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 .21/9/2015( تاريخ 504/2015)رقم قرار مجلس العمداء 

 الدكتوراهتعليمات منح درجة 

 (4)أ( من المادة )الصادرة بموجب الفقرة 

 من نظام منح الدرجات والشهادات

 2003لسنة  36 في جامعة مؤتة رقم 

 

من  اعتبارا   بها ملويعة( مؤت جامعة في الدكتوراه ة درج منح تعليمات) التعليمات هذه تسمى  (1)لمادة ا
 .على جميع الطلبة قرارهاإتاريخ 

 :ذلك خالف على القرينة تدل لم ما منها كل إزاء الواردة المعاني الآلتية والعبارات للكلمات يكون  (2)المادة 
 مؤتة جامعة    :الجامعة 
 رئيس الجامعة    :الرئيس 

 الجامعة في العمداء مجلس    :العمداء مجلس 
 الدراسات العلياكلية      :الكلية 
 كلية الدراسات العليا عميد     :العميد 
 كليةال مجلس    :المجلس 
 الكلية  يف العليا الدراسات لجنة    :الكلية لجنة  
   الدكتوراه أي برنامج من برامج     البرنامج:  
 بالبرنامج المعني قسمال     :القسم 

  القسم في العليا الدراسات لجنة      :القسم لجنة 
 ها القسمالكلية التي يتبع ل    :الكلية المعنية

 عضو هيئة التدريس الذي يرشد طلبة الدراسات العليا اكاديميا     :األكاديميالمرشد 
 الذي يشرف على رسالة الطالب التدريس عضو هيئة    المشرف:

 قسملجنة امتحان الكفاءة المعرفية في ال   لجنة امتحان الكفاءة المعرفية:
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 المتطلبات
( 63أدنى وبحد أعلى ) حد   ك ساعة معتمدة (54) الدكتوراه  درجة الحصول على متطلباتتكون    :(3المادة )

  وفق الترتيب التالي:وتوزع  ،ساعة معتمدة
 ( ساعة معتمدة إجبارية.24-21) .أ

  ( ساعة معتمدة اختيارية18-15) .ب

 .كتوراه دة مخصصة إلعداد رسالة الد( ساعة معتم21-18) .ج
في حال تجاوز الحد االدنى في بعض التخصصات يعتمد توزيع المتطلبات حسب الخطط  .د

 عاله.أ قل عدد الساعات المحددة في البنود ين ال أ، على في االقسام ةالمعتمد ةالدراسي
 

يزيد  أن يحدد للطالب دراسة ما ال الكلية وتنسيب لجنة ،القسم للعميد بناء  على توصية لجنة  :(4المادة )
في موعٍد اقصاه نهاية العام ( ساعات معتمدة مواد استدراكية، ويشـترط نجاح الطالب فيها 9على)

شريطة دراستها كمتطلب  معدله التراكمي دون أن تحتسب فيلتحاقه بالبرنامج الالجامعي االول 
 .ويثبت ذلك في قرار القبول معها او تزامنا سابق لمادة الدكتوراه ذات العالقة

 
  :االستدراكية المواد (:5مادة )ال

 %(.70هي ) لطلبة الدكتوراه  عالمة النجاح في المواد االستدراكية -أ
 .الماجستيرال يجوز تحديد مواد استدراكية للطالب المقبول في نفس تخصصه في  -ب
وال تدخل  ه،دة المطلوبة لنيل درجة الدكتورا ال تحسب المواد االستدراكية ضمن الساعات المعتم -ج

 و ترصد له في كشف عالماته بــ)ناجح/راسب(. ،ها ضمن المعدل التراكمي للطالبعالمات
قد  اذا كان الطالب ال  إعفاء الطالب من مادة استدراكية تم تحديدها في كتاب القبول ال يجوز إ  -د

، ويقدم ما يثبت ذلك إلى القسم المعني ) تم تعديل نص المادة درسها في مرحله دراسية سابقة
  .12/11/2018تاريخ  2018/20199-103مجلس العمداء رقم )بموجب قرار 

 
 
 
 
 



 3 

 وإجراءاتها الطلبات تقديم
  (6)المادة 
توصي لجنة القسم إلى لجنة الكلية بأعداد الطلبة المنوي قبولهم في كل فصل دراسي قبل عملية تقديم  -أ

 طلبات االلتحاق، ليتم إقرارهم من المجلس.
او مــن خــالل موقــع الجامعــة  علــى النمــوذج المعــد لهــذه ال ايــة كليــةللبــالبرامج تقــدم طلبــات االلتحــاق  -ب

، وال يعطى الطالـب قـرار القبـول إال بعـد تقـديم جميـع كليةالن عنها من خالل الفترة التي يعل ،الكتروني
 .الوثائق المطلوبة مصدقة  وفق األصول

ترسـل الطلبـات إلـى قبـولهم و مرشـح الواعـداد قائمـة باسـماء الطلبـة ، وتدقيقها ،بفرز الطلبات كليةالتقوم  -ج
 للنظر فيها حسب األصول. القسم

 .الكليةلجنة  القسم و في البرامج بناء على توصية لجنة قوائم بأسماء المقبولين كليةالتصدر  -د
سـباب االعتـراض أبـذلك مـع بيـان  الكليةتخاطب قبولهم  المرشحعلى قوائم الطلبة  في حال االعتراض -ه

  ومسوغاته.
نائـب الـرئيس المعنـي  برئاسـةتشـكل لجنـة  والقسـم ،الكليـةالتوصل الى قائمة معتمدة بين في حال عدم  -و

سـباب عـدم التوافـق وتكـون أ لدراسـة و رئـيس لجنـة الدراسـات العليـا فـي القسـم ،والعميـد ،المعنيـة كليةالب
 قراراتها نهائية وقطعية.

