراحا تظلماااا.ا منا

اوشكوى،وتعديلهااحسباالضرورة،اورفعهاالرئيساالجامعة،العتمادهاامنامجلساالعمداء.

ا:امثلا،.اإعداداماايلزمامناالنماذجاالمستخدمةافياالتظلماتاوالشكاوى٢

أواا(اا١)نموذجاا ● الكلية،ا عميدا الطالب/ةإلىا الكلية،اااإلىااويقدمها فيا الفرعيةا اللجنةا رئيسا

اللمطالبةابإعادةتصحيحاورقةاإجابته،اأوارفعاالضرراعنه.

توصيةاااا(اا٢)نموذجاا ● علىا الطالبا فيها يعترضا إذا العليا؛ا اللجنةا لرئيسا الطالب/ةا ويقدمها

االلجنةاالفرعيةابخصوصاإعادةاتصحيحاورقةاإجابته،اأوارفعاالضرراعنه.ا

ايها..االبتافياالقضايااالمرفوعةاإل٣

الجامعةاا٤ رئيسا نائبا إلىا التوصياتا ورفعا الفرعية،ا اللجنةا توصياتا علىا العتراضا فيا النظرا .ا

اللشؤوناالفنيةالعتمادهااوإقرارها.

ا

ا

ا

ا



ا

ااجتماعاتااللجنةاالعليااللتظلم.اا:االمادةاالسادسة

ا

العل اللجنةا وفقًاتعقدا رئيسهاا منا بدعوةا اجتماعهاا صحيحًاااياا انعقادهاا ويكونا مااللحاجة،ا بحضورا اا

ليقلاعناثالثةامنااألعضاء،اوتصدراقراراتااللجنةابأغلبيةاأصواتاالحاضرين،اوفياحالةاتساوياا

ااألصواتايرجحاالجانباالذيايضمارئيسااللجنة.

ا

االلجنةاالفرعيةالحقوقاوواجباتاالطالب/ة.اا:االمادةاالسابعة

ا

كاا.١ فرعيةاعلىامستوىا لجنةا ثالثةااتشكلا يقلاأعضاؤهااعنا الكلية،اولا بقرارامنامجلسا كليةا لا

اأعضاء،اولهااأناتستعينابمناتراهامناسبًا.

كلافصلادراسي،ااتعقدااللجنةااجتماعهااحسباالحاجة،اعلىاألاتقلااجتماعاتهااعنااجتماعاواحدالاا.٢

الجامع أوا الكليةا منتسبيا منا الخبرةا أهلا منا مناسبًاا تراها بمنا تستعينا أنا جلسةاولهاا لحضورا ة،ا

ا.اسماعاالتحقيق،اأواالستفساراالمباشر،اويكونارأيهااستشاريًّا

ا

امهامااللجنةاالفرعية.ا:االمادةاالثامنة

ا

توعيةاالطلبةابحقوقهماالجامعية،اوطرقاالحصولاعليهااعبراالطرقاالنظاميةاداخلاالجامعة،افيااااا.١

اإطاراالقواعداواألنظمةاالمعمولابها.

تراهالصاحباالختصاصاااا.٢ ماا الكلية،اوترفعا داخلا نطاقاعملهاا فيا تدخلا التيا القضاياا فيا النظرا

العتمادهاوتنفيذه.ا

الطالباا.٣ منا التظلما طلباتا تعسف/قبولا أيا أوا بحقوقه،ا يتعلقا فيماا رأيهاااااةا ويعتبرا له،ا يتعرضا

اقرتهااللجنةاالعليااللتظلمات.اويصبحانهائيااإذااأ،ابتدائيًّا

اضوابطاطلباالتظلم.اا:االمادةاالتاسعة

اتحاطاكافةاطلباتاالتظلماعنداالضرورةابالسريةاالتامة.ا.١

أواا٢ الكلية،ا عميدا إلىا درجاتها فيا النظرا إعادةا بطلبا التقدما للطالب/ةا يحقا اللجنةاإلىاا.ا رئيسا

ا،اثمايحالاالطلباإلىااللجنةاالفرعية.ا(ا١)االفرعية،اوفقنموذجارقما

اامناواقعةاالتظلم،اويسقطاالحقافياالتظلمبعدا.ايجباألايتجاوزاتقديماطلباالتظلماخمسةاعشرايومًا٣

اة.مضياالمدةاالمذكور

اصورةامناسجلاالطالب/ةااألكاديمي.ا(ا١يرفقامعاطلباالتظلمانموذجارقما)ا.٤

ا:اتقبـلااللجنـةاطلـباالتظلـماعندمااتتضـحابالفحـصاأيةحالةامناالحـالتااآلتيةا.٥

ااختالفاكبيرافياعالمةاالطالب/ةافياالمساقامحلاالتظلماعناعالماتهافياالمساقاتااألخرى. ●

%امناالطلبةاالمسجليناللمقرر،اعلىاأناااا٢٥العالماتامناأكثرامنااوجوداتظلماجماعيامناا ●

اتتبعاالطرقاالنظاميةالتقديماالتظلم.ا

لطلباتااا.٦ تقديمها تكرارا ثبتا أوا تظلمه،ا صحةا عدما ثبتا إنا التظلما طلبا قبولا رفضا للجنةا يحقا

ا.مسببًّاااتظلم،تثبتاعدماصحتها،اعلىاأنايكوناقراراالرفض

اللجن٧ تلتزما ورقيًّاةاا.ا الطالب/ةا بإخطارا طلباأوإلكترونيًّاالفرعيةا رفضا حالةا فيا الرفضا بأسبابا اا

االتظلم.ا

إلعادةاااا.٨ لجنةا لتشكيلا المعني،ا القسما رئيسا بمخاطبةا التظلما طلبا قبولا حالةا فيا اللجنةا تقوما

اللنموذجااإلرشادياألعضاءالجاناالتظلم.ااوفقًااالتصحيح

يامدةاأقصاهااأسبوعامناتاريخاالباالتظلماالمحالاإليه،افا.ايلتزمارئيساالقسماالمعنيابالرداعلىاط٩

اتسلمهاالطلب.



