قرار مجلس العمداء رقم ( )2015/504تاريخ .2015/9/21
تعليمات منح درجة الدكتوراه
الصادرة بموجب الفقرة (أ) من المادة ()4
من نظام منح الدرجات والشهادات
في جامعة مؤتة رقم  36لسنة 2003
المادة ()1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح درجة الدكتوراه في جامعة مؤتة) ويعمل بها اعتبا ار من

المادة ()2

يكون للكلمات والعبارات الآلتية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

تاريخ إقرارها على جميع الطلبة.

الجامعة:

الرئيس:

مجلس العمداء:

الكلية:

العميد:

المجلس:

لجنة الكلية:

البرنامج:

القسم:

لجنة القسم:

الكلية المعنية:

المرشد األكاديمي:

المشرف:

لجنة امتحان الكفاءة المعرفية:

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

المادة ( :)3تكون متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه ( )54ساعة معتمدة كحد أدنى وبحد أعلى ()63
ساعة معتمدة ،وتوزع وفق الترتيب التالي:

أ )24-21( .ساعة معتمدة إجبارية.
ب )18-15( .ساعة معتمدة اختيارية

ج )21-18( .ساعة معتمدة مخصصة إلعداد رسالة الدكتوراه.

د .في حال تجاوز الحد االدنى في بعض التخصصات يعتمد توزيع المتطلبات حسب الخطط
الدراسية المعتمدة في االقسام ،على أن ال يقل عدد الساعات المحددة في البنود أعاله.
المادة ( :)4للعميد بناء على توصية لجنة القسم ،وتنسيب لجنة الكلية أن يحدد للطالب دراسة ما ال يزيد
ٍ
موعد اقصاه نهاية العام
على( )9ساعات معتمدة مواد استدراكية ،ويشـترط نجاح الطالب فيها في
الجامعي االول اللتحاقه بالبرنامج دون أن تحتسب في معدله التراكمي شريطة دراستها كمتطلب
سابق لمادة الدكتوراه ذات العالقة او تزامنا معها ويثبت ذلك في قرار القبول.

المادة ( :)5المواد االستدراكية :

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

ب -ال يجوز تحديد مواد استدراكية للطالب المقبول في نفس تخصصه في الماجستير.

ج -ال تحسب المواد االستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الدكتو اره ،وال تدخل
عالماتها ضمن المعدل التراكمي للطالب ،و ترصد له في كشف عالماته بــ(ناجح/راسب).

د -ال يجوز إعفاء الطالب من مادة استدراكية تم تحديدها في كتاب القبول إال اذا كان الطالب قد
درسها في مرحله دراسية سابقة ،ويقدم ما يثبت ذلك إلى القسم المعني ( تم تعديل نص المادة
بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( 20199/2018-103تاريخ .2018/11/12
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المادة ()6

تقديم الطلبات وإجراءاتها

أ -توصي لجنة القسم إلى لجنة الكلية بأعداد الطلبة المنوي قبولهم في كل فصل دراسي قبل عملية تقديم
طلبات االلتحاق ،ليتم إقرارهم من المجلس.

ب -تقــدم طلبــات االلتحــاق بــالبرامج للكليــة علــى النمــوذج المعــد لهــذه ال ايــة او مــن خــالل موقــع الجامعــة
الكتروني ،خالل الفترة التي يعلن عنها من الكلية ،وال يعطى الطالـب قـرار القبـول إال بعـد تقـديم جميـع
الوثائق المطلوبة مصدقة وفق األصول.

ج -تقوم الكلية بفرز الطلبات ،وتدقيقها ،واعـداد قائمـة باسـماء الطلبـة المرشـح قبـولهم وترسـل الطلبـات إلـى
القسم للنظر فيها حسب األصول.

د -تصدر الكلية قوائم بأسماء المقبولين في البرامج بناء على توصية لجنة القسم و لجنة الكلية.

ه -في حال االعتراض على قوائم الطلبة المرشح قبولهم تخاطب الكلية بـذلك مـع بيـان أسـباب االعتـراض
ومسوغاته.

و -في حال عدم التوصل الى قائمة معتمدة بين الكليـة ،والقسـم تشـكل لجنـة برئاسـة نائـب الـرئيس المعنـي

بالكلية المعنيـة ،والعميـد ،و رئـيس لجنـة الد ارسـات العليـا فـي القسـم لد ارسـة أسـباب عـدم التوافـق وتكـون
ق ارراتها نهائية وقطعية.

ٍ
مستوف للشروط.
ز -ال ينظر في اي طلب غير
شروط عامة
القبول

المادة ( /)7أ -يشترط فيمن يتقدم بطلب االلتحاق ببرنامج الدكتوراه أن يكون المتقدم حاصالً على درجة
البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله ،ودرجة الماجستير بتقدير ال يقل عن جيد أو ما
يعادله ،وذلك من جامعة تعترف بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية ،وأن يكون
الطالب منتظما ً في دراسته في مرحلتي البكالوريوس والماجستير ( تم تعديل نص المادة
بموجب قرار مجلس العمداء رقم (  )2016/524تاريخ )2016/9/28
ب -تطبق ق اررات مجلس التعليم العالي المتعلقة بامتحان الل ة االنجليزية ،او االمتحان الوطني.

ج -مع مراعاة ما سبق ،تراعى في القبول الشروط الصادرة من مجلس التعليم العالي.
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المادة ( )8يعامل المتوسط العام لعالمات الطالب المتخرج من جامعة ال تستخدم التقدير المعتمد في جامعة
مؤتة والمتقدم للقبول على النحو اآلتي:

 .1يعادل معدل ( 2،5من  )4بتقدير جيد او ما يعادله حسب نظام الرموز في جامعة مؤتة.
 .2يعادل معدل ( )%68بتقدير جيد في جامعة مؤتة.