 ال ينظر في اي طلب غير مستوٍف للشروط. -ز
 

 عامة شروط
 

 القبول

يشترط فيمن يتقدم بطلب االلتحاق ببرنامج الدكتوراه أن يكون المتقدم حاصالً على درجة  -أ /(7ادة )الم

البكالوريوس بتقدير مقبول أو ما يعادله، ودرجة الماجستير بتقدير ال يقل عن جيد أو ما 
يكون يعادله، وذلك من جامعة تعترف بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية، وأن 

ً في دراسته في مرحلتي البكالوريوس والماجستير ) تم تعديل نص المادة  الطالب منتظما

  (28/9/2016( تاريخ 524/2016بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) 
 

 .او االمتحان الوطني ،متحان الل ة االنجليزيةاتطبق قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة ب -ب        

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

 :اآلتي النحو على للقبول والمتقدم مؤتة

 في جامعة مؤتة. موزاو ما يعادله حسب نظام الر  بتقدير جيد (4من  2،5) يعادل معدل  .1

 ( بتقدير جيد في جامعة مؤتة.%68يعادل معدل ) .2

 التراكمـي معدلـه احتسـاب يـتم أرقـام دون  التقـدير تعتمـد الطالب منهاتخرج  التي الجامعة كانت إذا .3

 الحـاالت معاملـة يعامـل الحالـة هـذه وفـي ،العالمـات كشـف بعـد اإلطـالع علـى الكليـة خـالل مـن

 .المادة هذه من (2، 1) تينالفقر  في الواردة

  .دراسته مراحل من مرحلة أية في وال واحد آن في دراسيين برنامجين في الطالب قبلي   ال   (9المادة )
 

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

 ،ما عدا الفصل الصيفي ا  دراسي ال  فص اثنا عشر علىاأل والحد ،دراسية فصول ةخمس هو
 فصلين على يزيد ال بما األعلى الحد تمديد للعميد و، الدراسة في انتظامه بدء من ابتداء  

 .مقبولة مسوغات على بناء آخرين دراسيين
ـــرة التمديـــد -ب ناء امتـــدادا  للفصـــل الدراســـي الثـــاني ل ايـــات واالســـتث ،يعـــد الفصـــل الصـــيفي فـــي فت

 .تمديد إلىوال يحتاج  كاديميةوضاع الطلبة األأتصويب 

 

واسـتمرارية  معتمـدة سـاعات (3)هـو الواحـد  الفصـل فـيللطالـب   الدراسـي للعـبء األدنى الحد أ.   /(11المادة )
مـــا عـــدا الفصـــل الصـــيفي فـــال  ،( ســـاعة معتمـــدة12، والحـــد األعلـــى )تســـجيل )صـــفر ســـاعه(

  .( ساعات معتمدة6) حد األعلى علىيجوز فيه أن يزيد ال
 ال تعد مواد الل ة االنجليزية بديلة االمتحان الوطني من العبء الدراسي للطالب.. ب              
علـى خـارج أ سـاعات كحـد  معتـدة يستطيع الطالـب تسـجيل مـادة اسـتدراكية واحـدة بواقـع ثـال  .ج              

 وفي جميع الفصول بموافقة العميد. ،العبء
 

 االنتقال
 فـي الـدكتوراه  برنـامج إلـىاألردنيـة  اتجامعـال فـي الـدكتوراه  برنـامج مـن الطالـب ينتقـل أن يجـوز -1(12) الماادة

وتنسـيب لجنـة الكليـة، شـريطة  ،مالقسـ لجنـة توصـية علـى بنـاء  و العميـد  مـن بقـرار ،الجامعـة
 .ةفي الجامع الدكتوراه تحقيق شروط القبول في برنامج 
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مـن  للطالـب المنتقـل يعـادل أن وتنسـيب لجنـة الكليـة ،مالقسـ جنـةل توصـية علـى بنـاء   للعميـد -2
 تجـاوزت ال أن علـى، الدكتوراه  مواد من يعادلها بما درسها التي المواد بعض األردنيةالجامعات 

أو مـا  ،(%76عـن ) منهـا أي فـي عالمتـه تقـل وأال، معتمـدة سـاعات (9) لمعادلـةاالمـواد 
ويثبــت فــي ســجله  ،مــن خمــس ســنوات أكثــراســتها وان ال يكــون قــد مضــى علــى در  ،يعادلهــا

 .األكاديمي نتيجة ناجح وال تدخل في حساب معدله التراكمي

فـي الجامعـة  بـرامج الـدكتوراة حـد أفـي  اذا قبل الطالب فـي البرنـامج و سـبق لـه ان درا مـواد -3
( ساعة معتمدة و ان ال يكون قـد مضـى علـى دراسـتها 12يتم احتسابها له بما ال يزيد عن )

 كثر من خمس سنوات و تدخل في حساب معدله التراكمي.ا

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

و حصــل  او درا مــا يعادلهــا ســابقا   ،مــادة كــان قــد درســها ةيــأال تحتســب او تعــادل للطالــب  -5
 يها.و درجة علمية علأ ،بموجب ذلك على شهادة

 بنـاء بقـرار مـن العميـد  الجامعـة داخل آخر برنامج إلى الدكتوراه  برنامج من الطالب ينتقل أن يجوز:(13المادة )
وتحســب لــه المــواد التــي تمــت  ،وتنســيب لجنــة الكليــة ،إليــهالمنتقــل  مالقســ لجنــة توصــية علــى

 ( ساعة متمدة.18، على ان ال يتجاوز )معادلتها بعالماتها، وتدخل في حساب معدله التراكمي
والفصــل مــن  ،واإلنــذار ،المســتجد ل ايــات التأجيــل الطالــب معاملــة المنتقــل الطالــب يعامــل :(14المااادة )

