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الطلبة األعزاء
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
ها نحن يف بداية موسم آخر من مواسم الخري والجد والنشاط يف جامعة جرش ،مند لكم
أيدينا باملحبة الصادقة والتحية الطيبة مجتهدين بتوفيق من الله بإعطائكم النصيحة السديدة،
ونتمنى أن تحققوا أحالمكم وطموحات أهلكم ووطنكم يف رحلة دراسية أكادميية نحو الحرية
واملعرفة والقدرة عىل مواجهة الحياة املستقبلية باقتدار.
أبنايئ الطلبة
لقد دأبت جامعة جرش عىل إصدار طبعة جديدة ومنقحة من دليل الطالب يضم كل
ما يحتاجه الطالب يف الجامعة من يوم التحاقه بها حتى تخرجه ليشق طريقه يف زحمة الحياة
الحافلة بالكد من جهة وبالعطاء من جهة أخرى ،وهذه الطبعة التي بني أيديكم هي الطبعة
الجديدة من دليل الطالب للعام الجامعي  2015/2014متضمن ًة التطورات والتعديالت املستجدة
عىل مختلف التعليامت املتصلة بالدراسة األكادميية للطالب وإلقاء الضوء عىل الخطط الدراسية
للتخصصات املطروحة و متطلبات الحصول عىل درجتي البكالوريوس واملاجستري مبا يتامىش مع
أنظمة وتعليامت الجامعة وتعليامت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،إضافة إىل معلومات ال
غنى للطالب عنها كرشوط القبول والتسجيل والرسوم الدراسية وما تقدمه الجامعة من تسهيالت،
وحرصنا أن يكون هذا الدليل هادياً للطالب ومرشدا ً له يعينه عىل حل ما يستعىص عليه باإلضافة
اىل االستعانة باملرشد األكادميي.
والجامعة حققت عىل قرص عمرها انجازات كبرية ما كانت لتتحقق لوال تضافر الجهود
املخلصة من العاملني فيها ومن أبرزها فتح برنامج املاجستري يف تخصصات اللغة العربية وآدابها،
واللغة اإلنجليزية وآدابها،والحقوق  ،واملحاسبة  ،واإلدارة الرتبوية  ،واملناهج والتدريس  ،والفقه
املقارن  ،واإلقتصاد واإلرشاد الزراعي .
أبنايئ الطلبة
إننا نشعر بالفخر واالعتزاز عندما نرى مواكب خريجي جامعة جرش يحتلون مواقعهم
العملية والعلمية يف كل بقعة من وطننا الحبيب وخارجه ،وال يسعني إال أن أرحب بالكوكبة
الجديدة من الطلبة الذين انضموا للجامعة داعياً لهم بالتوفيق والنجاح يف دراستهم.
من جد وجد ومن سار عىل الدرب وصل

عميد شؤون الطلبـــة
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جر�ش املدينة – مدينة الألف عامود
تقع مدينة جرش عىل بعد (  ) 40كم إىل الشامل من العاصمة عامن وهي مركز ملحافظة
جرش يبلغ عدد سكان املدينة لعام  2011حوايل  187500ألف نسمة.
ازدهرت جرش (جراسا) يف القرنني األول والثاين امليالديني وكان القائد الروماين بومبي قد ألحقها
عام 63ق.م .باملناطق العربية كام أنها كانت إحدى مدن الديكابوليس (اتحاد املدن العرشة الحرة).
ازدهرت تجارة جرش مع األنباط يف الجنوب منذ الفرتة الرومانية املبكرة وقد دلت القطع النقدية
املتبادلة التي وجدت يف املدينتني واآلثار النبطية يف جرش عىل العالقة الوطيدة بني جرش والبرتاء.
ويف عام  90للميالد بدأت جرش باالزدهار العظيم وإعادة البناء فشارع األعمدة والشارعان
اللذان يقاطعانه وآثار عدة أخرى ما زالت قامئة ،بنيت كلها يف تلك الفرتة مبساعدات قدمها مواطنو
املدينة األثرياء.
كان الغزو الفاريس عام  614للميالد بداية انحسار أهمية املدينة وانحطاط نشأتها ودخولها
يف ظالل اإلهامل ،أما جرش فهو االسم العريب للمدينة بعد الفتح اإلسالمي لبالد الشام عام 636م
وكانت من بني املدن التي فتحت عىل يد القائد اإلسالمي رُشحبيل بن حسنة وبها مساجد ومساكن
يعود تاريخها للعهد األموي ،ويف فرتة الحروب الصليبية عمل وايل دمشق عىل تحويل معهد
أرتيمس إىل قلعة عسكرية ،ولكن القائد الصليبي بلدوين الثاين قام بتدمريها ،وغرقت جرش بعد
ذلك يف وهاد النسيان إىل أن سكن الرشاكسة نصفها الرشقي يف الثلث األخري من القرن التاسع
عرش .وظلت آثارها مختفية تقريباً إىل أن بدأت فيها أعامل التنقيب التي كشفت آثارها يف القرن
العرشين وأظهرت إىل العامل ،حقبة هامة من العرص الروماين وما زالت هذه املدينة تحتفظ بآثارها
حتى اليوم.
وبذلك نرى أن هذه املدينة توفر البيئة املناسبة الرثية للتعليم النظري والتطبيقي يف مجاالت
العلوم والزراعة والتاريخ واآلثار والهندسة والسياحة ومام يساعد يف ذلك موقعها الجميل املتوسط
ومناخها املعتدل وبيئتها االجتامعية اآلمنة.
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اجلامعــة يف �سطــور

تأسست جامعة جرش عام 1992م ،وبارشت التدريس عام 1993م.
تقوم فلسفة الجامعة عىل أسس مستمدة من أصالة الحضارة العربية اإلسالمية ومن إدراك ملتطلبات
الحارض وتحدياته ،فهي تعي أهمية القيم العربية اإلسالمية يف بناء الوجدان دون تعصب أو تزمت
وتهتم باملعارف ،واملهارات الحديثة ،ومنهجيه البحث العلمي ومعايشة العلوم والتكنولوجيا يف
مواكبة الحضارة اإلنسانية املعارصة ،واسترشاف املستقبل.
شيدت الجامعة أبنيتها عىل مساحة واسعة من األرض املخصصة لها بالقرب من مدينة جرش عىل
الطريق العام الذي يربط العاصمة عامن مبدينة إربد حارضة الشامل ،ومتتاز مبوقعها الجميل الذي
يزدان بالغابات الحرجية ،كام يتميز بتوسطه بني شامل األردن ووسطه حيث تبعد الجامعة عن كل
من إربد وعامن واملفرق والسلط وعجلون والزرقاء حوايل  40كم  ،وقد وفرت الجامعة الخدمات
واملرافق الرضورية لتفعيل الحياة الجامعية يف مجاالتها األكادميية والثقافية والرياضية واالجتامعية،
وعملت عىل توفري املواصالت والتأمني الصحي الشامل ،وخدمة االنرتنت لطلبتها واملنح الدراسية
للطلبة املتفوقني.
ويف الجامعة عرش كليات هي:
•كلية اآلداب :وتضم أقسام اللغة العربية وآدابها ،اللغة االنجليزية وآدابها ،والرتجمة ،كام تقدم
الكلية برنامجي املاجستري يف اللغة العربية وأدابها واللغة االنجليزية وأدابها.
•كلية العلوم الرتبوية :وتضم قسم املناهج والتدريس وقسم اإلدارة الرتبوية رنامجي املاجستري
يف اإلدارة الرتبوية واملناهج العامةوالتدريس.
•كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية :وتضم تخصصات إدارة األعامل و اإلدارة العامة،املحاسبة و
العلوم املالية واملرصفية وتقدم برنامج املاجستري يف املحاسبة.
•كلية الرشيعة :وتضم تخصص الفقه وأصوله وتقدم برنامج ماجستري يف الفقه املقارن.
•كلية الحقوق :وتضم تخصص القانون العام وتخصص القانون الخاص و تقدم برنامج املاجستري يف القانون.
•كلية الزراعة :وتضم تخصصات اإلنتاج النبايت والوقاية ،اإلنتاج الحيواين والوقاية ،االقتصاد
واإلرشاد الزراعي وعلم الغذاء والتغذية وتقدم برنامج املاجستري يف االقتصاد واإلرشاد الزراعي.
•كلية التمريض :وتضم تخصص التمريض.
•كلية العلوم :وتضم تخصصات الكيمياء ،العلوم الحياتية،الفيزياء والرياضيات.
•كلية الهندسة :وتضم تخصص الهندسة املدنية  ،وتخصص هندسة االتصاالت وااللكرتونيات.
•كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات :وتضم تخصصات علوم الحاسوب  ،نظم
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املعلومات الحاسوبية وشبكات الحاسوب.
ويف الجامعة عامدة للبحث العلمي والدراسات العليا وعامدة لشؤون الجودة واالعتامد ،وعامدة
لشؤون الطلبة ،وعدد من املراكز املتخصصة مثل مركز االستشارات والتعليم املستمر وخدمة
املجتمع ،ومركز الحاسوب ومركز اللغات  ،وقد اعتمدت الجامعة من قبل منظمة اليونسكو مركزا ً
ملنح الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ). (ICDL
ووقعت الجامعة العديد من االتفاقيات الثقافية والعلمية مع بعض الجامعات واملؤسسات العربية
واإلسالمية واألجنبية بهدف توثيق التعاون وتبادل الخربات والزيارات بني أعضاء هيئة التدريس
والطلبة.
لقد خرجت الجامعة يف األعوام السابقة ( )17506طالباً وطالبة يف برامج البكالوريوس و()217
طالباً وطالبة يف برامج املاجستري ،وبلغ عدد طلبتها للفصل الدرايس الثاين من العام الجامعي
 )4469( 2014/2013طالباً وطالبة يف برامج البكالوريوس و( )262يف برامج املاجستري كام يبلغ
أعداد أعضاء هيئة التدريس لهذا العام ( )175عضوا ً من حملة درجة الدكتوراه يف مختلف الرتب
األكادميية ودرجة املاجستري.
تقوم سياسة الجامعة عىل االنفتاح عىل املؤسسات العربية واألجنبية فهي عضو عامل يف اتحاد
الجامعات العربية ،وعضو مؤسس يف رابطة املؤسسات العربية الخاصة للتعليم العايل ،وعضو يف
اتحاد جامعات العامل اإلسالمي ،وعضو يف اتحاد الجامعات األوروبية ،وعضو يف اتحاد الجامعات
العاملية.
وتهتم الجامعة بدعم البحث العلمي واإليفاد وتطويره حيث تم رصد  5%من موازنتها السنوية
لهذا الغرض ،وتصدر مجلة علمية نصف سنوية محكمة منتظمة الصدور ،وقد صدر منها  30عددا ً.
ومع بداية العام الدرايس  2004/2003أسست الجامعة “مجلة جرش الثقافية” وهي مجلة فصلية
تسهم يف رفد الحركة الثقافية األردنية والعربية ،وقد صدر منها حتى اآلن العدد التاسع عرش.
و يوجد يف الجامعة مكتبة محوسبة تحتوي عىل ( )117000ألف مجلد وكتاب ومجموعة من
الدوريات والنرشات واملجالت العلمية تغطي جميع التخصصات التي تدرس يف الجامعة ،كام
توفر الجامعة منحاً دراسية مجانية لعدد من الطلبة يف العاملني العريب واإلسالمي لدراسة الرشيعة
اإلسالمية واللغة العربية.
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اخلطة الإ�سرتاتيجية للجامعة

الرؤية:
تسعى جامعة جرش لتكون جامعة ذات كفاءة عالية ،وعنرصا ً فاعالً يف تطوير النوعية يف كافة
املجاالت  ،وان تكون جامعة وطنية تسهم يف الريادة يف مجال العلوم األساسية والتطبيقية  ،ويف
مجال تحسني املجتمع األكادميي واملجتمع بصورة عامة من خالل تخريج أفواج من الطلبة منافسني
وقادرين عىل املساهمة يف االبتكار والتميز والتطوير املعريف وتحسني األداء االقتصادي.   
الرسالة:
تتطلع جامعة جرش الن تكون جامعة رائدة وداعمة للمؤسسات األكادميية والوطنية وخادمة
للمجتمع املحيط من خالل تقديم تعليم نوعي يسعى للمزج بني الخربات الصفية وغري الصفية
وتعزيز البحث ،وتوفري بيئة تعليمية متكن الطلبة من املشاركة يف املعلومات وإيجاد معلومات
جديدة ،وتقوم الجامعة بنرش املعلومات املتعلقة بشتى أنواع املعرفة املتوفرة يف مكتبتها وتوفري
امكانية التعاون األكادميي بني االساتذة والطلبة من اجل خلق زماالت بحثية ودراسية تسعى اىل
تطوير املعرفة وتحسني التعليم وتبادل الخربات التعليمية واملعلومات واالبتكار واالبداع من خالل
برامج خاصة يف تبادل املعلومات ،وعن طريق إرشاك املجتمع املحيل والوطني والدولة يف تعزيز
التطور التعليمي واالقتصادي والثقايف.
القيم:
   
 -1ترسيخ منظومة األخالق األكادميية لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة .
 -2ترسيخ مفاهيم الريادة.
 -3تعميق االرتباط بالرتاث يف إطار املزج بني األصالة واملعارصة.
 -4ترسيخ مبادئ التواصل الف ّعال.
 -5تشجيع االبتكار واإلبداع والتميز.
 -6االلتزام بالجودة الشاملة.
 -7ربط مخرجات التعليم الجامعي مبتطلبات سوق العمل.
 -8تعزيز املسؤولية واملساءلة والشفافية.
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 -9التعليم الجاد.   
األهداف:
الهدف األول  :تحقيق مركز أكادميي متميز يف األردن .
الهدف الثاين  :الرتكيز عىل الطلبة بشكل أكرب .
الهدف الثالث  :االلتزام باملعايري الدولية يف املناهج والتدريس .
الهدف الرابع  :تعيني وتحفيز ومكافأة أعضاء هيئة التدريس املتميزين يف الجامعة .
الهدف الخامس  :تطوير برامج الدراسات العليا وزيادة األنشطة البحثية .
الهدف السادس  :التواصل الف ّعال مع املجتمع املحيل .
الهدف السابع  :تطوير إدارة كفؤة ومسؤولة وذات توجه خدمي .
الهدف الثامن  :توفري حرم جامعي مبواصفات ومقاييس عاملية .
الهدف التاسع  :تنويع املصادر التمويلية يف الجامعة.
�إر�شادات عامة و هامة للطلبة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1اإلعالن هو وسيلة االتصال الرئيسية بني املسؤولني يف الجامعة والطلبة ،فأطلع أخي الطالب باستمرار
عىل لوحات اإلعالنات املنترشة يف مختلف مباين الجامعة واقرأ اإلعالن بتمعن واستوعب ما فيه
واعمل مبقتضاه .
2ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم إطالعه عىل النرشات الصادرة عن الجامعة أو الكلية أو عىل ما
ينرش عىل لوحات إعالناتها وتذكر أخي الطالب دامئاً وأبدا ً أن الجهل بالقانون ال يعفيك من املسؤولية
.
3املعلومات الصادرة عن الجامعة واملكتوبة هي املعتمدة والرسمية ،أما املعلومات التي تصلك عن
طريق النقل أو بطرق أخرى ال تكون دقيقة ورمبا غري صحيحة ،لذا عليك االعتامد عىل نفسك عند
مراجعتك يف أي قضية تخصك أو مسألة تعنيك وال يجوز تكليف شخص آخر عنك .
4جميع موظفي الجامعة والعاملني فيها يف خدمة الطلبة ،واختيارك أخي الطالب الوقت املناسب
للمراجعة وتعاملك مع املوظف بلطف واحرتام وبشكل مبارش ورصيح بعيدا ً عن الغموض والتعايل
والجفاء يسهل من مهمتك ويساعد يف حل املصاعب التي تواجهك.
5التقيد التام مبواعيد التسجيل املعلنة حيث ال يسمح لك بالتسجيل يف فرتة االنسحاب واإلضافة مطلقاً
علامً بأن فرتة االنسحاب واإلضافة هي فقط للطلبة الذين سجلوا يف مواعيد التسجيل املعلنة سابقاً .
6االنسحاب واإلضافة ال تلجأ إليهام إال عند الرضورة القصوى واستعن دوماً مبرشدك يف اختيارك
للمساقات التي تتناسب وخطتك الدراسية .
7تعليامت منح درجة (البكالوريوس ،املاجستري) والخطط الدراسية الصادرة عن الجامعة هي العقد
بينك وبني الجامعة فاحرص عىل قراءتها بتمعن ،وعد لقراءتها بني الحني واآلخر ،واستعن بالجداول
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االسرتشادية املرافقة للخطط الدراسية.
8 .8هويتك الجامعية مهمة ورضورية وتحتاج إليها لدى مراجعتك أي من مرافق الجامعة فحافظ عليها
من التلف أو الضياع وعليك تجديدها يف بداية كل فصل درايس.
9 .9استعن مبرشدك وراجعه يف خطتك الدراسية يف الوقت املناسب خالل الفصل.
1010كل عضو هيئة تدريس يعلن عن ساعات محددة ملراجعة الطلبة ،فتقيد أخي الطالب بها.
1111إذا واجهتك مشكلة ما راجع عامدة شؤون الطلبة فهي يف خدمتك وملساعدتك.
1212عند تقدمك للحصول عىل أية وثيقة من دائرة القبول والتسجيل أو أي مساعدة كن موضوعياً وأعط
املعلومات الدقيقة والصحيحة وتقيد باملالحظات املكتوبة يف النامذج املخصصة لذلك واملواعيد التي
تحدد للمراجعة.

عمادة �ش�ؤون الطلبة
الطالب هو الركيزة األساسية يف الجامعة ،وهو محور رسالة الجامعة وفلسفتها ،ومن اجله
أنشئت عامدة شؤون الطلبة لتقدم له الرعاية واإلرشاف يف شتى املجاالت االجتامعية واملادية ،وهي
نقطة اتصاله بالدوائر األخرى يف الجامعة من جهة ،واملجتمع املحيل من جهة ثانية ،وهذا ما يجعل
العامدة يف تواصل دائم مع الطلبة ،ويف سعي دؤوب لتحقيق الرسالة األوىل لها وهي املساهمة يف
تكوين شخصية الطالب املتكاملة وذلك من خالل اقسامها املختلفة .
قسم الخدمات الطالبية :
تم استحداث قسم للخدمات الطالبية هذا العام من اجل تقديم الرعاية الطالبية بأشكالها
املختلفة املادية والنفسية واالجتامعية ويقوم القسم بعمل برامج استقبال الطلبة الجدد ويفعل
اللقاءات مع اصحاب القرار يف الجامعة و يقوم القسم بتقديم الخدمات اإلرشادية للطالب طول
فرتة دراسته ويعنى القسم ايضاً بتنظيم ديوان واعامل العامدة ويشمل قسم الخدمات الشعب
اآلتية:
اوالً  :الديوان وإصدار الوثائق :
.1إصدار هوية لكل طالب مسجل يف الجامعة .
تجديد الهويات للطلبة املنتقلني من قسم آلخر واستالم هويات الخريجني2.
 .3إصدار تصاريح دخول للجامعة.
 .4إصدار ا شهادات حسن سرية وسلوك للطلبة.
 .5منح الطلبة املتميزين واملشاركني باألنشطة شهادات شكر و تقدير
 .6تنظيم االنتخابات الطالبية

7

دليل الطالب 2014
 .7توفري املستلزمات الخاصة بالعامدة واملستلزمات املتعلقة بتفعيل األنشطة
 .8التعاون والتنسيق مع مكتب صندوق امللك عبدالله الثاين للتنمية يف تقديم الخدمات والدورات
واملبادرات وورش العمل للطلبة
 -9تصميم النرشات واملطويات التي تصدرها الجامعة
 -10متابعة أعامل ديوان العامدة واللوازم وما يتعلق بالصادر والوارد .
 .11إصدار شهادات الطلبة املتفوقني أكادمييا

ثانيا :شعبة خدمة اإلرشاد والتوجيه واملساعدات الطالبية:

1.1تنظيم خدمة املساعدات املالية للطلبة املحتاجني واعداد كشف خاص لصندوق الطالب املحتاج.
 2.2تقديم خدمات التوجيه واإلرشاد
 3.3التنسيق مع لجان التحقيق للطلبة واملجلس التأديبي يف العامدة و كليات الجامعة وتزويدهم
باملطلوب
4.4التنسيق القامة حفل الطلبة املتفوقني اكادمييا .
5.5التواصل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة والجهات الرسمية املتعلقة بهم وتقديم الخدمة لهم .

ثالثا:شعبة خدمات الطلبة الوافدين والطلبة الخريجني:
انطالقاً من اهتامم إدارة الجامعة لتوفري مناخ أكادميي واجتامعي مميز للطلبة الوافدين
ومتكينهم من التعايش والتأقلم جاءت فكرة إنشاء مكتب الطلبة الوافدين بهدف حل ومتابعة
جميع املشكالت التي تواجهها الطلبة الوافدين بالتعاون مع املستشارين وامللحقني الثقافيني وتقدم
عامدة شؤون الطلبة الخدمات التالية لهم :
 1.التواصل مع امللحقيات الثقافية وسفارات الدول العربية واإلسالمية التي لها طلبة يف الجامعة
 متابعة كافة اإلجراءات املتعلقة بتسجيل الطلبة الوافدين و تسوية أوضاعهم القانونيةوتصاريح اقاماتهم يف األردن .
2.2متابعة األنشطة املنهجية والالمنهجية الخاصة بالطلبة الوافدين وعمل نشاطات خاصة بهم
سواء أكانت ثقافية أو فنية أو رياضية أو رحالت داخل اململكة.
 3.التواصل مع الطلبة الخريجني .
رابعا  :مكتب صندوق امللك عبدالله الثاين للتنمية واإلرشاد املهني :
   أنشأت الجامعة “مكتب التأهيل الوظيفي التابع لصندوق امللك عبد الله الثاين للتنمية
واإلرشاد املهني إحدى مبادرات جاللة امللك عبد الله الثاين املعظم السامية “ ليتوىل املكتب يف
الجامعة خدمات املشورة الفنية واإلرشاد املهني يف مجاالت مهارات االتصال وطرق الحصول عىل
فرص العمل مبا يعزز الفرص التسويقية لخريجي الجامعات بحيث يكون هذا املكتب حلقة من
حلقات التواصل بني املجتمع الطاليب ومؤسسات القطاع الخاص وهيئات املجتمع املدين محلياً
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وإقليميا  .ويهدف املكتب إىل تقديم خدمات النصح واإلرشاد مبا يحقق املواءمة بني مخرجات
النظام التعليمي ومدخالت سوق العمل وذلك من خالل :
1.1عقد الدورات املجانية الفصلية بالتنسيق مع املؤسسات املختلفة لصقل شخصية الطالب
وإعداده لسوق العمل .
 2.توفري قاعدة بيانات عن احتياجات أسواق العمل من املوارد البرشية واملواءمة بني مهارات
االتصال التي يتم تدريب الطالب عليها مع االحتياجات الحقيقية لسوق العمل محلياً
وإقليمياً .
 3.فتح قنوات االتصال بني املجتمع الطاليب يف الجامعات وفعاليات القطاع الخاص وهيئات
املجتمع املدين.
 4.تدريب الطلبة عىل املهارات املختلفة ضمن دورات وورش عمل مختلفة مثل إجراء مقابالت
العمل عند التقديم للوظائف وإعداد السرية الذاتية والبحث عن فرص عمل والتفاوض عىل
الراتب والحوافز ومهارات االتصال والتواصل.
 5.تقديم النصح واملشورة الفنية للطلبة والخريجني لتعزيز قدرتهم عىل الحصول عىل فرص
العمل املتاحة بعقد ورشات العمل املتخصصة .
6.6توفري متطلبات ووسائل انتقال الطلبة من البيئة الجامعية األكادميية إىل البيئة املهنية
والعملية ألسواق العمل ومساعدة الطلبة عىل تامني فرص عمل دامئة أو مؤقتة بالتنسيق مع
املكتب الرئييس.
 7.مساعدة الراغبني منهم بااللتحاق بربامج العمل التطوعي ونشاطات الخدمة العامة وإعداد
وتنظيم برامج تدريبية تطبيقية متطورة لتمكني الطلبة من الحصول عىل الحدود الدنيا من
الخربة العملية وضمن تخصصاتهم قبل التخرج من الجامعة ومساعدة الطلبة الخريجني
لتحديد أهدافهم واتجاهاتهم املهنية وذلك من خالل تحديد املهارات الفردية املطلوبة يف
مجاالت املهن املختلفة .وبذلك يعترب املكتب حلقة من حلقات التواصل بني املجتمع الطاليب
ومؤسسات القطاع الخاص والعام وهيئات املجتمع املدين محلياً وإقليمياً وعاملياً.
قسم النشاطات الطالبية:
انطالقاً من األطر الرتبوية الحديثة توفر الجامعة أنشطة مختلفة هدفها تطوير شخصية الطالب
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الجامعي وتنمية مواهبه وصقل شخصيته واستغالل اوقات الفراغ لديه بكل ما هو مفيد ومميز .
أهـم الـنـشاطـات التي تنبثق عن قسم النشاطات الطالبية:
* النشاطات الثقافية والفنية واالجتامعية والرياضية:
حيث يقدم النشاط الثقايف والفني واالجتامعي والريايض من خالل برامج مدروسة لتنمية روح
املسؤولية واالنتامء لدى الطالب ممثلة يف:
اوال:النشاط الفني:
1.1إقامة املعارض الفنية داخل وخارج الجامعة .
 2.إقامة الحفالت املوسيقية والفلكلورية داخل وخارج الجامعة.
 3.إقامة املرسحيات الهادفة وإقامة مهرجان املرسح الجامعي للجامعات األردنية.
 4.إقامة مسابقات الرسم من خالل املرسم الجامعي.
5.5اختيار وتدريب الفرق املوسيقية واملرسحية
6.6إقامة مسابقات الخط والتصوير الفوتوغرايف والكاريكاتري والعزف والغناء الفردي والجامعي
والعرض املرسحي.
ثانيا :النشاط الثقايف واالجتامعي:

1.1إقامة املسابقات الثقافية والفنية داخل وخارج الجامعة.
 2.2إقامة املحارضات والندوات التي من شأنها تنمية قدرات الطلبة يف مختلف املجاالت الثقافية
والفنية واملرسحية.
3.3مامرسة نشاطات الشعر والقصة والخاطرة والخط العريب .
 4.إقامة مكتب لجائزة الحسن للشباب .
 5.مشاركة الجامعة يف االتحاد الثقايف والفني للجامعات األردنية .
 6.إقامة الرحالت الداخلية والخارجية .
 7.مشاركة املجتمع املحيل بكافة املجاالت الفعالة و إقامة الندوات واملحارضات .
 8.اإلرشاف عىل املسابقات الثقافية .
 9.اختيار وتدريب الطلبة املتفوقني يف النشاطات واملوهوبني يف مجال الرسم والخط .
1010تشكيل فرقة الجوالة واإلرشاف عىل املعسكرات - 10
1111اإلرشاف عىل األنشطة االجتامعية .