انتقاصًااا.١٠ أوا قداوقعاعليهاظلًما،ا يراها ماا تقديماشكوىالرفعا للطالب/ةا ااألياحقامناحقوقهاايحقا

ا.(اا١)ااألكاديميةاأوغيرااألكاديميةاعناطريقانموذجارقما

الئحةاااالتبيناأناالشكوىاالمقدمةاكيديةاوفقًااايحقاللجنةاالفرعيةاإيقاعاالعقوبةاعلىاالطالب/ةاإناا.١١

اتأديباالطلبة.

يومًااا.١٢ ثالثونا أقصاهاا مدةا فيا تظلمها بنتيجةا الطالب/ةا بإخطارا الفرعيةا اللجنةا تاريخااتلتزما منا اا

ااإلحالة،امعاإعالمهابحقهافياالتظلمامناقرارهااأمامااللجنةاالعليا.ا

امناقرارااللجنةاالفرعيةاأمامااللجنةاالعليا.ا(ا٢)ااباللتظلمانموذجارقمليحقاللطالب/ةاالتقدمابطا.١٣

اااللتظلمامناقرارااللجنةاالفرعيةافيامدةاأقصاهااخمسةاعشرايومًااا(اا٢)يجباتقديمانموذجارقماااا.١٤

امناتاريخاإبالغهابقرارااللجنةاالفرعية،اويسقطاحقهافياالتظلمابعداانقضاءاهذهاالمدة.

اا.١٥ رفعااا حالةا فيا التظلم،ا طلبا فيا البتا يتما حتىا الفرعية،ا اللجنةا بقرارا العملا إيقافا يتما

االطالب/ةلتظلمامناقرارااللجنةاالفرعيةاأمامااللجنةاالعليا.ا

لايجوزاحضوراالشخصاالمقدماالتظلمابحقهأليةالجنةامنااللجاناأواالجتماعاتاالرسمية،االتيااا.١٦

ا.التظلما،اأوافيانتيجتهااقداتعقداللتصويتاأوالبتافياقبول

.الايجوزاحضوراالشخصاالمشتكىاعليهاأليةالجنةامنااللجاناأواالجتماعاتاالرسمية،االتياقدا17

اتعقداللتصويتاأواالبثافياقبولاالتظلم،اأوافيانتيجته.ا

اإجراءاتاالتظلم.ا:االمادةاالعاشرة

التظلماااا.١ الجهةاذاتاالصلةابموضوعا إلىارئيسا بالتظلما الطالب/ةا أوالجهةااا(ااالعمادةالكلية/)يتقدما

ايحددهاالستقبالاطلباتاالتظلم.االتيا

.ايتمارفعاالتظلماإلىاالرئيساالمباشرالتلكاالوحدة،افياحالةاأنايكوناموضوعاالتظلماضدارئيسا٢

االجهةاذاتاالصلةاباستقبالاالتظلمات.

قيداا.٣ إاايتما التقديم،اوموعدا تاريخا الطالب/ةاويخطرابه،امعاتحديدا المقدمامنا بنتيجةااالتظلما خطارها

االتظلم.ا

باتخاذااإلجراءاتاالنظاميةاإلحالةاطلبالتظلماا(ااالكلية/العمادة)يقومارئيساالجهةاذاتاالختصاصاااا.٤

اإلىاالجهاتاالمختصةافيابحثاموضوعاالتظلم.

ا.(اساقاتلمراجعةادرجةاطالب/ةافياأحداالما)٤ا (تتبعااإلجراءاتاالواردةافياالنموذجارقما.٥

ا.ايتماإبالغاالطالب/ةابنتيجةاالتظلماكتابيًّاامعاالتوقيعاباستالمها.ا٦

ااعتمادالئحةاالضوابط.ا:االمادةاالحاديةاعشرة

ايعتمدامجلساالعمداءالئحةاالضوابط.اااا

ا.المادةاالثانيةاعشرة

ااتعليماالعالياوالجامعاتاكلاماالمايردافيهانصاخاصافياهذهاالالئحة،ايطبقابشأنهانظامامجلساالاا

ا.اوامراوالقراراتولوائحهاالتنفيذيةاواألنظمةاواأل

ا.المادةاالثالثةاعشرة

ااامناتاريخااعتمادهاامنامجلساالعمداء.يعملابهذهاالالئحةااعتبارًاا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



عشر و:ااالرابعا الستشاراتا لمركزا التنفيذيةا إالتعليماتا جامعةا فيا المجتمعا وخدمةا ربدااالتدريبا

 الهليةا

ا

)ا التعليماتاااا:اا(اا1المـــادةا هذها فياا)تسمىا المجتمعا وخدمةا والتدريبا الستشاراتا مركزا تعليماتا

 .مناء،اويعملابهاااعتباًرامناتاريخاإقرارهاامنامجلسااأل(اإربدااألهليةجامعةا

مااااا،ايكوناللكلماتااآلتيةاحيثمااوردتافياهذهاالتعليماتاالمعانياالمخصصةالهااأدناهاا:اا(اا2المـــادةا)

ا:الماتدلاالقرينةاعلىاغيراذلكا

اجامعةاإربدااألهلية.ا:االجامعةا-

ارئيساالجامعة.ا:االرئيسا-

امركزاالستشاراتاوالتدريباوخدمةاالمجتمع.ا:االمركزا-

امجلساالمركز.ا:االمجلسا-

ارئيسامجلساالمركز.ا:ارئيساالمجلسا-

امديراالمركز.اا:االمديرا-

ابالرئيساأوامناينيبه.اا،اويرتبطاإداريًّايعتبراالمركزاإحدىادوائراالجامعةااإلداريةا:ا(ا3المـــادةا)