 .التخصص
 

 العالمات
   :(15المادة )

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

 .%(76) التراكميللمعدل  األدنى الحد   .ب

 ولمـرة ،فمـا دون  %(75) علـى عالمـة فيهـا لـحصـ التـي المـادة ةـدراسـ إعـادة البـطـلل يجـوز    .ج
تل ــى العالمــة القديمــة ب لــه العالمــة الجديــدة مهمــا كانــت و وفــي هــذه الحالــة تحســ، واحــده فقــط

 كاديمي.و تبقى في سجله األ ،من معدله التراكمي
باسـتثناء المـادة  رسـميا   عالماتـه سـجل فـي الطالـب درسـها التـي عالمـات المـواد جميـع ت ثبـت .د

  ، فتثبت له العالمة الجديدة.المعادة بموجب أحكام الفقرة )ج( من هذه المادة
 

 :اآلتي النحو على الدكتوراه  مواد امتحانات عالمات توزيع يكون :(16)المادة 
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 نشـاط أي أو موضـوعا  لعرضـ وأ ، ثـا  وبحو  ،وتقـارير ،اختبـارا   وتشمل الفصل ألعمال%( 60) .1

 .الطالب به كلفي   علمي

( 4-2مــن )وتكــون مــدة االمتحــان ويعقــد  فــي القاعــة الصــ ية  النهــائي لالمتحــان%(  40) .2
 .اتساع

لالنسحاب قبل آخر موعد  والتقارير والبحو االختبارات ه وتعاد له أوراق عالماتي بلغ الطالب ب .3
 المواد. من

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

ناء  علـى توصـية لجنـة ب وبقرار من العميد. والكلية ،القسم ت وفق معايير تحددها لجنتاوواجبا
 القسم وتنسيب لجنة الكلية.

والمعـــدل  ،والتخـــرج مـــن الجامعـــة يجـــري احتســـاب المعـــدل الفصـــلي ،والفصـــل ،اإلنـــذار ل ايـــات : (17)الماااادة 
أو المـــواد التـــي تحمـــل مالحظـــة )غيـــر مكتمـــل( وتحســـب ، التراكمـــي للطالـــب دون اعتبـــار المـــادة

 ، ما لم يكن الطالب مفصوال .عالمة هذه المادة عند اكتمالها في نهاية الفصل الذي اكتملت فيه
 

 المواظبة

  (:18المادة )
مـادة  ةيـعميـد مـن مجمـوع السـاعات المقـررة ألاليقبلـه %( من دون عذر 20غياب الطالب )اذا تجاوز  -أ

عــادة دراســتها اذا إ وعليــه  ،وتكــون عالمتــه )راسـب( فــي تلــك المــادة ،يحـرم مــن التقــدم لالمتحــان النهــائي
وفــي جميــع االحــوال تــدخل نتيجــة ذلــك الرســوب فــي حســاب معــدل عالمــات الطالــب  .كانــت اجباريــة

 والفصل. ،غراض االنذارأل نوالتراكمي يالفصل

او اكثـر فانـه  ،%( من مجموع الساعات المقررة لمـادة20اذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله العميد ) -ب
 يعد منسحبا  من المادة او المواد.

 يحتسب الغياب للطلبة الجدد الذين قبلوا بعد بدء التدريس اعتبارا  من تاريخ قبولهم.  -ج

ناقشــة مو لـم يتقـدم لل ،واسـتوفى السـاعات المعتمـدة للرسـالة ،بنجـاح دراسـة جميـع المـواتـم الطالـب دأذا إ -د
لى حين التخرج خالل فترة إوذلك بدفع رسوم التسجيل في كل فصل  ،تسجيله ةاستمراريت ثبن يأعليه 

 .التسجيل المعلن عنها
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 المعرفيةامتحان الكفاءة 
  (:19المادة )

( ساعة معتمده من 21الكفاءة المعرفية بعد إنهاء دراسة ) المتحانقدم يجوز لطالب الدكتوراه أن يت -أ
%(، شريطة أن يكون الطالب قد درا 76خطة التخصص في البرنامج بمعدل تراكمي ال يقل عن )

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

في  و مرة في الفصل الدراسي الثاني ،مرة في الفصل الدراسي االول المعرفيةمتحان الكفاءة ايعقد  -ب
يتقدم بطلب  أنوعلى الطالب  ،بالجامعةالخاص  العام الجامعي في المواعيد المقررة حسب التقويم

 صل الدراسي.في االسبوع السادا من الف نموذج المعد لهذا ال رضالأللدخول هذا االمتحان حسب 

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

 

 واالنقطاع واالنسحاب التأجيل
 (:20المادة )

علـى األقـل  واحـدا   دراسـيا   يشترط في الطالـب الـذي يتقـدم بطلـب تأجيـل أن يكـون قـد أمضـى فصـال    -أ
الــذي التحــق بــه، ويجــوز فــي حــاالت خاصــة يقــدرها العميــد أن يوافــق للطالــب علــى فــي البرنــامج 
من بدء التدريس في الفصـل  وذلك حتى نهايه االسبوع الرابع ،للفصل الذي قبل فيهتأجيل دراسته 
قــام  قــد أجيــل دراســته علــى الفصــل الــذي يليــه شــريطة ان يكــون الطالــبتاســتمراريه  وال يجــوز لــه

 وم التسجيل.ودفع رس ،بالتسجيل
 بقـرار  وذلـك ،منقطعـان أو، متصـالن دراسـيان فصالن أقصاها مدة دراسته الطالب يؤجل أن يجوز -ب