ثالثا :الـنـشـاط الـريـاضــي:
يهدف النشاط الريايض إىل تحقيق مبدأ " الرياضة لجميع الطلبة" ويقوم النشاط الريايض عىل
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تحفيز الطالب ملامرسة األنشطة الرياضية املختلفة الداخلية والخارجية عرب خطط مدروسة
كتنمية روح املشاركة والتعاون وصقل شخصية كل طالب جامعي بخط موازي لعملية تحصيله
الدرايس  ،فهي تقدم :
 1.دوري كليات الجامعة لأللعاب الرياضية املختلفة.
2.2املشاركة يف البطوالت السنوية للجامعات األردنية الحكومية والخاصة.
3.3برنامج يتناول الزيارات مع الجامعات األردنية أو املشاركة يف بطوالت الجامعات األردنية.
4.4إقامة لقاءات فردية مع الجامعات األردنية يف مختلف األلعاب الرياضية.
5.5إقامة لقاءات فردية مع الجامعات األردنية .
6.6إقامة لقاءات فردية مع مؤسسات املجتمع املحيل واألردين.
7.7إقامة منافسات داخلية وخارجية من خالل بطوالت باأللعاب الرياضية املختلفة .
8.8إقامة تشكيل نادي الجوالة والخدمة العامة .
9.9تامني احتياجات الفرق الرياضية .
1010املشاركة يف املجتمع املحيل يف األنشطة الرياضية .
1111إعداد خطة النشاطات الرياضية.
1212تحديد احتياجات الفرق الطالبية
1313تأمني االحتياجات الخاصة بالبطوالت الرياضية .
ويستطيع الطالب مامرسة رياضته املفضلة يف الصالة الرياضية لأللعاب الجامعية والفردية
التاليـــــة:
كرة قــدم  -كرة يــد -كرة ســلــة -التنس األريض -الـكـراتـيـة -الـشطـرنـج ـ تنس الطاولةـ
الريشة الطائرةـ كرة الطائرة ـ التايكواندو
رابعا :اإلرشاف عىل الجمعيات واألندية الطالبية يف مختلف كليات الجامعة .
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دائرة القبول والت�سجيل

مقدمة :
تعد دائرة القبول والتسجيل من أهم الدوائر الرئيسية يف الجامعة ،نظرا ً لصلتها املبارشة
بالطلبة وتقديم الخدمات الرضورية لهم منذ لحظة تسجيلهم يف الجامعة حتى تخرجهم  ،كام يقع
عىل عاتقها تطبيق تعليامت منح الدرجات العلميـة لضبط مسرية الطالب التعليمية بالتعاون مع
العامدات وأعضاء الهيئة التدريسية واملرشدين األكادمييني ،وتحاول جاهدة االرتقاء مبستوى األداء
 ،ومتابعة التطور التكنولوجي من خالل استخدام وتطوير الوسائل التكنولوجية املتعلقة بالقبول
والتسجيل .وتسعى الدائرة إىل إيجاد أعىل درجات الدقة والسهولة ليحصل الطالب عىل املعلومات
األكادميية التي يريدها وتسهيل قبول الطلبة وتوفري املعلومات الالزمة لهم من داخل وخارج
اململكة  .وتشتمل الدائرة عىل ثالثة أقسام (القبول و التسجيل و الوثائق) .
الرؤية :
التميز و الريادة يف مجال القبول والتسجيل لخدمة طلبة جامعة جرش واملجتمع املحيل .
الرسالة:
نسعى ألن تكون دائرة القبول والتسجيل أمنوذجا رائدا يف خدمة طلبة جامعة جرش من خالل
نظم متقدمة ومتطورة تنال رضاهم واستحسانهم ،واالستغالل األمثل للطاقة االستيعابية .
تنظيم العمل:
تقوم دائرة القبول والتسجيل باستخدام أفضل األساليب يف اإلدارة حيث يشتمل املخطط
الهيكيل للدائرة عىل قسم للقبول والتسجيل وثالث شعب ( شعبة القبول وشعبة التسجيل
وشعبة الوثائق) ،ويبلغ عدد املوظفني يف دائرة القبول والتسجيل ( )10موظفاً موزعني عىل
التخصصات املختلفة إذ يكون كل مسجل مسؤول عن عدد من الطلبة ويتابع أمورهم
األكادميية  ،ويرشف املسؤولون يف الدائرة عىل تنفيذ ومتابعة جميع األمور .
القبول:
تطبق الدائرة سياسة املركزية يف عملية القبول للطلبة الجدد وذلك الرتباط عملية القبول
بعوامل عديدة  ،وللتسهيل عىل الطلبة وأولياء أمورهم فإن خطة الدائرة تتمثل يف استقبال
الطلبة الجدد وأولياء أمورهم من قبل رئيس شعبة القبول والرد عىل استفساراتهم وتدقيق
وثائق الطالب الخاصة وإمكانية قبوله يف التخصص املطلوب بناء عىل الطاقة االستيعابية
املسموح بها للجامعة ومدى مطابقته لرشوط القبول بالجامعة ،وتتم عملية قبول الطلبة
جميعها حتى منحه الرقم الجامعي يف قسم واحد .
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التسجيل:
تتم عملية التسجيل والسحب واإلضافة للمواد الدراسية للطلبة ضمن برنامج زمني
ولفرتة كافية حسب األرقام الجامعية والتخصصات و يعلن عنه ويكون مطابقاً للتقويم
الجامعي لذلك الفصل ،وتكون عملية التسجيل والسحب واإلضافة بشكل ذايت من قبل
الطلبة (التسجيل االلكرتوين).
الوثائق :
تقوم شعبة الوثائق بحفظ نسخة من الوثائق الخاصة بالدائرة ،وأرشفتها يف كل فصل درايس .
 حفظ قوائم العالمات األصلية مرتبة يف خزائن (قاصات) حديدية برقم رسي خاص (ضد الحريق)وتدقيق عالمات غري املكتمل وحفظ نسخة منها .
 التدقيق النهايئ ملعادالت الطلبة واعتامدها بشكل نهايئ .مهام وواجبات الدائرة:
 -1تنفيذ قرارات لجنة القبول والتسجيل املتعلقة بوضع الطالب األكادميي وحفظ الوثائق املتعلقة
بالطلبة يف ملفات خاصة .
 -2متابعة املواد املكافئة والبديلة يف كل فصل .
 -3تدقيق وإدخال معادالت الطلبة الخارجية والداخلية (املنقولني واملجرسين واملحولني) .
 -4إصدار قوائم الطلبة املنذرين واملفصولني أكادمييا يف مختلف التخصصات وتوجيه اشعار باإلنذار
.
 -5استخراج قوائم الطلبة الفاقدين ملقاعدهم يف الجامعة وتوجيه قرار فقد املقعد لهم .
 -6مراجعة وتدقيق وتصحيح املعلومات الخاطئة املوجودة يف ملفات وسجالت الطلبة
 -7إصدار قوائم الطلبة عىل لوحة الرشف .
 -8إصدار قوائم الطلبة املؤجلني دراستهم .
 -9إصدار قوائم الطلبة املتفوقني (األوائل) يف كل عام درايس وعىل جميع مستويات الدراسة .
 -10تدقيق املتوقع تخرجهم(الوثائق الرسمية ،عمل خطط دراسية  ...الخ) ،ومتابعتهم مع الكليات
ووزارة التعليم العايل .
 -11إصدار الكشوفات ( العالمات،املصدقات،اثبات طالب،وأي وثيقة أخرى) للطلبة باللغتني
العربية واالنجليزية .
 -12املشاركة يف حفل تخريج الطلبة بالتنسيق مع عامدة شؤون الطلبة .
 -13إعداد وإصدار اإلحصائيات للجهات املعنية.
 -14املتابعة والتنسيق مع الدائرة املالية يف استحقاق الرسوم الجامعية من الطلبة .
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 -15التأكد من عدم تسجيل الطلبة يف الجامعة للذين يحملون شهادات مزورة املرسلة من قبل
التعليم العايل.
 -16تزويد األقسام بأسامء الطلبة املتوقع تخرجهم قبل فصل من تخرجهم،واستخراج املواد املتبقية
عليهم يف الخطة وإعالم الطلبة بذلك.
 -17إعداد الجداول الدراسية والتقارير و برامج االمتحانات النهائية بالتنسيق مع الكليات ،وتزويد
هذه الكليات والوحدات التنظيمية ذات العالقة بنسخ من هذه الجداول والتقارير والربامج،
وإعالنها للطلبة وفق اإلجراءات املتبعة.
 -18إعداد التقويم الجامعي ومواعيد أوقات الدوام يف شهر رمضان .
 -19تحويل الطلبة الراغبني يف تغيري تخصصاتهم وفق أسس القبول املعمول بها .
 -20املشاركة يف بعض املحارضات ذات العالقة بالسري األكادميي للطلبة .
إجراءات ومواعيد تسجيل املواد
عىل كل طالب إمتام إجراءات التسجيل اآلتية قبل موعد التسجيل املقرر:مراجعة الدائرة
أوالً:
املاليــة لدفع الذمم املستحقة عليه ،ودفع مبلغ (تحدده الجامعة) كدفعة أوىل من
رسوم ساعات املواد للفصل املراد تسجيله (األول  ،الثاين) أو الصيفي .
يراجع الطالب قاعة التسجيل االلكرتونية /مبنى الرازي إلدخال املساقات التي يرغب
ثانياً:
تسجيلها حسب مواعيد التسجيل املحددة  ،وعىل الطالب التأكد من عملية التخزين
للمساقات .
تبدأ عملية االنسحاب واإلضافة يف بداية دوام الفصل.وعىل الطلبة الذين مل يتمكنوا
ثالثاً:
من التسجيل يف املواعيد املحددة التقدم بطلب تأجيل الدراسة وإال فقدوا مقاعدهم.
* يُعترب الطلبة الجدد الذين مل يتمكنوا من التسجيل يف املواعيد املحددة فاقدين ملقاعدهم وبالتايل
يعترب قبولهم ملغياً يف ذلك الفصل وعليهم التقدم بطلب قبول جديد يف الفصل الالحق ان توفر شاغر.
إجراءات ومواعيد االنسحاب واإلضافة
 تبدأ إجراءات االنسحاب واإلضافة يف األسبوع األول من بدء الدراسة وهو أسبوع االنسحاباإلضافة وتحسب الرسوم الدراسية عىل أساس املواد املسجلة يف نهاية هذا األسبوع وتدرج
تعليامت التسجيل والسحب واالضافة عل املوقع االلكرتوين يف الجامعة وعىل لوحات
االعالنات يف الكليات وقاعات التسجيل .
 -يستوىف من الطلبة الذين يتأخرون عن التسجيل مبلغ ( )20دينارا ً غرامة تأخري.
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تعريف بامل�صطلحات اجلامعة
السنة الجامعية :تتكون من فصلني دراسيني إجباريني مدة كل منهام ستة عرش أسبوعاً وفصل
صيفي اختياري مدته 8أسابيع.
هي الخطة الدراسية املتضمنة لجميع املواد اإلجبارية واالختيارية والحرة
الخطة الدراسية:
التي يجب عىل الطالب إكاملها بنجاح ،حتى يتمكن من الحصول عىل
شهادة التخرج يف تخصصه.
هي املواد التي يجب عىل الطالب إكاملها بنجاح ضمن خطته الدراسية
املواد اإلجبارية:
للتخرج ،وتتكون من متطلبات إجبارية عىل مستوى الجامعة والكلية
والقسم الذي ينتمي له الطالب.
املواد االختيارية :هي املواد التي يختارها الطالب ضمن خطته الدراسية للتخرج ،وتتكون من
مواد اختيارية عىل مستوى الجامعة والقسم الذي ينتمي له الطالب.
هي املواد التي يجب عىل الطالب دراستها من بني املواد التي تطرحها
املواد الحرة :
الكليات من خارج تخصص الطالب.
الساعة املعتمدة  :هي وحدة وزن عملية للامدة ،وترتجم عملياً يف عدد الحصص األسبوعية
لتلك املادة عىل مدى فصل درايس.
هو الرقم الذي يسبق اسم املساق ويشري إىل مستوى املساق الدرايس .
رقم املساق:
املرشد األكادميي :هو عضو هيئة التدريس الذي يختاره القسم ملساعدة الطلبة يف اختيار
املساقات املطلوبة وفقاً لخطة الطالب الدراسية للتخرج ،ويقوم املرشد
برعاية الطالب وتوجيه أكادميياً أثناء دراسته الجامعية حتى تخرجه.
املتطلب السابق للامدة :هي املادة الواجب إكاملها بنجاح حتى يتسنى للطالب أن يدرس املادة التي تليها.
الجدول الدرايس :هي مجموعة املواد التي تطرحها األقسام األكادميية لدراستها خالل الفصل الدرايس،
وهي التي يختار الطالب منها املواد التي يرغب بدراستها يف ذلك الفصل.
العبء الدرايس :هو مجموع الساعات املعتمدة للمواد التي يسجلها الطالب يف فصل ما ضمن
الحدين األعىل واألدىن املسموح بهام حسب تعليامت الجامعة.
هو عملية حذف مادة من بطاقة تسجيل الطالب يف فصل ما ضمن املدة
االنسحاب :
املقررة لذلك حسب التقويم الجامعي لهذه العملية.
هي عملية إضافة مادة إىل بطاقة تسجيل الطالب يف فصل ما ضمن املدة
اإلضافة:
املقررة لذلك حسب التقويم الجامعي لهذه العملية.
السحب (اإلسقاط) :يكون قبل نهاية األسبوع الثامن من الفصل األول والثاين وقبل نهاية األسبوع
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الرابع من الفصل الصيفي دون ترصيد رسوم تلك املادة.
املادة البديلة  :هي املادة التي يدرسها الطالب يف نفس فصل تخرجه وتكون بديلة عن املادة األصلية
ومساوية لعدد ساعاتها ،ويف حالة عدم تخرجه ورسب فيها يجب عليه دراسة املادة
األصلية ،وال تعترب املادة البديلة إعادة للامدة األصلية يف حالة رسوب الطالب فيها.
املادة املكافئة  :هي مادة مشابهة ملادة أخرى باملحتوى وعدد الساعات أو االسم وتختلف
بالرقم وتحل محل املادة األصلية املوجودة يف خطة الطالب ولجميع الطلبة
ويكون قد صدر فيها قرار رسمي بهذه الصفة من العامدة.
التجسري املناظر :هو قبول الطالب الذي درس يف كلية مجتمع يف تخصص مناظر له يف الجامعة
استنادا ً إىل قوائم التعليم العايل يف التخصصات املسموح بالتجسري بها .حيث
سمح بقبول الطلبة بالتجسري املناظر اعتبارا ً من الفصل األول 2000/2001م.
التجسري غري املناظر :هو قبول الطالب الذي درس يف كلية مجتمع يف تخصص غري مناظر له يف
الجامعة استنادا ً إىل قوائم التعليم العايل يف التخصصات املسموح بالتجسري
بها .حيث سمح بقبول الطلبة بالتجسري غري املناظر اعتبارا ً من الفصل الثاين
2001/2002م.
عالمة النجاح  :الحد األدىن لعالمة النجاح يف أي مادة ( )50%لدرجة البكالوريوس و()70%
لدرجة للامجستري.
املعدل الفصيل  :هو معدل عالمات جميع املواد التي درسها الطالب يف ذلك الفصل.
املعدل الرتاكمي :هو معدل عالمات جميع املواد التي درسها الطالب يف جامعة جرش.
الوضع تحت املراقبة ( اإلنذار األكادميي) :يوضع الطالب تحت املراقبة األكادميية إذا نقص معدله
الرتاكمي عن 60%يف نهاية أي فصل درايس باستثناء أول فصل درايس للطالب
يف الجامعة وكذلك الفصل الصيفي.
غري مكتمل :هي املالحظة التي يتم تسجيلها إزاء املادة التي مل يكمل الطالب متطلباتها ،أو تغيب
عن االمتحان النهايئ فيها ،وكان يف كلتا الحالتني غائباً بعذر قهري يقبله عميد
الكلية ،وعىل الطالب أن يعمل عىل إزالة هذه املالحظة يف مدة أقصاها ثالثة
أسابيع من بداية الفصل الدرايس الالحق للفصل الذي درس فيه املادة دون
حساب الفصل الصيفي ،وإال سجل له  35%يف تلك املادة.
إذا مل يسجل الطالب املنتظم يف الجامعة لفصل درايس أو أكرث ومل يحصل عىل موافقة
فاقد مقعده:
خطية من العميد املعني بتأجيل دراسته لهذه املدة يفقد مقعده يف الجامعة.
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�شروط القبول لدرجة البكالوريو�س