( بمن:اا(اا4المـــادةا المجتمعا خدمةا فيا الجامعةا أهدافا تحقيقا إلىا المركزا مناااايهدفا لديها يتوافرا

ا:اوذلكاعناطريقا،قدراتابشريةاوموارداماليةا

والخاا-أ القدراتا تنميةا بهدفا العمل،ا وورشا التدريبيةا والدبلوماتا والبرامجا الدوراتا برات،اعقدا

التمكينهمامناالمساهمةافيامرحلةاالبناءاالتيايمرابهااالمجتمع.ا،هيلاالمهنياللمشاركيناوالتأ

المقدمةامناالجهاتاالتياوالبرامجاوالدبلوماتاالتدريبيةااااشرافاعلىانوعيةاوجودةاالدوراتاإلاا-ب

كاديميةاواإلداريةاالتابعةا،اسواءاكانتاخارجاالجامعةاأواعناطريقاالوحداتااأليشرفاعليهااالمركز

اللجامعة.

التدريسيةإااتنميةاا-ج الهيئةا ألعضاءا اإلبداعيةا األفكارا تطويرا فيا وقدراتهاا الجامعةا ا،مكانياتا

وتسويقهاافياالمجالتاالتقنيةاواإلداريةاوتكنولوجيااالمعلومات،اوتوفيراالحوافزاالماديةاوالمعنويةاا

االتنموية.ااتمعااألردنياوخططهسهامافياخدمةاالمج،اوتشجيعهماعلىااإلللعاملينافياالجامعة

الجامعة-د فيا للعاملينا البشريةا الكوادرا تدريبا فيا وصقلاا،المساهمةا ومعارفهماااالتنميةا مهاراتهما

.لضمانامستوىاأ اداءاعال 

اجراءاالدراساتاالميدانيةاوالبحوثاالعلميةاالتياتساهمافيابناءاالمجتمعاومؤسساتهاالمختلفة.اإا-ـه

ااويقرهاارئيساالجامعةافياضوءاا،التيايحددهااالمجلسعمالاااماواأليمارساالمركزاالمها:اا(ا5المادةا)

وفقًا وذلكا العربي،ا والمجتمعا األردنيا للمجتمعا الحقيقيةا المركزااااالحتياجاتا بينا تعقدا لتفاقياتا

اوالجهاتاوالمراكزااألخرىاالمستفيدةاأوامناخاللاكلياتاالجامعةاومراكزاالجامعةاالمختلفة.

ا:ا(ا6المادةا)

للمجلساااا-أ المركزيكونا )مجلسا يسمىا خاصا أعضاءاا(اامجلسا خمسةا منا النحوامكونا وعلىا ،ا

ا:ااتياآل

ارئيساالمجلسايسميهارئيساالجامعة.ا-1

اللسر.اامديراالمركزاعضًوااوامينًاا-2

عضوانامناأعضاءاالهيئةاالتدريسيةافياالجامعةامناذوياالختصاصاذاتاالعالقةابعملاالمركزاااا-3

ايسميهماالرئيس.ا

االمالي.االمديراا-4

اعضوامناذوياالخبرةامناالمجتمعاالمحلي.اا-5

ا:ارسارئيساالمجلساالصالحياتااآلتيةيماا-ب

ارئاسةااجتماعاتاالمجلس.ا-1

بعداإقرارهاامناالجهاتاالمختصةافياااالتنسيبالرئيساالجامعةابالتوقيعاعلىاالتفاقياتاوالعقوداا-2

االجامعة.



اهدافاالمركز.ارجهاالتحقيقاأوخااالتصالابالجهاتاالمعنيةاداخلاالمملكةا-3

ا.الضروريةالتمكيناالمركزامناتحقيقاأهدافهتوفيراالمتطلباتااا-4

أاا-ج المجلسا يفوضلرئيسا التعليماتااانا هذةا فيا المبينةا ومهامها صالحياتها بعضا المركزا مديرا

امناقبلارئيساالجامعة.ااباستثناءامااكانامفوًضا

ا:اتيةيتولىاالمجلساالصالحياتااآلا:ا(ا7المادةا)

اإقراراخطةاعملاالمركز.اا-أ

ارسماالسياسةاالعامةاللمركز.اا-ب

االتنسيبابإقراراالعقوداوالتفاقياتاالتيايعقدهااالمركزامعاالجهاتاالمستفيدة.ا-جااااا

الىاالمستوىاالالئق.تقديماكلاماامناشأنهادعماعملاالمركزاوالنهوضابهاإا-دااااا

انها.مركزاومهامهاللرئيسالتخاذاالقراراالمناسبابشأاقتراحاالتعليماتاالخاصةابعملاالا-ـاه

اصول.قشةامشروعاموازنةاالمركزاورفعهااإلىاالرئيساإلقرارهااحسبااألمناا-وااااا

الىاالرئيس.،اورفعهااإيةاتقاريرايعرضهااالمديرمناقشةاالتقريراالسنوياللمركزاأواأا-زا

اخرىايعرضهاارئيساالمجلس.أيةاأموراأا-حااااا

)ا المجلاا-أاا:اا(اا8المادةا األايجتمعا علىا الدراسيا العاما فيا مرتينا بناءًاسا رئيسااقلا منا دعوةا علىا ا

ااواكلماادعتاالحاجةاإلىاذلك.المجلساأ

للرئيسافياحالةاغيابارئيساالمجلساأنايكلفاأحداأعضاءاالمجلسابمهامارئيساااا-بااااااااااااااااااااا

االمجلساوصالحياتة.