 األعلـى الحـد مـن الحالـة هـذه فـي التأجيـل مـدة تحسـب والالمعـد لـذلك،  جعلـى النمـوذ ،العميـد مـن

 ، وال يجوز التأجيل أثناء مدة تمديد الدراسة.الدراسة لسنوات
 :حالة في مؤجله ةالدراس تعد  -ج

 .التأجيل طلب على العميد موافقة  -1 
 .المادةمع مراعاة ما ورد في الفقرة )أ( من هذه  الفصل من الطالب انسحاب على الموافقة -2 

 .للجامعة النهائية االمتحانات بدء من أسبوعين قبل أكثر أو ،مادة باالنسحاب من للطالب سمحي -د
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اذا لم يسـجل فـي أي فصـل دراسـي ولـم يؤجـل دراسـته وفقـا  لـنص المـادة  قدا لمقعدهفا الطالب يعد: (21المادة )
 .( من هذه التعليمات20)

 

ــه ه التعليمــات ( مــن هــذ21وفقــا لــنص المــاده )يعــد الطالــب فاقــدا لمقعــده : (22المااادة ) اال اذا تقــدم بعــذر يقبل
صل الذي يلي الفصل الذي في الف اوالعميد خالل الفصل الدراسي الذي فقد الطالب مقعده فيه.

 فقد فيه الطالب مقعده.
عـــادة مقعـــد إ  لمجلـــسفلوبعـــذر مقبـــول  (22المـــادة ) حســـب نـــصتجـــاوزت مـــدة فقـــدان المقعـــد  إذا (:23الماااادة )

( مـــن هـــذه 20) ةفقـــدان المقعـــد فتـــرة تمديـــد مـــع مراعـــاة مـــا ورد فـــي المـــاد فتـــرة واعتبـــار ،الطالـــب
 ةلمدة الدراسة الـوارد به تجاوز الحد االقصى المسموح التعليمات شريطة ان ال يكون الطالب قد

و فـــي حالـــة تجـــاوز الطالـــب لهـــذه المـــده يحـــق لمجلـــس  ( مـــن هـــذه التعليمـــات.10فـــي المـــادة )
 عادة المقعد.إ العمداء 

وقبــل  ،إذا انقطــع الطالــب عــن التســجيل فــي أي برنــامج مــن بــرامج الدراســات العليــا دون تأجيــل  :(24المااادة )
عـن  -فقـدان المقعـدوغرامـه بـدل - ة االنقطاع، فعليه دفع رسوم استمرارية التسجيلعذره عن مد

  .الفصول التي انقطع فيها عن الدراسة عند إعادته لمقعده الجامعي
 
 

 اإلنذار

 :اآلتية الحاالت في إنذارا  أوليا   الطالب ينذر: (25المادة ) 

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

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

وتنسيب من لجنة  ،جنة القسموتوصية من ل ، إذا رأى العميد بناء  على تقرير من المشرف -3
 .الكلية أن الطالب قد أهمل في إنجاز رسالته الجامعية

 إذا لم يزل الطالب اإلنذار خالل الفصل الدراسي التالي لإلنذار، ي عطى إنذارا  نهائيا .  أ. /(26المادة )
نت جميع ال يعد الفصل الذي يدرسه الطالب فصال  دراسيا  ل ايات اإلنذار أو الفصل إذا كا .ب

 المسجلة فيه مواد استدراكية. المواد
 وحدة القبول والتسجيل مسؤولة عن تطبيق هذه المادة. .ج
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 من الدراسه الفصل
 

 :اآلتية الحاالت في الجامعة من الطالب يفصل: (27المادة )
 .يحصل على الحد األدنى للمعدل التراكمي للمواد في نهاية الفصليين التاليين لإلنذار لم إذا -1

 االسـتدراكية المـواد غيـر مـنلفة أو في مادة إجبارية ثـال  مـرات مخت دراسية مواد ثال  في رسب إذا -2

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

 .او ت يب عن االمتحان مرتين دون ع ذر امتحان الكفاءة المعرفية مرتين في رسب إذا -3

 .الرسالة مناقشةرسب في  إذا -4

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

 مرحلة من مراحل دراسته. ةروط القبول في أيألي شرط من شإذا تبين أنه فاقد  -6

 وفـق آخـر برنـامج إلـى جديـد مـن التقـدم العليـا الدراسـات بـرامج حـدأ مـن المفصـول للطالـب يجـوز -7
( ساعات معتمدة من التخصص الذي فصل منـه فـي 9)لى ، ويجوز احتساب ما ال يزيد عاألصول

 ،إليهـــان الخطـــة الدراســية المنتقـــل التخصــص الـــذي ق بــل فيـــه بشــرط أن تكـــون هـــذه المــواد مـــن ضــم
وتنسـيب لجنـة المنتقـل اليـه  وتوصية لجنـة القسـم ،بموافقة العميدوذلك %( 70قل عن )تال  بعالمةو 

   .الكلية
 .ثانية مرة نفسه التخصص في يقبل أن يجوز ال برنامجال من الطالب صلف   إذا -8
 ه.ال يفصل الطالب اكاديميا  خالل الفصل االول من دراست -9

ـــامج -10 ـــة مـــن البرن ـــب الســـباب تأديبي ـــه فـــي أي تخصـــص آخـــر فـــي  ،اذا فصـــل الطال فـــال يجـــوز قبول
 الجامعة.