أوالً  :أن يكون الطالب حاصالً عىل شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها .وتعترب
جميع شهادات الثانوية العامة يف الدول العربية معادلة للشهادة األردنية لهذا الغرض رشيطة
تصديقها من وزارة الرتبية والتعليم األردنية.
ثانياً  :أن يكــون الطالب حاصالً يف شهادته الثانوية العامــة األردنية عىل:
 معدل ( )60%فأعىل لتخصصات كلية اآلداب  ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،كلية العلومالرتبوية  ،كلية العلوم ،كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات .
 معدل ( )70%فأعىل لتخصصات كلية الحقوق وكلية الرشيعة وكلية التمريض وكلية الزراعة . معدل ( )80%فأعىل لتخصصات كلية الهندسة .ثالثاً  :أن يكون فرع الشهادة الثانوية العامة مناسباً للتخصص الذي سيدرس فيه الطالب كاأليت:
 1.يسمح لطلبة الثانوية العامــة /الفرع العلمي التقدم للقبـــول يف جميع التخصصات التي
تطرحها الجامعة.
 2.يسمح لطلبة الثانوية العامــة /الفرع األديب والفرع الرشعـــي التقدم للقبــول يف تخصصات
الجامعة من كليات  :اآلداب ،العلوم الرتبوية ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،كلية الرشيعة،
كلية الحقوق .
3.3يسمح لطلبة الثانوية العامــة/الفرع اإلدارة املعلوماتية :
 املسار األول  :التقدم للقبول يف كلية اآلداب ماعدا تخصص اللغة العربية ،كلية االقتصاد والعلوماإلدارية ،كلية الرشيعة ،كلية الحقوق ،كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات ،العلوم الرتبوية.
 املسار الثاين (دارسني بنجاح ماديت الرياضيات والفيزياء)  :التقدم للقبول يف كلية اآلدابماعدا تخصص اللغة العربية ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،كلية العلوم ماعدا تخصص الكيمياء
والفيزياء  ،كلية الرشيعة ،كلية الحقوق،كلية العلوم الرتبوية،كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا
املعلومات ،وتخصص هندسة االتصاالت وااللكرتونيات .
 -4التعليم الصحي الشامل :كلية العلوم ،كلية التمريض ،كلية الزراعة ،كلية العلوم الرتبوية ،كلية اآلداب ،
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،كلية الرشيعة ،كلية الحقوق ،كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات .
 الفرع التمرييض (القديم)  :الحاصل عىل املواد اإلضافية :يف تخصصات الجامعة من كليات  :كلية العلوم ،كلية التمريض ،كلية الزراعة ،كلية العلوم الرتبوية .
 -5يسمح لطلبة الثانوية العامــة  /الفروع املهنية التقدم للقبول يف تخصصـات محـددة لكل فرع
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مهني رشط دراسته املادتني اإلضافيتني املقررتني للفرع املهني املعني والنجاح فيهام كاأليت:
أ -الفرع الصناعي  :الحاصل عىل املواد اإلضافية
تخصصات كلية الزراعة ،كلية العلوم ،كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات ،كلية العلوم
الرتبوية ،كلية التمريض ،كلية الهندسة .
ب -الفرع التجاري والفرع الفندقي :
يف تخصصات الجامعة من كليات  :اآلداب ،العلوم الرتبوية ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،كلية
الرشيعة ،كلية الحقوق .
ج -الفرع الزراعي :كلية الزراعة ،كلية العلوم ،كلية العلوم الرتبوية ،كلية علوم الحاسوب
وتكنولوجيا املعلومات .
د -فرع االقتصاد املنزيل :كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،كلية اآلداب ،كلية العلوم الرتبوية ،كلية
علوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات ،كلية الرشيعة ،كلية الحقوق .
مالحظة :الطلبة (غري األردنيني) ميكن قبولهم استثنا ًء من رشط املعدل بحد أعىل ب ( )10عالمات أقل من الحد
املسموح به من معدالت القبول وال يجوز منح طالب أردين يحمل الجنسية أخرى استثناء من رشط املعدل .
رابعاً  :تشرتط امللحقيات الثقافيــة يف األردن لبعض الدول عدم قبــول أي طالب من رعاياها ما مل
يكن مشفوعاً برسالة من قبلها تفيد بالسامح له بالدراسة يف األردن.
الوثائق املطلوبة للقبول
– – كشف عالمات الثانوية العامة األصل أو صورة مصدقة عنها .
– –صورة مصدقة عن دفرت العائلة أو (جواز السفر لغري األردنيني).
– – صورة مصدقة عن الهوية الشخصية (لألردنيني).
– –شهادة ميالد أصلية أو صورة مصدقة عنها (غري األردنية مصدقة من بلد الطالب).
– –كشف عالمات الطلبة املنقولني من جامعات أخرى مصدقة من وزارة التعليم العايل األردنية.
– –كشف عالمات كلية املجتمع  +مصدقة االمتحان الشامل للطلبة التجسري مصدقة من وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي األردنية.
– –( )3صور شخصية قياس (. )6×4
– – دفرت خدمة العلم للطلبة األردنيني فقط.
مالحظة :الوثائق غري األردنية ان تكون مصدقة من بلد الطالب وبلد الدراسة.
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طريقة تقدمي طلب االلتحاق
 1.عىل الطالب الذي يرغب يف الدراسة الحصول عىل طلب االلتحاق أما باليد أو (عن طريق
الفاكس للطلبة خارج اململكة).
 2.يقوم الطالب بتعبئــة الطلب كامالً ويرفق مع الطلب جميــع الوثائق املطلوبــة وتسلم
لدائرة القبول والتسجيل باليد مبارشة .أو عن طريق الفاكس للطلبة خارج اململكة.
 3.يُعلم الطالب بالقبــول أو عدمه عند تقديم الطلب مرفقاً بالوثائق أما الطلبة من خارج
األردن فيتم إعالمهم عن طريق الفاكس بالنتيجة وتكون حالة القبــول ،قبـــول مشــروط
بإحضار الوثائق األصلية أو املصدقة حسب األصول ومبارشته الدراسة.
4.4يف حال قبــول الطالب وحضـوره إىل دائرة القبـــول والتسجيل تتم إجراءات منحـــه رقـم
االنتساب والرقم الجامعي والهوية الجامعية وإرشاده أكادمييا ومن ثم تسجيل املواد املناسبة
له حسب خطته الدراسية بعد دفعة الرسوم املحددة.
5.5تقديم طلبات االلتحاق بالجامعة لكل فصل درايس اعتبارا ً من بدء التسجيل لذلك الفصل
وتنتهي يف تاريخ بدء الدراسة لذلك الفصل ( ميكن االطالع عىل التقويم الجامعي) .
مالحظة:عىل الطالب أن يتقدم يف بداية الفصل الذي قُبل فيه يف الجامعة المتحان مستوى لغة
عربية ،ولغة إنجليزية ،وحاسوب ،ويف حالة حصوله عىل عالمة ( )50فأكرث يف أي منها يعفى
من دراسة مادة استدراكية لتلك املادة التي نجح فيها ،ويف حالة عدم تقدم الطالب لالمتحان
يف أي منها ،أو مل يحقق النجاح يف أي منها ،عليه تسجيل ودراسة مادة استدراكية لتلك التي مل
يتقدم لالمتحان فيها .ويعترب النجاح يف املواد االستدراكية من رشوط متطلبات التخرج .يعفى
طلبة التجسري واملنقولني من جامعات أخرى الذين تم معادلة مهارات اتصال لغة انجليزية()1
ومهارات اتصال لغة عربية( )1أو املواد االستدراكية(عريب،انجليزي،حاسوب)
املنح وامل�ساعدات اجلامعية
* متنح الجامعة خصم (  ) % 15لجميع الطلبة من الرسوم الدراسية املقررة باستثناء كلية التمريض
ويكون الخصم(  ) 25%لإلناث فقط .
– –خصم ( )30%للطالب األول عىل تخصصه يف كل سنة دراسية رشيطة إن ال يقل تقديره عن جيد جدا ً.
– –خصم (  ) % 20ألبناء العاملني يف الجامعة .
– –خصم (  ) % 20ألبناء املنتسبني للنقابات املهنية وكافة طلبة التجسري يف كلية الزراعة .
– –خصم( )20%لكل طالب من الطلبة األخوة املسجلني عىل مقاعد الدراسة .
– –خصم (  ) % 20للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة .
مالحظة  :ال يجوز الجمع بني أكرث من خصم ومينح الطالب الخصم األعىل مستثنى خصم األوائل .
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– –يجوز للرئيس تقديم مساعده مالية للطلبة املحتاجني من صندوق الطالب املحتاج بناء عىل
تنسيب من لجنة يشكلها مجلس العمداء حسب تعليامت تصدرها الجامعة .
تعليمات عامة
 1.تستويف الجامعة مبلغ ( )105دينار كرسوم غري مسرتده من الطالب املستجد إذا انسحب من
الجامعة قبل بدء الدراسة.
2.2املواصالت مؤمنه للطلبة من مراكز املحافظات التالية( :عامن -اربد -الزرقاء -عجلون-
البلقاء-املفرق -جرش).
 3.توفر الجامعة تأميناً صحياً لجميع للطلبة.
 4.يجوز للطالب غري املقتدر مالياً أن يقسط ما يتبقى من رسوم الفصل بعد التسجيل عىل
قسطني ،ولن يسمح له بالتسجيل للفصل الذي يليه إال بعد تسديد التزاماته املالية للجامعة.
 5.يدفع الطالب املقبول عىل برنامج االستدرايك الزراعي مبلغ( )500دينار كدفعة أوىل للقبول.
 6.تستويف الجامعة مبلغ ( )15دنانري كرسوم غري مسرتدة من الطالب املستجد املتقدم المتحان
فحص مستوى اللغة االنجليزية واللغة العربية والحاسوب.
أسس التفوق األكادميي (األوائل) لدرجة البكالوريوس:
استنادا َ إىل قرار مجلس األمناء رقم  9/98وتعديالته بشأن الرسوم واملنح واملساعدات
الجامعية يف الجامعة ،قررت اعتامد األسس التالية للتفوق األكادميي لطلبة الجامعة:
أوال  :يشرتط يف الطلبة املتقدمني للمنافسة عىل التفوق األكادميي ما يأيت :
أ -أن يكون الطالب قد أكمل السنة الدراسية لعام التكريم ،وأن ال يقل عبؤه الدرايس يف كل
فصل درايس عن ( )12ساعة معتمدة له عالمة ماعدا الفصل الصيفي.
ب -أن يكون الطالب املنقول من تخصص إىل تخصص داخل الجامعة قد أمىض سنة دراسية
كاملة يف التخصص املنقول إليه.
جـ  -أن يكون الطالب املنقول من جامعة أخرى أو من كلية مجتمع (نظام التجسري) قد مىض
سنة دراسية كاملة يف التخصص املنقول إليه يف الجامعة.
د -أن يجتاز الطالب السنة الدراسية املطلوبة بنجاح يف جميع املواد الدراسية،وان ال يقل معدله
الدرايس فيها عن (جيد جدا ً).
ثانياً :يحتسب املعدل الدرايس لغايات التنافس ملنزلة عرشية واحدة للمتوسط الحسايب ملجموع
عالمات السنة الدراسية مرضوباً يف عدد ساعاتها مقسومة عىل مجموع ساعاته لنفس السنة،
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ويف حالة تساوي املعدل ألكرث من طالب يتم التقريب إىل منزلتني عرشيتني ،ويف حالة التساوي
مينح كل منهم الخصم املقرر.
ثالثاً :يصنف مستوى السنوات الدراسية للطلبة املتنافسني وفقاً للساعات الرتاكمية التي أكملوها
بنجاح عىل النحو األيت:
من  24إىل  33ساعة معتمدة بنجاح
 -1سنة أوىل
من  34إىل  66ساعة معتمدة بنجاح
 -2سنة ثانية
من  67إىل  99ساعة معتمدة بنجاح
 -3سنة ثالثة
من  100إىل  140ساعة معتمدة بنجاح
 -4سنة رابعة
من  141ساعة معتمدة فام فوق بنجاح
 -5سنة الخامسة
* ال يتم احتساب الساعات املعادلة عند احتساب املستوى الدرايس .
* يستثنى من عملية املنافسة الطالب الحاصل عىل معدل أقل من ( )76%للسنة الدراسية لعام
التكريم  ،وأي عقوبة سلوكية أو أي رسوب أو غري مكتمل يف أي مادة من مواد السنة الدراسية .
* يتم تكريم الطلبة الفائزين يف احتفال خاص يحدد موعده بتننسيب من مدير دائرة القبول
والتسجيل وموافقة رئيس الجامعة.
* تعلن أسامء الطلبة األوائل يف نرشات الجامعة أو عىل لوحات الرشف يف عامدات الكليات .
تعليامت أسس األوائل للخريجني عىل (الدفعة) :
درجة البكالوريوس :أن يكون املعدل الرتاكمي للطالب ( )80%فام فوق و غري حاصل عىل أية
عقوبة سلوكية و أن ال يقل عدد الطلبة يف التخصص عن خمسة طالب ألغراض التنافس..
درجة املاجستري  :أن يكون املعدل الرتاكمي للطالب ( )85%فام فوق غري حاصل عىل أية عقوبة
سلوكية وأن ال يقل عدد الطلبة يف التخصص عن خمسة طالب ألغراض التنافس .
نظام التجسري (كليات مجتمع) رشوط القبول واملعادلة :
( أ ) -الطلبة الحاصلون عىل دبلوم من داخل األردن:
 1.الطلبة الذين يحملون شهادة دبلوم كليات املجتمع من األردن واجتازوا االمتحان الشامل
مبعدل ال يقل عن ( )68%باستثناء تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري يشرتط ان
ال يقل معدلهم يف الشامل عن ( ،)70%ميكنهم التجسري إىل التخصصات املناظرة.
 2.يسمح للطلبة حملة شهادة دبلوم كليات املجتمع نظام الثالث سنوات  ،واألربع سنوات
(ممن مل يشملهم نظام االمتحان الشامل ) التجسري للتخصصات املناظرة رشيطة تقدمهم
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لالمتحان التأهييل الذي تعقده جامعة البلقاء لغايات التجسري ونجاحهم مبعدل ال يقل عن
( )68%باستثناء الذين يرغبون بالتجسري إىل تخصص الصيدلة الهندسة حيث يشرتط ان ال
يقل معدلهم يف هذا االمتحان عن (.)70%
3.3الحد األدىن ملعدل القبول للتجسري من ذوي االحتياجات الخاصة ( ،)65%رشيطة إرفاق
الطالب لوثيقة طبية من :
– – أ -اللجان الطبية اللوائية ومصدق من مديرية الصحة يف املحافظة مع تحديد نسبة العجز .
– – ب -تقرير من املستشفى حكومي تبني فيام إذا كانت اإلعاقة سبباً يف تدين تحصيل الطالب األكادميي) .
4.عدد الساعات التي يتم معادلتها من الدبلوم تعادل مبا يتناسب مع قرارات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .
 5.الرجوع إىل قامئة التعليم العايل للتجسري املناظر حسب كل تخصص .
 6.ال يسمح بالتجسري للطلبة الذين تم قبولهم استثنا ًء من رشط فرع الثانوية يف تخصصات كلية
العقبة الجامعية ،أو التخصصات الهندسية يف كليات املجتمع.
 الطلبة الحاصلون عىل دبلوم من داخل األردن (شامل) وجنسيته غري أردنية :(أ) -السامح للطالب غري أردين الحاصل عىل شهادة الدراسية الجامعية املتوسطة (الشامل) مبعدل
أقل من ( )70%يف بعض التخصصات أو ( )68%يف األخرى التجسري يف الجامعات األردنية وفق :
1.1معادلة املواد التي درسها الطالب يف الدبلوم التي ال يقل عن ( )70%أو ما يعادلها يف كل
مادة لتخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري و( )68%أو يعادلها لباقي التخصصات .
2.عدد الساعات التي يتم معادلتها من الدبلوم تعادل مبا يتناسب مع قرارات وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي .
3.3الرجوع إىل قامئة التعليم العايل للتجسري املناظر حسب كل تخصص .
(ب) -الطلبة الحاصلون عىل دبلوم من خارج األردن  ( :جنسية الطالب أردين أو غري أردين)
 1.ميكن قبولهم بغض النظر عن معدلهم يف املؤسسة التي تخرجوا منها خارج اململكة رشيطة
ان تؤهلهم هذه الشهادات إىل مواصلة تعليمهم الجامعي ملستوى البكالوريوس يف دولهم .
 2.يتم معادلة املواد التي درسها الطالب يف مرحلة الدراسية الجامعية املتوسطة خارج األردن التي ال تقل عالمتها
عن ( )70%أو ما يعادلها لتخصصات الصيدلة والهندسة و( )68%أو ما يعادلها لباقي التخصصات علامً بأن
عدد الساعات التي يتم معادلتها من الدبلوم تعادل مبا يتناسب مع قرارات وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي .
 3.يتم تحديد املناظر وفق املواد الدراسية الواردة يف كشف عالمات الطالب .
(ج) -تجسري غري مناظر  :تطبق عليه أسس القبول وأسس التجسري وفق تعليامت وزارة التعليم
العايل األردين و يعادل له (متطلبات الجامعة ) أي الجامعة اإلجبارية واالختيارية فقط .
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�شروط القبول يف برنامج املاج�ستري

أ  -أن يكون معدل املؤهل العلمي السابق ( البكالوريوس) جيد أو ما يعادله من جامعة معرتف
بها لدى وزارة التعليم العايل والبحث العلمي األردين  ،وأن تكون دراسته يف مرحلة البكالوريوس
باالنتظام وليس باالنتساب.
ب  -يجوز قبول الطلبة الحاصلني عىل تقدير( مقبول ) رشيطة دراسة ( )9ساعات من ضمن
الخطة وحصوله عىل معدل ال يقل عن (  % 70لكل مادة ) وعىل معدل تراكمي ال يقل عن
(. )75%
ج  -اجتياز االمتحان الوطني (بدل التوفل) ( كرشط قبول) بعالمة  50%للتخصصات اإلنسانية
واالقتصادية واإلدارية باستثناء تخصصات اللغة االنجليزية ( )75%وتخصص اقتصاد وإرشاد
زراعي (  . )% 65مدة صالحية االمتحان الوطني والتوفل سنتان من تاريخ صدوره .
– – يسمح الوافدين الذين أخفقوا يف امتحان الوطني التقدم لالمتحان الوطني خالل السنة
األوىل من قبولهم .
– – يعفى الطلبة املكفوفني وطلبة الصم والبكم من رشط الحصول عىل التوفل رشيطة إحضار
تقرير طبي من مستشفى الجامعة األردنية بحالة الطالب.
د  -يجوز للقسم وضع رشوط خاصة لاللتحاق بالربنامج الذي يطرحه ذلك القسم عىل ان ال
تتعارض هذه الرشوط مع اإلطار العام لربنامج الدراسات العليا.
إجراءات التسجيل لطلبة برنامج املاجستري :
 يقوم الطالب بتقديم طلب قبول يف دائرة القبول والتسجيل مرفقا معه الوثائق اآلتية:} كشف عالمات ومصدقة البكالوريوس مصدقة حسب األصول  ،صورة عن كشف الثانوية
العامة ,عالمة امتحان الوطني  ،شهادة امليالد و صورة عن جواز السفر ،صور شخصية عدد { 3
عىل ان تكون جميع الوثائق املطلوبة مصدقة حسب األصول.
 يقوم قسم الدراسات العليا يف الكلية املعنية ومجلس قسم الدراسات العليا يف عامدة البحثالعلمي باملوافقة عىل قبول الطالب إذا كان مستوفيا لرشوط القبول .
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التخ�ص�صات التي تطرحها اجلامعة وعدد ال�ساعات املطلوبة للتخرج:

أوال :البكالوريوس :
رمز
الكلية
01

02

03

الــكليــــــــة
اآلداب
االقتصاد والعلوم
اإلدارية

العلوم

04
05

الرشيعة
الحقوق

06

كلية الزراعة
( العلوم الزراعية )

07

العلوم الرتبوية

08

التمريض

09
10

الهندسة
علم الحاسوب
وتكنولوجيا
املعلومات

رمز التخصص

التــخصــــــــــــص

ساعات
معتمدة

معدّل
القبول

0101
0102
0108
0202
0203

اللغة العربية وآدابها
اللغة االنجليزية وآدابها
لغة انجليزية/ترجمة
إدارة األعامل
املحاسبة
إدارة عامة
العلوم املالية واملرصفية
الكيمياء
العلوم الحياتية
الرياضيات
فيزياء
الفقه وأصوله
الحقوق
أنتاج نبايت ووقاية
أنتاج حيواين ووقاية
االقتصاد واإلرشاد الزراعي
علم الغذاء والتغذية
معلم صف
رياض األطفال
التمريض
الهندسة املدنية
هندسة االتصاالت وااللكرتونيات
علم الحاسوب
نظم املعلومات الحاسوبية
شبكات الحاسوب

132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
141
140
140
140
140
132
132
132
160
160
132
132
132

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
60
60
70
80
80
60
60
60

0206
0301
0302
0303
0304
0403
0501
0601
0602
0603
0607
0701
0703
0801
0901
0902
1001
1002
1003

تستويف الجامعة من الطلبة رسوم الساعات و رسوم الخدمات الجامعية ورسوم التخرج وتأمينات مسرتدة .
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 حساب الكلفة املالية:الكلفة اإلجاملية = (عدد الساعات املطلوبة للتخرج يف التخصص × رسوم الساعة الواحدة)
( +عدد الفصول الدراسية من  8إىل  10فصول × {رسوم الخدمات} )
ثانياً  :املاجستري :
الكلية
اآلداب
الرشيعة
الحقوق
علوم تربوية
االقتصاد والعلوم اإلدارية
الزراعة

التخصص
اللغة العربية وآدابها
اللغة االنجليزية وآدابها
فقه مقارن
حقوق
مناهج عامة وتدريس
إدارة تربوية
محاسبة
االقتصاد واإلرشاد الزراعي

الساعات املطلوبة للتخرج
33
33
33
33
33
33
33
33

 تستويف الجامعة من الطلبة رسوم الساعات و رسوم الخدمات الجامعية ورسوم التخرج وتأمينات مسرتدةورسوم طلب االلتحاق بربامج املاجستري.
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تعليمات منح درجة البكالوريو�س

صادرة مبوجب املادة ( )3من النظام الداخيل ملنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات
يف جامعة جرش
املادة ( : )1تسمى هذه التعليامت (تعليامت منح درجة البكالوريوس يف جامعة جرش
(*)1
لسنة2004م) ويعمل بها اعتبارا ً من تاريخ إقرارها من مجلس األمناء.
املادة ( : )2يكون للكلامت والعبارات اآلتية حيثام وردت يف هذه التعليامت املعاين الواردة
إزاءها ما مل يرد نص بخالف ذلك-:
الجامعـــــــة  :جامعة جرش.
مجلس األمناء  :مجلس أمناء الجامعة .
مجلس العمداء  :مجلس عمداء الجامعة.
املرجع الطبي  :الطبيب أو اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة .
املادة ( : )3ترسي أحكام هذه التعليامت عىل الطلبة املنتظمني املسجلني للحصول عىل درجة
البكالوريوس يف كليات الجامعة .

الخطـة الدراسيـة

املادة ( : )4يقر مجلس العمداء الخطة الدراسية التي تؤدي إىل الحصول عىل درجة البكالوريوس يف
تخصصات كليات الجامعة بنا ًء عىل تنسيب من مجالس الكليات وتوصيات من مجالس
األقسام األكادميية املختصة وبعد اعتامدها من لجنة الخطط بالجامعة .
يكون عدد الساعات املعتمدة املطلوبة للحصول عىل درجة البكالوريوس يف
املادة (: )5
الجامعة هو ( )135 –132ساعة معتمدة لكليات :اآلداب ،االقتصاد والعلوم
اإلدارية ،الرشيعة ،العلوم ،و( )141ساعة كلية الحقوق  ،و( )147 – 140ساعة
معتمدة لتخصصات كلية الزراعة و ( )160ساعة معتمدة لكلية الهندسة .
املادة ( : )6تشمل الخطة الدراسية يف كل تخصص متنح فيه درجة البكالوريوس املتطلبات اآلتية:
(أ) -متطلبات الجامعة  :وتخصص لها ( )27ساعة معتمدة وتشمل ما ييل:
 -1إجبارية  :ويدرسها جميع طلبة الجامعة ،وتخصص لها ( )12ساعة معتمدة .
 -2اختيارية  :وتخصص لها ( )15ساعات معتمدة يختارها الطالب من بني املواد املدرجة يف
املجموعات التي تطرحها الكليات لهذه الغاية باستثناء مجموعة كليته ،وال يسمح
لطلبة كلية الهندسة باختيار مواد من مجموعة كلية العلوم .
(* ) أقر مجلس األمناء هذه التعليامت مبوجب قراره رقم 2004/4/26م يف جلسته رقم ( )4تاريخ 2004/9/2م
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(ب)  -متطلبات الكلية  :يقرها مجلس العمداء بناء عىل تنسيب من مجالس الكليات.
(ج)  -متطلبات التخصص  :يقرها مجلس العمداء بنا ًء عىل تنسيب من مجالس الكليات .
املادة (: )7

(أ) ال يجوز للطالب أن يسجل مادة ما مل يكن قد درس املتطلب السابق لها أو أن
يكون قد حصل عىل املوافقة الخطية املسبقة من عميد الكلية ،ويف حالة مخالفة
ذلك يلغى تسجيله وعالماته يف تلك املادة )*(.
(ب) يجوز يف حاالت استثنائية دراسة املساقني معاً مبوافقة عميد الكلية0

مدة الدراسة والعبء الدرايس

(أ) الحد األعىل ملدة الدراسة للحصول عىل درجة البكالوريوس يف جميع
املادة (: )8
األقسام لكليات الجامعة هو ( )7سنوات ،والدراسات املسائية ( )10سنوات،
ويستثنى من ذلك فصل دراسة املواد االستدراكية لطلبة كلية الزراعة.
(ب) السنة الدراسية فصالن دراسيان إجباريان مدة كل منهام ستة عرش أسبوعاً
تشمل فرتة االمتحانات وفصل صيفي اختياري مدته مثانية أسابيع تشمل فرتة
االمتحانات.
(ج) يجري تقييم الساعة املعتمدة للامدة عىل أساس أن املحارضة األسبوعية او
الندوة ملدة ساعة وعىل مدى ستة عرش أسبوعاً هي ساعة معتمدة واحدة  ،أما
ساعات املختربات والتطبيق العميل فيجري تقييمها لكل مادة عىل حدة  ،عىل أن
تحسب الساعة املعتمدة الواحدة بساعتي مخترب أو ساعتني تطبيقيتني عىل األقل،
باستثناء كلية الهندسة املختربات واملشاغل تحسب الساعة املعتمدة الواحدة بثالث
ساعات عميل .
(د) يكون العبء الدرايس للطلبة يف الجامعة كام يأيت :
1.1يكون النصاب الدرايس للطالب يف الجامعة( )12ساعة معتمدة للفصل الدرايس الواحد حدا
أدىن و( )18ساعة معتمدة يف الفصل حدا ً أقىص ،ويجوز أن يأخذ الطالب ثالث ساعــات
إضافية إذا كان معدله يف الفصل السابق ال يقل عن ( )%80أو يف فصل التخرج إذا كانت هذه
الساعات الزمة لتخرجه ،كام ويجوز ان يصل العبء الدرايس للطالب يف فصل التخرج إىل
( )22ساعة إذا كانت الساعة املضافة ساعة تدريبية أو ساعة مخترب ،أما يف الفصل الصيفي
فيكون الحد األعىل للنصاب الدرايس للطالب( )10ساعات معتمدة ،ويجوز زيادة الساعات
إىل ( )13ساعة معتمدة يف فصل التخرج.
(** ) تعديالت مجلس األمناء رقم  2007/3تاريخ ، 2007/3/22اعتبارا ً من الفصل االول2008/2007
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 2.يسمح للطالب باالستمرار يف دراسة عدد من الساعات املعتمدة اقل من الحد األدىن نتيجة
النسحابه من بعض املواد وذلك يف حاالت مربرة بتننسيب من رئيس القسم وموافقة عميد
الكلية عىل أن ال تتجاوز مدة دراسة الطالب للحصول عىل درجة البكالوريوس الحد األعىل
الوارد يف الفقرة (أ) من هذه املادة  ،ويعلم عميد الكلية املختص دائرة القبول والتسجيل
خطياً بذلك.
3.3يجوز مبوافقة العميد دراسة اقل من ( )12ساعة معتمده يف الفصل الدرايس وذلك ألسباب
يقتنع بها العميد عىل أن ال تقل عن ( )9ساعات.
(هـ) يصنف الطالب املسجل لنيل درجة البكالوريوس يف مستوى السنوات الدراسية إذا أتم بنجاح
الساعات املعتمدة ضمن الخطة الدراسية كاآليت:
املستوى الدرايس

الساعات املعتمدة

سنة أوىل
سنة ثانية
سنة ثالثة
سنة رابعة
سنة خامسة

32 – 3
65 – 33
98 – 66
140 – 99
 – 141فأكرث

		
(و) إذا احتاج الطالب إىل اقل من ( )12ساعة معتمدة يف فصل تخرجه  ،فله أن يسجل ما يحتاج
إليه من ساعات.

املواظبـــــــة

املادة (:)9
(أ) تشرتط املواظبة لطلبة الجامعة يف كل املحارضات واملناقشات والساعات العملية
الساعات املقررة لكل مادة يف الخطة الدراسية0
(ب) ال يسمح للطالب بالتغيب أكرث من ( )%15من الساعات املقررة للامدة 0
(ج) إذا غاب الطالب أكرث من()%15من مجموع الساعات املقررة للامدة دون عذر مريض أو قهري
يقبلهام عميد الكلية يحرم من التقدم لالمتحان النهايئ وتعترب نتيجته يف تلك املادة(صفرا ً) ،ويف
جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب يف احتساب معدل عالمات الطالب الفصيل والرتاكمي
ألغراض اإلنذار والفصل من الكلية0

حسب
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(د) إذا غاب الطالب أكرث من ( )%15من الساعات املقررة ملادة ما وكان هذا الغياب بسبب
املرض أو لعذر قهري يقبله عميد الكلية يعترب منسحباً من تلك املادة ،وتطبق عليه أحكام
االنسحاب ،ويبلغ العميد املختص مدير دائرة القبول والتسجيل بذلك ،وتثبت مالحظة
(منسحب) إزاء تلك املادة يف السجل األكادميي للطالب .أما الطلبة الذين ميثلون اململكة أو
الجامعة يف النشاطات الرسمية فيسمح لهم بالتغيب بنسبة ال تتجاوز ( )%20رشيطة موافقة
عميد شؤون الطلبة.
(هـ) يشرتط يف العذر املريض أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب عيادة الجامعة أو معتمدة منه،
وأن تقدم هذه الشهادة إىل عميد الكلية خالل مدة ال تتجاوز أسبوعاً من تاريخ انقطاع
الطالب عن املواظبة ،ويف الحاالت القاهرة األخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري
خالل أسبوعني من تاريخ زوال أسباب الغياب عىل ان ترسل صورة مصدقة من القسم إىل
مدير القبول والتسجيل لتحفظ يف ملف الطالب .