يسافياامناذوياالخبرةامناأعضاءاهيئةاالتدراا،نابقرارامناالرئيسعيَّاللمركزامديرايُااا:اا(اا9المادةا)

لمركزاا،اويتولىامديرااخدمتهابالستقالةاأواتعيينامديًراابدلًامنهوتنتهيااااالجامعة،اويرتبطابهاإداريًّا،

أ حسبا الدائرةا مديرا وتعليماتهاصالحياتا الجامعةا إنظمةا عنا مسؤوًلا ويكونا شؤونا،ا دارةا

وفقًالمركزا فيها العملا يضمناحسناسيرا وألاا،بماا الجامعةا وتعليماتهاقانونا المديراانظمتهاا ويتولىا ،ا

ا:االهامااآلتية

ا.ااقتراحاخططاعملاالمركزاوبرامجها-أ

ا.اركزالدىاالجهاتاذاتاالعالقةابعملهتمثيلاالما-ب

ا.اعدادامشروعاموازنةاالمركزاوتقديمهإلىاالمجلسالمناقشتهإا-جاا

اإعدادامسوداتاالعقوداوالتفاقياتابيناالمركزاوالجهاتاالمستفيدة.اا-داا

اإصدارانشراتاعناالمركزاوأهدافهاونشاطاته.اا-ـاهااا

وخارجهااا-و الجامعةا فيا المتوافرةا العلميةا بالكفاياتا قوائما الخدماتااا،إعدادا تقديما علىا القادرةا

اللجهاتاالمستفيدة.

اعماله.االمركزاوتوجيهأاراعلىاسيراالعملافياإلشرافاالمباشا-زاااا

لعقدااا،داريةالستخدامامرافقاالكليةاوالجامعةيرواالمراكزاوالوحداتااإلالتنسيقامعاالعمداءاومدا-ااح

االدوراتاوالبرامجاالتدريبية.

خرىااالاالمركزافيانهايةاكلاعام،افضاًلعنأيةاتقاريراألىاالمجلساعناأعمتقديماتقريراسنوياإااا-ط

ايقتضيهااعملاالمركز.

اا-ي إاا بإلتنسيبا للقياما أشخاصا بتكليفا الرئيسا والتدريباالىا والستشاراتا الدراساتا جراءا

اوالخدماتاالالزمةالعملاالمركز.ا

اإعداداالمخالصاتاالماليةاالخاصةابالدورات،اوتزويداالدائرةاالماليةافياالجامعةابها.اا-ق

اأيةاأعمالاأخرىايكلفهابهااالرئيس.اا-لاااا

ا

اتعييناتاالعاملينافياالمركزاألنظمةاالجامعةاوتعليماتها.اتخضعاا:ا(ا10المادةا)

ا:اايكلفاالقيامابالدوراتاوالبرامجاالتدريبيةاوالخدماتاالفنيةافياالمركز:ا(ا11المادةا)

االغاية.اافياالجامعةا،اممنايجرياتكليفهمالهذهناالعاملوا-أ



الاليااأاا-ب والخبراتا الكفاءاتا ذويا منا خارجااشخصا منا الماا،الجامعةزمةا إلىاايرىا الحاجةا ركزا

ا.اضرورةاالتعاقدامعه

والستشاريةاا-ج التدريبيةا باألعمالا بالقياما التكليفا المركزيتنسبوذلكاااا،يتما مديرا منا وبقراراااا،با

اتكليفامنارئيساالجامعة.ا

ا:ااتتكوناإيراداتاالمركزامن:ا(ا12المادةا)

االتدريبية.عائداتاالستشاراتاوالدراساتاوالخدماتاا-أ

والمساعداا-ب والهباتا وفقًاالتبرعاتا تقبلا عائداتا وأيةا والمنحا وأنظمتهاااااتا الجامعةا لقانونا

اوتعليماتها.

افياموازنتها.امبالغاالتياتخصصهااالجامعةاسنويًّاالا-جـ

وذلكابتحديدارسوماالشتراكاااا،يقدمامديراالمركزاخطةالكلابرنامجاأوادورةاتدريبيةاا-أاا:اا(اا13المادةا)

انعقادها ومكانا الساعاتا بهااا،وعددا المشاركينا وعددا كلفتهاا ضوءا جميعاافيا ذلكا فيا ويراعيا ،ا

اا20ليهااتدريبياعناتكاليفهاالمباشرةامضافًاإواالبرنامجاالمجموعارسوماالدورةاألايقلا،علىاأحوالاأل

مجالااا% فيا الكفاءاتا وذويا الدوائرا ومدراءا الكلياتا عمداءا معا التنسيقا خاللا منا وذلكا منها.ا

االدوراتاوالبرامجاالتدريبية.

الوثيقةااا-بااااااااااااااا بالدوراتاذاتاالصلةا التحاقهما فيهااعندا العاملينا الجامعةارسومااشتراكا تدفعا

بناءًااا،بعملهم المركزا يعقدهاا الرئيااالتيا الموافقةامنا منهماعلىاشهادةااعلىا كلا س،اشريطةاحصولا

الدورة،اولايتحملادفعارسوماالشتراكاكاملة.اوللمركزابموافقةاالرئيساعقدابرامجاتدريبيةاخاصةا

بناءًا الجامعةا فيا أللعاملينا العميدا منا طلبا علىا المختصا المديرا مااطىتغاا،وا اشتراكهاا ناارسوما

االرئيساعناذلك.واحسباشروحاتامخصصاتابنداالدوراتاالتدريبيةاأ

نسبتهاايمناا-جاااااااااااا الجامعةاخصًماا فيا العاملينا أبناءا للدوراتااا(اا%اا30)احا الشتراكا منارسوما

االعامة.