بعد استيفاء فصل بسبب تدنى معدله التراكمي ويعمل على رسالته  يالذ للطالب للعميد السماح : (28المادة )
 بهـدف لبرنامجخطة التخصص في امن  علىأ  كحد معتمدة ساعات (6بدراسة ) شروط التقدم له

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

 
 التدريس
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 ، ويسـمحمشـار  أسـتاذأو  ،أسـتاذ برتبـة يكـون  أن العليـا الدراسـات مـواد يـدرا فـيمن يشـترط :أ     (29)المادة 

 تعيينه على مضى قد يكون  أن شريطةريس، دبالتلمن هو برتبة أستاذ مساعد  الحاجة  عند

 محكمـة مجلـة فـي أو مقبـوالن للنشـر منشـوران بحثـان ولديـه ،الجامعة في األقل على عامان

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

 في الجامعة.ي عتمد وصف المادة المعتمد رسميا  -ب               

 حـاالت وفـيطـالب،  عشـرة عن الواحدة لشعبةا في الطلبة لعدد األدنى الحد يقل أن يجوز ال -ج     

 .والعميد ،بموافقة لجنة الجدول الدراسي ذلك عن يقل أن يجوز مبررة

 
 اإلشراف

 (30المادة )
 أسـتاذ أو ،أسـتاذ رتبـةب متفرغـا   حاضـرا  م أو ، مشـاركا   أسـتاذا   أو، أستاذا   يكون  أن المشرف في شترطي   :أ         

 .مشار 

 هيئة أعضاء من مشرف تعيين وتنسيب من لجنة الكلية ،من لجنة القسم توصية للعميد وبناء  على :ب

 .تنطبق عليهم شروط التدريس في برامج الدراسات العليا ممن مساعد ستاذإرتبة  من التدريس
 وتنسيب من لجنة الكلية: ، ن لجنة القسمبناء على توصية م العميدج: يجوز بقرار من 

ســـبق لـــه شـــ ل رتبـــة جامعيـــة فـــي جامعـــة  الـــذي الشـــخص والمناقشـــة ان يشـــار  فـــي االشـــراف -1
 .داخل االردن معترف بها اذا كان الشخص مقيما

   شــــريطة ان يكــــون  ،مــــن غيــــر العــــاملين فــــي الجامعــــات والمناقشــــة ان يشــــار  فــــي االشــــراف -2
، ولديـه ( سنوات5ولديه خبرة عملية ال تقل عن ) في التخصص على شهادة الدكتوراة  صال  حا

 .في مجالت علمية محكمة نعلى االقل بحثان منشورا
إذ يسـتيع الطالـب مناقشـة رســالته  الحـد األدنـى لإلشـراف علـى طلبــة الـدكتوراه ثالثـة فصـول دراســية،: د

 .ويستثنى من ذلك الفصل الصيفي خالل الفصل الثالث من تسجيل الرسالة، 
كليـة بمشـروع خطتـه الشريطة ان يتقدم الطالب الى  تبدأ عملية اإلشراف مع بداية الفصل الدراسي :ه

وإذا لم يتقدم الطالب في هذا الفصل بالمخطط والم يعتمد يتم تأجيل احتساب بـدء  ،بذلك الفصل
 .عملية اإلشراف للفصل الذي يليه ل ايات المناقشة
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مــــع األخـــذ بعــــين االعتبــــار  -يس لجنــــة القســـم بمشــــروع خطـــة رســــالتهرئــــ يتقـــدم الطالــــب إلـــىأ: /(31المااااادة )
علــى أن يتضــمن ذلــك مــا -الناتجــة عــن طبيعــة التخصصــات فــي الكليــات العلميــة  االختالفــات

  :يلي
 .عنوان الرسالة -1
 .مشكلة الدراسة وأهميتها -2

 .الدراسات السابقة -3

 .منهجية الدراسة -4

ممــن  ،عضــاء هيئــة تــدريسأ  (3)قســم ال تقــل عــن : تشــكل لجنــة القســم لجنــة مــن المختصــين مــن الب
 والتدريس في البرنامج لمناقشة مشروع خطة الطالب. ،تنطبق عليهم شروط االشراف

وبمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن  ،ســاعة معتمــدة (12)لطالــب تقــديم مشــروع خطتــة بعــد انهــاء ل وزج: يجــ
تحـان الكفـاءة ماال بعـد النجـاح فـي ا رسـميا   للرسالةتسجيل الو  ،الخطة عقرار مشرو إوال يجوز  ،(80%)

 .المعرفية

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

لـالداء  يما  و في نهاية كل فصل دراسي الى الكليه يتضمن تق ا  ن يرسل تقرير أعلى المشرف المعين ه: 
رســـال التقريـــر مـــن قبـــل إراســـي للطالـــب والتـــاريخ المتوقـــع لجاهزيـــة الرســـالة. وفـــي حالـــة عـــدم الد

 .المشرف يتم وقف مستحقاته الماليه بدل االشراف على هذا الطالب
 منالمشرف   يكون  أن العميدوبقرار من  ،وتنسيب لجنة الكلية ،من لجنة القسموبتوصية  يجوز: (32المادة )

مـع  الطالـب برسـالة العالقـة ذات التخصصـات ذوي  مـن و من خارج الجامعـةأ المعني القسم خارج
 (.30)مراعاة ما ورد في المادة 

 

يستمر عضـو هيئـة  أن وتنسيب لجنة الكلية الموافقة على ،القسم لجنة توصية على بناءو  ،للعميد (:33) المادة
الدراسـات العليـا، علـى  أو المعار داخل األردن في اإلشراف علـى رسـائل طلبـة ،التدريس المجاز

أن يكـــون تـــاريخ بـــدء اإلشـــراف فـــي الفصـــل الـــذي يســـبق الفصـــل الـــذي يتقـــدم فيـــه عضـــو هيئـــة 
أو اإلعــارة، وال يجــوز أن يزيــد عــدد الطلبــة الــذين يســتمر فــي اإلشــراف  ،التــدريس بطلــب اإلجــازة