االمتحـانــات

املادة (:)10
(أ) تحسب العالمة النهائية لكل مادة من مئة ألقرب رقم صحيح .
(1.ب) -1العالمة النهائية لكل مادة هي مجموع عالمات االمتحان النهايئ وعالمات األعامل
الفصلية .
2.يعقد االمتحان النهايئ لكل مادة مرة واحدة يف نهاية الفصل ويكون شامالً ملقرر املادة
ويخصص له ( )%50من العالمة النهائية للامدة  ،وقد تشمل عالمة االمتحان النهايئ امتحانات
عملية وشفوية أو تقارير وتخصص لها نسبة مئوية معينة .
 3.تشمل األعامل الفصلية لكل مادة امتحاناً كتابياً عىل األقل يعلم به الطلبة قبل موعد عقده
بأسبوع عىل األقل  ،وترد األوراق إىل الطلبة يف موعد أقصاه أسبوع من عقد االمتحان أو()72
ساعة يف الفصل الصيفي ،وقد تشمل األعامل الفصلية باإلضافة إىل االمتحان الكتايب الفصيل
امتحانات شفوية  ،أو تقارير ،أو بحوث كلها او بعضها حسب ما يقرره مجلس القسم ،وترد
أوراق االمتحانات والتقارير والبحوث إىل الطلبة بعد تصحيحها.
4.4قد يستثنى من بند ( )3أعاله مواد الندوات  ،والبحوث واملختربات واألعامل امليدانية،
واملشاريع  ،حيث يقرر مجلس القسم املعني أسلوب تقييم هذه املواد عىل أن يعلن ذلك
للطلبة مع بداية الفصل الدرايس .
5.5كل من تغيب عن امتحان فصيل معلن عنه بدون عذر قهري أو مريض يقبل به عميد الكلية
يوضع له (صفر) يف ذلك االمتحان ويحسب يف عالمته النهائية.
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6.6كل من تغيب عن امتحان فصيل معلن عنه بعذر قهري يقبل به عميد الكلية أو عذر مريض
عليه أن يقدم ما يثبت عذره خالل أسبوع من تاريخ زوال العذر  ،ويف هذه الحالة يعقد
مدرس املادة امتحاناً تعويضياً للطالب بالشكل الذي يراه مناسباً .
(جـ) مدرس املادة مسؤول عن تصحيح أوراق االمتحانات الخاصة ملادته  ،وعن مراجعة
العالمات  ،وتسجيلها يف الكشوف والقسائم الخاصة بها  ،وتسليمها إىل دائرة القبول
والتسجيل خالل مدة أقصاها ( )48ساعة من تاريخ عقد االمتحان النهايئ لتلك املادة ،
ومينع إعالن أي عالمة آلي طالب قبل تسليمها لدائرة القبول والتسجيل .
(1.د) -1يجوز للطالب أن يطلب مراجعة عالمته يف االمتحان النهايئ يف أي مادة خالل مدة
أقصاها ( )30ثالثون يوماً من تاريخ إعالن النتائج إذا كان راسباً يف تلك املادة .وللعميد يف
هذه الحالة أن يقوم بالتحقق من عدم وجود خطأ مادي يف جمع العالمات أو نقلها ،ومن
عدم وجود أسئلة غري مصححة ،وذلك عن طريق لجنة من “ :العميد” أو من ينيبه ،و “رئيس
القسم” و “مدرس املادة” أو أحد مدرسيها.
2.2يجوز للطالب أن يتقدم بطلب للعميد ملراجعة جمع عالمته النهائية ونقل مفرداتها ،وذلك
خالل ثالثني يوماً ،وللعميد يف هذه الحالة أن يقوم هو ومدرس املادة بالتحقق من عدم
وجود خطأ مادي ،وتصحيح الخطأ إن وجد.
3.3يدفع الطالب رسامً قدره خمسة دنانري عن كل طلب يتقدم به ملراجعة أي عالمة من عالماته.
(هـ) ترد جميع أوراق االمتحانات والتقارير والبحوث إىل الطالب بعد تصحيحها وتسجيل
عالماتها  ،أما أوراق االمتحان النهايئ فتحفظ لدى رئيس القسم ملدة فصل درايس واحد .
1.1إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهايئ يف مادة ما يوضع له “صفر” يف هذا االمتحان وتحسب
النتيجة عىل هذا االساس0
2.2إذا مل يتم الطالب متطلبات مادة ما أو إذا تغيب عن االمتحان النهايئ فيها بعذر قهري يقبله عمـيد
الكليـة التي تطرح تلك املادة يف مدة أقصاها أسبوعان من موعد االمتحان النهايئ لهذه املادة ،يقـوم
عميـد الكليـة بإبالغ مدرس املادة بقبول العذر أو عدمه ، ،ويف حالة قبوله يسجل للطالب عالمة
(غري مكتمل) وعىل الطالب ان يعمل عىل إزالة هذه املالحظة يف مدة أقصاها ثالثة أسابيع من بداية
الفصل الدرايس الالحق مبارشة للفصل الذي درس فيه املادة دون حساب الفصل الصيفي ،وخالفاً لذلك
يسجل له مدير القبول والتسجيل عالمة (صفر) يف هذا االمتحان أو النشاط الذي مل يكتمل يف املادة.
3.3إذا حصل الطالب عىل عالمة (غري مكتمل) يف مادة ما أو أكرث يف الفصل املتوقع تخرجه فيه
وتقدم المتحان غري مكتمل يف الفصل الذي يليه فيعد الطالب خريجاً يف نهاية الفصل الذي
تقدم فيه لالمتحان واكتملت عالمته أو عالماته فيه.
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(1.ز)  -1الحد األدىن لعالمة النجاح يف املادة هو( ،)%50والحد األدىن للعالمة النهائية للامدة
هو (. )%35
2.2تصنف عالمات املادة وفق الجدول اآليت :
الرمز باإلنجليزية

الرمز بالعربية

التقدير

العالمة

A
B
C
D
E
F

أ
ب
ج
د
هـ
و

ممتاز
جيد جدا ً
جيد
مقبول
ضعيف
راسب

%100-90
%89-80
%79-70
%69-60
%59-50
اقل من %50

3.3مع مراعاة أحكام املادة ( )11يكون املعدل الرتاكمي معدل عالمات جميع املواد التي درسها الطالب
نجاحاً او رسوباً ضمن متطلبات خطته الدراسية حتى تاريخ حساب ذلك املعدل ،وإذا حصل الطالب
عىل نتيجة (غري مكتمل) يف بعض املواد يتم حساب معدالته عندما تكتمل عالمات هذه املواد ،
وتعد املعدالت ذات أثر رجعي من تاريخ حصول الطالب عىل نتيجة (غري مكتمل) * (*.)1
4.4تصنف املعدالت الرتاكمية وفق التقديرات املبينة يف الجدول األيت :
التقدير

املعدل الرتاكمي

ممتاز
جيد جدا ً
جيد
مقبول

%100-84
 - 76اقل من %84
 - 68اقل من %76
 - 60اقل من %68

 5.املعدل الفصيل هو معدل عالمات جميع املواد التي درسها الطالب يف ذلك الفصل .
 6.6مع مراعاة أحكام املادة ( )11يجري حساب أي من املعدالت السابقة برضب عالمة كل مادة
داخله يف املعدل يف عدد ساعاتها املعتمدة وقسمة مجموع حواصل الرضب الناتجة عىل
مجموع الساعات املعتمدة .
7.7تحسب كل املعدالت ألقرب منزلة عرشية واحدة .
8.8يضع العميد اسم الطالب الذي يحصل عىل معدل فصيل مقداره ( )%84فأكرث عىل الئحة
رشف الكلية ،ويثبت ذلك يف سجله األكادميي  ،ما مل يكن مفصوالً أو موضوعاً تحت املراقبة
األكادميية  ،وان ال يقل عبؤه الدرايس عن ( )12ساعة .
>?< (* ) تعديالت مجلس األمناء رقم  2007/3تاريخ ، 2007/3/22اعتبارا ً من الفصل االول2008/2007
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�إعادة درا�سة املواد

املادة (( : )11أ) عىل الطالب إعادة دراسة كل مادة إجبارية حصل فيها عىل نتيجة (راسب) ،ويف
حالة رسوبه يف مادة اختيارية يجوز له إعادتها أو اختيار غريها من املواد االختيارية يف الخطة
الدراسية.
(ب) يجوز للطالب إعادة دراسة أي مادة حصل فيها عىل عالمة أقل من ( )%70لرفع معدله
الرتاكمي مبوافقة العميد وملرة واحدة فقط  ،عىل أن ال يكون قد أتم متطلبات التخرج .
(جـ) إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما تحسب له العالمة األخرية فقط يف معدله الرتاكمي.
(د) يف حالة إعادة الطالب مادة ما فإن ساعات تلك املادة تدخل يف حساب عدد الساعات املطلوبة
للتخريج مرة واحدة فقط.
(هـ) يف جميع حاالت إعادة املواد تحسب العالمة األخرية فقط ألغراض متطلبات التخرج
واملنصوص عليها يف الفقرة (أ) من املادة ( )18من هذه التعليامت.
(و) إذا درس الطالب ماده بديلة عن مادة سبق أن رسب فيها تحسب عالمة املادة البديلة فقط
يف املعدل الرتاكمي ،وتبقى املادة األصلية مثبته يف سجله األكادميي دون احتسابها يف املعدل.
(ز) عدم احتساب عالمة املادة البديلة التي درسها الطالب يف املعدل عىل اعتبار أنه درسها يف فصل
()
التخرج يف حال عدم تخرجه بسبب رسوبه بها ،وعليه إعادة دراسة املادة األصلية عند طرحها.
(ح) معادلة مادة ما للطالب املنقول من جامعة أخرى كان قد درسها الطالب يف جامعة جرش
سابقاً قبل انتقاله ومعاملتها كامدة متت إعادة دراستها ،بحيث تثبت العالمة الجديدة من الجامعة
املنقول منها (دون عالمة) وال تحسب العالمة السابقة التي درسها يف جامعة جرش) (.

و�ضع الطالب حتت املراقبة

املادة (( :)12أ) يوضع الطالب تحت املراقبة إذا نقص معدله الرتاكمي عن ( )%60يف نهاية أي فصل
باستثناء أول فصل درايس يف الجامعة وكذلك الفصل الصيفي وتقوم دائرة القبول والتسجيل بإشعار
الطالب خطياً بذلك عىل آخر عنوان له لدى الجامعة .
(ب) عىل الطالب الذي وضع تحت املراقبة أن يزيل األسباب التي أدت إىل وضعه تحت املراقبة يف
مدة أقصاها فصالن دراسيان (وليس منهام فصل صيفي) بعد الفصل الذي وضـع بسبب نتائجه تحـت
املراقبـة ،وإذا مل يتمكن الطالــب من إزالة األسباب التي أدت إىل وضعه تحت املراقبة ينذر ويعطى
فرصة أخرية لفصل ثالث ويفصل بعد ذلك من التخصص إذا مل يتمكن من إزالة هذه األسباب.

( ) ( قرار مجلس االمناء رقم  2007/3تاريخ 2007/3/22م )
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(ج) يستثنى من الفصل من قسم التخصص تنفيذا ً ألحكام الفقرة (ب) من هذه املادة كل طالب
أتم بنجاح(  )90ساعة معتمدة يف أي من كليات الجامعة أو إذا كان الطالب حاصالً عىل معدل
تراكمي ( )%59فام فوق)*(.
املادة ((: )13أ) يجوز للطالب املفصول من تخصصه حسب أحكام الفقرة (ب) من املادة ()12
من هذه التعليامت أن يتقدم بطلب انتقال إىل تخصص آخر بالجامعة قبل بداية الفصل الالحق
وتطبق عليه أحكام املادة ( )17من هذه التعليامت وإذا مل يتم قبوله يف أي قسم آخر يفصل نهائياً
من الجامعة .
(ب) يحسب فصل درايس واحد من الحد األعىل لسنوات التخرج مقابل كل ( )15ساعة معتمدة
تحسب للطالب .

االن�سحاب من املواد و�إ�ضافتها

املادة ((: )14أ) يسمح للطالب باالنسحاب من مواد سجل لها أو إضافة مواد جديدة خالل
األسبوعني األولني من أيام الدراسة من الفصلني الدراسيني األول والثاين  ،وخالل األسبوع األول من
أيام الدراسة من الفصل الصيفي  ،وال تثبت املواد التي انسحب منها يف سجله األكادميي .
(ب) مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة
خالل األسابيع الثامنية األوىل من الفصل الدرايس األول والثاين  ،وخالل األسابيع األربعة األوىل من
الفصل الصيفي  ،ويف هذه الحاالت تثبت املادة يف سجل الطالب وإزاؤها مالحظة (منسحب)
ويتحمل الطالب رسوم تلك الساعات ،وال تدخل هذه املادة يف عدد الساعـات التي درسها من
حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج ،وإذا مل ينسحب الطالب خـالل املدة املـذكورة فعىل
مدرس املادة أن يثبت نتيجة الـطالب يف كشـف العالمات وال يجوز _ نتيجة لهذا االنسحاب _ أن
يقل عدد الساعات املسجل عن الحد األدىن للعبء الدرايس املسموح به وفق هذه التعليامت إال
بقرار من عميد الكلية بناء عىل تنسيب من رئيس القسم .
(ج) إذا اعترب الطالب منسحباً من جميع املواد التي سجل لها يف فصل ما بقرار من عميد كليته
تكون دراسته لذلك الفصل (مؤجلة) رشيطة أن يتم ذلك قبل أسبوعني من بدء االمتحانات
النهائية ،ويحسب هذا الفصل من مدة التأجيل املسموح بها يف الفقرة (أ) من املادة ()15
من هذه التعليامت  ،ويثبت ذلك يف سجله األكادميي ،ويتحمل الطالب رسوم تلك الساعات.

( )#قرار مجلس األمناء رقم  344/5/4/1بتاريخ 2008/6/16م
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ت�أجيل الدرا�سة واالنقطاع عنها واالن�سحاب من اجلامعة

املادة (:)15
(أ) يجوز للطالب أن يؤجل دراسته يف الجامعة مدة ال تزيد عن أربعة فصول سواء أكانت متقطعة
أو متصلة مبوافقة العميد .
(ب) عىل الطالب ان يتقدم بطلب تأجيل دراسته إىل العميد يف مدة أقصاها ( )14أربعة عرش يوماً
من بداية الفصل الدرايس األول أو الثاين التخاذ القرار املناسب ويبلغ العميد قراره إىل مدير القبول
والتسجيل وعميد شؤون الطلبة ورئيس القسم املختص ومرشد الطالب وأية جهة أخرى معنية ،
ويف حاالت الرضورة القاهرة التي تطرأ بعد املدة املنصوص عليها يف هذه الفقرة وقبل نهاية
األسبوع الثامن من بداية الفصلني األول والثاين فلمجلس الكلية ان ينظر يف طلب التأجيل التخاذ
القرار املناسب وإبالغ الجهات املعنية .
(ج) ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعىل لسنوات التخرج أو لغايات إزالة أسباب الوضع تحت املراقبة .
(د) إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل التي متت املوافقة عليها يفقد مقعده يف الجامعة  ،ويجوز له
أن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق بالجامعة فإذا قبل يف التخصص نفسه يحتفظ بسجله األكادميي
كامالً عىل أن يكمل متطلبات التخرج ويف هذه الحالة تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن
الحد األعىل لسنوات التخرج  ،وإذا قبل يف تخصص آخر تطـبق عليه أحكام الفقرتني (ب) و
(جـ) من املــادة ( )17من هذه التعليامت  ،ويف الحاالت التي يفقد فيها الطالب مقعده بسبب
التجاوز بعذر قهري فله أن يطلب من مجلس كليته اعتبار مدة التجاوز من املسموح بها عالوة
عىل ما ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة وملدة فصلني دراسيني كحد أقىص .
(هـ) ال تؤجل الدراسة للطالب الجديد يف الجامعة أو الطالب املنتقل إليها ،إال بعد ميض فصل
درايس واحد عىل األقل عىل دراسته يف الجامعة0
(و) إذا رغب طالب يف االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب عىل النموذج املقرر إىل
دائرة القبول والتسجيل  ،ويف هذه الحالة تثبت له يف سجله مالحظة (منسحب من الجامعة)
ويفقد مقعده فيها  ،وإذا رغب يف االلتحاق ثانية بالجامعة فعليه أن يتقدم بطلب جديد ويف حالة
قبوله يف قسم التخصص نفسه يحتفظ بسجله األكادميي كامالً عىل أن يكمل متطلبات التخرج وفق
الخطة الدراسية املعمول بها عند عودته إىل الجامعة ،وتحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن
الحد األعىل لسنوات التخرج  ،وإذا قبل يف قسم آخر تطبق عليه أحكام الفقرتني (ب) و (ج) من
املادة ( )17من هذه التعليامت  ،وال يجوز أن يعود للدراسة يف نفس التخصص إذا انسحب خالل
الفصل الثاين لوضعه تحت املراقبة.
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(ز) إذا مل يسجل طالب منتظم يف الجامعة لفصل درايس أو أكرث ومل يحصل عىل موافقة خطية من
العميد املعني بتأجيل دراسته لهذه املدة يفقد مقعده يف الجامعة ،ويف هذه الحالة يجوز له أن
يتقدم بطلب جديد لاللتحاق بالجامعة  ،فإذا قبل يف التخصص نفسه يحتفظ بسجله األكادميي
كامالً عىل أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية املعمول بها عند عودته إىل الجامعة
 ،وتحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعىل لسنوات التخرج  ،وإذا قبل يف قسم آخر
تطبق عليه أحكام الفقرتني (ب) و(ج) من املادة ( )17من هذه التعليامت ،ويف الحاالت التي يفقد
فيها الطالب مقعده بسبب عدم تسجيله ملدة فصل درايس أو أكرث وبعذر قهري فله أن يطلب من
كليته اعتبار هذه املدة ضمن الحد األعىل ملدة التأجيل املسموح بها يف الفقرة (أ) من هذه املادة.
(ح) إذا انسحب الطالب بعد اكتامل قبوله أو بعد مبارشته ألي سبب كان  ،يعترب (فاقدا ً ملقعده)
وال ترد له الرسوم املدفوعة .
االنتقال من اجلامعات الأخرى
املادة (( : )16أ) يسمح بانتقال الطلبة من الجامعات األخرى واملعاهد والكليات الجامعية إىل
الجامعة وفق الرشوط اآلتية:
-1أن يستويف رشوط القبول يف الجامعة.
 -2أن يكون منتقالً من جامعة أو معهد أو كلية جامعية تعرتف بها الجامعة ،وأن تكون دراسته
منتظمة ،وأن يقدم وثيقة تثبت ذلك.
 -3تحسب له املواد التي درسها يف الجامعة  /جامعات وكليات املجتمع املنتقل منها عىل أن ال
تقل عالمته فيها عن( )%50أو تقدير ناجح.
 -4أن ال يحسب له أي مادة دراسية قد مىض عىل دراستها أكرث من سبع سنوات (الطلبة املنقولني
من جامعات أخرى) مستثنى الطلبة املجرسين (كليات املجتمع) .
 -5أن ال يتجاوز عدد الساعات املحسوبة عن ( )%50من الساعات املقررة يف الخطة الجديدة
للطلبة املنقولني من جامعات  ،وأما كليات املجتمع نظام سنتني أو 3سنوات حسب أسس القبول
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي األردين.
(ب) يتم تقديم طلبات االنتقال إىل دائرة القبول والتسجيل يف الجامعة ويبت مدير القبول
والتسجيل يف هذه الطلبات وفق الرشوط الواردة يف الفقرة (أ) أعاله.
(ج) يحول مدير القبول والتسجيل الطلبات املقبولة إىل عميد الكلية املختص لحساب الساعات
التي درسها الطالب يف جامعته يف ضوء الخطة الدراسية للقسم الذي سيتخصص فيه.
(د)  -1مع عدم اإلخالل مبا ورد يف املادة ( )18فقرة (د) يجوز للرئيس بنا ًء عىل تنسيب عميد الكلية
أن يسمح للطالب بأن يدرس يف جامعة خارج اململكة األردنية الهاشمية فصالً دراسياً واحدا ً خالل
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مدة دراسته رشيطة ما ييل)*( :
 أن ال تحسب للطالب أكرث من ( )18ساعة معتمدة . أن تكون الدراسة بانتظام  -أن تطبق أسس معايري املعادلة عىل املواد املطلوب معادلتهاعىل أن ال تقل عالمة املادة عن (.)%60
 -2ال تحتسب الساعات املعتمدة التي يدرسها طالب الجامعة يف الفصل الصيفي يف أي جامعة أخرى
داخل اململكة األردنية الهاشمية أو خارجها إال يف حاالت استثنائية يوافق عليها رئيس الجامعة .
(هـ) ال تدخل املواد التي سبق أن درسها الطالب يف جامعة  /جامعات أخرى أو معاهد أو كليات
مجتمع ضمن معدالته الرتاكمية يف الجامعة.
(و)يحسب فصل درايس واحد من الحد األعىل لسنوات التخرج مقابل كل ( )15ساعة تحسب
للطالب من خارج الجامعة .
(ز) تطبق أحكام املادة ( )16من هذه التعليامت عىل الطلبة الحاصلني عىل درجة البكالوريوس من
جامعة أخرى  ،والراغبني بالدراسة يف الجامعة يف تخصص آخر .
(ح) يعامل الطالب املنتقل من جامعة أخرى معاملة الطالب الجديد لغايات اإلنذار والفصل من التخصص.

االنتقال من ق�سم �إىل �آخر يف اجلامعة

املادة ((: )17أ) يتم تقديم طلبات االنتقال إىل دائرة القبول والتسجيل يف مدة أقصاها ثالثة أسـابيع
قبل نهاية الفصل الدرايس األول أو الثاين  ،ويبت مجلس الكلية املعني يف هذه الطلبات يف مدة
أقصاها أسبوع من بداية ذلك الفصل الدرايس بناء عىل توصية مجلس القسم الذي يرغب الطالب
باالنتقال إليه  ،وفق الرشوط اآلتية :
1.1أن ال يكون قد فصل أو حصل عىل إنذار بالفصل من التخصص الذي يرغب يف االنتقال إليه.
2.2أن يتوافر الشاغر يف التخصص.
3.3يضع مجلس الكلية رشوط املفاضلة الختيار الطلبة من بني املتقدمني بطلبات االنتقال إىل
تخصصات الكلية ،وتعلن هذه الرشوط للطلبة مسبقاً.
ً
ً
(ب) تحسب للطالب جميع املواد التي درسها يف الجامعة  ،نجاحا أو رسوبا ضمن املتطلبات
اإلجبارية يف الخطة الدراسية للتخصص املنتقل إليه  ،وذلك ملرة واحدة فقط وتدخل عالمات
جميع املواد التي حسبت له يف حساب معدله الرتاكمي (مع مراعاة أحكام املادة ( )11من هذه
التعليامت) ،وتطبق عليه الخطة الدراسية للتخصص املنتقل إليه سنة انتقاله)*(.
(ج) تطبق عىل الطالب أحكام الوضع تحت املراقبة والفصل ويحسب فصل درايس واحد من الحد
(*) عدلت بقرار مجلس األمناء رقم الجلسة  ، 2007 /3بتاريخ 22/3/2007م
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األعىل لسنوات التخرج مقابل كل ( )15ساعة معتمدة حسبت له.
(د) تقدم طلبات االنتقال من تخصص إىل آخر إىل مدير القبول والتسجيل عىل النامذج املقررة
لهذا الغرض وتستوىف
املعلومات عن الطالب وترفع لعميد الكلية املنتقل إليها الطالب للبت يف طلب االنتقال.
(هـ) يعامل الطالب املنتقل إىل تخصص آخر معاملة الطالب الجديد لغايات اإلنذار والفصل من
التخصص.

