جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
مجلس العمداء
رقم القرار 0202/68
تاريخ  /02ربيع األول 0340 /الموافق 0202/24/01

تعليمات منح درجة دكتوراه الفلسفة ( )PhDرقم ( )5لسنة 0202
في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
(المعدلة بقرار المجلس رقم  ،0202/062تاريخ )0202/00/02
المادة (:)0

تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح درجة دكتوراه الفلسفة في جامعية العليو اسسييمية
العالمية) ،ويعمل بها من بداية الفصل الدراس األول للعا الجامع .0200 /0202

المادة (:)0

يكون للكلمات التالية ،حيثما وردت ف هذه التعليمات ،المعان المخصصة لهيا دنياه ميا
ل تدل القرينة على خيف ذلك:
الجامعــــــــــــــــــــــــــــــ ة:
العمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ د:
الكلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة:
المجلــــــــــــــــــــــــــــــس:
لجنــــــــــــة الكليــــــــــــة:
لجنــــــــــــة القســــــــــــم:
القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم:
البرنــــــــــــــــــــــــــــــام :
المــادة ا ســ تدراكية:
المــــ ادة اإلضــــ افية:

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.
كلية الدراسات العليا.
أي كليــة فــي الجامعــة ،وتعامــل المعالــد التــي فيهــا دراســات
عليا ،معاملة الكليات.
مجلس الدراسات العليا.
لجنة الدراسات العليا في الكلية.
لجنة الدراسات العليا في القسم.
القسم األكاديمي.
برنام الدكتوراه.
أي مادة من مستوى أقل من ( )022تطلب ألغراض اإليفاء
بالقاعدة المعرفية المطلوبة لبرنام الدكتوراه.
أي مادة من مستوى ( )022فما دون تطلب إلثراء المعرفـة
العلمية في التخصص.

()المادة ( :)2تكون متطلبات الحصول على درجة اليدكتوراه ( )45ربعيا وخمسيين سياعة معتميد في
األقل موزعة كما يأت :
أو ا . :دراسة ما ال يقل عن ( )63سيت وثيثيين سياعة معتميد  ،مين الميواد مين مسيتوى
( ،)022وفيييل الخطييية الدراسيييية المعتميييد فييي القسييي  ،وال يقيييل عيييدد السييياعات
اسجبارية عن ( )00إحدى وعشرين عشر ساعة معتمد  ،والنجاح بها بموجب
حكا هذه التعليمات.