ئل جديـدة رسـا ةعلى رسائلهم على ثالثة طلبة، وال يكلف عضو هيئة التدريس باإلشراف على أي
  .أثناء اإلجازة
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 بالطريقـة التعـديل ويـتم ،ذلـك البحـث ظـروف اقتضـت إذا وخطتهـا ،الرسـالة موضـوع تعـديل يجـوز: (34المادة )

وتوصـية  ،المشـرف مـن بتنسـيب الرسـالة عنوان تعديل يجوزو ، عليها الموافقة بها تمت التي نفسها
 .العميد من وقرار، أو لجنة المناقشة ،لجنة القسممن 

 وقت في ى الرسائل الجامعيةعل اإلشرافب لعضو هيئة التدريس يللعبء التدريس األعلى الحد  -أ/(35لمادة )ا

 :هو واحد

 أو أستاذ مشار  أستاذ برتبة المشرف كان إذا ساعات (6)  

 .مساعد أستاذ برتبة المشرف كان إذا ساعات(  4)  
لكـل مشـرف  ثالثـة طـالبالكليـة إضـافة لجنـة و  ،على تنسيب من لجنة القسـم للعميد بناء   -ب  

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

ساعة واحدة بدل اإلشراف على رسالة الدكتوراه في كل فصل دراسـي باسـتثناء  للمشرف تحسب: أ/(36المادة )
 الفصل الدراسي الصيفي وبحد أعلى ثال  ساعات معتمدة لكل رسالة.

 .عضو هيئة التدريسل لتدريسيا النصاب كون اإلشراف على الرسائل ضمني- ب

إذا كـان الطالـب مسـجال  فيـه سـاعات  ، يعد الفصل الصيفي فصال  دراسيا  ل ايـات المناقشـة -ج
لفصـل الصـيفي أي التزامـات ا، وال يترتب في (30مع مراعان الفقرة )د( من المادة) ،الرسالة

 .أة المناقشةمالية للمشرف بأستثناء مكاف
وللمشــرف الرئيســي نصــف ســاعة معتمــدة فــي  ،فــي حالــة وجــود مشــرف مســاعد يحســب لــه -د

 (.30مع مراعان الفقرة )د( من المادة) الفصل الدراسي الواحد.
 بدون  إجازة أو، العلمي التفرغ إجازة على الحاصل المشرف أن يعامل ،العميد من بقرار يجوز : أ/(37المادة )

 .مشرف الداخلي فيما يتعلق بمكافأة اإلشرافال معاملةراتب 

 نفسـها بالطريقة وذلك، المناقشة ولجنة ف، لمشر ا ت ييرالموافقة على يجوز وبقرار من العميد  -ب

 .تعيينهم بها تم التي
إذا كانـت درجـة القرابـة أو مناقشة رسالة ألحد أقارب المشرف أو المناقش  ،ال يجوز اإلشراف -ج

 من الدرجة األولى.
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 المناقشة

تقترح لجنة القسم أسماء مجموعة من أعضاء هيئـة التـدريس المختصـين بموضـوع الرسـالة مـن   أ:/(38المادة )
أو خارجـــه ليكونـــوا أعضـــاء فـــي لجنـــة المناقشـــة، علـــى أن ال يقـــل عـــدد األســـماء  ،داخـــل القســـم

 .ستةالمقترحة عن 
، وال ء المقترحــة فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادةيقــوم العميــد باختيــار لجنــة المناقشــة مــن بــين األســما ب: 

 يجوز تسليم الرسائل ألي عضو من اعضاء اللجنة إال بعد صدور قرار تشكيل اللجنة.
يقوم الطالب بتسليم نسخ من الرسالة بشكلها النهائي ألعضاء اللجنة قبل ثالثـة أسـابيع علـى األقـل  ج:

 من موعد المناقشة.
وتوصـية مـن لجنـة القسـم  ، ر من العميد بناء  على تنسيب مـن لجنـة الكليـةيحدد موعد المناقشة بقرا د:

 بعد االستئناا برأي المشرف.
 تتكون لجنة المناقشة من: ها: 

 رئيسا   –المشرف  -1
 عضوا   –المشرف المساعد )إن وجد(  -2

عضــوي هيئـــة تـــدريس ممـــن تنطبـــق علـــيهم شــروط اإلشـــراف مـــن الجامعـــة وعلـــى صـــلة وثيقـــة  -3
 بتخصص الطالب.

 .(30)مع مراعاة ما ورد في المادة  ،ضو من خارج الجامعةع -4

نموذج خـاص )صـالحية الرسـالة للمناقشـة( قبـل موعـد المناقشـة أيزود أعضاء لجنة المناقشة ب -و
 .نموذج بشكل سري باألويقوم عضو المناقشة الخارجي بتزويد العميد  ،بأسبوعين

 الفصـــل بـــل أســـبوع مـــن نهايـــةق ،ســـيةيحـــدد آخـــر موعـــد للمناقشـــات فـــي أي مـــن الفصـــول الدرا -ز
 .وحسب تقويم الجامعة

 
 :المناقشة إجراءات

     (:39المادة )
يرفع المشرف أنموذج جاهزية الرسالة للمناقشة إلى لجنة القسم بعد تعبئة األنموذج من السجل فيي وحيدة   -1

قبيول بحيث القبول والتسجيل، مرفقاً به كتاب صادر عن مجلة تعترف بها جامعة مؤتة يفييد ب
تم تعديل نص المادة بموجيب قيرار مجليس )للنشر باسم الطالب مستل من رسالته للدكتوراه، 

وتيم تفسيير نيص الميادة بموجيب قيرار مجليس  (5/7/2017تياري   254/2017العمداء رقم 
بعيد تطبيي  تعيديل نيص الميادة  والمتضيمن، 4/10/2017( تاري  608/2017العمداء رقم )