متطلبات احل�صول على درجة البكالوريو�س

املادة ( :)18متنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إمتام املتطلبات اآلتية :
(أ) النجاح يف جميع املواد املطلوبة حسب الخطة الدراسية املقررة لدرجة البكالوريوس يف
التخصص .
(ب) الحصول عىل معدل تراكمي ال يقل عن ( )%60يف جميع املواد التي درسها.
(ج) عدم تجاوز الحد األعىل لسنوات التخرج املنصوص عليها يف الفقرة (أ) من املادة ( )8من هذه
التعليامت .
(د) أن يسجل طالباً منتظامً يف آخر فصلني دراسيني له يف الجامعة مبا فيها الفصل الذي سيتخرج
فيه .
(هـ) عىل الطلبة األردنيني التقدم المتحان الكفاءة الجامعية يف نهاية الفصل املتوقع تخرجهم فيه.
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�أحكـــــام عامــــة

املادة ( : )19إذا توقف احتامل تخرج الطالب يف أي فصل درايس عىل مادة واحدة أو مادتني ،ومل
يتمكن من التسجيل لها /لهام لعدم طرحها/طرحهام أو بسبب تعارض ال ميكن حله يف
برنامجه  ،فلعميد الكلية بنا ًء عىل تنسيب رئيس القسم املختص أن يوافق عىل أن يدرس الطالب يف نفس
الفصل مادة بديلة أو مادتني بديلتني ،ويعلم دائرة القبول والتسجيل خطياً بذلك قبل نهاية فرتة االنسحاب
واإلضافة لذلك الفصل  ،عىل ان يطبق ذلك اعتبارا ً من بداية الفصل الدرايس الصيفي. 2005/2004
املادة ( : )20عىل الطالب الذي يتوقع تخرجه يف نهاية فصل ما أن يقوم بتعبئة منوذج خاص لدى قسم التخصص
يف مدة أقصاها مثانية أسابيع من بداية الفصلني األول والثاين وأربعة أسابيع من بداية الفصل الصيفي السابق
لتخرجه ،حيث يقوم القسم بالتحقق من استيفائه لرشوط التخرج بالتنسيق مع دائرة القبول والتسجيل .
املادة ( ( : )21أ ) إذا رغب طالب حاصل عىل درجة البكالوريوس يف جامعة جرش يف تخصص ما يف الدراسة
لدرجة البكالوريوس يف تخصص آخر يف الجامعة  ،فعليه أن يتقدم بطلب إىل دائرة القبول والتسجيل وتبت
لجنة القبول والتسجيل يف طلبه وفق رشوط القبول للتخصص الجديد  ،ويحول مدير القبول والتسجيل
طلبه إىل رئيس القسم املختص لحساب املواد التي نجح فيها والتي تقع ضمن الخطة الدراسية للتخصص
الجديد  ،وال تدخل املواد التي حسبت له يف احتساب معدالته ويحسب فصل درايس واحد من الحد األعىل
لسنوات التخرج مقابل كل ( )15ساعة معتمدة تحسب له  ،وعىل أن ال تحسب له أكرث من ( )%50من
الساعات املعتمدة املطلوبة يف خطة تخصصه رشيطة عدم تجاوز سبع سنوات من سنة وفصل تخرجه.
(ب) إذا تقدم طالب كان منتظامً يف الجامعة بطلب جديد لاللتحاق بها وقبل يف التخصص نفسه
يحتفظ بسجله األكادميي كامالً ويرسي مفعول اإلنذارات السابقة بحقه ،عىل ان يكمل متطلبات
التخرج  ،ويف هذه الحالة تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعىل لسنوات التخرج وإذا
قبل يف قسم آخر تطبق عليه أحكام الفقرتني (ب) و (ج) من املـادة ( )17من هذه التعليامت .
املادة ( : )22عىل الطالب أن يحصل عىل مصدقة براءة ذمة من الجامعة الستكامل إجراءات تخرجه .
املادة ( : )23ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليامت أو بعدم اطالعه عىل النرشات
الصادرة عن الجامعة  ،أو ما ينرش عىل لوحة إعالناتها فيام يتعلق بهذه التعليامت .
املادة ( : )24تحمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها .
املادة ( : )25يجوز ألي طالب أن يكون مسجالً لدرجتني علميتني يف الجامعة يف آن واحد وفق
رشوط يضعها مجلس العمداء .
املادة ( : )26يبت مجلس العمداء يف الحاالت التي مل يرد بشأنها نص يف هذه التعليامت ويف
اإلشكاالت التي قد تنشأ عن تطبيق هذه التعليامت .
املادة ( : )27رئيس الجامعة وعمداء الكليات  ،ومدير القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليامت.
38

دليل الطالب 2014

تعليمات منح درجة املاج�ستري يف جامعة جر�ش وتعديالتها
�صادرة عن جمل�س الأمناء مبوجب نظام رقم ( )7ل�سنة (2003م)
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية وال�شهادات يف جامعة جر�ش

املادة (-:)1
تسمى هذه التعليامت " تعليامت منح درجة املاجستري يف جامعة جرش " ويعمل بها اعتبارا ً
من بدء العام الجامعي /2008/2009استنادا إىل قرار مجلس هيئة اعتامد مؤسسات التعليم العايل
رقم( )111/2008يف جلسته رقم( )20/2008تاريخ 5/5/2008م.
املادة ( -:)2يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين الواردة إزاءها ،ما مل تدل القرينة عىل خالف
ذلك:
الجامعــــــة :جامعة جرش
املجلـــــــس :مجلس الدراسات العليا
العميـــــــد :عميد كلية الدراسات العليا
أي كلية من كليات الجامعة
الكلــــــــية:
القســـــــم  :قسم التخصص
الدبلـــــــوم :دبلوم الدراسات العليا
الشعبـــــــة :شعبة الدراسات العليا يف القسم املعني
لجنة الكلــية :لجنة كلية التخصص املعني
املادة (:)3
تكون متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري ( )33ساعة معتمدة حسب الخطة الدراسية التي
يقرها مجلس العمداء ،وتوزع هذه املتطلبات وفقاً ملساري برنامج املاجستري :الشامل والرسالة
عىل النحو التايل :
أوالً  :برنامج املاجستري بامتحان شامل :
أ -دراسة املواد اإلجبارية بنجاح بحد أدىن ( )24ساعة معتمدة من مستوى . 700
ب -دراسة املواد االختيارية ( )9ساعات معتمدة كحد أقىص من مستوى . 700
ج -النجاح يف االمتحان الشامل بعد إنهاء جميع املواد .
ثانياً :برنامج املاجستري بالرسالة :
أ -دراسة املواد اإلجبارية بنجاح ،وهي ( )15ساعة معتمدة كحد أدىن من مستوى . 700
ب -دراسة ( )9ساعات معتمدة بنجاح كحد أقىص من املواد االختيارية من مستوى . 700
ج -إعداد رسالة جامعية يخصص لها ( )9ساعات معتمدة ،والنجاح يف مناقشتها.
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ثالثاً :أ -يجوز للطالب بتنسيب من شعبة القسم و لجنة الكلية وقرار من املجلس أن
يدرس ما ال يزيد عن ( )3ساعات معتمدة من خارج خطته الدراسية من مستوى املاجستري
والدكتوراه ،وتحسب له من ضمن املواد االختيارية .
ب -عند طرح مواد ( مواضيع خاصة ) أو ما شابه ضمن الخطط الدراسية تحسب املادة
للطالب مرة واحدة فقط حتى وإن اختلفت املوضوعات.
املادة (-: )4
أ -لقسم التخصص أن يحدد عند قبول الطالب املواد االستدراكية الالزمة له من مواد مستوى
البكالوريوس والدبلوم ،عىل أن ال تزيد عن ( )9ساعات معتمدة ،وتحدد هذه املواد عىل طلب
القبول.
ب -ال تحسب الساعات االستدراكية ضمن الساعات املطلوبة للامجستري ،و ال تدخل عالماتها ضمن
املعدل الرتاكمي للطالب .و ال تظهر هذه العالمات يف الكشف .
املادة (-:)5
أ -يكون الحد األعىل ملدة الحصول عىل درجة املاجستري ستة فصول دراسية قابلة للتمديد ملدة
فصلني دراسيني ،وذلك مبوافقة عميد كلية التخصص.
ب -ال يجوز أن تزيد مدة التأجيل واالنسحاب بعذر مبجموعها عن فصلني دراسيني و ال تحسب
هذه املدة من الحد األعىل ملدة الحصول عىل الدرجة  .املادة (-: )6
مع مراعاة الحد األعىل ملدة الحصول عىل الدرجة يكون الحد األدىن للعبء الدرايس يف الفصل
الواحد ( )6ساعات معتمدة ،والحد األعىل ( )12ساعة معتمدة ،وال تحسب ساعات الرسالة
من ضمن العبء الدرايس.
القبول
املادة (-: )7
يحدد مجلس األمناء يف مطلع كل عام جامعي عدد الطلبة الذين يقبلون يف برامج املاجستري،
وذلك بتوصية من املجلس بعد أخذ رأي لجان الدراسات العليا يف األقسام والكليات املختصة .
املادة ( :)8رشوط القبول-:
أ -رشوط عامة  :أن يكون املتقدم حاصالً عىل درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن "جيد" أو
"مقبول" أو ما يعادله من جامعة معرتف بها من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .وأن
يثبت أنه واظب عىل ما ال يقل عن ( )%75من ساعات الدوام املطلوبة للحصول عىل هذه الدرجة .
ب -رشوط خاصة  -:يجوز لقسم التخصص وضع رشوط خاصة لاللتحاق بالربنامج الذي يطرحه
ذلك القسم عىل أن ال تتعارض هذه الرشوط مع اإلطار العام لربامج الدراسات العليا ويجب أن
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تظهر هذه الرشوط بوضوح يف الخطة الدراسية املقدمة لالعتامد ،وتعترب جزءا ً منها.
املادة (-: )9
أ تقدم طلبات االلتحاق بربامج املاجستري عىل النموذج الصادر من دائرة القبول والتسجيلخالل الفرتة التي تحددها كلية الدراسات العليا ،وترفق بتلك الطلبات جميع األوراق
الثبوتية الالزمة .
أ ب -يصدر املجلس قوائم بأسامء املقبولني يف الربامج بنا ًء عىل تنسيب من شعبة القسمو لجنة الكلية .
املادة (-: )10
أال يجوز أن يُقبل الطالب يف برنامجني دراسيني يف آن واحد يف أي مرحلة من مراحلدراسته.
ب -إذا فصل الطالب من برنامج ماجستري فال يجوز أن يقبل يف الربنامج نفسه مرة أخرى.
املادة (-: )11
يشرتط لقبول الطالب يف أي من برامج املاجستري اجتياز امتحانات اللغة التي يقرها مجلس
التعليم العايل.
جلان الدرا�سات العليا

املادة (-: )12
1-1يشكل مجلس القسم شعبة لكل تخصص.
2 2تشكل شعبة القسم بقرار من عميد كلية التخصص وتفوض إليها صالحيات مجلسالقسم املتعلقة بالدراسات العليا ويكون تشكيل الشعبة كالتايل :
أ .مرشف برتبة أستاذ.
ب .رئيس القسم.
ج .اثنان من أعضاء هيئة التدريس أحدهام برتبة أستاذ مشارك عىل األقل ويجوز أن تضم
اللجنة أعضاء هيئة تدريس برتبة أستاذ مساعد.
3 3تشمل صالحيات الشعبة ما ييل :أاإلرشاف عىل أمور الدراسات العليا يف القسم .باإلرشاد األكادميي لطلبة القسم .التوصية بنتائج امتحانات املواد الدراسية .
ج-
د -تقديم املقرتحات املتعلقة مبا ييل ورفعها للجنة الكلية .
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 -1إنشاء برامج دراسات عليا جديدة .
 -2إعداد مشاريع الخطط الدراسية.
 -3أعداد الطلبة املقبولني سنوياً.
 -4تعيني املرشفني واملرشفني املشاركني.
 -5إقرار مشاريع الرسائل.
 -6تشكيل لجان املناقشة .
 -7تحديد مواعيد املناقشة .
 -8تنظيم شؤون االمتحان الشامل.
 -9تشكيل لجان االمتحان الشامل.
املادة (-: )13
 -1تشكل لجنة الكلية بقرار من مجلس كلية التخصص وتفوض إليها صالحيات مجلس الكلية
املتعلقة بالدراسات العليا ،ويكون تشكيل اللجنة عىل النحو التايل :
أ -عميد الكلية  /رئيساً ( أو من يفوضه من نوابه ) .
ب -رؤساء األقسام .
ج -عضوي هيئة تدريس برتبة أستاذ.
 -2تشمل صالحيات لجنة الكلية ما ييل :
أ -اإلرشاف عىل أمور الدراسات العليا يف الكلية .
ب -دراسة اقرتاحات شعب األقسام الواردة يف الفقرة ( )2من املادة ( )12من هذه التعليامت
والتنسيب بها للمجلس .
ج -إقرار نتائج امتحانات املواد الدراسية.
 -3تقوم لجنة الكلية مبهام شعبة القسم يف حالة عدم وجودها .
االنتقال والتحويل
املادة (-:)14
أ -يجوز انتقال الطالب من برنامج ماجستري إىل آخر يف الجامعة .
ب -يجوز انتقال الطالب من برنامج يف جامعة أخرى إىل برنامج مامثل يف حال استيفائه رشوط
القبول وتوافر مقعد شاغر له يف الربنامج الذي يرغب يف االنتقال إليه ،عىل أن ال يقل معدله
الرتاكمي عن " جيد جدا ً" أو ما يعادله.
املادة (-: )15
أ -تقدم طلبات االنتقال إىل دائرة القبول والتسجيل عىل النموذج املقرر لهذا الغرض .
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ب -تتم املوافقة عىل االنتقال بقرار من العميد بناء عىل توصية من شعبة التخصص يف القسم،
ولجنة الدراسات العليا يف الكلية .
املادة (-: )16
أيشرتط يف املواد التي درسها الطالب يف جامعة أخرى ويرغب يف احتسابها ما ييل: -1أن تكون مناظرة من حيث املستوى واملحتوى ملادة أو مواد يف الخطة الدراسية املقررة.
 -2أن ال يقل عالمة الطالب يف كل منها عن ( جيد جدا ) فام فوق .
 -3أن ال يكون قد مىض عىل دراستها أكرث من خمس سنوات
ب -تحسب للطالب عند انتقاله أو قبوله يف برنامج آخر-:
 -1املواد التي يختارها من املواد التي درسها يف الربنامج السابق وتدخل يف معدله الرتاكمي إذا كان
االنتقال داخل الجامعة.
 -2املواد التي يختارها من املواد التي درسها يف الربنامج السابق وال تدخل يف معدله الرتاكمي إذا
كان االنتقال من خارج الجامعة.
ج -ال يجوز احتساب أي مواد من خارج الخطة الدراسية التي التحق الطالب عىل أساسها يف
الربنامج إال إذا تم النص عىل ذلك.
د -تتم املوافقة عىل احتساب املواد بقرار من املجلس بناء عىل توصية من شعبة القسم و لجنة
الكلية املختصتني.
هـ -ال يجوز أن يحسب للطالب املنتقل من خارج الجامعة أو املحول وسبق له دراسة مواد يف
جامعة أخرى ما يزيد عىل ( )9ساعات معتمدة .
و -يحسم فصل درايس واحد من الحد األعىل مقابل كل ( )9ساعات معتمدة تم احتسابها.
املادة (-: )17
أ -مع مراعاة املادة ( )16من هذه التعليامت للطالب امللتحق بربنامج الدراسات العليا يف الجامعة
أن يدرس ما ال يزيد عن ( )6ساعات معتمدة يف برنامج مامثل يف جامعة أخرى رشيطة الحصول
عىل موافقة مسبقة من كلية الدراسات العليا بناء عىل تنسيب من شعبة القسم ولجنة الكلية
املختصتني رشيطة أن ال يكون قد حسب للطالب مواد من جامعة أخرى .
ب -ال تحسب عالمات هذه املواد ضمن املعدل الرتاكمي .
ج -ال تحسب لطالب الدراسات العليا أي مادة كان قد درسها أو درس ما يعادلها وحصل مبوجب
ذلك عىل شهادة أو درجة علمية أخرى.

(*) قرار مجلس األمناء رقم  2008/1تاريخ 2008/1/23م
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املادة (-:)18
يجوز تحويل الطالب وملرة واحدة من مسار الرسالة إىل مسار الشامل أو العكس بقرار من
املجلس بناء عىل تنسيب من شعبة القسم و لجنة الكلية .
املواد والعالمات واالمتحانات

املادة (-:)19
أيخصص الرقم ( )798لالمتحان الشامل .يخصص الرقم ( )799للرسالة .
املادة (-:)20
أالحد األدىن للنجاح يف برنامج املاجستري (. ) %76ب -يجوز للطالب إذا قل معدله الرتاكمي عن ( ) %76إعادة دراسة  9ساعات عىل األكرث من
خطته الدراسية طوال مدة دراسته املاجستري.
املادة (-:)21
الحد األدىن لعالمة النجاح يف كل مادة من مواد برامج املاجستري ( )%70أو ما يعادلها وأما املواد
االستدراكية فيشرتط أن يجتازها الطالب بعالمة ( )%50عىل األقل.
املادة (-:)22
أمع مراعاة املادة ( )4من هذه التعليامت تحسب العالمات األعىل لجميع املواد التي يدرسهاالطالب يف الجامعة وفق خطته الدراسية يف معدله الرتاكمي.
ب العالمة األدىن التي تسجل للطالب هي (. )55%املادة (-: )23
يكون توزيع عالمات االمتحانات عىل النحو التايل :
1 1امتحان تحريري يرصد له ( )30%من العالمة النهائية.2 2أعامل الفصل من تقارير وأبحاث وأنظمة ومشاركة يرصد لها ( )30%من العالمة النهائية.3 3االمتحان النهايئ يرصد له ( )40%من العالمة النهائية.يستثنى مام ورد يف البندين (1و2و : )3مواد الندوات ،واملشاريع واملختربات والتصاميم،
والرسومات ،واالختبار العميل والتدريب ألرسيري التي لها ساعات معتمدة ،إذ تكون لها عالمة
تحددها األقسام املعنية.
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املادة (-: * )24
أ يخصص لعالمة املواد باألرقام التقادير املبينة إزاء كل منها:العالمة
100-90
 -80اقل من 90
 -70اقل من 80

التقدير
ممتاز
جيد جدا ً
جيد

بيخصص لعالمات املعدل الفصيل والرتاكمي باألرقام التقديرات املبينة إزاء كل منها:العالمة
100-88
 -76اقل من 88

التقدير
ممتاز
جيد جدا ً

املادة (-: )25
 -1عىل الطالب أن يقدم مرشوع الرسالة بعد نهاية الفصل الثالث من التحاقه بالجامعة أو بعد
النجاح يف ( )15ساعة معتمدة.
 -2اذا مل يقدم الطالب مرشوع الرسالة حتى انتهاء الفصل الخامس يحول إىل مسار الشامل وذلك
بقرار من مجلس الكلية بنا ًء عىل تنسيب لجنتي القسم والكلية .
 -3ويف جميع األحوال ال يجوز ان يتم املناقشة إال بعد إمتام الطالب دراسة املساقات الدراسية
املقررة بنجاح ومبعدل تراكمي ال يقل عن جيد جدا .
 -4ال يجوز للطالب ان يتقدم ملناقشة الرسالة قبل ميض فصل درايس واحد من تاريخ قبول
مرشوع الرسالة.
االمتحان ال�شامل
املادة (-: )26
يكون االمتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكاملية يهدف إىل قياس قدرة الطالب عىل الربط
بني املفاهيم املختلفة األساسية واملتقدمة التي أكتسبها من مختلف املعارف ،وتوظيفها يف
حل املشكالت العلمية والتطبيقية يف ميدان تخصصه.
املادة (-: )27
تتوىل شعبة القسم :
أتحديد املجاالت التي يشملها االمتحان الشامل عىل أن تشمل مجاالت التخصص وأن ال(*) قرار مجلس األمناء رقم  2008/1تاريخ 2008/1/23م
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يقل عددها عن ثالثة ،واقرتاح املراجع والقراءات الالزمة لذلك ،وتعلن املجاالت واملراجع
والقراءات للطلبة قبل موعد االمتحان بفصل درايس واحد عىل األقل.
بالتوصية إىل لجنة الكلية بتشكيل لجنة من خمسة أعضاء مبن فيهم رئيسها ويتم اختيارهممن أعضاء هيئة التدريس املختصني مبوضوع االمتحان للقيام بوضع األسئلة وتصحيح
اإلجابات ،ويصدر القرار بتشكيل اللجنة من املجلس.
جتنسيب نتائج االمتحان الشامل للجنة الكلية لدراستها والتوصية بشأنها إىل املجلس إلقرارها .املادة (-: )28
يتكون االمتحان الشامل من ورقة واحدة ،وتكون مدته ( )4أربع ساعات ،ويعقد مرتان يف
العام يف املواعيد املخصصة حسب التقويم الجامعي ،وعىل الطالب أن يتقدم بطلب لدخول هذا
االمتحان حسب النموذج املعد لهذا الغرض .
املادة (-: )29
أ  -يتقدم الطالب لالمتحان الشامل بعد إنهائه جميع متطلبات الخطة الدراسية بنجاح رشيطة
أن ال يقل معدله الرتاكمي عن جيد جدا.
ب -إذا توقف تقدم الطالب لالمتحان الشامل عىل النجاح يف مادة إجبارية واحدة غري مطروحة
يف الفصل ميكن بقرار من املجلس بناء عىل تنسيب من لجنة الكلية وتوصية من شعبة القسم
دراسة مادة بديلة من املواد االختيارية للربنامج.
ج -إذا رسب الطالب يف االمتحان الشامل للمرة األوىل ميكنه التقدم لهذا االمتحان مرة ثانية ضمن
املدة القصوى للحصول عىل درجة املاجستري.
د -تكون عالمة النجاح يف االمتحان الشامل ( )80%عىل األقل وإذ رسب الطالب يف املرة الثانية :
 -1يفصل من برنامج املاجستري .
 -2مينح شهادة دبلوم الدراسات العليا .
هـ -تسجل نتيجة الطالب يف االمتحان الشامل يف كشف عالماته بعبارة ناجح أو راسب يف كل
مرة يتقدم فيها لالمتحان.
املادة (-: )30
تطبق تعليامت منح درجة البكالوريوس عىل الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه
التعليامت فيام يتعلق باالمتحانات والعالمات واملعدالت.
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املادة(-: )31
(أ) -تتكون السنة الدراسية من فصلني دراسيني مدة كل منهام ستة عرش أسبوعا ويجوز اعتامد
فصل صيفي ال تقل مدته عن مثانية أسابيع ألغراض:
 البحث العلمي ومتطلبات التخرج املواد االستدراكية من مستوى البكالوريوس ويجوز للطالب ان يسجل مواد ال تزيد عىل ( )6ساعات معتمدة رشيطة ان يكون الطالبقد انتظم يف الدراسة يف احد الفصلني األول أو الثاين يف العام األكادميي الذي يرغب يف
تسجيل الفصل الصيفي فيه*.
(ب) املواظبة :
 إذا تجاوز غياب الطالب دون عذر يقبله عميد كلية التخصص أكرث من ( )20%من مجموعالساعات املقررة ألي مادة ،يحرم من التقدم لالمتحان النهايئ وتعترب عالمته يف تلك املادة
( )55%وعليه إعادة دراسة تلك املادة إن كانت إجبارية.
 إذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله عميد كلية التخصص أكرث من ( )20%من مجموعالساعات املقررة ملادة أو أكرث فإنه يعترب منسحباً من املادة أو املواد.
املادة (-: )32
ترسي تعليامت منح درجة البكالوريوس يف الجامعة عىل إجراءات تقديم العذر املريض .
املادة (-: )33
كل من يتغيب عن االمتحان النهايئ املعلن عنه بعذر يقبله عميد كلية التخصص تسجل له
مالحظة( غري مكتمل )  ،ويبلغ القرار بقبول العذر ملدرس املادة إلجراء امتحان معوض للطالب
يف مدة أقصاها نهاية الفصل التايل للفصل الذي مل يتقدم فيه إال إذا كان الفصل التايل مؤجالً
رسمياً أو كان الطالب منقطعاً عنه بعذر ،ويف تلك الحالة يعقد االمتحان يف الفصل التايل للفصل
املؤجل.

االن�سحاب

املادة (-: )34
أ -1 -يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكرث خالل مدة أقصاها عرشة أسابيع من بدء
الفصل ،وخمسة أسابيع من بدء الفصل الصيفي ،وتثبت يف سجله مالحظة ( منسحب ).
يتم االنسحاب يف هذه الحالة حسب منوذج خاص تعده دائرة القبول والتسجيل،
-2
وموافقة عميد كلية التخصص.
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ب -يعترب الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر يقبله مجلس كلية التخصص ( )%20من
الساعات املقررة ملواد الفصل منسحباً من ذلك الفصل ،وتثبت يف سجله مالحظة
( منسحب ) ،وتعترب دراسته لذلك الفصل مؤجله و ال يحسب من الحد األعىل
ملدة التأجيل.
ج -يجوز لعميد كلية التخصص املوافقة عىل انسحاب الطالب من جميع املواد التي سجلها يف
الفصل ،رشيطة أن يتم تقديم طلب االنسحاب خالل مدة أقصاها ( )14أسبوعاً
من بدء الفصل العادي ،و( )7أسابيع من بدء الفصل الصيفي وتثبت يف سجله
مالحظة ( منسحب ) .وتعترب دراسته لذلك الفصل مؤجلة.
د -1 -يجوز للعميد أن يوافق عىل انسحاب الطالب بشكل نهايئ من الربنامج الذي قبل فيه
رشيطة أن يتم تقديم طلب االنسحاب النهايئ قبل موعد االمتحانات النهائية
بأسبوعني عىل األقل.
 -2ال يجوز للطالب املنسحب من برنامج املاجستري أن يقبل يف الربنامج نفسه مرة أخرى إذا
كان معدله الرتاكمي وقت االنسحاب أقل من جيد جدا.

الت�أجيل

املادة (-:)35
 يتقدم الطالب بطلب التأجيل عىل النموذج الصادر عن دائرة القبول والتسجيل و تصدراملوافقة عن مجلس الكلية اذا كان التأجيل لفصل واحد منفرد وعن مجلس العمداء إذا
كان لفصلني متتاليني.
 يشرتط يف الطالب الذي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمىض فصالً دراسياً واحدا ً عىلاألقل يف الربنامج الذي التحق به.
املادة (-: )36
إذا انتهى الفصل الدرايس ،ومل يكن الطالب مسجالً أو مؤجالً لذلك الفصل ،يعترب تسجيله يف الجامعة ملغى.