 .3إذا كانت الجامعة التي تخرج منها الطالب تعتمـد التقـدير دون أرقـام يـتم احتسـاب معدلـه التراكمـي
مـن خـالل الكليـة بعـد اإلطـالع علـى كشـف العالمـات ،وفـي هـذه الحالـة يعامـل معاملـة الحـاالت
الواردة في الفقرتين ( )2 ،1من هذه المادة.
المادة ( )9ال يقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد وال في أية مرحلة من مراحل دراسته.
مدة الدراسة

المادة ( /)10أ -الحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالب في الجامعة الستكمال متطلبات نيل درجة الدكتوراه،

هو خمسة فصول دراسية ،والحد األعلى اثنا عشر فصال دراسيا ما عدا الفصل الصيفي،

ابتداء من بدء انتظامه في الدراسة ،و للعميد تمديد الحد األعلى بما ال يزيد على فصلين

دراسيين آخرين بناء على مسوغات مقبولة.

ب -يع ــد الفص ــل الص ــيفي ف ــي فتـ ـرة التمدي ــد ،واالس ــتثناء امت ــدادا للفص ــل الد ارس ــي الث ــاني ل اي ــات
تصويب أوضاع الطلبة األكاديمية وال يحتاج إلى تمديد.

المادة ( /)11أ .الحد األدنى للعـبء الد ارسـي للطالـب فـي الفصـل الواحـد هـو ( )3سـاعات معتمـدة واسـتم اررية
تســجيل (صــفر ســاعه) ،والحــد األعلــى ( )12ســاعة معتمــدة ،مــا عــدا الفصــل الصــيفي فــال
يجوز فيه أن يزيد الحد األعلى على ( )6ساعات معتمدة.

ب .ال تعد مواد الل ة االنجليزية بديلة االمتحان الوطني من العبء الدراسي للطالب.
ج .يستطيع الطالـب تسـجيل مـادة اسـتدراكية واحـدة بواقـع ثـال
العبء ،وفي جميع الفصول بموافقة العميد.

معتـدة سـاعات كحـد أعلـى خـارج

االنتقال

الماادة ( -1)12يجـوز أن ينتقـل الطالـب مـن برنـامج الـدكتوراه فـي الجامعـات األردنيـة إلـى برنـامج الـدكتوراه فـي

الجامعـة ،بقـرار مـن العميـد وبنـاء علـى توصـية لجنـة القسـم ،وتنسـيب لجنـة الكليـة ،شـريطة
تحقيق شروط القبول في برنامج الدكتوراه في الجامعة.
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 -2للعميـد بنـاء علـى توصـية لجنـة القسـم ،وتنسـيب لجنـة الكليـة أن يعـادل للطالـب المنتقـل مـن
الجامعات األردنية بعض المواد التي درسها بما يعادلها من مواد الدكتوراه ،علـى أن ال تتجـاوز

المـواد المعادلـة ( )9سـاعات معتمـدة ،وأال تقـل عالمتـه فـي أي منهـا عـن ( ،)%76أو مـا
درســتها أكثــر مــن خمــس ســنوات ،ويثبــت فــي ســجله
يعادلهــا ،وان ال يكــون قــد مضــى علــى ا
األكاديمي نتيجة ناجح وال تدخل في حساب معدله التراكمي.

 -3اذا قبل الطالب فـي البرنـامج و سـبق لـه ان درا مـواد فـي أحـد بـرامج الـدكتوراة فـي الجامعـة

يتم احتسابها له بما ال يزيد عن ( )12ساعة معتمدة و ان ال يكون قـد مضـى علـى د ارسـتها

اكثر من خمس سنوات و تدخل في حساب معدله التراكمي.

 -4يحســب فصــل د ارســي واحــد مــن الحــد االدنــى و االعلــى عــن كــل ( )9ســاعات معتمــدة تــم
(احتسابها/معادلتها).

 -5ال تحتســب او تعــادل للطالــب أيـة مــادة كــان قــد درســها ،او درا مــا يعادلهــا ســابقا و حصــل
بموجب ذلك على شهادة ،أو درجة علمية عليها.

المادة (:)13يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج الدكتوراه إلى برنامج آخر داخل الجامعـة بقـرار مـن العميـد بنـاء

علــى توصــية لجنــة القسـم المنتقــل إليــه ،وتنســيب لجنــة الكليــة ،وتحســب لــه الم ـواد التــي تمــت
معادلتها بعالماتها ،وتدخل في حساب معدله التراكمي ،على ان ال يتجاوز ( )18ساعة متمدة.

المااادة ( :)14يعامــل الطالــب المنتقــل معاملــة الطالــب المســتجد ل ايــات التأجيــل ،واإلنــذار ،والفصــل مــن
التخصص.

المادة (:)15

العالمات

أ .تكون عالمة النجاح في كل مادة من مواد برامج الدراسات العليا (.)%70

ب .الحد األدنى للمعدل التراكمي (.)%76

ج .يجـوز للط ـالب إعـادة د ارس ـة المـادة التـي حص ـل فيهـا علـى عالمـة ( )%75فمـا دون ،ولمـرة

واحــده فقــط ،وفــي هــذه الحالــة تحسـب لــه العالمــة الجديــدة مهمــا كانــت وتل ــى العالمــة القديمــة

من معدله التراكمي ،و تبقى في سجله األكاديمي.

د .تثبـت جميـع عالمـات المـواد التـي درسـها الطالـب فـي سـجل عالماتـه رسـميا باسـتثناء المـادة
المعادة بموجب أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ،فتثبت له العالمة الجديدة.

المادة (:)16يكون توزيع عالمات امتحانات مواد الدكتوراه على النحو اآلتي:
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 )%60( .1ألعمال الفصل وتشمل اختبـا ار ،وتقـارير ،وبحوثـا ،أو عرضـا لموضـوع أو أي نشـاط
علمي يكلف به الطالب.