 .5/7/2017تاري  
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 .إلى العميد المناقشة جاهزية بخصوص توصيتها وترفع ، الرسالة علىوالكلية  ،القسم تالجن تطلع -2

  .أنموذج جاهزية الرسالة للمناقشة إلى كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة يرسل -3

 .أمام لجنة المناقشة لرسالته ا  ملخص الطالب يعرض -4 

 المناقشـة األعلـى الرتبـة صـاحب يبـدأ بحيـث ألكاديميـةا الرتبـة وفـق المناقشـة أعضـاء المشـرف يقـدم -5

 .)الروب الجامعي(، ويجب على أعضاء لجنة المناقشة ارتداء الزي الرسمي الخاص بذلكأوال  

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

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

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

 اربعــةتقــل عــن  الفــي مــدة  تعــديل الرســالة، وفــي هــذه الحالــة علــى الطالــب تعــديل رســالته  .3
وتعرض الرسالة بعد تعـديلها فـي اجتمـاع  ،من تاريخ المناقشة شهرأ ستة اشهر وال تزيد عن

ويعتبر الطالب ناجحا إذا  ،تحدد موعده لجنة المناقشة لهذا ال رض بحضور كامل أعضائها
 .وافقت اللجنة باألغلبية على تعديالت الرسالة، وإال فيعتبر راسبا  

  .رفض الرسالة(راسب ) -4      

 .يقوم مندوب الدراسات العليا بجمع النماذج بعد توقيعها وفق األصول باستثناء أنموذج التعديالت ب.

يعلق السير في اعتمـاد نتيجـة الطالـب لحـين اسـتكمال توقيـع جميـع النمـاذج وفـق األصـول وخاصـة  ج.
شـــخص بمراجعـــة اإلخـــراج  وال يســـمح ألي ،واإلخـــراج الفنـــي للرســـالة ،أنمـــوذج رإجـــراء التعـــديالتر

 .الفني إال الطالب نفسه
 
 :المناقشة نتيجة اعتماد: (41المادة )

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

 للنظر المناقشة لجنة تجتمع( 40( من المادة )3إذا كانت النتيجة تعديل الرسالة وفق البند )   -2

 بالنتيجـة تقريـرا   )المشـرف( اللجنـة رئـيس ويقـدم ،إتمامهـا مـن للتأكـد إجرائهـا بعـد التعـديالت فـي

قـرار  ويكـون ، األعضـاء جميـع مـن موقعـا  ( التعـديالت مـن طلبـه فيمـا عضـو كـل قـرار متضـمنا)
 .باألغلبية إجازة الرسالة
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إجـراء التعـديالت ولـم يسـتطع إجراءهـا فـي يجب على الطالب الذي ناقش رسالته وكان عليه   -3
 عليه دفع الرسوم الجامعية المطلوبة في الفصل الذي يليه حسب األصول.،فصل المناقشة

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

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

 

 الجامعية الرسالة مواصفات
 ل ـة  فيهـا تسـتعمل التـي واألقسـام الكليـات فـي ويجـوز، العربيـة بالل ـة الجامعيـة رسـالةال كتـبت   -1(:43المادة )

 .الل ة بتلك الرسالة تكتب أن للتدريس أخرى 
ب الطالب على الصفحة األولى من رسالته: راآلراء الواردة في الرسالة الجامعية ال تعبـر يكت -2

 .رعن وجهة نظر جامعة مؤتة
والتعليمــات الخاصــة بكتابــة  ،باألنظمــة منمــوذج التعهــد الخــاص بــااللتزاأيوقــع الطالــب علــى  -3

 الرسائل الجامعية.
والتعليمـات الخاصـة بكتابـة  ،باألنظمـة ملتزانمـوذج التعهـد الخـاص بـاالأالموافقـة علـى اعتمـاد  -4

 نموذج تحديد عنوان الرسالة. أويرفع مع  ،رسالة الدكتوراه 
  

 .الكلية من المعتمد الجامعية الرسائل كتابة دليل وفق الرسالة تكتب (:44المادة )

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

 

 (29/6/2016( تاريخ 269/2016) تم تعديل نص المادة بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) :(46المادة )
ونسخة إلكترونيية مين الرسيالة يقوم الطالب بتزويد كلية الدراسات العليا بنسخة مجلدة نهائية ومعتمدة،  .أ

 في مدة ال تزيد على شهر من موعد إقرار النتائج من مجلس العمداء.

 يقوم الطالب بتزويد القسم المعني بنسخة مجلدة نهائية ومعتمدة  .ب

 يزود الطالب أعضاء لجنة المناقشة بنس  مجلدة نهائية ومعتمدة.  .ج

 
 
 

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

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

 .الجامعة في العامة التخرج إجراءات إتمام -ب           

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

 الخطط الدراسية
 :اآلتية: ت عتمد الخطة الدراسية لبرنامج الدراسات العليا وفق الخطوات (48المادة )

والتوصية إلى لجنة الكلية  ،واإلنجليزية ،صف المواد بالل تين العربيةتقوم لجنة القسم بإعداد و  -أ
 .والتنسيب إلى العميد ،التي تقوم بدورها بدراستها

 والتوصية إلى لجنة الخطة المركزية. ،لبحثها المجلستعرض على  -ب

 في الجامعة. دراسيةمجلس إلى لجنة الخطة الالترفع توصية  -ج

فــي الجامعــة إلــى مجلــس العمــداء التخــاذ القــرار المناســب  دراســيةترفــع توصــية لجنــة الخطــة ال -د
 .بخصوصها

 
 عامة أحكام

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

 .والجامعات ، التعليمية المؤسسات

 .الطالب موافقة على بناء   الرسالة نشر حق امتال  للجامعة يجوز (:50المادة )

 .المجلسالالزمة لعملها بعد إقرارها من  النماذج الكلية تعتمد (:51المادة )
 

  (:52المادة )
اليذ  يسيب  يجوز إعطاء الطالب مادة بديلة واحيدة فيي حالية عيدم طيرا الميادة األصيلية فيي الفصيل  أ.