الإنذار والف�صل

املادة (-: )37
ينذر الطالب يف الحاالت التالية-:
أ -إذا تدىن معدل الطالب الرتاكمي عن جيد جدا يف املواد التي درسها حتى نهاية ذلك
الفصل .باستثناء أول فصل درايس للطالب
ب -إذا رأى مجلس كلية التخصص – بنا ًء عىل تقرير من املرشف وتوصية من شعبة القسم
و لجنة الكلية – أن الطالب قد أهمل يف العمل عىل رسالته.
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املادة (: )38
يعترب الطالب مفصوالً يف الحاالت التالية -:
 -1إذا تدىن معدل الطالب الرتاكمي يف برنامج الدراسات العليا عن تقدير جيد جدا أو ما
يعادله يف أي فصلني دراسيني متتاليني باستثناء أول فصل درايس للطالب.
 -2إذا رسب الطالب يف االمتحان الشامل مرتني .
 -3إذا مل يحقق متطلبات التخرج ضمن الحد األعىل للمدة املسموح بها .
 -4اذا رسب يف مناقشة الرسالة.

الإ�شراف

املادة (-: )39
يصدر املجلس بناء عىل توصية من شعبة القسم و لجنة الكلية قرارا ً يتضمن تعيني املرشف
وإقرار عنوان الرسالة ومرشوع خطتها ،وذلك وفقاً للنموذج املحدد من كلية الدراسات العليا.
املادة (-: )40
يحق لكل عضو هيئة تدريس ومن هو يف حكمه أن يرشف عىل ست رسائل جامعية ،رشيطة أن
يكون قد نرش ( أو قبل للنرش بحثان عىل األقل بعد حصوله عىل درجة الدكتوراه ،عىل أن يكون
يف هذا البحث منفردا ً أو رئيساً ،وأن ال يكون البحث مستالً من رسالته للامجستري أو الدكتوراه ) .
املادة (-: )41
يقرر املجلس بتوصية من شعبة القسم وتنسيب من لجنة الكلية وباقرتاح من املرشف تسميه
مرشف مشارك عىل رسالة الطالب.
املادة (-: )42
يجوز تغيري املرشف لظروف قاهرة ،وذلك بالطريقة نفسها التي تم بها تعيينه.
املادة (-: )43
يجوز بقرار من املجلس بناء عىل توصية من شعبة القسم وتنسيب من لجنة الكلية أن يرشف
عضو هيئة التدريس الحاصل عىل إجازة عىل رسالة الطالب أو أن يستمر يف اإلرشاف أو أن
يشارك فيه إذا كان يقيض إجازته داخل األردن .
املادة (-: )44
يحسب للمرشف عن كل رسالة ماجستري أرشف عليها ساعة معتمدة يف الفصل الدرايس الواحد،
وذلك اعتبارا ً من بدء الفصل الذي عني فيه مرشفاً ومبا ال يزيد عن ثالثة فصول ،ويف حالة وجود
مرشف مشارك يحسب لكل منهام نصف ساعة معتمدة.
(*) قرار مجلس األمناء رقم  344/5/4/1بتاريخ 2008/6/16م
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املادة (-: )45
يجوز تعديل موضوع الرسالة وخطتها إذا اقتضت ظروف البحث ذلك ،ويتم التعديل
بالطريقة نفسها التي متت بها املوافقة عليهام ،أما تعديل عنوان الرسالة فيتم بتوصية من
املرشف وقرار من املجلس .

جلنة املناق�شة

املادة ( : )46تتكون لجنة املناقشة من -:
 -1املرشف  /رئيساً .
 -2عضوي هيئة تدريس عىل األقل من الجامعة ممن تنطبق عليهم رشوط اإلرشاف .
 -3عضو من خارج الجامعة يكون تخصصه ذا عالقة برسالة الطالب وتتوافر فيه رشوط التعيني
يف عضوية هيئة التدريس يف الجامعة .
املادة (-: )47
أتعني لجنة املناقشة ويحدد موعدها بقرار من املجلس بناء عىل تنسيب من لجنة الكلية،وتوصية من شعبة القسم بعد االستئناس برأي املرشف.
ب -يقوم الطالب بتسليم نسخ من الرسالة بشكلها النهايئ وفق املواصفات املقرة ألعضاء اللجنة
قبل ثالثة أسابيع عىل األقل من موعد املناقشة .

مناق�شة الر�سالة

املادة (-: 48
تتم مناقشة الرسالة عىل النحو التايل -:
 -1يعرض الطالب ملخصاً لرسالته .
 -2يتوىل رئيس اللجنة إدارة املناقشة وبعد انتهائها تتداول اللجنة ،وتقرر بأغلبية أعضائها إحدى
النتائج التالية -:
 -1ناجح.
 -2تعديل الرسالة ،ويف الحالة عىل الطالب تعديل رسالته يف مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ
املناقشة ،وتعرض الرسالة بعد تعديلها يف اجتامع يُحدد موعده املجلس وتعقده لجنة املناقشة لهذا
الغرض بحضور كامل أعضائها ،ويعترب الطالب ناجحاً إذا وافقت اللجنة عىل الرسالة .وإال يعترب راسباً .
 -3راسب.
 -4يعلن رئيس اللجنة التوصية بالنتيجة التي تم التوصل إليها نتيجة املناقشة .
ج -يتم اعتامد قرار لجنة املناقشة من املجلس بناء عىل توصية من لجنة القسم وتنسيب من
لجنة الكلية.
(*) قرار مجلس األمناء رقم  2008/1بتاريخ 2008/1/23م
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د -يثبت عنوان رسالة املاجستري يف كشف عالمات الطالب باللغتني العربية واإلنجليزية.
هـ -إذا رسب الطالب يف مناقشة الرسالة يمُ نح شهادة دبلوم الدراسات العليا.

منح الدرجات

املادة (-:)49
أ -متنح شهادة الدبلوم ودرجة املاجستري بقرار من مجلس العمداء بناء عىل تنسيب من املجلس .
ب -متنح الشهادات والدرجات يف املواعيد املقررة .

�أحكام عامة

املادة ( -: )50يفوض الطالب إىل الجامعة ( خطياً ) حق تصوير الرسالة كلياً أو جزئياً وذلك لغايات
البحث العلمي والتبادل مع املؤسسات التعليمية والجامعات.
املادة ( -: )51يتوىل عميد كلية التخصص أي صالحيات تتعلق بشؤون الدراسات العليا غري منصوص
عليها يف هذه التعليامت.
املادة ()*( -: )52
 -1عىل الطالب أن يحصل عىل مصدقة براءة ذمة من الجامعة الستكامل إجراءات تخرجه .
 -2عىل الطالب أن يودع لدى عامدة الكلية ست نسخ من رسالته املستوفية للرشوط واملواصفات .
املادة (: )53ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليامت أو بعد اطالعه عىل النرشات
الصادرة عن الجامعة أو ما ينرش عىل لوحة إعالناتها فيام يتعلق بهذه التعليامت .
املادة (: )54يبت مجلس األمناء يف الحاالت التي مل يرد فيها نص يف هذه التعليامت.
املادة (: )55العميد ومدير القبول والتسجيل مسئوالن عن تنفيذ هذه التعليامت .
املادة (-: )56يجوز إعطاء محارضة (املاجستري) وحدة واحدة مرة واحدة يف األسبوع عىل اال يدرس
الطالب أكرث من مساقني يف اليوم الواحد )#(.
املادة (: )57عىل الطالب اجتياز امتحان التوفل أو ما يعادله كرشط للتخرج يف كافة التخصصات .
ورشط قبول اعتبارا ً من الفصل األول  2011/2010لجميع الطلبة .
املادة (: )58يقوم الطالب املاجستري الذي مل يستكمل مناقشة رسالة املاجستري ألكرث من فصل
بتسجيل (صفر) ساعةمعتمدة رشيطة دفع رسوم الخدمات الدراسية املقررة لدرجة املاجستري .

( )#قرار هيئة مؤسسات التعليم العايل رقم  2008/16بتاريخ 2008/3/31م
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املكتبة

تلعب املكتبة دورا ً هاماً وحيوياً يف العملية التعليمية الرتبوية فهي تقدم العديد من
الخدمات املكتبية واملعلوماتية املختلفة للمجتمع الجامعي مبا يتالئم مع اهداف الجامعة
ورؤيتها ورسالتها بشكل عام وما يتعلق باملناهج واملقررات الدراسية بصفة خاصة فهي
تهدف اىل مساندة العملية التعليمية يف الجامعة والبحث العلمي .
كام أنها تسعى منذ تأسيسها لتطبيق معايري الجودة الشاملة حتى تواكب مثيالتها من
املكتبات الجامعية محليا وعامليا .
تقدم املكتبة الخدمات املعلوماتية من إعارة وحجز ومراجع وإرشاد وتصوير وغري ذلك اىل
جميع روادها كام أنها تعتمد نظام بحث متطور عن طريق نظام ال(. )Oracle
وتشرتك بقاعدة البيانات العاملية من خالل موقع ال» »EBSCOhostكام وتشرتك ب( ) 37دورية أجنبية
ورقية علمية عاملية محكمة و( )53دورية عربية ورقية متثل مختلف موضوعات املعرفة باإلضافة اىل
الدوريات العربية واألجنبية التي تصدرها الجامعات األردنية والعربية والتي تصل عن طريق االهداء
والتبادل .
تتبع املكتبة نظام تصنيف مكتبة الكونجرس وقواعد الفهرسة االنجلو امريكية الجراء
العمليات الفنية عىل املواد املكتبية وتقوم بادخال بياناتها آليا مستخدمة نظاماً محوسباً
خاصاً باملكتبات وهو نظام ال  Oracleللبحث واإلدخال والتزويد وجميع األعامل املكتبية
.
املواد املكتبية  :تتكون املجموعات املكتبية من :
◊مجموعات الكتب والتي تبلغ حوايل ( )117900مائة وسبعة عرشة الفاً وتسعامئة عنوان .
◊مجموعات الدوريات .
◊مجموعات الرسائل الجامعية .
◊مجموعات ال CDsاألقراص املرفقة للكتب .
◊الدوريات االلكرتونية .
◊قواعد البيانات االخرى .
دوام املكتبة :
تفتح املكتبة أبوابها أيام الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الرابعة
عرصا يف الفصلني األول والثاين ويف الفصل الصيفي من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة
الثالثة عرصا .كام ان املكتبة تفتح أبوابها أيام السبت لطلبة املاجستري من الساعة الثامنة
وحتى الساعة الثالثة عرصا.
عدد الكتب املسموح باستعارتها :
 1.1عىل كل طالب يرغب االستعارة من املكتبة ان يكون لديه بطاقة جامعية سارية املفعول .
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 2.2يسمح لطلبة البكالوريوس باستعارة ثالثة ( )3كتب ملدة أسبوعني قابلة للتجديد مرة واحدة .
 3.3يسمح لطلبة املاجستري باستعارة مثانية ( )8كتب ملدة ثالث أسابيع قابلة للتجديد مرة واحدة .
 4.4يسمح ألعضاء الهيئة التدريسية باستعارة مثانية ( )8كتب ملدة فصل درايس.
 5.5يسمح ألعضاء الهيئة اإلدارية باستعارة خمسة ( )5كتب ملدة ثالثة أسابيع .
تقوم إدارة املكتبة وعن طريق الدائرة املالية بتحصيل الغرامات املستحقة
الغرامات :
وقيمتها ()100فلس عن كل يوم تأخري من جميع املستفيدين من املكتبة (طلبة وهيئة
تدريسية وإدارية )
القاعات  :يتكون مبنى املكتبة من القاعات التالية -:
الطابق األريض  :مخصص لقسم الدوريات العربية واألجنبية سواء أكانت الدوريات الجارية او األعداد السابقة .
الطابق األول :
◊ يضم قاعة املراجع وهي الكتب املشار اليها ()Rفوق التصنيف وتعني  Referenceأي مرجع
وتضم يف غالبيتها األعامل املرجعية من أمهات الكتب ودوائر املعارف واألطالس والقواميس
والكشافات واملعاجم اللغوية .
◊ خزانة رسائل املاجستري.
◊ يضم قسم اإلعارة والذي عن طريقه تتم عملية اإلعارة واسرتجاع الكتب .
◊ مكتب اإلرشاد والتوجيه .
◊مكتب مدير املكتبة ورئيس قسم اإلعارة ومرشف قاعة املراجع .
◊مجهز بآلة تصوير خاصة لتقديم خدمات التصوير للطلبة والباحثني .
الطابق الثاين :
ويضم مقتنيات املكتبة من كتب معارف عامة ،فلسفة وديانات ،العلوم املساعدة للتاريخ
،تاريخ ،تاريخ أمريكا عام ،جغرافيا ،العلوم االجتامعية والتي تحمل رمز التصنيف(. )A-H
الطابق الثالث :
ويضم مقتنيات املكتبة من علم اللغات العام ,واآلداب والعلوم السياسية والقانون والتي
تحمل رمز التصنيف (.)J-P
كام يضم قاعة ومكاتب لقسم الشؤون الذي تتم فيه عمليات املعالجة الفنية للكتب من
تزويد وفهرسة وتصنيف وإدخال وغريها من األعامل الالزمة ملعالجة الكتب .
الطابق الرابع :
ويضم مقتنيات املكتبة من كتب العلوم العامة والطب والزراعة وتكنولوجيا والعلوم
العسكرية والعلوم البحرية والتمريض والببليوغرافيا وعلم املكتبات و كتب الرتبية
والتعليم واملوسيقى والفنون الجميلة  ،والتي تحمل رمز التصنيف .) )Q-Z+L
الخدمات التي تقدمها املكتبة :
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1.1خدمات التصوير :
تقدم املكتبة خدمات تصوير لكل من يرغب من روادها التصوير من الدوريات
التي التعار مقابل ( )20فلس لكل ورقة .
			
واملراجع
2.2خدمات االنرتنت والبحث يف قواعد البيانات ()EBSCOhostوهي موجودة عىل املوقع التايل
http://search.ebscohost.com
3.3خدمات البحث يف فهارس املكتبة آليا .
توفر ادارة املكتبة خدمات بحث متميزة  ،حيث انها خصصت قاعة خاصة لعمليات البحث عن
الكتب املوجودة داخل املكتبة  ،كام انها خصصت لكل قاعة جهاز خاص لبحث الطلبة عن الكتب
بإرشاف مراقبي القاعات .
 4.4خدمة االعارة .
5.5خدمة املراجع وغريها .
تنظيـم املجموعـات املكتبيـة و معالجتهـا فنيـاً:
تستخدم املكتبة نظام الكونغرس األمرييك يف تنظيم مجموعاتها وقواعد الفهرسة ( األنجلو
أمريكية ) حيث أن هذا النظام ميتاز بشموليته ومرونته  .واألصول الرئيسية لنظام تصنيف
مكتبة الكونغرس يتكون عىل النحو التايل :
 -1األعامل العامة

 -2 Aالفلسفة والدين

B

 -3العلوم املساعدة للتاريخ

C

 -4تاريخ العامل

 -5 Dتاريخ أمريكا

 -6 E,Fالجغرافيا واألنرثوبولوجيا

G

 -7العلوم االجتامعية

 -8 Hالعلوم السياسية

J

 -9القانون

K

 -10الرتبية والتعليم

L

 -11املوسيقى

M

 -12الفنون الجميلة

N

 -13اللغات واآلداب

P

 -14العلوم

Q

 -15الطب

R

 -16الزراعة

S

 -17التكنولوجيا

T

 -18العلوم العسكرية

U

 -19العلوم البحرية

 -20 Vالبليوغرافيا واملكتبات

Z
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عمادة اجلودة واالعتماد

الرؤية  :التميز يف تطبيق االعتامد والجودة.
الرسالة  :التحسني املستمر لالرتقاء بالعمل األكادميي واإلداري من خالل تطبيق معايري االعتامد
العام والخاص ومعايري الجودة بالتعاون مع الهيئات املحلية والعربية والعاملية و كافة الوحدات
األكادميية واإلدارية يف الجامعة وصوال لتحقيق أهداف الجامعة.
مهام وخدمات عامدة الجودة واالعتامد :
أوال :املسؤوليات املتعلقة باالعتامد :
.1تتوىل عامدة الجودة واالعتامد مسؤولية التأكد من تحقيق الجامعة ملعايري االعتامد العام الصادرة
عن هيئة اعتامد مؤسسات التعليم العايل:
– – التنظيم اإلداري واألكادميي للجامعة.
– – الهيئة التدريسية.
– – مرشفو وفنيو املختربات.
– – املباين واملرافق ( املساحة الوظيفية ،وقاعات التدريس ،واملركز الصحي ،واملالعب الرياضية،
واملرافق العامة والخاصة.)... ،
– – املختربات.
– – األجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية.
– – املكتبة.
– – القبول والتسجيل.
– – السجالت وامللفات.
 .2تتوىل عامدة الجودة واالعتامد مسؤولية التحقق من استكامل الجامعة ملعايري االعتامد الخاص
للتخصصات ،وهي :
– – أهداف الربنامج  /مخرجات التعلم للخطة الدراسية.
– – الخطة الدراسية ومجاالتها املعرفية.
– – أعضاء الهيئة التدريسية والكوادر املساعدة.
– – الكتب والدوريات واملعاجم واملوسوعات.
– – املختربات واملشاغل واملرافق الخاصة.
– –التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية.
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– –املتطلبات العامة /اإلدارة.
– –الطلبة ( تحديد أساليب التقييم ،وتنوع أساليب التقييم) .
.3التأكد من استيفاء الطلبات املرفوعة لهيئة االعتامد لرشوط و معايري االعتامد (اعتامد خاص أو
رفع طاقة استيعابية أو متابعة .
 .4التأكد من استيفاء طلبات استحداث التخصصات املطلوبة لرشوط طلب االستحداث قبل رفعها
ملجلس التعليم العايل .
 .5إجراء الدراسات املتعلقة مبربرات استحداث التخصصات ،أو رفع الطاقة االستيعابية.
ثانيا :املسؤوليات املتعلقة بالجودة :
– – نرش ثقافة الجودة يف الجامعة وتقديم الوثائق واملراجع والتوجيهات املتعلقة بضامن الجودة
للكليات واألقسام األكادميية واإلدارية.
– –التواصل مع هيئات ضامن الجودة ( هيئة اعتامد مؤسسات التعليم العايل ،وصندوق الحسني
لإلبداع ،والوكاالت املتخصصة األخرى املحلية والدولية للحصول عىل معايري ضامن الجودة
وتطبيقها ) ومتابعة التقدم الذي يتم إحرازه يف عمليات ضامن الجودة يف الجامعة ،واملشاركة
يف اقرتاح الطرق والوسائل الكفيلة بتطوير وتعزيز الجودة داخل الجامعة.
– –مساعدة مختلف أقسام الجامعة يف عملية التقييم الذايت ـ والتدقيق الخارجي .
– –اإلرشاف عىل إعداد الخطة اإلسرتاتيجية للجامعة ،وللكليات والدوائر واألقسام.
– –متابعة تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية للجامعة ،وتقديم تقارير دورية لسري العمل يف الخطة
اإلسرتاتيجية.و تطوير الخطة اإلسرتاتيجية بناء عىل التغذية الراجعة والعوامل املؤثرة يف سري
العمل بها.و إدارة وتنفيذ عمليات التدقيق الداخيل وتقديم التقارير الالزمة بهذا الشأن.
– –تنظيم عقد اجتامعات لجنة الجودة ،وصياغة محارض االجتامعات والتقارير والفرارات الخاصة بها.
– –ملشاركة يف تدريب املوظفني ،وتنمية املوارد البرشية ،والتعلم االلكرتوين وضامن الجودة من
خالل املحارضات والتدريب وورش العمل.
– –املشاركة يف تطوير الربامج األكادميية وآليات العمل يف الجامعة والنامذج األكادميية واإلدارية.
– –إرشاك املشغلني واألطراف ذات العالقة يف عمليات التخطيط االسرتاتيجي و الجودة.
– –املشاركة يف تطوير املوقع االلكرتوين للجامعة وترويجه.
– –اإلرشاف عىل مكاتب الجودة يف الكليات.
– –إدارة و تحديث صفحة عامدة الجودة واالعتامد عىل املوقع االلكرتوين الخاص بالجامعة.
ثالثا :مسؤوليات مكاتب الجودة يف الكليات
 -1تكريس مفهوم الجودة ونرش ثقافتها عىل مستوى الكلية.
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 -2اإلرشاف عىل تطبيق برنامج الجودة يف الكلية.
 -3اإلرشاف عىل تقويم األداء يف الكلية.
 -4اإلرشاف عىل إعداد و تنفيذ الخطط التطويرية و اإلسرتاتيجية للكلية.
 -5اإلرشاف عىل تنفيذ الربامج االلكرتونية ( موقع الكلية عىل اإلنرتنت ،والتعليم االلكرتوين)... ،
 -6التعرف عىل أي صعوبات أو مشكالت تواجه برامج التطوير والجودة و اقرتاح الحلول لها.
 -7تحديد االحتياجات التدريبية املتخصصة ألعضاء هيئة التدريس يف األقسام األكادميية والتنسيق
مع عامدة الجودة يف تنفيذها.
 -8ما يحال إليه من مواضيع ذات اختصاص باالعتامد والجودة.
 -9توثيق جهود ونتائج التطوير املستمر.
.10جمع البيانات واملعلومات بشكل مستمر عن أنشطة الجودة يف الكلية.
 .11إعداد تقرير فصيل عن تطبيق معايري االعتامد والجودة يف الكلية.

املـراكــز و املـرافـــق التعليـميــــة

تضم الجامعة املراكز واملرافق اآلتية:
 مركز االستشارات والتعليم املستمر. مركز منح شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ( )ICDLواملعتمد من منظمة اليونسكو. محطة األرصاد الجوية. مركز اللغات. مركز الحاسوب. املنحل التعليمي. البيوت البالستيكية والزجاجية  -حظائر الحيوانات. الصالة الرياضية واملالعب.قاعة البريوين لالنرتنت. املشاتل الزراعية.املختبـــرات:
تشتمل الجامعة عىل أكرث من ثالثني مختربا ً للعلوم والزراعة والفيزياء والكيمياء واألحياء
والتمريض مزودة بأحدث األجهزة واملعدات ومنسجمة مع معايري االعتامد الخاص.
و يوجد ما يقارب ( )20مختربا ً للحاسوب وقاعة لإلنرتنت ومخترب لغات مزودة بأحدث األجهزة
الستخدام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.
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تعليمات اجلمعيات الطالبية يف جامعة جر�ش اخلا�صة