 )%40( .2لالمتحــان النهــائي ويعقــد فــي القاعــة الص ـ ية وتكــون مــدة االمتحــان مــن ()4-2
ساعات.

 .3يبلغ الطالب بعالماته وتعاد له أوراق االختبارات والتقارير والبحو قبل آخر موعد لالنسحاب
من المواد.

 .4يسـتثنى ممـا ورد فـي البنـدين (أ– ب) مـن هـذه المـادة مـواد النـدوات ،والبحـو  ،والمختبـرات،
والمـواد التكامليـة ،ومـا شـابهها ،إذ يجـوز أن تكـون عالماتهـا موزعـة علـى تقـارير ،وبحـو ،

وواجبات وفق معايير تحددها لجنتا القسم ،والكلية .وبقرار من العميد بناء علـى توصـية لجنـة

القسم وتنسيب لجنة الكلية.

الماااادة ( :)17ل ايــات اإلنــذار ،والفصــل ،والتخــرج مــن الجامعــة يجــري احتســاب المعــدل الفصــلي ،والمعــدل
التراكمــي للطالــب دون اعتبــار المــادة ،أو الم ـواد الت ــي تحمــل مالحظــة (غيــر مكتمــل) وتحس ــب
عالمة هذه المادة عند اكتمالها في نهاية الفصل الذي اكتملت فيه ،ما لم يكن الطالب مفصوال.

المادة (:)18

المواظبة

أ -اذا تجاوز غياب الطالب ( )%20من دون عذر يقبلـه العميـد مـن مجمـوع السـاعات المقـررة أليـة مـادة
يحـرم مــن التقــدم لالمتحــان النهــائي ،وتكــون عالمتــه ( ارسـب) فــي تلــك المــادة ،وعليــه إعــادة د ارســتها اذا

كانــت اجباريــة .وفــي جميــع االح ـوال تــدخل نتيجــة ذلــك الرســوب فــي حســاب معــدل عالمــات الطالــب

الفصلي والتراكمين ألغراض االنذار ،والفصل.

ب -اذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله العميد ( )%20من مجموع الساعات المقررة لمـادة ،او اكثـر فانـه
يعد منسحبا من المادة او المواد.

ج -يحتسب الغياب للطلبة الجدد الذين قبلوا بعد بدء التدريس اعتبا ار من تاريخ قبولهم.
د -إذا أتـم الطالـب د ارسـة جميـع المـواد بنجـاح ،واسـتوفى السـاعات المعتمـدة للرسـالة ،و لـم يتقـدم للمناقشــة
عليه أن يثبت استم اررية تسجيله ،وذلك بدفع رسوم التسجيل في كل فصل إلى حين التخرج خالل فترة

التسجيل المعلن عنها.
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امتحان الكفاءة المعرفية

المادة (:)19

أ -يجوز لطالب الدكتوراه أن يتقدم المتحان الكفاءة المعرفية بعد إنهاء دراسة ( )21ساعة معتمده من

خطة التخصص في البرنامج بمعدل تراكمي ال يقل عن ( ،)%76شريطة أن يكون الطالب قد درا

مادة مناهج البحث العلمي بنجاح ( تم تعديل نص المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم (-132
 )2019/2018تاريخ .)2018/11/27

ب -يعقد امتحان الكفاءة المعرفية مرة في الفصل الدراسي االول ،و مرة في الفصل الدراسي الثاني في
العام الجامعي في المواعيد المقررة حسب التقويم الخاص بالجامعة ،وعلى الطالب أن يتقدم بطلب

لدخول هذا االمتحان حسب الألنموذج المعد لهذا ال رض في االسبوع السادا من الفصل الدراسي.

ج -إذا رسب الطالب في االمتحان يمكنه ان يتقدم له مرة ثانية فقط ،واذا رسب للمرة الثانية يفصل من
البرنامج.

المادة (:)20

التأجيل واالنسحاب واالنقطاع

أ -يشترط في الطالـب الـذي يتقـدم بطلـب تأجيـل أن يكـون قـد أمضـى فصـال د ارسـيا واحـدا علـى األقـل
فــي البرنــامج الــذي التحــق بــه ،ويجــوز فــي حــاالت خاصــة يقــدرها العميــد أن يوافــق للطالــب علــى
تأجيل دراسته للفصل الذي قبل فيه ،وذلك حتى نهايه االسبوع الرابع من بدء التدريس في الفصـل

وال يجــوز لــه اســتم ارريه تأجيــل د ارســته علــى الفصــل الــذي يليــه ش ـريطة ان يكــون الطالــب قــد قــام
بالتسجيل ،ودفع رسوم التسجيل.

ب -يجوز أن يؤجل الطالب دراسته مدة أقصاها فصالن د ارسـيان متصـالن ،أو منقطعـان ،وذلـك بقـرار
مـن العميـد ،علـى النمـوذج المعـد لـذلك ،وال تحسـب مـدة التأجيـل فـي هـذه الحالـة مـن الحـد األعلـى
لسنوات الدراسة ،وال يجوز التأجيل أثناء مدة تمديد الدراسة.

ج -تعد الدراسة مؤجله في حالة:

 -1موافقة العميد على طلب التأجيل.

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

د -يسمح للطالب باالنسحاب من مادة ،أو أكثر قبل أسبوعين من بدء االمتحانات النهائية للجامعة.
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المادة ( :)21يعﺩ ﺍلﻁالﺏ فاقدا لمقعده اذا لم يسـجل فـي أي فصـل د ارسـي ولـم يؤجـل د ارسـته وفقـا لـنص المـادة
( )20من هذه التعليمات.