ضيهاامصلحةاالجامعةاإعفاءابعضاالمشاركيناالذينااتوتقاا،للرئيسافياحالتاخاصةايقدرهااا-داااااااااااا

اا.اكليًّاواواتطوعيةامنارسوماالشتراكاجزئيًّاأترشحهمامؤسساتارسميةاأ

ا:ااتيةحاقابدوراتاالمركزافياالحالتااآلاللتااالرسوماالمدفوعةامناالراغبينبدُّارَاتُاا:ا(ا14المادةا)

اتعذراانعقاداالبرامجاأواالدورةاالتدريبيةافياالوقتاالمحدد.ا-أااااااااااااا

االدورةاالتدريبية.اتقدماالمتدربابطلباالنسحاباقبلااكتمالاالموافقةاعلىاالبرامجاأواا-باااااااااااا

االوفاة.اا-جاااااااااااا

)ااااااا وفقااا:اا(اا15المادةا الماليةا الدائرةا فيا التدريبيةا والبرامجا الدوراتا رسوما دفعا عمليةا تكونا

المركز منا خاصا الواجبةاااا،نموذجا الرسوما ومقدارا التدريبيةا الدورةا أوا البرنامجا اسما فيةا يحددا

المركزاالماليةابتحصيلاالدائرةاالماليةامتابعةامعامالتااوتودعالدىاالدائرةاالمالية،اوتتولىاااا،القبض

اودفعاماايترتباعليهامناالتزامات.اا،موالماالهامناأ

)ااا المركزاااا-أاا:اا(اا16المادةا ليقدما وفقًاا الفنيةا واستشاراتها الجهاتايعاا،تفاقياتخدماتها معا قدهاا

األ حسبا بعدااالمستفيدةا المجلسا يحددهاا التيا والشروطا القانونيااسسا المستشارا برأيا الستئناسا

اللجامعة.

للبرااا-بااااااااااااااا الشراكةا نسبا التدريبيةتحددا والدبلوماتا والدوراتا علياامجا معااالمتعاقدا هاا

األ حسبا الموقعةا والتفاقياتا للعقودا وفًقا بالتدريبا المتخصصةا والشركاتا بيناالمؤسساتا صولا

االطرفين.

كةامعاالمؤسساتااتدريبيةامناخاللاالشراالعقدادوراتاأوابرامجاااايجوزاتوقيعااتفاقياتلاااا-جاااااااااااااااا

ابالتدريبافياحالةاعقدهاامباشرةامناقبلاالمركز.ااوالشركاتاالمتخصصة

فيهاااسماالدورةاوعددااااركينافياالدوراتاوالبرامجامبينًّايمنحاالمركزاشهادةاللمشاا-أاا:اا(اا17المادةا)ا

اقبلامديراالمركز.ااالساعاتاوتاريخاانعقادها.اويتماتوقيعهاامن

اعاله.اأا(ادنانيراعناكلامشاركابدلاإصداراالشهادةاالمشاراإليهاافياالبندا)أا(ا5بلغا)ايداعاميتماإ-ب

ايستوفىاثالثةادنانيراعناكلاشهادةاإضافيةاوديناراواحدابدلاتصديقاصورةاعناالشهادة.اا-ج



( ماليةاااا-أاا:اا(اا18المادةا مكافأةا التدريبيةا الخدماتا أوا الدراساتا أوا بالستشاراتا للمكلفينا تصرفا

انظمةاالجامعةاالماليةاوتعليماتها.،اوبقرارامناالرئيساوفقًااألبتنسيبامناالمديرا،مقابلاعملهم

امنااا(اا%اا25قصىا)مركزازيادةاالمكافأةاللمكلفابحداأيجوزالرئيساالجامعةابتنسيبامنامديراال-ب

اعاله.اأا(اأةاالمحددةافياالبندا)أالمكاف

وامناإيراداتاايابرنامجاأاا(اا%اا60ةا)انسبااتتجاوزاالمكافأةاالمصروفةاالفياجميعاالحالتايجباأاا-ج

ادورةاتدريبية.ا

للرئيساوبتنسيبامناالمديراتكليفابعضاالخبراءاوالقادةااإلدارييناومنحهماااا،ذاااقتضتاالحاجةإاا-د

ةالألشخاصاالذينالايحملونامؤهالتاعلميةاامئتيادينار.اوتحديدامكافأ،ابماالاتزيداعناامكافاةامالية

اللساعةاالواحدة.اايناخمسةادنانيراواثنياعشراديناًراتتراوحاباا،أوارتباجامعية

شرافاعلىاالدوراتا،اوحسباطبيعةاعملهمابدلاإتاماليةاللموظفينافياالمركزيجوزاصرفامكافآا-ـه

ا،اوبعداموافقةارئيساالجامعة.والبرامجاالتدريبية،ابتنسيبامناالمدير

ا

لجامعةابعداانتهاءاواالمتعاقدامعهمامناخارجااتدفعاأجوراالمدربينامناداخلاالجامعةاأاا:اا(اا19المادةا)

انظمةاالجامعةاالماليةاوتعليماتها.بتنسيبامنامديراالمركزابذلكاووفقًااألوا،ليهمالمهاماالموكلةإ

اوفقًافياالحالتاالتيالمايردابهاانصافياهذةاالتعليماتاااامنايفوضهيبتاالرئيساأواا:اا(اا20المادةا)ا

التنسيبامنامديراالمركز.ا

االرئيساورئيساالمجلساوالمديرامسؤولوناعناتنفيذاهذهاالتعليمات.ا:ا(ا21المادةا)اااااا
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اتعليماتااستخداماحافالتاالجامعة:االخامساعشر

 .اناوشرباالقهوهافياالحافلهانهائيًّاالتدخيعدما -1

 .االلتزامابمواعيداالرحالتاالمقررةوالمقاعد،اعدماحجزا -2

 .عدماالعبثاأواالكتابةاعلىامقاعداالحافلة -3

بالتعليماتاالصادرةمناالجامعة،اوانتظاراالحافالتافياأماكناالنطالقاالمقررة -4 اا،الهاااااللتزاما