املادة( :)1تسمى هذه التعليامت "تعليامت الجمعيات الطالبية يف جامعة جرش الخاصة لسنة
)1(2
1993م".
املادة( :)2تؤسس يف جامعة جرش الخاصة جمعيات طالبية بإرشاف عامدة شؤون الطلبة.
املادة( :)3يكون للكلامت اآلتية حيثام وردت يف هذه التعليامت املعاين املخصصة لها أدناه ما مل
تدل القرينة عىل خالف ذلك:
الجمعيـات :الجمعيات الطالبية
العمــــادة :عامدة شؤون الطلبة
العميـــــد :عميد شؤون الطلبة
املادة( :)4للعميد مبوافقة رئيس الجامعة تشكيل جمعيات طالبية لذوي النشاطات والهوايات
الرياضية واألدبية واملوسيقية واملرسحية والشطرنج وهواة الراديو ،والخدمات العامة
التطوعية وغريها ،وذلك لدعم هوايات الطلبة ونشاطاتهم داخل الحرم الجامعي
وخارجه.
املادة( :)5تهدف الجمعيات الطالبية إىل تحقيق الغايات اآلتية:
أ .تنمية املواهب والهوايات وتشجيعها.
ب .توثيق العالقات الثقافية والفكرية واالجتامعية والرياضية والفنية وتطويرها ودعمها
بني طلبة الجمعية ،وبينهم وبني العاملني يف العامدة.
ج .تشجيع امليول التطوعية والخدمة العامة والعمل الجامعي بني طلبة الجامعة.
د .إفساح الفرص لطلبة الجامعة للمشاركة يف النشاطات التي تتناسب مع ميولهم
وقدراتهم واستعداداتهم.
املادة( :)6ال يجوز للجمعيات الطالبية االشتغال باألمور السياسية والطائفية أو الحزبية.
املادة( :)7تعمل الجمعيات عىل تحقيق أهدافها من خالل الهيئتني اآلتيتني:
أ .الهيئة العامة.
ب .الهيئة اإلدارية.
املادة( :)8أ .تتكون الهيئة العامة من األعضاء املشرتكني يف الكلية عىل أال يقل عددهم عن عرشة.
ب .متارس الهيئة العامة االختصاصات اآلتية:
-1انتخاب الهيئة اإلدارية من بني أعضائها.
-2مناقشة التقرير السنوي املايل واإلداري الذي تقدمه الهيئة اإلدارية وإقراره.
( )1أقر مجلس األمناء هذه التعليامت مبوجب قراره رقم 2005/1/7م يف جلسته رقم ( )1تاريخ 2005/1/31م.
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-3إقرار خطة العمل السنوية.
-4سحب الثقة من الهيئة اإلدارية عىل أال يتم ذلك إال بأغلبية ثلثي األعضاء.
-5املشاركة الفعالة يف نشاطات الجمعية من خالل اللجان املختصة.
املادة( :)9تتكون الهيئة اإلدارية لكل جمعية من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بطريقة
االقرتاع الرسي يف النصف األول من شهر ترشين الثاين من كل عام جامعي وفق
ترتيبات تعدها العامدة .ويشرتط لقانونية هذه االنتخابات أن ميارس عملية االقرتاع
( )%51عىل األقل من مجموع األعضاء العاملني ،وإذا مل يكتمل النصاب القانوين تؤجل
االنتخابات ملدة أسبوع واحد تصبح بعدها قانونية مهام بلغ النصاب.
املادة( :)10يشرتط يف الطالب الذي يرشح نفسه لعضوية الهيئة اإلدارية ألي جمعية ما يأيت:
أ .أن يبقى عىل تخرجه من الجامعة فصالن دراسيان عىل األقل.
ب .أن يكون قد أمىض يف الجامعة فصلني دراسيني عىل األقل.
ج .أال يكون قد صدرت بحقه أية عقوبة تأديبية من درجة إنذار أول فام فوق.
املادة( :)11أ .تنتخب الهيئة اإلدارية من بني أعضائها يف أول اجتامع تعقده رئيساً لها ونائباً للرئيس
وأميناً للرس ،وذلك بطريقة االقرتاع الرسي وتوزع االختصاصات اإلدارية األخرى عىل
أعضائها بطريقة االقرتاع.
ب .يعني العميد لكل جمعية مستشارا ً من أعضاء الهيئة التدريسية أو من العاملني يف
الجامعة يتوىل اإلرشاف عىل أعامل الهيئة اإلدارية للجمعية وتوجيهها .دون أن ميارس
حق التصويت.
املادة( :)12تتوىل الهيئة اإلدارية لكل جمعية شؤونها اإلدارية واملالية والتنظيمية ويدخل ضمن
اختصاصاتها ترصيف األمور اآلتية:
أ .اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف الجمعية.
ب .تقديم خطة سنوية إىل الهيئة العامة تتضمن النشاطات التي تنوي القيام بها
واملستلزمات املالية لتنفيذها.
ج .تقديم التقرير املايل واإلداري السنوي إىل الهيئة العامة.
د .تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
هـ .قبول استقالة األعضاء.
و .اإلرشاف عىل اجتامعات الهيئة العامة.
ز .تحقيق الوسائل املناسبة لتحقيق أهداف الجمعية .
ح.التنسيب إىل العميد بقيمة االشرتاك يف عضوية الجمعية وكيفية دفع هذا االشرتاك.
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املادة( :)13يتوىل أعضاء الهيئة اإلدارية القيام باملهام التي تخول إليهم كل حسب اختصاصه ،كام
يتوىل رئيس الجمعية متثيل جمعيته أمام املراجع الجامعية املختصة.
املادة( :)14عضوية الجمعية الطالبية:
أ .العضو الكامل :هو الطالب املسجل يف جامعة جرش لنيل درجة علمية ومتت املوافقة
عىل انضاممه للجمعية عىل أن يلتزم مبامرسة النشاط الخاص بتلك الجمعية.
ب .العضو املشارك :هو الخريج الذي كان عضوا ً كامالً يف الجمعية عندما كان طالباً يف
الجامعة ،ويرغب يف استمرار مامرسة النشاطات يف الجمعيات متمتعاً بجميع حقوق
العضو الكامل وملتزماً بجميع التزاماته.
املادة(:)15تزول العضوية يف إحدى الحالتني اآلتيتني:
أ .االستقالة الخطية.
ب .فقدان أحد رشوط العضوية.
املادة(:)16مدة عضوية الهيئة اإلدارية وما يتفرع عنها من لجان سنة واحدة تجري بعدها
انتخابات جديدة.
املادة( :)17تعترب اجتامعات الهيئة اإلدارية قانونية إذا حرضها ما يزيد عىل نصف عدد األعضاء،
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحارضين ويف حالة تساوي األصوات يرجح الجانب
الذي صوت له رئيس الهيئة.
املادة( :)18تسقط العضوية من الهيئة اإلدارية إذا تخلف العضو عن حضور جلسات الهيئة ثالث
مرات متتالية أو ست مرات متقطعة دون عذر تقبله الهيئة.
املادة( :)19إذا خال منصب عضو من أعضاء الهيئة ألي سبب كان يحل محله الطالب الذي يليه
يف ترتيب عدد األصوات يف آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة ،ويف حالة تعذر ذلك
تقوم الهيئة اإلدارية باختيار عضو للمنصب الشاغر ممن تنطبق عليهم رشوط
عضوية الهيئة اإلدارية.
املادة( :)20تبلغ الهيئة العامة قراراتها وقرارات الهيئة اإلدارية للعميد.
املادة( :)21تجتمع الهيئة العامة مرة كل عام ويجوز دعوتها الجتامعات غري عادية بقرار من الهيئة
اإلدارية أو بناء عىل طلب ما يزيد عىل نصف عدد أعضاء الهيئة العامة.
املادة( :)22يكون اجتامع الهيئة العامة قانونياً إذا حرض ما يزيد عىل نصف عدد األعضاء ،وإذا مل
يكتمل النصاب يؤجل االجتامع ملدة أسبوع واحد ويُ َعد بعد ذلك قانونياً مهام بلغ
عدد الحضور.
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املادة( :)23يجب أن تكون قرارات الهيئة العامة اإلدارية منسجمة مع سياسة الجامعة وأهدافها
ومصلحتها ومع ما ورد يف املادتني ( )6 ،5من هذه التعليامت.
املادة( :)24تبدأ السنة املالية للجمعيات ببدء العام الجامعي وتنتهي بنهايته.
املادة( :)25تودع أموال الجمعيات باسمها يف بنك الحرم الجامعي أو يف أي بنك يف مدينة جرش
وتسحب بتوقيع رئيس الهيئة اإلدارية وأمني الصندوق أو أمني الرس.
املادة( :)26يجري رصف أموال الجمعية بقرار من الهيئة اإلدارية يف اجتامع قانوين ومبوافقة العميد.
املادة( :)27تسهم العامدة يف تغطية نفقات الجمعيات وفق ما تنص عليه التعليامت الخاصة بذلك
ويجوز للعميد زيادة إسهام العامدة يف نفقات الجمعيات إذا استدعى األمر ذلك.
املادة( :)28تتكون إيرادات الجمعيات من:
أ .اشرتاكات األعضاء .
ب.إسهام العامدة يف دعم نشاطات الجمعية.
ج .ريع النشاطات التي تقوم بها.
د .أية إيرادات أخرى يوافق عليها العميد.
املادة( :)29يتم تدقيق الفواتري واملشرتيات واألمور املالية الخاصة بالجمعيات من قبل محاسب
تنتدبه الدائرة املالية يف الجامعة لهذا الغرض.

�أحكـــام عامـــة

املادة( :)30للعميد أن يشكل لجاناً طالبية يف الجامعة ترفد أعامل الجمعيات وترسي عليها تعليامتها.
املادة( :)31يف املرحلة التأسيسية التي تسبق تشكيل الهيئة اإلدارية ألي جمعية وفقاً ألحكام املادة
( )9من هذه التعليامت يتوىل العميد صالحيات الهيئة اإلدارية مبا فيها النظر يف
الطلبات املقدمة لالنضامم للجمعية واتخاذ القرار املناسب بشأنها.
املادة( :)32للعميد أن يفوض صالحياته املبينة يف هذه التعليامت كلها أو بعضها إىل أحد نوابه أو
مساعديه أو أحد املديرين العاملني يف العامدة.
املادة( :)33ال تحل الجمعية إال بقرار من رئيس الجامعة بناء عىل تنسيب من العميد ،ويف هذه
الحالة تؤول أموال الجمعية وموجوداتها إىل العامدة.
املادة( :)34لرئيس الجامعة البت يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.
املادة( :)35لرئيس الجامعة أن يصدر القرارات التنفيذية واإلجرائية التي يراها رضورية لتنفيذ
أحكام هذه التعليامت.
املادة( :)36رئيس الجامعة والعميد مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليامت.
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تعليمات ولوائح االقرتاع والفرز والدعاية االنتخابية للجمعيات الطالبية يف جامعة جر�ش
تعليامت اإلعالن:
1-1تبدأ الدعاية االنتخابية لألشخاص املرشحني بعد إعالن أسامئهم رسمياً من قبل عامدة
شؤون الطلبة.
2-2ال يحق ألي مرشح أن يوزع أية دعاية مكتوبة إال بعد عرضها عىل عميد شؤون الطلبة.
3-3ال يسمح أن تعلق اإلعالنات االنتخابية عىل اللوحات الرسمية يف الجامعة.
4-4يراعي بتعليق اإلعالنات االنتخابية وتوزيعها أال ترتك أثرا ً عىل جدران الجامعة ومرافقها
وأال ترتك أوساخا وقاممة يف ساحات الجامعة ويلتزم أصحابها بإزالة آثارها بعد االنتهاء
من االنتخابات.
5-5متنع الدعايات االنتخابية يف قاعات املحارضات واملكتبة ومكاتب الجامعة اإلدارية.
6-6مينع توزيع الدعاية االنتخابية داخل قاعات االقرتاع.
7-7يجب عىل الدعاية االنتخابية أال تحتوي عىل ما ميس باألشخاص أو املؤسسات وما يخرج
عىل األخالق.
تعليامت املندوبني :
1-1يحق لكل شخص قدم طلب ترشيح بعمل الدعاية االنتخابية بعد السامح بذلك رسمياً.
2-2ميكن للمرشح أن يسحب طلب ترشيحه قبل يومني دراسيني من موعد إجراء االنتخابات.
3-3يحق للمرشح توكيل مندوب واحد عنه يف قاعة االقرتاع ومندوب واحد يف قاعة الفرز
عىل رشط أن يلتزم بتعليامت النظام داخل القاعة ،عىل أن يزود املرشح عامدة شؤون
الطلبة بأسامئهام قبل موعد إجراء االنتخابات بيومني دراسيني عىل األقل.
4-4ال يحق للمندوب التدخل بعملية إجراء االنتخابات وإذا ما الحظ أي خروج عىل النظام
فعليه التقدم بطلب خطي لرئيس لجنة االقرتاع بعد االنتهاء من عمليتي االقرتاع والفرز.
5-5ال يسمح للمندوبني الخروج من القاعات إال بعد االستئذان من رؤساء اللجان.
6-6ال يسمح للمندوبني إجراء الدعاية االنتخابية ملرشحيهم داخل قاعات االقرتاع.
7-7يحق لرئيس لجنة االقرتاع إخراج أي مندوب ألي مرشح ال يلتزم بتعليامت النظام.
تعليامت االقرتاع :تتم عملية االقرتاع كام ييل:
1-1يفتح صندوق االقرتاع أمام املندوبني قبل البدء باالنتخاب ويتأكد الجميع أنه فارغ.
2-2يغلق الصندوق أمام الجميع بواسطة قفل له ثالثة مفاتيح توزع بني جميع أعضاء اللجنة.
3-3توقع كل ورقه وتختم قبل إعطائها للمنتخب من قبل مسؤول االنتخاب لكل كلية.
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4-4توضع إشارة ( ) Хمقابل اسم الشخص الذي ينتخب من أجل التأكيد بأنه قد أتم
عملية االنتخاب.
5-5تتأكد اللجنة قبل إنهاء عملية االنتخاب بنصف ساعة من النصاب فإذا اكتمل فإنه
يجري عملية الفرز ،أما إذا مل يكتمل فيتم نقل الصناديق إىل غرفة العميد ويغلق عليها
وال يسمح ألي شخص العبث أو االقرتاب منها.
6-6إذا اكتمل النصاب تتم عملية الفرز.
7-7يسمح لكل شخص بانتخاب عدد من املرشحني مساوياً لعدد املقاعد يف كليته.
8-8يجب إحضار إثبات شخصية يحتوي عىل صورة وال تتم عملية االنتخاب إال باإلثبات
الالزم.
تعليامت الفرز:
1-1تتم عملية الفرز بعد اكتامل عملية االنتخاب بحضور املرشحني ومندوبيهم.
2-2رئيس لجنة الفرز وأعضاء اللجنة هم املخولون بقراءة أوراق االقرتاع واستبعاد أية ورقه
بها إشكال.
3-3ما يزيد عىل األسامء املسموح ترشيحها يف ورقة االقرتاع تشطب وال يتم احتسابها.
4-4تجهز أسامء املرشحني عىل لوح ويتم إعطاء املرشحني خط مائل (  ) /مقابل كل صوت
يحصل عليه وبعد الصوت الرابع توضع إشارة بشكل أفقي ليصبح املجموع خمسة
أصوات ( .) ////
5-5بعد االنتهاء من عملية الفرز تكتب النتائج كاملة بجانب أصحابها.
6-6يكتب تقرير من قبل لجنة الفرز العتامد نتائج الفرز توقع من قبل عميد شؤون الطلبة.
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تعليمات املجل�س الأعلى للجمعيات الطالبية يف جامعة جر�ش

املادة( :)1تسمى هذه التعليامت "تعليامت املجلس األعىل للجمعيات الطالبية".
املادة( :)2يكون للكلامت يف هذه التعليامت املعاين املحددة التالية إزاءها إال إذا دلت القرينة
عىل خالف ذلك.
اململكــــــــــــــــــة :اململكة األردنية الهاشمية.
الجامعـــــــــــــــــة :جامعة جرش الخاصة.
الرئيــــــــــــــــــس :رئيس جامعة جرش.
العميـــــــــــــــــــد :عميد شؤون الطلبة يف جامعة جرش الخاصة.
الهيئة العموميــــــــة :أعضاء الهيئات اإلدارية للجمعيات الطالبية.
الهيئة اإلدارية للمجلس :هي الهيئة املنتخبة من قبل الهيئات اإلدارية للجمعيات
الطالبية يف الجامعة.
املجلــــــــــــــــــس :هو املجلس األعىل للجمعيات الطالبية يف جامعة جرش.
العضــــــــــــــــــــو :هو عضو املجلس األعىل.
األغلبيـــــــــــــــــة :أكرث من خمسني باملائة.
املادة( :)3املجلس األعىل هو تنظيم لطالب الجامعة له شخصية اعتبارية مقره حرم الجامعة.
املادة ( :)4أهداف املجلس األعىل:
أ .املشاركة يف بناء الشخصية الطالبية املتكاملة الواعية ضمن إطار عقيدة األمة وثقافتها
العربية واإلسالمية.
ب .متثيل الطلبة لدى إدارة الجامعة وتبني قضاياهم لتحقيق مصالحهم وفق أنظمة
الجامعة وتعليامتها.
جـ .املشاركة يف النشاطات الثقافية والعلمية واالجتامعية واإلسهام يف النهوض بالعملية
الرتبوية من خالل الجمعيات الطالبية.
د .العمل عىل وحدة الصف ونبذ النعرات الجهوية والطائفية واإلقليمية والعنرصية.
هـ .تنمية روح الحوار واحرتام الرأي اآلخر وتعزيز روح التعاون ومفهوم العمل الجامعي.
و .تقديم خدمات للمجتمع املحيل بالتعاون مع املؤسسات الرسمية والشعبية عند
ظهور حاجة لذلك حسب توجيهات الجامعة.
ز .التنسيق مع الهيئات الطالبية املنتخبة يف الجامعات األردنية األخرى يف إقامة
النشاطات العلمية والثقافية والرياضية.
)1(3

( )1اقر مجلس األمناء هذه التعليامت مبوجب قرار رقم  2005/1/7يف جلسة رقم( )1بتاريخ 2005/1/31م
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ح .توثيق الصالت مع املنظامت الطالبية العربية واإلسالمية والعاملية.
املادة( :)5متنح عضوية الرشف يف املجلس ملن قدم خدمات جىل لها بقرار من الرئيس بناء عىل
تنسيب من املجلس.
املادة(	:)6رشوط العضوية للمجلس:
هي نفس رشوط الرتشيح لعضوية الهيئة اإلدارية للجمعيات الطالبية.
املادة( :)7حاالت فقدان العضوية:
أ .مخالفة تعليامت املجلس.
ب .الوفاة.
ج .ترك الجامعة أو االنسحاب منها.
د .االستقالة الخطية.
هـ .غياب العضو ثالث مرات متتالية عن حضور الجلسات أو خمس جلسات متفرقة
دون عذر يقبله املجلس.
و .صدور عقوبة بحقه من الجهات املختصة يف الجامعة خالل الدورة.
املادة( :)8يحق للمجلس إيقاع إحدى العقوبات التالية بحق عضو املجلس يف حالة ثبوت مخالفته
لهذه التعليامت أو ارتكاب ما ييسء إىل سمعة املجلس أو إلحاق الرضر به:
أ.التنبيه .ب .اإلنذار .ج .تجميد العضوية.
عىل أن يبلغ العضو بذلك خطياً مع بيان األسباب املوجبة له خالل مدة ال تزيد عىل
أسبوعني عىل صدور القرار.
املادة( :)9يحق للعضو الذي اتخذت بحقه أي عقوبة التظلم خطياً عن طريق أمني الرس إىل العميد
خالل مدة ال تزيد عىل أسبوع من تاريخ إبالغه قرار العقوبة ويبت املجلس يف
التظلم خالل مدة ال تزيد عىل شهر ويُ َعد قراره خاضعاً ملوافقة العميد.
املادة( :)10للمجلس أن ينظر يف إعادة العضو الذي انتهت عضويته يف املجلس إذا زالت أسباب
انتهاء العضوية وذلك بقرار من املجلس.
املادة( :)11يحق لعضو الهيئة العمومية اإلدالء بصوته ملرة واحدة يف االنتخابات الواحدة وال يجوز
التوكيل يف االنتخاب.
املادة( :)12أ .يتم اختيار عضو واحد عن كل كلية.
ب .يف حالة عدم وجود أي مرشح فإنه يتم اختيار هيئة إدارية بالتزكية من قبل عميد الكلية.
ج .يتألف املجلس عىل النحو التايل:
 -1رئيس املجلس  -2 ،نائب الرئيس  -3 ،أمني الرس  -4 ،أمني الصندوق -5 ،األعضاء
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املادة(:)13يتم انتخاب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية من قبل أعضائها ليمثلهم يف املجلس األعىل
للجمعيات الطالبية.
املادة( :)14تقوم لجنة فرعية من قبل العميد بإجراء عملية االنتخاب ملناصب املجلس بعد ختم
أوراق االقرتاع بالخاتم املعتمد ،وتحرير محرضي االقرتاع والفرز يوقعهام سائر أعضاء
اللجنة واملرشحون ،ثم يرفعان إىل العميد بعد االنتهاء من عمليتي االقرتاع والفرز.
املادة( :)15يف حالة تساوي األصوات للمرشحني ملنصب الرئيس تجري القرعة بينهام.
املادة( :)16إذا حصل زيادة أو نقصان يف عدد أوراق االقرتاع داخل الصندوق عن أعداد املقرتعني
يحال األمر للعميد ويُ َعد قراره قطعياً.
املادة( :)17أ .يف حال حدوث ما يعرقل سري عملية االقرتاع يتم حل ذلك اإلشكال بقرار من اللجنة
الفرعية مبصادقة عميد شؤون الطلبة.
ب .تُ َعد أوراق االقرتاع باطله إذا كانت غري مختومة بخاتم اللجنة الفرعية.
املادة( :)18يحق ألي مرشح تقديم الطعن يف نتائج االنتخابات ألمني رس املجلس يف مدة ال تتجاوز
أسبوعاً واحدا ً من تاريخ االنتخابات ،ويقوم املجلس بالتحقيق الكامل يف الطعن
والبت فيه ،ويرفع تقرير مفصل للعميد الذي يتخذ القرار القاطع.
املادة( :)19صالحيات املجلس:
يتوىل املجلس الصالحيات اآلتية:
أ .رسم السياسة العامة للمجلس واتخاذ القرارات والتوصيات ضمن أهداف الجامعة
وأنظمتها وتعليامتها.
ب .التنسيب إىل الرئيس بإجراء التعديالت عىل التعليامت الداخلية للمجلس.
ج .مناقشة خطط عمل املجلس وإقرارها.
د .مناقشة موازنة املجلس وإقرارها.
هـ .مراقبة أعامل الهيئة اإلدارية للجمعيات الطالبية.
و .إنهاء عضوية عضو الهيئة اإلدارية للجمعيات الطالبية إذا ارتكب عمالً محظورا ً أو مخالفة
مخلة بالرشف والسمعة وأدين بأي منهام من القضاء أو من الجهات املختصة يف الجامعة.
املادة( :)20اجتامعات املجلس :
أ.تدعو الهيئة اإلدارية للجمعيات الطالبية املجلس لالنعقاد خالل خمسة أيام دراسية
عىل األكرث من انتخابه.
ب.يعقد املجلس اجتامعاً عادياً ثالث مرات عىل األقل يف كل فصل ملناقشة املوضوعات
املدرجة عىل جدول أعامله.
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ج .يجوز دعوة املجلس إىل اجتامع استثنايئ يف الحالة التالية:
* بطلب من أي هيئة إدارية ألي جمعية طالبية.
د .يعلن عن موعد اجتامعه ومكانه قبل ثالثة أيام عىل األقل من انعقاده ،ويتم الحصول
عىل نسخ جدول األعامل من أمني رس املجلس.
هـ .يف حالة غياب رئيس املجلس تعقد الجلسات برئاسة نائبة ويف حال تغيب األخري
يرأس االجتامع أكرب الحارضين سناً.
و .يُ َعد اجتامع املجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه ،ويف حال عدم اكتامل النصاب
يحدد رئيس الجلسة موعد االجتامع القادم ومكانه خالل مدة ال تتجاوز أسبوعاً ،ويُ َعد
االجتامع عندئذ قانونياً إذا حرض ثلث األعضاء عىل األقل وإال ُع َّد ملغياً.
ز .إذا زالت عضوية أحد أعضاء املجلس يحل مكانه من يليه يف ترتيب األصوات من
كليته إىل ثالث منتخب وإذا تعذر ذلك يبقى املقعد شاغرا ً.
ح .إذا قل عدد األعضاء عن النصف يُ َعد املجلس مستقيالً ويدعى إىل تشكيل مجلس
آخر بالطريقة املناسبة التي يراها العميد.
ط .تكون مدة عضوية املجلس عاماً واحدا ً.
ي .يتخذ املجلس قراراته كاآليت:
-1بأغلبية ثلثي األعضاء الحارضين يف حاالت:
أ .التنسيب إىل رئيس الجامعة بتعديل تعليامت املجلس.
ب .حجب الثقة عن الهيئة اإلدارية للجمعية الطالبية أو أحد أعضائها.
ج .البت يف الطعون يف عضوية املجلس.
املادة( :)21أ .يبلغ املجلس قراراته إىل العميد وال تُ َعد نافذة املفعول إال إذا وافق عليها .
ب .يبت مجلس الجامعة يف أي إشكال ينشأ عن تنفيذ هذه القرارات.
املادة( :)22تتخذ قرارات املجلس مبوافقة أغلبية الحارضين يف اجتامع قانوين ،ويف حالة تساوي
األصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
املادة( :)23تكون مهام أعضاء املجلس وصالحيتهم كاآليت:
-1الرئيس:
أ .رئاسة اجتامعات املجلس.
ب .التوقيع عىل القرارات.
ج .التوقيع عىل أمر الرصف يف جميع النفقات بعد موافقة العميد.
د .متثيل املجلس أمام الجهات املسؤولية والرسمية والطالبية والشعبية.
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هـ .الدعوة لالجتامعات العادية.
-2نائب الرئيس:
أ .القيام مبهام الرئيس أثناء غيابه أو توكيل الرئيس له.
ب .القيام باملهام التي يسندها إليه الرئيس.
-3أمني الرس:
أ .توجيه الدعوة لالجتامعات وتحضري جداول أعاملها والتوقيع عىل محارض اجتامعاتها.
ب .تدوين وقائع جلسات املجلس.
ج .متابعة تنفيذ قرارات املجلس.
د .تسلم املراسالت التي ترد باسم املجلس وحفظ وثائقه وأوراقه الخاصة.
-4أمني الصندوق:
أ.رصف النفقات مبوجب أوامر الرصف.
ب.تقديم حساب شهري للمجلس.
ج .االحتفاظ بالدفاتر واملستندات املالية يف مقر املجلس.
د .إعداد التقارير املالية املقدمة.
املادة(:)24يتم قبض املبالغ والتربعات والهبات واإليرادات املختلفة للمجلس وفق ترتيبات مالية
يتم االتفاق عليها بني العميد واملدير يف الجامعة والرئيس بحيث ال تتعارض مع
األنظمة والتعليامت املالية النافذة يف الجامعة.
املادة (:)25أ .تتكون موارد املجلس من:
-1اشرتاكات األعضاء .
-2منحة مالية سنوية تقدمها الجامعة.
-3الهبات والتربعات واملنح التي يقرها املجلس ويوافق عليها مجلس الجامعة.
-4ريع املهرجانات واالحتفاالت ونشاطات املجلس.
-5أي موارد أخرى يقرها املجلس ويوافق عليها مجلس الجامعة.
ب .ينسب املجلس إىل العميد مقدار االشرتاك السنوي وكيفية تحصيله.
املادة(:)26يتم رصف األموال من موازنة املجلس بقرار من املجلس وتوقيع العميد ورئيس املجلس
وأمني الصندوق فيه.
املادة(:)27للمجلس أن يقرر رصف سلفة نفقات مقدارها ( )20عرشون دينارا ً يحتفظ بها أمني
الصندوق لغايات تغطية املصاريف النرثية والطارئة وتسدد حسب األصول املالية.
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املادة(:)28يعد املجلس املوازنة الخاصة به ويقدمها للعميد خالل شهر من انتخابه وال يجوز
الرصف منها قبل إقرارها من العميد.
املادة(:)29يدور الفائض املايل من املوازنة يف نهاية كل عام مايل إىل موازنة العام الذي يليه عىل أن
تسدد جميع املستحقات املالية عىل املجلس قبل انتهاء السنة الدراسية.
املادة(:)30يتوىل الجهاز املايل واإلداري يف الجامعة تدقيق جميع املستندات املالية الخاصة باملجلس
والتحقق من قانونيتها.
املادة(:)31يجوز للمجلس حل نفسه مبوافقة ثلثي أعضائه عىل األقل.
املادة(:)32ملجلس الجامعة بناء عىل تنسيب العميد حل املجلس استنادا إىل ظروف استثنائية
يقدرها العميد ومجلس الجامعة.
املادة( :)33ملجلس الجامعة البت يف الحاالت التي مل تنص عليها هذه التعليامت.
يقرر عميد شؤون الطلبة اللوائح الخاصة مبوعد االنتخاب ورشوط االقرتاع والفرز
والدعاية االنتخابية للجمعيات الطالبية.
املادة( :)34رئيس الجامعة والعميد مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليامت .
تعليمات عامة
عدد املقاعد املحدد لكل كلية للهيئة اإلدارية للجمعيات الطالبية واملجلس األعىل:الكلية