المااادة ( :)22يعــد الطالــب فاقــدا لمقعــده وفقــا لــنص المــاده ( )21مــن هــذه التعليمــات اال اذا تقــدم بعــذر يقبلــه
العميد خالل الفصل الدراسي الذي فقد الطالب مقعده فيه.او في الفصل الذي يلي الفصل الذي

فقد فيه الطالب مقعده.

الماااادة ( :)23ﺇﺫﺍ تجــاوزت مــدة فقــدان المقعــد حســب نــص المــادة ( )22وبعــذر مقبــول فللمجلــس إعــادة مقعــد
الطالــب ،واعتبــار فت ـرة فقــدان المقعــد فت ـرة تمديــد مــع م ارعــاة مــا ورد فــي المــادة ( )20مــن هــذه
التعليمات شريطة ان ال يكون الطالب قد تجاوز الحد االقصى المسموح به لمدة الدراسة الـواردة

ف ــي الم ــادة ( )10م ــن ه ــذه التعليم ــات .و ف ــي حال ــة تج ــاوز الطال ــب له ــذه الم ــده يح ــق لمجل ــس
العمداء إعادة المقعد.
المااادة ( :)24إذا انقطــع الطالــب عــن التســجيل فــي أي برنــامج مــن بـرامج الد ارســات العليــا دون تأجيــل ،وقبــل
عذره عن مدة االنقطاع ،فعليه دفع رسوم استم اررية التسجيل -وغ ارمـه بـدل فقـدان المقعـد -عـن
الفصول التي انقطع فيها عن الدراسة عند إعادته لمقعده الجامعي.

اإلنذار

المادة ( :)25ينذر الطالب إنذا ار أوليا في الحاالت اآلتية:

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

 -2إذا لم يحصل على الحد األدنى للمعدل الت اركمي ( )%76في نهاية أي فصل دراسي
باستثناء الفصل االول لقبول الطالب.

 -3إذا رأى العميد بناء على تقرير من المشرف ،وتوصية من لجنة القسم ،وتنسيب من لجنة
الكلية أن الطالب قد أهمل في إنجاز رسالته الجامعية.
المادة ( /)26أ .إذا لم يزل الطالب اإلنذار خالل الفصل الدراسي التالي لإلنذار ،يعطى إنذا ار نهائيا.

ب .ال يعد الفصل الذي يدرسه الطالب فصال دراسيا ل ايات اإلنذار أو الفصل إذا كانت جميع

المواد المسجلة فيه مواد استدراكية.

ج .وحدة القبول والتسجيل مسؤولة عن تطبيق هذه المادة.
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الفصل من الدراسه
المادة ( :)27يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية:

 -1إذا لم يحصل على الحد األدنى للمعدل التراكمي للمواد في نهاية الفصليين التاليين لإلنذار.
 -2إذا رسب في ثال مواد دراسية مختلفة أو في مادة إجبارية ثـال

مـرات مـن غيـر المـواد االسـتدراكية

باستثناء الفصل األول من قبول الطالب ،ويجوز للعميد في هذه الحالة إعطاء الطالب فرصـة فصـل
دراسي واحد لتصويب وضعه األكاديمي ،شريطة أن ال يقل معدله التراكمي عن (.)%75

 -3إذا رسب في امتحان الكفاءة المعرفية مرتين او ت يب عن االمتحان مرتين دون عذر.
 -4إذا رسب في مناقشة الرسالة.

 -5إذا لم يكمل بنجاح متطلبات الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة ضمن المدة الزمنية المسـموح بهـا
في هذه التعليمات..

 -6إذا تبين أنه فاقد ألي شرط من شروط القبول في أية مرحلة من مراحل دراسته.
 -7يجـوز للطالـب المفصـول مـن أحـد بـرامج الد ارسـات العليـا التقـدم مـن جديـد إلـى برنـامج آخـر وفـق

األصول ،ويجوز احتساب ما ال يزيد على ( )9ساعات معتمدة من التخصص الذي فصل منـه فـي

التخصــص الــذي قبــل فيــه بشــرط أن تكــون هــذه الم ـواد مــن ضــمن الخطــة الد ارســية المنتقــل إليهــا،

وبعالمة ال تقل عن ( )%70وذلك بموافقة العميد ،وتوصية لجنـة القسـم المنتقـل اليـه وتنسـيب لجنـة

الكلية.

 -8إذا فصل الطالب من البرنامج ال يجوز أن يقبل في التخصص نفسه مرة ثانية.
 -9ال يفصل الطالب اكاديميا خالل الفصل االول من دراسته.

 -10اذا فص ــل الطال ــب الس ــباب تأديبي ــة م ــن البرن ــامج ،ف ــال يج ــوز قبول ــه ف ــي أي تخص ــص آخ ــر ف ــي
الجامعة.
المادة ( :)28للعميد السماح للطالب الذي فصل بسبب تدنى معدله التراكمي ويعمل على رسالته بعد استيفاء
شروط التقدم له بدراسة ( )6ساعات معتمدة كحد أعلى من خطة التخصص في البرنامج بهـدف

رفع معدله التراكمي ،وإذا لم يستطع رفع معدله التراكمي بعد دراسة هذه الساعات يعد مفصوال.

التدريس
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المادة ()29

أ :يشـترط فـيمن يـدرا مـواد الد ارسـات العليـا أن يكـون برتبـة أسـتاذ ،أو أسـتاذ مشـار  ،ويسـمح

عند الحاجة لمن هو برتبة أستاذ مساعد بالتدريس ،شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه
عامان على األقل في الجامعة ،ولديـه بحثـان منشـوران أو مقبـوالن للنشـر فـي مجلـة محكمـة

تعتـرف بهـا جامعـة مؤتـة ،وذلـك بقـرار مـن العميـد بنـاء علـى توصـية لجنـة القسـم ،وتنسـيب

لجنة الكلية.