 واللتزامابخطاسيراالعمل.ا

عل -5 إالمحافظةا وعدما الحافلة،ا نظافةا استخدامهاىا ركابااواا،ساءةا جميعا معا التعاملا حسنا

 .االحافلة

 وداخلاالحرماالجامعي.ا،ثناءااستخداماالحافالتيهاأحملاالهويةاالجامع -6

ا

اكشفاخطوطاالباصاتاالعاملةالنقلاالطلبةامناالمحافظاتاواأللويةا

ا

اةالويالمحافظاتاواألاالرقم

اربداالمركزاالرئيسا/إمعاعماناالجديدامجا-1

اربداالمجمعاالشماليا/إا-2

اةا/سمااالروسان+ابيتاراسا+ادواراالبياضالواءابنياكنانةا-3

اربد/اخرجاا+احكماا+ابشرىإا-4

اإربد/االمغيرا+اسالا+احوارةاا-5

اربد/االصريحا+امخيماالحصنإا-6

اعمان/اصويلحاا-7

اعمانا/االمجمعاالشمالياا-8

االمجمعاالجديدالزرقاء/اا-9

االمفرق/االمجمعاالغربياوالشرقياا-10

اجرش/امجمعاجرشاالرئيسا-11

اعجلونا/امجمعاعجلوناالرئيس+االنعيمةاا-12

ا+اكفرخلا+ابليالااعجلون/اعبينا+اعبلينا+اصخرةا-13

االمنشيةاا/الشونهاالشماليةا-14

االشيخاحسينا+اوقاصابواهابيلا+اوادياالريانا+االمشارعا+االشونهاالشمالية/اأا-15

ا+اعمراوهااالرمثا/االشجرةا+االطرةا-16

االرمثا/امحمجعاالرمثااالرئيسا-17

سعيدا+اكفرابيلا+اكفرعوانا+ابيتاإيدسا+اكفراراكباابياراديراأدوااا/لواءاالكورةا-18

اء+اجفينا+اكفرالمااااألشرفية

اصماا+ابيتايافاا/لواءاالطيبةا-19

ا+اجمحاا+اكفريوبااامجمعاالغوراالجديدااكفرأسدا+اقميما+اكفرعانلواءاالوسطية/اا-20

اةاالمزارا+اجحفياا-21

اةاكتما+االنعيماا-22
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 ةاسلوكاوأخالقياتاالطالباالجامعيامدونا:اعشراالسادس

أنا منا المعظم،ا الحسينا ابنا الثانيا هللاا عبدا الملكا الهاشميةا الجاللةا صاحبا عليها أكدا مماا انطالقاا

المواطنةاالفاعلةاهيامناأهماالمصادرالمنعةاوتقدماوطنناااألردنيااألبي،افيامختلفاالمجالتاامفهوماا

الحقوقا تحفظا التيا الديمقراطيةا والممارسةا والسياسية،ا والقتصادية،ا والجتماعيةا العلمية،ا

مدونةاسلوك بإصدارا األهليةا إربدا قامتاجامعةا إيمانًاااوالواجبات،ا الجامعيا الطالبا منهاااااوأخالقياتا

وروحاالمسؤوليةاالتشاركيةاااا،المرتبطةابالماهيةاالسلوكيةاالحضاريةاا،بمبدأاالقيمةاالعلميةاالمعرفية

  :بتوقيعاطلبتها،اوهياثانصتابنودهااعلىاالمبادئااآلتيةبيناالطلبةاوالمؤسسةاالجامعية،احي

واألسساا .1 والتعليماتا واألنظمةا القوانينا بمجموعةا التاما فيااالتقيدا بهاا المعمولا والقراراتا

 .جامعةاإربدااألهلية

المواظبةاعلىا .2 واحتراما العلمية،ا المعرفةا اكتسابا والحرصاعلىا المسؤولية،ا بروحا التحليا

 .المحاضراتاالعلمية،اوعدمااستخدامااألجهزةااإللكترونيةاداخلاالقاعاتاالتدريسية

 .دماالجامعةاوالمجتمعاوالوطنالمشاركةاالفاعلةافيااألنشطةاالمنهجيةاوالالمنهجيةاالتياتخ .3

التمسكابالقيمااألخالقية،اوالدينيةاواإلنسانيةاوتنميتها،اوالمواءمةابينهااوبيناالحصولاعلىا .4

 .مصادراالتعلماالمختلفة

المبادراتا .5 مجالا فيا خاصةا المستدامة،ا الجامعيةا التنميةا فيا الشراكةا بمنهجا اإليمانا

 .والبرامجاالحواريةاالمختلفةالمجتمعيةاالخالقة،اوالمشاركةافياالمناظراتا

 .الجسدي،اوالنفسي،اواللفظي،اواإليحائيا:االبتعاداعناأشكالاالعنفاالجامعياكافة .6

المختلفة .7 التعصبا وألوانا التطرفا مضامينااا:اانبذا وتفعيلا والجهوية،ا والسياسية،ا الدينية،ا

 .رسالةاعماناالوسطية،اخاصةافيامفهومااحترامااآلخراوالعيشاالمشترك

السلوكاالحضاريالحتكاماا .8 قاعةااا:ااإلىامعاييرا الصدق،اواألمانة،اوالنزاهةاالشخصيةاداخلا

 .المحاضرة،اوالحرماالجامعي،اوالنظراإليهااكإحدىاالمميزاتااألساسيةاللشخصيةاالجامعيةاالواعية

اللتزامابسالمةاجميعاأفراداالمجتمعاالجامعياوأمنهم،اواحترامااألمالكاالفرديةاوالمجتمعيةا .9

 .،اوعدماإتالفهااأوااإلساءةاإليها،اوضرورةاالمحافظةاعليهاوالجامعية

التوا .10 قنواتا وتفعيلا اإليجابي،ا والتعاونا األكاديميا التواصلا بمبدأا عمادةااالتمسكا معا صلا