الرشيعة
اآلداب
االقتصاد والعلوم اإلدارية
الحقوق
الزراعة والعلوم
الهندسة
العلوم الرتبوية

عدد املقاعد

خمسة مقاعد
خمسة مقاعد
خمسة مقاعد
خمسة مقاعد
خمسة مقاعد
خمسة مقاعد
خمسة مقاعد

املجلس األعىل

عضو مجلس أعىل
عضو مجلس أعىل
عضو مجلس أعىل
عضو مجلس أعىل
عضو مجلس أعىل
عضو مجلس أعىل
عضو مجلس أعىل

 تجري انتخابات داخلية الختيار املناصب اإلدارية بعد أسبوع من انتهاء انتخابات الجمعيات الطالبية. تنتخب الهيئة اإلدارية من بني أعضائها يف أول اجتامع تعقده رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للرسوأميناً للصندوق وعضو مجلس أعىل بطريقة االقرتاع الرسي.
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تعليمات الت�أمني ال�صحي لطالب جامعة جر�ش اخلا�صة

تسمى هذه التعليامت "تعليامت التأمني الصحي لطالب يف جامعة جرش
املادة(:)1
)1( 4
الخاصة" ويعمل بها اعتبارا ً من إقرار مجلس األمناء لها .
يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين املذكورة أمامها ما مل تدل القرينة عىل
املادة(:)2
خالف ذلك:
الجامعـــــــــــة :جامعة جرش الخاصة.
مجلس األمنـــاء :مجلس أمناء الجامعة.
مجلس العمـداء :مجلس عمداء الجامعة.
الرئيــــــــــــس :رئيس الجامعة.
القســـــــــــــم :قسم التأمني الصحي.
اللجنـــــــــــــة :لجنة التأمني الصحي املشكلة مبوجب هذه التعليامت.
الرشكـــــــــــــة :رشكة التأمني الصحي التي تتعاقد معها الجامعة لغايات
التأمني الصحي للطالب.
الطالــــــــــــب :كل طالب منتظم يف الجامعة.
العيــــــــــــادة :عيادة الجامعة.
الجهات الطبية املعتمدة :أ .عيادة الجامعة.
ب .االختصاصيون ،املختربات،مراكز األشعة ،املستشفيات،الصيدليات الذين تتعاقد معهم الجامعة أو الرشكة.
املعــــالجــــــــة:
الخدمات الطبية التي تقدم للطلبة وتشمل:
-1الفحوص الرسيرية ،واملخربية والشعاعية.
-2األدوية.
-3العمليات الجراحية لدى الجهات الطبية املعتمدة من الجامعة.
املادة(:)3تشكل لجنة التأمني الصحي عىل النحو اآليت:؛

–

الرئيس أو من ينيبه
املدير اإلداري
املدير املايل
عميد شؤون الطلبة
طبيب العيادة

/رئيساً
/عضواً
/عضواً
/عضواً
/عضواً وأميناً لرس اللجنة

–عضوا هيئة تدريس يختارهام الرئيس ملدة سنتني وبالتناوب بني الكليات.

( )1اقر مجلس األمناء هذه التعليامت مبوجب قرار رقم  9/2003يف جلسة رقم( )3بتاريخ 17/4/2003م
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املادة(:)4تتوىل اللجنة املهام التالية:
أ .العمل عىل تحقيق أهداف التأمني الصحي وتحسني الخدمات الطبية التي تقدمها
الجامعة للطلبة.
ب .العمل عىل استدراج عروض للتأمني الصحي ودراستها والتنسيب إىل الجهة ذات العالقة.
ج.وضع اإلجراءات اإلدارية لالشرتاك يف التأمني الصحي أو االنسحاب منه ،ووضع
السجالت والنامذج الالزمة لها.
د .النظر يف القضايا التي مل يرد فيها نص يف هذه التعليامت واإلشكاالت الناجمة عن تطبيقها.
هـ .تقديم تقرير إىل مجلس العمداء يف نهاية كل سنة عن سري عملية التأمني الصحي.
املادة( :)5يتوىل قسم التأمني الصحي تنظيم املطالبات الطبية وتدقيقها واعتامدها من قبل الرئيس
قبل إحالتها إىل الدائرة املالية.
ً
املادة( :)6رسم االشرتاك يف التأمني الصحي للطالب خمسون دينارا يف السنة يدفع نصفها عند التسجيل
يف الفصل األول والنصف اآلخر عند التسجيل يف الفصل الثاين من كل عام درايس.
املادة( :)7أ .يتحمل الطالب  %20من تكاليف عالجه عىل أن تكون اإلقامة يف املستشفى من الدرجة
الثالثة ،ويف حالة اختيار الطالب درجة أعىل يتحمل فرق التكاليف.
ب .الحد األقىص الذي تتحمله الجامعة سنوياً لكل طالب هو ألف دينار.
املادة( :)8أ .يخضع كل طالب حال التحاقه بالجامعة لفحص طبي شامل يف عيادة الجامعة.
ب .تقدم الجامعة الخدمة الطبية من خالل الجهات الطبية املعتمدة من الجامعة أو الرشكة.
ج .تكون البطاقة الجامعية الوثيقة الوحيدة املعتمدة ألغراض التأمني الصحي.
املادة( :)9تقدم الخدمات الطبية عىل النحو التايل:
أ  .تقديم العناية الطبية من خالل عيادة الجامعة.
ب  .يتم تحويل الطالب إىل الجهة الطبية املختصة املعتمدة التي تستلزمها حالة الطالب
املرضية من قبل طبيب العيادة.
ج  .يتم التحويل إىل املستشفيات املعتمدة بواسطة الطبيب املختص املعتمد إلجراء
املعالجة والعمليات الجراحية حسب الحاجة.
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د  .يتحمل الطالب النفقات األخرى غري العالجية كافة كالهاتف واملأكوالت واملرشوبات
واملرطبات اإلضافية وأية نفقات أخرى ال تتعلق بالعالج.
هـ  .ال تتحمل الجامعة نفقات املرافق باملستشفى.
و .يف الحاالت الطارئة التي يتعذر عىل الطالب مراجعة طبيب العيادة (بعد الدوام
الرسمي لعيادة الجامعة) ،يراجع الطالب طوارئ املستشفى املعتمد ،وعليه إرفاق تقرير
طبي يثبت ذلك وتقتنع به اللجنة وإال فإنه لن يعتمد وال تتحمل الجامعة نفقات العالج
املرتتبة عىل ذلك ،ولن تعتمد اإلجازة املرضية إن وجدت.
ز  .ال تتحمل الجامعة نفقات أية جهة طبية غري معتمدة إال إذا متت اإلحالة إليها من
قبل الطبيب املختص املعتمد لعدم توافر بعض اإلمكانات الطبية ،ويكون ذلك خاضعاً
ملوافقة اللجنة وال تتحمل الجامعة يف هذه الحالة أكرث من الحد األعىل املقرر مبوجب
هذه التعليامت.
ح  .ال تشمل هذه التعليامت املعالجة خارج اململكة األردنية الهاشمية إال إذا كان الطالب
يف مهمة رسمية خارج اململكة ،وال تشمل املعالجة داخل اململكة األردنية الهاشمية املواد
غري املسجلة لدى وزارة الصحة.
املادة( :)10تكون املعالجة شخصية وال يجوز إعطاء البطاقة الجامعية ألي شخص آخر ،وكل من
ييسء استعامل البطاقة يعرض نفسه للمسؤولية القانونية.
املادة( :)11يستثنى من املعالجة الحاالت التالية:
1.1النظارات الطبية والعدسات الطبية بـأنواعها والسامعات الطبية وفحص البرص.
2.2معالجة األسنان.
3.3األدوية املصنعة خارج اململكة األردنية الهاشمية إذا كان لها بديل محيل.
4.4أمراض الدم ومشتقاته ،األطعمة واألغذية وبدائلها ،التطعيم الوقايئ ،فحوص الحساسية (ما
عدا الفحوص الالزمة إلعطاء األدوية ومواد التلوين).
5.5عالجات وعمليات السمنة أو زيادة الوزن ،التشوهات التجميل ،العاهات ،قرص القامة ،عدم
اكتامل النمو ،املشعرانية ،الهرمونات ،الفيتامينات ،مستحرضات التجميل (كالصابون والشامبو
وغريها) ،مستحرضات عالج الشعر ،جلسات األشعة السينية وتحت الحمراء وفوق البنفسجية،
العالج الطبيعي ،العمليات التي تجري خارج اململكة األردنية الهاشمية كافة.
6.6غسيل الكىل ،الحاالت الرسطانية ،مرض االيدز ،مرض باركنسون ،مرض الزهامير ،األمراض
الجنسية ،تغيري الجنس ،األمراض الوراثية ،التشوهات الخلقية ،السكري "نوع ،"1البهاق
والصدفية.
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7.7الحمل والوالدة للمتزوجات من الطالبات واألمراض النسائية كافة.
8.8الفحص والعالج الوقايئ ،عالجات الكوليسرتول وشحوم الدم وفحوصها املخربية إال بطلب من
الطبيب املعتمد.
9.9الحاالت املرضية املزمنة السابقة لاللتحاق بالجامعة.
1010العالج النفيس.
1111الحاالت القضائية والحوادث.
1212محاوالت االنتحار واإليذاء الذايت.
1313املعالجة بعد وقف قيد الطالب يف الجامعة جزئياً أو كلياً حتى ولو كان قد بورش باملعالجة
قبل ذلك.
املادة( :)12يخصص يف ميزانية الجامعة مبلغ سنوي لتغطية نفقات التأمني الصحي للطالب مبوجب
هذه التعليامت.
املادة( :)13ملجلس األمناء بنا ًء عىل تنسيب الرئيس إجراء تغيري أي مادة من مواد هذه التعليامت
أو تعديلها أو إضافتها أو حذفها أو تفسريها.
املادة( :)14اللجنة مسؤولة عن تنفيذ هذه التعليامت.
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النظام الداخلي لت�أديب الطلبة يف جامعة جر�ش اخلا�صة
نظام رقم ( )10لسنة (2003م)
صادر مبقتىض املادة ( )27من قانون الجامعات األردنية الخاصة رقم ( )43لسنة 2001م
املادة(:)1يسمى هذا النظام "النظام الداخيل لتأديب الطلبة يف جامعة جــرش الخاصـة
لسنة"2003ويعمل به اعتبارا ً من تاريخ إقراره من مجلس التعليم العايل(.)5
املادة(:)2يكون للكلامت والعبارات اآلتية حيثام وردت يف هذا النظام املعاين املخصصة له أدناه ما
مل تدل القرينة عىل خالف ذلك:
الجامعـــــــــــة :جامعة جرش الخاصة
مجلس األمنـــاء :مجلس أمناء الجامعة
مجلس الجامعـة :مجلس جامعة جرش
مجلس العمـداء :مجلس عمداء الجامعة
الطلبــــــــــــة :طلبة جامعة جرش
مجلس التأديب :مجلس تأديب الطلبة
املادة(:)3ترسي أحكام هذا النظام عىل جميع طلبة الجامعة ،ويخضعون لألحكام واإلجراءات
التأديبية املنصوص عليها فيه أو يف أية تعليامت تصدر مبوجبه.
املادة(:)4تعد األعامل والترصفات التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها
للعقوبات التأديبية املنصوص عليها يف هذا النظام أو يف التعليامت الصادرة مبوجبه:
أ .االمتناع املدبر عن حضور املحارضات أو الدروس أو األعامل األخرى التي تقيض األنظمة باملواظبة
عليها ،أو التحريض عليه
ب .الغش يف االمتحان أو االشرتاك أو الرشوع فيه ،واإلخالل بنظام االمتحان أو الهدوء الواجب
توافره فيه.
ج.أي فعل ماس بالرشف أو الكرامة أو األخالق أو مخل بحسن السرية والسلوك أو من شأنه اإلساءة
إىل سمعة الجامعة أو العاملني فيها ،مبا يف ذلك أي فعل من هذا القبيل يرتكبه الطالب خارج
الجامعة يف مناسبة تشرتك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به.
د .املشاركة يف أي تنظيم أو نشاط أو تجمع داخل الجامعة من غري ترخيص أو إذن مسبق من
الجهات املختصة يف الجامعة ،أو االشرتاك يف أي عمل يخل بالقواعد التنظيمية النافذة يف
الجامعة ،أو التحريض عليه.
هـ .استعامل مباين الجامعة لغري األغراض التي أعدت لها أو استعاملها دون إذن مسبق.
و .توزيع النرشات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو التربعات من دون إذن مسبق.
( )1اقر مجلس التعليم العايل هذا النظام مبوجب قرار رقم ( )381يف جلسة رقم( )25بتاريخ 2003/3/6م
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ز .اإلخالل بالنظام واالنضباط الذي تقتضيه املحارضات أو الندوات أو األنشطة التي تقام داخل الجامعة.
ح .أي إهانة أو إساءة يرتكبها الطالب بحق عضو هيئة التدريس أو أي من العاملني يف الجامعة.
ط .إتالف ممتلكات الجامعة املنقولة وغري املنقولة.
ي .التزوير يف الوثائق الجامعية أو استعامل األوراق املزورة يف أي أغراض جامعية.
ك .إعطاء وثائق وهويات جامعية للغري بقصد استعاملها بطريقة غري مرشوعة.
ل .رسقة أي من ممتلكات الجامعة أو أية أموال مملوكه للغري داخل الجامعة.
م .التحريض أو االتفاق مع الطلبة أو أشخاص آخرين عىل ارتكاب أعامل عنف أو مشاجرات ضد
طلبة أو أشخاص آخرين داخل الجامعة أو ممتلكاتها.
ن .مخالفة أنظمة الجامعة أو تعليامتها أو قراراتها النافذة.
املادة(:)5تحدد العقوبات عىل املخالفات التأديبية للطالب الواردة يف املادة ( )4من هذا النظام
عىل النحو التايل:
أ .التنبيه الخطي.
ب.اإلخراج من قاعة التدريس ،واستدعاء األمن الجامعي عند الرضورة إلخراجه.
ج .الحرمان من حضور بعض محارضات املواد التي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها.
د .الحرمان ملدة محددة من االستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكرث من املرافق
الجامعية التي تم ارتكاب املخالفة فيها.
هـ .الحرمان ملدة محددة من مامرسة نشاط أو أكرث من األنشطة الطالبية التي ارتكبت املخالفة فيها.
و .اإلنذار بدرجاته الثالث :األول أو املزدوج أو النهايئ.
ز .اعتبار الطالب راسباً يف مادة أو أكرث.
ح .إلغاء التسجيل يف مادة أو أكرث من مواد الفصل الذي تقع فيه املخالفة.
طـ-الغرامة مبا ال يقل عن قيمة مثيل اليشء أو األشياء التي أتلفها الطالب.
ي .الفصل املؤقت من الجامعة ملدة فصل درايس أو أكرث.
ك .الفصل النهايئ من الجامعة.
ل .إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبني ان هنالك عملية تزوير أو احتيال يف متطلبات الحصول عليها.
املادة(:)6إذا ضبط الطالب يف أثناء تأدية االمتحان أو االختبار متلبساً بالغش أو ثبت نتيجة التحقيق
أنه حاول الغش أو اشرتك أو رشع فيه توقع عليه العقوبات اآلتية منفردة أو مجتمعة.
أ .اعتباره راسباً يف ذلك االمتحان أو االختبار.
ب.إلغاء تسجيله يف بقية املواد املسجلة له يف ذلك الفصل.
ج .فصله من الجامعة ملدة فصل درايس واحد ييل الفصل الذي ضبط فيه.
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املادة(:)7أ .توقع عىل الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر عىل الدخول لتأدية امتحان
أو اختبار بدالً منه العقوبات اآلتية مجتمعة:
 -1اعتباره راسباً يف ذلك االمتحان أو االختبار.
 -2إلغاء تسجيله يف بقية املواد املسجلة له يف ذلك الفصل .
 -3فصله من الجامعة ملدة فصلني دراسيني عىل األقل اعتبارا ً من الفصل الذي ييل الفصل الذي
ضبط فيه.
ب .كام توقع عىل الطالب الذي دخل االمتحان أو االختبار بدالً من طالب آخر العقوبات التالية
مجتمعة:
 -1إلغاء تسجيله يف املواد املسجلة له يف ذلك الفصل.
 -2فصله من الجامعة ملدة فصلني دراسيني عىل األقل اعتبارا ً من الفصل الذي ييل الفصل الذي ضبط فيه.
ج .إذا كان الشخص الذي دخل قاعة االمتحان من غري طلبة الجامعة يحال إىل الجهات القضائية املختصة.
املادة(:)8تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية يف ملف الطالب لدى عامدة شؤون الطلبة ،وتبلغ
الجهة املختصة بفرض العقوبة قرارها إىل عميد الكلية املعني وإىل املسجل العام وإىل ويل أمر
الطالب وإىل الجهة املوفدة إن وجدت.
املادة(:)9أ .ال تحتسب للطالب املفصول فصالً مؤقتاً أي مواد يدرسها خالل مدة فصله يف أي
جامعة أخرى.
ب .ال يحق للطالب املحال إىل التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.
ج .توقف إجراءات تخريج الطالب إىل حني البت يف موضوع املخالفة التي ارتكبها.
املادة(:)10أ -1 .يؤلف مجلس الكلية يف الشهر األول من كل عام جامعي لجنة من ثالثة أعضاء
باإلضافة إىل عضو رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية يف الكلية ،وذلك للتحقيق يف
املخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباين الكلية.
 -2تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
 -3يتوىل عميد الكلية إحالة املخالفات إىل اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة املناسبة بشأنها.
ب -1 .يؤلف عميد شؤون الطلبة يف مطلع العام الجامعي لجنة من ثالثة أعضاء باإلضافة إىل عضو
رابع احتياطي من أعضاء الهيئة التدريسية يف الجامعة ،وذلك للتحقيق يف املخالفات التي
يرتكبها الطلبة يف حرم الجامعة خارج مباين الكليات ،ويجوز للعميد يف حالة الرضورة تشكيل
أكرث من لجنة للتحقيق,
 -2تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
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 -3يتوىل عميد شؤون الطلبة إحالة املخالفات إىل هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة
املناسبة بشأنها.
املادة(:)11أ .يؤلف مجلس العمداء يف مطلع العام الجامعي مجلساً تأديبياً يتكون من عميد شؤون
الطلبة رئيساً ،وعميد كلية الحقوق وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثالثة أعضاء من الهيئة
التدريسية يف الجامعة ويتم تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة التدريسية يف الجامعة،
وذلك للنظر يف مخالفات الطلبة املحالة إليه من عميد شؤون الطلبة أو من عمداء الكليات
حسب مقتىض الحال.
ب .تكون مدة اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ج .ملجلس العمداء يف حاالت خاصة أن يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيساً آخر ملدة محددة.
املادة(:)12عىل لجان التحقيق ومجلس التأديب البت يف القضايا املحالة إليها/إليه خالل مدة ال
تتجاوز أربعة عرش يوماً من تاريخ إحالتها من الجهات املختصة ولرئيس الجامعة متديدها إن
اقتضت الظروف ذلك وعىل الطالب املخالف املثول أمام لجان التحقيق أو مجلس التأديب
خالل هذه املدة وللجان التحقيق ومجلس التأديب الحق يف إصدار العقوبة غيابياً إذا مل ميثل
الطالب املخالف بعد تبليغه عن طريق اإلعالن يف الكلية للمرة الثانية.
املادة(:)13إذا انتهت املدة املحددة ألي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب ،تستمر /يستمر يف
مامرسة صالحياتها/صالحياته إىل أن تشكل لجان جديدة مجلس جديد تحل/يحل محلها/محله.
املادة(:)14تحدد صالحيات إيقاع العقوبات التأديبية عىل الطلبة عىل النحو التايل:
أ .لعضو هيئة التدريس أو من يدرس املادة ،حق إيقاع العقوبات املنصوص عليها يف الفقرات (أ)
و(ب) و(ج) من املادة ( )5من هذا النظام خطياً عىل الطالب.
ب .للعميد حق إيقاع العقوبات املنصوص عليها يف الفقرات من (أ) إىل (ط) من املادة ( )5من هذا النظام.
ج .ملجلس التأديب حق إيقاع العقوبات املنصوص عليها يف املادة ( )5من هذا النظام وفقاً لقناعته
بالعقوبة املناسبة للمخالفة املعروضة عليه.
املادة(:)15تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ،باستثناء العقوبات املنصوص عليها يف الفقرات
(ي) و (ك) و (ل) من املادة ( )5من هذا النظام ،إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى مجلس
العمداء أي قرار منها خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ صدور القرار أو إعالنه يف الكلية،
وملجلس العمداء أن يصادق عىل القرارات املتخذة بشأن العقوبة أو يعدلها أو يلغيها ،وإذا مل
يستأنف الطالب قرار العقوبة يُ َعد القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً.
املادة(:)16يتوىل موظفو األمن الجامعي املحافظة عىل األمن والنظام داخل الحرم الجامعي ،
وتكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها ما مل يثبت عكس ذلك.
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املادة(:)17لرئيس الجامعة أن يتوىل اختصاصات مجلس التأديب يف الجامعة املنصوص عليها يف هذا
النظام يف حالة الرضورة مثل حدوث مشاجرات أو شغب أو اعتداء عىل ممتلكات الجامعة أو
اضطراب أو إخالل بالنظام فيها و يبلغ رئيس الجامعة قراره يف هذه الحالة إىل مجلس العمداء.
املادة(:)18للجامعة االستمرار يف إجراءاتها التأديبية املنصوص عليها يف هذا النظام حتى لو كانت
املخالفة منظورة لدى جهة أخرى.
املادة(:)19يصدر مجلس األمناء أية تعليامت تنفيذية أو تنظيمية يراها مناسبة لتطبيق هذا النظام
عىل أال تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.
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الفـهــــر�س

الرقم

املحتـــــوى

رقم الصفحة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

كلمة رئيس الجامعة
جرش املدينة
الجامعة يف سطور
الخطة اإلسرتاتيجية للجامعة
ارشادات عامة
عامدة شؤون الطلبة
دائرة القبول والتسجيل
أسس التفوق األكادميي (األوائل)
التخصصات التي تطرحها الجامعة وعدد الساعات املطلوبة للتخرج
تعليامت منح درجة البكالوريوس
تعليامت منح درجة املاجستري
املكتبة
عامدة الجودة واالعتامد
املراكز واملرافق التعليمية
تعليامت الجمعيات الطالبية يف جامعة جرش الخاصة
تعليامت ولوائح االقرتاع والفرز والدعاية االنتخابية للجمعيات
الطالبية يف جامعة جرش الخاصة
تعليامت املجلس األعىل للجمعيات الطالبية يف جامعة جرش الخاصة
تعليامت التأمني الصحي لطالب جامعة جرش الخاصة
النظام الداخيل لتأديب الطلبة يف جامعة الخاصة
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الأردن -جر�ش  -طريق اربد عمان الدويل
تلفون 0096226350522 / 0096226350521
فاكس 0096226350520
•صفحة الفيس بوك  :جامعة جرش/ jerash university ,
• وصفحة  :جامعة جرش  /مكتب صندوق امللك عبدالله الثاين للتنمية
•اعداد وتنفيذ  :كوثر الحوامدة  /رئيس قسم الخدمات الطالبية
أسامه الطيطي  /مدير القبول والتسجيل
املوقع االلكرتوين www.jpu.edu.jo
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