ب -يعتمد وصف المادة المعتمد رسميا في الجامعة.

ج -ال يجوز أن يقل الحد األدنى لعدد الطلبة في الشعبة الواحدة عن عشـرة طـالب ،وفـي حـاالت
مبررة يجوز أن يقل عن ذلك بموافقة لجنة الجدول الدراسي ،والعميد.
اإلشراف

المادة ()30

أ :يشترط في المشرف أن يكون أستاذا ،أو أسـتاذا مشـاركا ،أو محاضـ ار متفرغـا برتبـة أسـتاذ ،أو أسـتاذ
مشار .

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

ج :يجوز بقرار من العميد بناء على توصية من لجنة القسم ،وتنسيب من لجنة الكلية:

 -1ان يشــار فــي االش ـراف والمناقشــة الشــخص الــذي ســبق لــه ش ـ ل رتبــة جامعيــة فــي جامعــة
معترف بها اذا كان الشخص مقيما داخل االردن.

 -2ان يشـ ــار فـ ــي االش ـ ـراف والمناقشـ ــة مـ ــن غيـ ــر العـ ــاملين فـ ــي الجامعـ ــات ،ش ـ ـريطة ان يكـ ــون
حاصال على شهادة الدكتوراة في التخصص ولديه خبرة عملية ال تقل عن ( )5سنوات ،ولديـه
على االقل بحثان منشو ارن في مجالت علمية محكمة.

د :الحـد األدنـى لإلشـراف علـى طلبــة الـدكتوراه ثالثـة فصـول د ارســية ،إذ يسـتيع الطالـب مناقشـة رســالته
خالل الفصل الثالث من تسجيل الرسالة ،ويستثنى من ذلك الفصل الصيفي.

ه :تبدأ عملية اإلشراف مع بداية الفصل الدراسي شريطة ان يتقدم الطالب الى الكليـة بمشـروع خطتـه
بذلك الفصل ،وإذا لم يتقدم الطالب في هذا الفصل بالمخطط والم يعتمد يتم تأجيل احتساب بـدء
عملية اإلشراف للفصل الذي يليه ل ايات المناقشة.
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المااااادة (/)31أ :يتق ــدم الطال ــب إل ــى رئـ ـيس لجن ــة القس ــم بمش ــروع خط ــة رس ــالته -م ــع األخ ــذ بع ــين االعتب ــار
االختالفــات الناتجــة عــن طبيعــة التخصصــات فــي الكليــات العلميــة -علــى أن يتضــمن ذلــك مــا
يلي:

 -1عنوان الرسالة.

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

ب :تشــكل لجنــة القســم لجنــة مــن المختصــين مــن القســم ال تقــل عــن ( )3أعضــاء هيئــة تــدريس ،ممــن
تنطبق عليهم شروط االشراف ،والتدريس في البرنامج لمناقشة مشروع خطة الطالب.

ج :يجـوز للطالــب تقــديم مشــروع خطتــة بعــد انهــاء ( )12ســاعة معتمــدة ،وبمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن

( ،)%80وال يجوز إقرار مشروع الخطة ،والتسجيل للرسالة رسـميا اال بعـد النجـاح فـي امتحـان الكفـاءة
المعرفية.

د :يصــدر العميــد بنــاء علــى توصــية لجنــة القســم ،وتنســيب لجنــة الكليــة قـ ار ار يتضــمن تعيــين المشــرف،
وإقرار العنوان ،وخطة الرسالة.

ير في نهاية كل فصل دراسي الى الكليه يتضمن تقويما لـالداء
ه :على المشرف المعين أن يرسل تقر ا
الد ارســي للطال ــب والت ــاريخ المتوق ــع لجاهزي ــة الرس ــالة .وف ــي حال ــة ع ــدم إرس ــال التقري ــر م ــن قب ــل
المشرف يتم وقف مستحقاته الماليه بدل االشراف على هذا الطالب.

المادة ( :)32يجوز وبتوصية من لجنة القسم ،وتنسيب لجنة الكلية ،وبقرار من العميد أن يكون المشرف من

خارج القسم المعني أو من خارج الجامعـة مـن ذوي التخصصـات ذات العالقـة برسـالة الطالـب مـع

مراعاة ما ورد في المادة (.)30
المادة ( :)33للعميد ،وبناء على توصية لجنة القسم ،وتنسيب لجنة الكلية الموافقة على أن يستمر عضـو هيئـة
التدريس المجاز ،أو المعار داخل األردن في اإلشراف علـى رسـائل طلبـة الد ارسـات العليـا ،علـى

أن يك ــون ت ــاريخ ب ــدء اإلشـ ـراف ف ــي الفص ــل ال ــذي يس ــبق الفص ــل ال ــذي يتق ــدم في ــه عض ــو هيئ ــة

التــدريس بطلــب اإلجــازة ،أو اإلعــارة ،وال يجــوز أن يزيــد عــدد الطلبــة الــذين يســتمر فــي اإلش ـراف
على رسائلهم على ثالثة طلبة ،وال يكلف عضو هيئة التدريس باإلشراف على أية رسـائل جديـدة

أثناء اإلجازة.
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المادة ( :)34يجـوز تعـديل موضـوع الرسـالة ،وخطتهـا إذا اقتضـت ظـروف البحـث ذلـك ،ويـتم التعـديل بالطريقـة

نفسها التي تمت بها الموافقة عليها ،ويجوز تعديل عنوان الرسـالة بتنسـيب مـن المشـرف ،وتوصـية

من لجنة القسم ،أو لجنة المناقشة ،وقرار من العميد.