 : اآلتيةيد، وذلك وف  األسس ، وبتنسيب من لجنتي القسم والكلية وموافقة العمفصل التخرج
أن تكون المادة البديلة مكافئة من حيث المحتوى للمادة األصلية، ويفضل أن تكون من القسم  .1

أو مين الكليية التيي يتبيع لهيا ذليك القسيم، وإذا  ،إذا كان القسم يطيرا أكرير مين برنيامج ،نفسه

 ة األصلية.تعذر ذلك أن تكون المادة من تخصص له ارتباط مباشر بموضوع الماد



 17 

إذا تعذر وجود مادة مكافئة من حيث المحتوى "خصوصاً في مواد التخصص الدقي " يُعطى  .2

الطالييب مييادة محتواهييا قريييب ميين محتييوى المييادة األصييلية، شييريطة أن يقييدم الطالييب بحريياً 

 متخصصاً في موضوع المادة األصلية.

فييه الطاليب ليذ  ينهيي يمكن للطاليب دراسية الميادة األصيلية وايير المطروحية فيي الفصيل ا .3

فييي الجامعييات األردنييية الرسييمية، شييريطة تقييديم وريقيية بمحتييوى المييادة الجاهزييية للمناقشيية 

وموافقية  ،وبتنسييب مين لجنتيي القسيم والكليية ،المطروحة في الجامعية الميراد دراسية الميادة

 العميد المسبقة، على أن يستوفى من الطالب رسوم استمرارية التسجيل حسب األصول.

يبت المجلس فيي حياالت الطلبية اليذين قُبليوا فيي بيرامج الدراسيات العلييا سيابقاً ويوجيد ليديهم قضيايا  .ب

  أو يفوض العميد بذلك. ،أكاديمية معلقة بسبب هذا التعديل
يعطيى صيفراً فيي ميادة  ؛الغش أو شيارعاً فييهبمتلبساً  الكفاءة متحانالاذا ضبط الطالب المتقدم  :(53المادة )

 تي ضبط فيها، ويطب  عليه نظام تأديب الطلبة المدنيين في الجامعة.االمتحان ال
  (:54المادة )

توجيـه الطالـب بو يقـوم المرشـد  ،يعين القسم مرشدا  أكاديميا  لطلبة الدراسـات العليـا فـي ذلـك القسـم -أ
 .في سير دراسته طيلة مدة الدراسة

البرنـــامج الدراســـي للطالـــب  بإعـــداد -خـــاص جعلـــى نمـــوذ -المرشـــد باالشـــترا  مـــع الطالـــب  يقـــوم -ب
ة الدراسات العليا ألقراره و نويقدمه الى لج .واالستدراكية ،ةيواالختيار  ،ويشمل المساقات االجبارية

ومـــدير وحـــدة القبـــول والتســـجيل فـــي موعـــد اقصـــاه نهايـــة   ،يبلـــغ رئـــيس اللجنـــة القـــرار الـــى العميـــد
هـــذا البرنـــامج وفـــق الحاجـــة بـــنفس  دراســـي االول اللتحاقـــه فـــي الجامعـــة و يجـــوز تعـــديلالالفصـــل 

 الطريقة السابقة.

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

 .مادة لكل المعتمدة
ويجـوز وضـع شـروط خاصـة  : تطبق هذه التعليمـات علـى جميـع بـرامج الدراسـات العليـا العسـكرية(56المادة )

راســــية، او البــــرامج  تراعــــي خصوصــــية البــــرامج العســــكرية واالمنيــــة علــــى ان تقــــر مــــع الخطــــة الد 
 و خارجية.أ ،المشتركة ضمن االتفاقيات التي عقدت مع جهات داخلية
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ت خاصــة تكليــد أحـد أعضــاء الهيئــة التدريسـية المجــاز أو المعــار داخــل يجـوز للعميــد فــي حـاال(: 57المااادة )
( طلبـة دراسـات عليـا كحـد 3( ساعات معتمدة كحد أقصـى، واإلشـراف علـى )3األردن بتدريس )

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

 .ل فصل التخرجالسابق قب
وقات أن هذه الدرجة المن ا تيتخذ مجلس العمداء قرارا  بسحب الدرجة العلمية إذا تبين في أي وق (59المادة)

فـي  تتفـق قانونية، أو أن الرسالة المقدمة لنيل الدرجة العلميـة ال غيرقد تم الحصول عليها بطرق 
داخــل الجامعــة وخارجهــا  العالقــةذات مانــة العلميــةى علــى أن تبلــغ الجهــات األمضــمونها ومعــايير 

 .بهذا القرار
 .التعليمات هذه تطبيق عن تنشأ التي تاإلشكاليا في المجلس يبت (:60المادة )

 وحـدة ومـدير،والكلية ،فـي القسـم ورؤسـاء لجـان الدراسـات العليـا ،المعنيـة الكليـةوعميـد  ،العميـد (:61الماادة )

 هـذه تنفيـذ عـن مسؤولون  تفاقيات الموقعة مع الجامعة، واية جهة أخرى حسب اإلوالتسجيل القبول

 .التعليمات
 .بها المتعلقة العمداء مجلس وقرارات ، ةالسابق التعليمات جميع هذه التعليمات ل يت   (:62المادة )

 