 .كقادةامجتمعامدنياشؤوناالطلبة،اإيمانًاابالدوراالمستقبلياوطنيًّا

 .وعدماإثارةاالشغباوالفوضىاالذيايتنافىامعاقيماالمواطنةاالصالحةا،المحافظةاعلىاالنظام .11

والنظراإلىاالغشاباعتبارهاسلبيةاأخالقيةاتتعارضامعاقواعدااإليمانااا،احتراماأخالقياتاالعلم .12

 .لوطنهاوأمتها،اليكوناعنصًراامتفهًمااواعيًااومنتًجاانافعًاالديني،اومعاتزوداالطالبابالعلماوالمعرفة

تعاطياالمخدرات،اوالمسكرات،اوالدخاناسواءاداخلاالجامعة،اأواأيامنامرافقها،انبذاظاهرةاا .13

 .وحافالتها،اوأنشطتها

الج .14 األعرافا واحتراما الالئق،ا الزيا ارتداءا فيا المظهرااتماعيةا فيا الحتشاما علىا الحرصا

 .الخارجي،اوعدماخدشاالحياء

للعمل .15 األساسيةا األهدافا منا بصفتها الخالقا السلوكيا الوعيا اتحقيقا التعلمية،اايةا لتربويةا

 .امعاجميعامكوناتاالمؤسسةاالجامعيةاوالمجتمعاوممارستهاعمليًّا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا



 التقويماالجامعياا:اعشراالسابع

ا

ا
اربدااألهليةاجامعةاإ

ادائرةاالقبولاوالتسجيلا

اما2022/ا2021للعـاماالدراسياعيالـتقويماالجامـ

ا.م01/09/2021ربعاءاأل:ا2022/ا2021بدءاالعاماالجامعيا •

ام.ا2021/ا09/ا01ربعاءااأل :دواماأعضاءاهيئةاالتدريسالذينالمايدرسوااعلىاالفصلاالصيفي •

ا.ا2021/ا09/ا27ثنيناااإلا:اينادرسوااعلىاالفصلاالصيفيادواماأعضاءاهيئةاالتدريساالذ •

احسباتواريخاابتداءاعقودهم.ا:ادواماأعضاءاهيئةاالتدريساالجدد •

 م.2021/ا10/ا16السبتا:ا2022/ا2021األولاابدءاالتدريساللفصلا •

 م.2022/ا02/ا19السبتا:ا2022/ا2021بدءاالتدريساللفصلاالثانياا •

ام.ا2022/ا06/ا25السبتا:ا2021/2022بدءاالتدريساللفصلاالصيفيا •

امعاأطيباتمنياتدائرةاالقبولاوالتسجيلللجميعابالتوفيقا

 

 ما2021/2022التقويماالجامعياللعاماالجامعيا

اماا2021/2022الدراسيااألولالفصلا

امالحظاتااإلجراء/االمناسبةااالتاريخااليوم

اابدءاالعاماالجامعيا09/2021/ا01اربعاءااأل

اا(اامعاالترصيد)بدءافترةاالنسحاباواإلضافةاا10/2021/ا09االسبت

اا(اامعاالترصيد)انتهاءافترةاالنسحاباواإلضافةاا10/2021/ا13اربعاءااأل

ااما2022/ا2021بدءاالتدريساللفصلاالدراسيااألولااا10/2021/ا16االسبت

اااعطلةاتقديرًااعيداالمولداالنبويا10/2021/ا18اثنينااإل

ااإسقاطا-ا(ابدوناترصيد)بدءافترةاالسحبامناالمواداا10/2021/ا30االسبت

اامناالفصولاالسابقةاا(اغيرامكتمل)آخراموعدالستالما11/2021/ا03اربعاءااأل

اا2021/ا2021بدءاالتسجيلالمواداالفصلاالثانياا12/2021/ا18االسبت

اعطلةارسميةااعيداالميالداالمجيدا12/2021/ا25االسبت

اعطلةارسميةااعيداراساالسنةاالميالديةاا01/2022/ا01االسبت

ااآخراموعدالتسليماأسماءاالطلبةاالمحروميناا01/2022/ا12اربعاءااأل

اا(ااانتهاءافترةاالسحبابدوناترصيدا)اإلسقاطا01/2022/ا15االسبت

اامناقشةارسائلاالماجستيراا2022/ا01/ا19-15االربعاءا-السبتا

اا2022/ا2021بدءاالمتحاناتاالنهائيةاللفصلاالولاا01/2022/ا22االسبت

ااعيداميالداجاللةاالملكاعبدهللااالثانياابناالحسينا01/2022/ا30احداأل

اا2022/ا2021انتهاءاالمتحاناتاالنهائيةاللفصلاالولا02/2022/ا03االخميس

األولااا02/2022/ا05االسبت الفصلا نتائجا لتسليما موعدا ا2022/ا2021آخرا

الدائرةاالقبولاوالتسجيلا

ا

ااقرارامجلساالعمداءابمنحاالدرجاتاالعلميةاوالشهاداتا02/2022/ا07اثنينااإل

ا



الخميساا • يوما مساءا للطلبةا العطلةا الخميساا03/02/2022تبدأا يوما مساءا /اا02/ا17وتنتهيا