المادة (/)35أ -الحد األعلى للعبء التدريسي لعضو هيئة التدريس باإلشراف على الرسائل الجامعية في وقت
واحد هو:

( )6ساعات إذا كان المشرف برتبة أستاذ أو أستاذ مشار
( )4ساعات إذا كان المشرف برتبة أستاذ مساعد.

ب -للعميد بناء على تنسيب من لجنة القسـم ،ولجنـة الكليـة إضـافة ثالثـة طـالب لكـل مشـرف

على أن ال يترتب على الجامعة أي عبء مالي وذلك طول فترة االشراف.

المادة (/)36أ :تحسب للمشرف ساعة واحدة بدل اإلشراف على رسالة الدكتوراه في كل فصل د ارسـي باسـتثناء
الفصل الدراسي الصيفي وبحد أعلى ثال

ساعات معتمدة لكل رسالة.

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

ج -يعد الفصل الصيفي فصال دراسيا ل ايـات المناقشـة ،إذا كـان الطالـب مسـجال فيـه سـاعات
الرسالة ،مع مراعان الفقرة (د) من المادة( ،)30وال يترتب في الفصـل الصـيفي أي الت ازمـات
مالية للمشرف بأستثناء مكافأة المناقشة.

د -فــي حالــة وجــود مشــرف مســاعد يحســب لــه ،وللمشــرف الرئيســي نصــف ســاعة معتمــدة فــي
الفصل الدراسي الواحد .مع مراعان الفقرة (د) من المادة(.)30

المادة (/)37أ :يجوز بقرار من العميد ،أن يعامل المشرف الحاصل على إجازة التفرغ العلمي ،أو إجازة بدون
راتب معاملة المشرف الداخلي فيما يتعلق بمكافأة اإلشراف.

ب -يجوز وبقرار من العميد الموافقة على ت يير المشرف ،ولجنة المناقشة ،وذلك بالطريقة نفسـها
التي تم بها تعيينهم.

ج -ال يجوز اإلشراف ،أو مناقشة رسالة ألحد أقارب المشرف أو المناقش إذا كانـت درجـة الق اربـة
من الدرجة األولى.
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المناقشة

المادة (/)38أ :تقترح لجنة القسم أسماء مجموعة من أعضاء هيئـة التـدريس المختصـين بموضـوع الرسـالة مـن
داخــل القســم ،أو خارجــه ليكون ـوا أعضــاء فــي لجنــة المناقشــة ،علــى أن ال يقــل عــدد األســماء

المقترحة عن ستة.

ب :يقــوم العميــد باختيــار لجنــة المناقشــة مــن بــين األســماء المقترحــة فــي الفقـرة (أ) مــن هــذه المــادة ،وال
يجوز تسليم الرسائل ألي عضو من اعضاء اللجنة إال بعد صدور قرار تشكيل اللجنة.

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

د :يحدد موعد المناقشة بق ارر من العميد بناء على تنسيب مـن لجنـة الكليـة ،وتوصـية مـن لجنـة القسـم
بعد االستئناا برأي المشرف.

ها :تتكون لجنة المناقشة من:
 -1المشرف – رئيسا

 -2المشرف المساعد (إن وجد) – عضوا

 -3عضــوي هيئــة تــدريس ممــن تنطبــق علــيهم شــروط اإلش ـراف مــن الجامعــة وعلــى صــلة وثيقــة
بتخصص الطالب.

 -4عضو من خارج الجامعة ،مع مراعاة ما ورد في المادة (.)30
و -يزود أعضاء لجنة المناقشة بأنموذج خـاص (صـالحية الرسـالة للمناقشـة) قبـل موعـد المناقشـة
بأسبوعين ،ويقوم عضو المناقشة الخارجي بتزويد العميد باألنموذج بشكل سري.

ز -يحــدد آخــر موعــد للمناقشــات فــي أي مــن الفصــول الد ارســية ،قبــل أســبوع مــن نهايــة الفصــل

وحسب تقويم الجامعة.

المادة (:)39

إجراءات المناقشة:

 -1يرفع المشرف أنموذج جاهزية الرسالة للمناقشة إلى لجنة القسم بعد تعبئة األنموذج من السجل فيي وحيدة
القبول والتسجيل ،مرفقا ً به كتاب صادر عن مجلة تعترف بها جامعة مؤتة يفييد بقبيول بحيث
للنشر باسم الطالب مستل من رسالته للدكتوراه( ،تم تعديل نص المادة بموجيب قيرار مجليس
العمداء رقم  2017/254تياري  )2017/7/5وتيم تفسيير نيص الميادة بموجيب قيرار مجليس
العمداء رقم ( )2017/608تاري  ،2017/10/4والمتضيمن تطبيي تعيديل نيص الميادة بعيد
تاري .2017/7/5
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 -2تطلع لجنتا القسم ،والكلية على الرسالة ،وترفع توصيتها بخصوص جاهزية المناقشة إلى العميد.
 -3يرسل أنموذج جاهزية الرسالة للمناقشة إلى كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة .

 -4يعرض الطالب ملخصا لرسالته أمام لجنة المناقشة.

 -5يقـدم المشـرف أعضـاء المناقشـة وفـق الرتبـة األكاديميـة بحيـث يبـدأ صـاحب الرتبـة األعلـى المناقشـة
أوال ،ويجب على أعضاء لجنة المناقشة ارتداء الزي الرسمي الخاص بذلك(الروب الجامعي).

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

المادة ( /)40أ.تقرر لجنة المناقشة بأغلبية أصوات أعضائها إحدى النتائج اآلتية:
 .1ناجح (إجازة الرسالة كما هي).

 .2ناجح (إجازة الرسالة بعد إجراء التعديالت المطلوبة).

 .3تعــديل الرســالة ،وفــي هــذه الحالــة علــى الطالــب تعــديل رســالته فــي مــدة ال تقــل عــن اربعــة
اشهر وال تزيد عن ستة أشهر من تاريخ المناقشة ،وتعرض الرسالة بعد تعـديلها فـي اجتمـاع
تحدد موعده لجنة المناقشة لهذا ال رض بحضور كامل أعضائها ،ويعتبر الطالب ناجحا إذا

وافقت اللجنة باألغلبية على تعديالت الرسالة ،وإال فيعتبر راسبا.

 -4راسب (رفض الرسالة).

ب .يقوم مندوب الدراسات العليا بجمع النماذج بعد توقيعها وفق األصول باستثناء أنموذج التعديالت.
ج .يعلق السير في اعتمـاد نتيجـة الطالـب لحـين اسـتكمال توقيـع جميـع النمـاذج وفـق األصـول وخاصـة
أنم ــوذج رإجـ ـراء التع ــديالتر ،واإلخـ ـراج الفن ــي للرس ــالة ،وال يس ــمح ألي ش ــخص بمراجع ــة اإلخـ ـراج
الفني إال الطالب نفسه.
المادة ( :)41اعتماد نتيجة المناقشة:

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

 -2إذا كانت النتيجة تعديل الرسالة وفق البند ( )3من المادة ( )40تجتمع لجنة المناقشة للنظر
فـي التعـديالت بعـد إجرائهـا للتأكـد مـن إتمامهـا ،ويقـدم رئـيس اللجنـة (المشـرف) تقريـ ار بالنتيجـة

(متضـمنا قـرار كـل عضـو فيمـا طلبـه مـن التعـديالت) موقعـا مـن جميـع األعضـاء ،ويكـون قـرار

إجازة الرسالة باألغلبية.
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 -3يجب على الطالب الذي ناقش رسالته وكان عليه إجـراء التعـديالت ولـم يسـتطع إجراءهـا فـي
فصل المناقشة،عليه دفع الرسوم الجامعية المطلوبة في الفصل الذي يليه حسب األصول.

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

المادة ( )42إذا ت يب الطالب عن موعد مناقشة الرسالة ،دون عذر قهري يقبله مجلس القسم ،أو مجلس الكلية
يرفع األمر للعميد التخاذ القرار المناسب.

مواصفات الرسالة الجامعية

المادة ( -1:)43تكتـب الرسـالة الجامعيـة بالل ـة العربيـة ،ويجـوز فـي الكليـات واألقسـام التـي تسـتعمل فيهـا ل ـة
أخرى للتدريس أن تكتب الرسالة بتلك الل ة.

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

 -3يوقــع الطالــب علــى أنمــوذج التعهــد الخــاص بــااللت ازم باألنظمــة ،والتعليمــات الخاصــة بكتابــة
الرسائل الجامعية.

 -4الموافقـة علـى اعتمـاد أنمـوذج التعهـد الخـاص بـااللت ازم باألنظمـة ،والتعليمـات الخاصـة بكتابـة
رسالة الدكتوراه ،ويرفع مع أنموذج تحديد عنوان الرسالة.
المادة ( :)44تكتب الرسالة وفق دليل كتابة الرسائل الجامعية المعتمد من الكلية.

الماادة ( :)45تقـوم الكليـة بمراجعـة النسـخة النهائيـة مـن الرسـالة فنيـا وفـق شـروط اإلخـ ارج الفنـي المعتمـد لـديها،
وتراعى طرق التوثيق الخاصة في بعض التخصصات (مثل الل ة العربية ،والتاريخ) .

المادة ( ( :)46تم تعديل نص المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( )2016/269تاريخ )2016/6/29

أ .يقوم الطالب بتزويد كلية الدراسات العليا بنسخة مجلدة نهائية ومعتمدة ،ونسخة إلكترونيية مين الرسيالة
في مدة ال تزيد على شهر من موعد إقرار النتائج من مجلس العمداء.
ب .يقوم الطالب بتزويد القسم المعني بنسخة مجلدة نهائية ومعتمدة
ج .يزود الطالب أعضاء لجنة المناقشة بنس مجلدة نهائية ومعتمدة.

إجراءات منح الدرجة العلمية
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الماادة ( :)47تمـنح الـدرجات العلميـة بقـرار مـن مجلـس العمـداء بنـاء علـى تنسـيب المجلـس ،وتوصـية مـن لجنـة
الدراسات العليا في الكلية والقسم بعد استيفاء الشروط اآلتية:

أ -إتمـام جميـع المتطلبـات المـذكورة فـي تعليمـات مـنح الدرجـة العلميـة المعمـول بهـا فـي
الجامعة ،والحصول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)%76

ب -إتمام إجراءات التخرج العامة في الجامعة.

ج -قضاء الحد األدنى للمدة المطلوبة للتخرج ،وعدم تجاوز الحد األعلى لها.
الخطط الدراسية

المادة ( :)48تعتمد الخطة الدراسية لبرنامج الدراسات العليا وفق الخطوات اآلتية:
أ-

تقوم لجنة القسم بإعداد وصف المواد بالل تين العربية ،واإلنجليزية ،والتوصية إلى لجنة الكلية

ب-

تعرض على المجلس لبحثها ،والتوصية إلى لجنة الخطة المركزية.

د-

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

التي تقوم بدورها بدراستها ،والتنسيب إلى العميد.

ترفع توصية المجلس إلى لجنة الخطة الدراسية في الجامعة.

ج-

بخصوصها.
أحكام عامة

المادة ( :)49للجامعة الحق في تصوير الرسالة كليا أو جزئيا ،وذلك ل ايات البحث العلمي والتبادل الثقافي مـع
المؤسسات التعليمية ،والجامعات.

المادة ( :)50يجوز للجامعة امتال حق نشر الرسالة بناء على موافقة الطالب.
المادة ( :)51تعتمد الكلية النماذج الالزمة لعملها بعد إقرارها من المجلس.
المادة (:)52
أ.