2022 

 2021/2022التقويماالجامعياللعاماالجامعيا

ا2022/ا2021الفصلاالدراسياالثاني

امالحظاتااإلجراء/االمناسبةااالتاريخااليوم

اا(ااضافةاا)معاالترصيدبدءافترةاالنسحاباواإلا02/2022/ا12االسبت

اا(اامعاالترصيد)انتهاءافترةاالنسحاباواإلضافةاا02/2022/ا16اربعاءااأل

اا2022/ا2021بدءاالتدريساللفصلاالدراسياالثانياا02/2022/ا19االسبت

ااإسقاطاا–(ابدءافترةاالسحبامناالموادا)بدوناترصيدا03/2022/ا05االسبت

مكتملا03/2022/ا09اربعاءااأل )غيرا لستالما موعدا الفصولاااا(ااآخرا منا

االسابقة

ا

اعطلةارسميةاااعيداالعمالا05/2022/ا01احداأل

اااعطلةاتقديرًااعطلةاعيداالفطراالسعيداا2022/ا05/ا05اا-02االخميساا-ثنينااإل

اا2022/ااا2021بدءاالتسجيلالمواداالفصلاالصيفيااا2022/ا05/ا21االسبت

ا21االثالثاءا-السبت ا–ا /اا5/ا24ا

ا2022

ااالماجستيراخراموعدالمناقشةارسائلاآ

اا(ااانتهاءافترةاالسحبابدوناترصيدا)اإلسقاطا05/2022/ا22احداأل

ااسماءاالطلبةاالمحروميناآخراموعدالتسليماأا05/2022/ا22احداأل

اعطلةارسميةااعيدااستقاللاالمملكةاالردنيةاالهاشميةاا05/2022/ا25اربعاءااأل

اا05/2022/ا28االسبت الفصلا لموادا النهائيةا المتحاناتا الثانيابدءا

ا2022/ا2021

ا

الثانياا06/2022/ا09االخميس للفصلا النهائيةا المتحاناتا فترةا انتهاءا

ا2022/ا2021

ا

ا06/2022/ا11االسبت
اا2022/ا2021آخراموعدالتسليمانتائجاالفصلاالثانياا

الدائرةاالقبولاوالتسجيلا

ا

العلميةااا06/2022/ا13اثنينااإل الدرجاتا بمنحا العمداءا مجلسا قرارا

اوالشهادات

ا

ا

/اا23وتنتهيامساءايوماالخميساااا2022/اا06/ااا09تبدأاالعطلةللطلبةمساءايوماالخميسالموافقاا •

ا2022/ا06

ا

 

 

 

 

  

 

ا



ا2021/2022التقويماالجامعياللعاماالجامعيا

ا2021/2022الفصلاالدراسياالصيفيا

امالحظاتااإلجراء/االمناسبةااالتاريخااليوم

اا06/2022/ا25االسبت الصيفيابدءا الدراسيا للفصلا التدريسا

ا2022/ا2021

ا

اا(امعاالترصيدا)ضافةاابدءافترةاالسحباواإلا06/2022/ا25االسبت

اا(ااانتهاءافترةاالنسحاباواإلضافةا)معاالترصيدا06/2022/ا27اثنينااإل

احداأل
ا07/2022/ا03

ترصيد )بدونا الموادا منا السحبا فترةا (اابدءا

اإسقاطا

ا

ا07/2022/ا06اربعاءااأل
امناالفصولا(ااموعدالستالما)غيرامكتملأخرا

ا(االسابقةا)لجميعاالطلبةاالمسجلين

ا

ا-الجمعة

االثالثاء

اااعطلةاتقديرًااعيداالضحىاالمباركا2022/ا07/اا12اا-08

اااعطلةاتقديرًااعيدارأساالسنةاالهجريةاا07/2022/ا30االسبت

اا2022/ا2021بدءاالتسجيلالمواداالفصلااألولاا08/2022/ا06االسبت

ااأخراموعدالتسليماأسماءاالطلبةاالمحرومينااا08/2022/ا07احداأل

ترصيداا08/2022/ا07احداأل المواد)بدونا منا السحبا فترةا (اانتهاءا

ااسقاطاا

ا

ا ا-السبتا

اربعاءااأل

اامناقشةارسائلاالماجستيراا2022/ا08/ا10اا-06

ابدءاالمتحاناتاالنهائيةالمواداالفصلاالصيفيا08/2022/ا13االسبت

ا2022/ا2021

ا

اانتهاءاالمتحاناتاالنهائيةالمواداالفصلاالصيفياا08/2022/ا17اربعاءااأل

ا2022/ا2021

ا

ا08/2022/ا20االسبتا

ا

الصيفياا الفصلا نتائجا لتسليما موعدا آخرا

ا2022/ا2021

ا

العلميةاا08/2022/ا22اثنينااإل الدرجاتا بمنحا العمداءا مجلسا قرارا

اوالشهادات

ا

ا

 

ا • يوما صباحا للطلبةا العطلةا ا2022/ا18/08الخميستبدأا يوماا مساءا وتنتهيا

ا2022/ا10/ا13الخميس ويبدأماا ا،ا اا األولا للفصلا ا2023/ا2022التدريسا يومااا صباحا

ا.ا15/10/2022السبت

ا

 

 

 

ا

ا

ا



انشيداالجامعةا:اعشراالثامن

اد.اتوفيقاأبواالرباا:اشعر

اد.اعبداالحميداحماماا:األحان

ا

يدُا ايااأيهااالصرُحاالَمشِّ

افياالروابياوالتاللا

اتكوَنامنارةًاحتىا

اوتنيراأرجاَءاالشمالا

احتىاتُضيَءاديارناا

اأردننا..ابلداالجمال

اكنافرقًدا..اأوامعهًداا

ايرعىاالنساءاكمااالرجال.

اإنَّاانريدكاجامعةا

اترعىاالغراسااليافعةا

اتنمواوتغدوايانعةا

ايانعةا اولهااثمار 

دارائعةا اولهااجهو 

اأوامجالا احقل  افياكل ِّ

اكنافرقًدا..اأوامعهًداا

ايرعىاالنساءاكمااالرجال

ايااأيهااالصرحااألشم

افياكلاعلماكنامنهالًا

اكنامركزاالبحثاالذي

ايرقىابناانحواالقمما

ايعلياالعروبةافيااألمما

لم..اأواقتالا افياحالاسِّ

افرقًدا..اأوامعهًداااكن

ايرعىاالنساءاكمااالرجال