يجوز إعطاء الطالب مادة بديلة واحيدة فيي حالية عيدم طيرا الميادة األصيلية فيي الفصيل اليذ يسيب
فصل التخرج ،وبتنسيب من لجنتي القسم والكلية وموافقة العميد ،وذلك وف األسس اآلتية:
أن تكون المادة البديلة مكافئة من حيث المحتوى للمادة األصلية ،ويفضل أن تكون من القسم
.1
نفسه ،إذا كان القسم يطيرا أكرير مين برنيامج ،أو مين الكليية التيي يتبيع لهيا ذليك القسيم ،وإذا
تعذر ذلك أن تكون المادة من تخصص له ارتباط مباشر بموضوع المادة األصلية.
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.2

إذا تعذر وجود مادة مكافئة من حيث المحتوى "خصوصا ً في مواد التخصص الدقي " يُعطى
الطالييب مييادة محتواهييا قريييب ميين محتييوى المييادة األصييلية ،شييريطة أن يقييدم الطالييب بحر يا ً
متخصصا ً في موضوع المادة األصلية.

.3

يمكن للطاليب دراسية الميادة األصيلية وايير المطروحية فيي الفصيل اليذ ينهيي فييه الطاليب
الجاهزييية للمناقشيية فييي الجامعييات األردنييية الرسييمية ،شييريطة تقييديم وريقيية بمحتييوى المييادة
المطروحة في الجامعية الميراد دراسية الميادة ،وبتنسييب مين لجنتيي القسيم والكليية ،وموافقية
العميد المسبقة ،على أن يستوفى من الطالب رسوم استمرارية التسجيل حسب األصول.

ب.

يبت المجلس فيي حياالت الطلبية اليذين قُبليوا فيي بيرامج الدراسيات العلييا سيابقا ً ويوجيد ليديهم قضيايا
أكاديمية معلقة بسبب هذا التعديل ،أو يفوض العميد بذلك.

المادة ( :)53اذا ضبط الطالب المتقدم المتحان الكفاءة متلبسا ً بالغش أو شيارعا ً فييه؛ يعطيى صيفرا ً فيي ميادة
االمتحان ال تي ضبط فيها ،ويطب عليه نظام تأديب الطلبة المدنيين في الجامعة.
المادة (:)54
أ -يعين القسم مرشدا أكاديميا لطلبة الد ارسـات العليـا فـي ذلـك القسـم ،و يقـوم المرشـد بتوجيـه الطالـب
في سير دراسته طيلة مدة الدراسة.

ب -يقــوم المرشــد باالشــت ار مــع الطالــب  -علــى نمــوذج خــاص -بإعــداد البرنــامج الد ارســي للطالــب
ويشمل المساقات االجبارية ،واالختيارية ،واالستدراكية .ويقدمه الى لجنة الدراسات العليا ألق ارره و

يبلــغ رئــيس اللجنــة الق ـرار الــى العميــد ،ومــدير وحــدة القبــول والتســجيل فــي موعــد اقصــاه نهايــة

الفصــل الد ارســي االول اللتحاقــه فــي الجامعــة و يجــوز تعــديل هــذا البرنــامج وفــق الحاجــة بــنفس
الطريقة السابقة.

المادة ( :)55تطبق تعليمات منح درجة البكالوريوا في الحاالت التي لـم يـرد عليهـا نـص فـي هـذه التعليمـات
فيمـا يتعلـق باالمتحانـات ،والعالمـات ،والمعـدالت ،والمواظبـة ،وبمـا يتناسـب مـع عـدد السـاعات

المعتمدة لكل مادة.

المادة ( :)56تطبق هذه التعليمـات علـى جميـع بـرامج الد ارسـات العليـا العسـكرية ويجـوز وضـع شـروط خاصـة
ت ارعـ ــي خصوصـ ــية الب ـ ـرامج العسـ ــكرية واالمنيـ ــة علـ ــى ان تقـ ــر مـ ــع الخطـ ــة الد ارسـ ــية ،او الب ـ ـرامج

المشتركة ضمن االتفاقيات التي عقدت مع جهات داخلية ،أو خارجية.
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المااادة ( :)57يجـوز للعميــد فــي حـاالت خاصــة تكليــد أحـد أعضــاء الهيئــة التدريسـية المجــاز أو المعــار داخــل
األردن بتدريس ( )3ساعات معتمدة كحد أقصـى ،واإلشـراف علـى ( )3طلبـة د ارسـات عليـا كحـد

أقصى.

المادة( )58للعميد بناء على توصية لجنة القسم ،وتنسيب لجنة الكلية السماح للطالب دراسة مادة مع متطلبها
السابق قبل فصل التخرج.

المادة( )59يتخذ مجلس العمداء ق ار ار بسحب الدرجة العلمية إذا تبين في أي وقت من االوقات أن هذه الدرجة
قد تم الحصول عليها بطرق غير قانونية ،أو أن الرسالة المقدمة لنيل الدرجة العلميـة ال تتفـق فـي
مضــمونها ومعــايير األمانــة العلميــةى علــى أن تبلــغ الجهــات ذات العالقــة داخــل الجامعــة وخارجهــا
بهذا القرار.
المادة ( :)60يبت المجلس في اإلشكاليات التي تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات.

الماادة ( :)61العميـد ،وعميـد الكليـة المعنيـة ،ورؤسـاء لجـان الد ارسـات العليـا فـي القسـم ،والكلية،ومـدير وحـدة

القبول والتسجيل ،واية جهة أخرى حسب اإلتفاقيات الموقعة مع الجامعة مسؤولون عـن تنفيـذ هـذه

التعليمات.

المادة ( :)62تل ي هذه التعليمات جميع التعليمات السابقة ،وق اررات مجلس العمداء المتعلقة بها.
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