( )استنادا إلى قرار مجلس العمداء رق ( ،)3010/302تاريخ  ، 3010/8/32وتنفيذا لنص الماد ( )2من (تعليمات منح درجة الدكتورا ف جامعة العلو اسسيمية العالمية ) ،الت
ستطبل اعتبارا من بداية الفصل الدراس األول من العا الجامع  ، 3011/3010يزاد عدد الساعات اسختيارية ف الخطط الدراسية لمنح درجة الدكتورا في التخصصيات
المختلفة ثيث ساعات معتمد  ،ويزاد عدد ساعات األطروحة ثيث ساعات معتمد  ،وبذلك تصبح متطلبات الحصيول عليى درجية اليدكتورا وفقيا للخطيط بعيد تعيديلها بفةيافة
الساعات المشار إليها ( )45ربعا وخمسين ساعة معتمد .
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ب .تقدي طروحة تحوي إسهاما صيي ف عال المعرفة ،تخصص لها ( )01ثمان
عشيير س ياعة معتمييد  ،والنجيياح ف ي مناقشييتها ،ويسييجل لهييا الطالييب بعييد اجتييياز
امتحان الكفاية المعرفية ف حقل التخصص.
ج .على الرغ مما ورد ف الفقرتين السابقتين (  ،ب)  ،يجوز دراسة ما ال يزيد عن
( )9تسع ساعات معتمد من المواد من مستوى ( ،)322وتحسيب ةيمن الميواد
االختيارية من خطة الطالب ،بموافقة العميد  ،بناء على توصية من لجنية القسي ،
وتنسيب من لجنة الكلية ،وتدخل عيمات المواد ف المعدل التراكم للطالب.
ثانيا ا :استكمال ي متطلبات إةافية خرىُ ،توص بها ،ف حاالت خاصية ،لجنية القسي
وتنسب بهـا لجنة الكلية ،ويقرها المجلس.
()المادة ( : )4متطلب اللغة اإلنجلييية:
(**)  .على الطالب دراسة مادت لغة إنجليزية (المستوى األول والمستوى الثان ) المخصصيتين
لطلبة الدراسات العليا والنجاح فيهما ،وذلك قبل تشكيل لجنة المناقشة.
ب .مع مراعا ما ورد ف الفقير (جيـ) التاليية يمكين للطاليب تغطيية متطليب اللغية اسنجليزيية بتقيدي
امتحان التوفل ( )TOEFLالعالم و ما يعادله لتحديد المستوى باللغة اسنجليزية ،وتكون سس
اعتماد نتائج هذا االمتحان على النحو التال -:
 .1يعفى من دراسة مادت اللغة اسنجليزية (المستويين األول والثيان ) الطاليب الحاصيل
ف امتحان التوفل على عيمة ( )540و كثر و ما يعادل ذلك.
 .3يدرس الطالب الحاصيل عليى عيمية ( )554-500في امتحيان التوفيل و ميا يعادلهيا
ماد اللغة اسنجليزية (المستوى الثان ) فقط.
 .2يعفيييى مييين متطليييب اللغييية اسنجليزيييية الطاليييب اليييذي اجتييياز مييياد اللغييية اسنجليزيييية
(المستويين األول والثان ) خيل التحاقه ببرنامج الماجستير ف الجامعة.
ج .ويجوز لبعض الكليات اشتراط عيمة على ف امتحان التوفل من العيمة المشار إليها ف الفقر
(ب) من هذه الماد لتخصصات محدد وذلك بموافقة مجلس العمداء.
(***) د .للطالب من غير العرب ن يستبدل بمتطلب اللغة اسنجليزية متطلبا ف اللغية العربيية يحيدده عمييد
كلية اآلداب والعلو بالتنسيل مع عميد كلية الدراسات العليا.
المادة (:)5

ُيحدد مجلس العمداء عدد الطلبة الذين يقبليون في كيل برنيامج ،بنياء عليى اقتيراح مين
لجنت القس  ،والكلية ،وتنسيب العميد.

المادة ( . :)6يجوز ن تشمل الخطة الدراسية شروطا خاصة ،مثيل التقيد المتحيان ساسي  ،ودراسية
مواد استدراكية ،و إةافية يحددها القس .
ب .على الطالب ن ينه المواد االستدراكية ،و /و اسةافية بنجاح ،وذلك ف موعد قصياه
نهاييية الفصييل الثالييث ميين التحاقييه بالبرنييامج ،ويجييوز تجيياوز المييد  ،ف ي حيياالت يقبلهييا
العميد ،بناء على توصية من لجنة القسي  ،وتنسييب مين لجنية الكليية ،دون ن تيدخل في
معدله التراكم .
()

عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( ،)0202/044تاريخ 0202/02/7م.

(**)

(***)

عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0200/012تاريخ 0200/7/6م,
عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0204/02تاريخ0204/0/42م.
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ج .يمنح الطالب فصي دراسيا واحيدا ،مقابيل كيل ( )9تسيع سياعات معتميد اسيتدراكية ،و
إةافيـة ،و متطلبات لغة يكلف بدراستها ،إةافة إلى الحد األعليى مين الميد المسيموح
بها للحصول على درجة الدكتوراه ،المحدد ف الماد ( )0من هذه التعليمات.
د .يجيوز للمجلييس ،بنياء علييى توصييية مين لجنيية القسي  ،وتنسيييب ميين لجنية الكلييية ،السييماح
للطاليب ،في حياالت اسيتثنائية ،بدراسية الميواد االسيتدراكية ،و اسةيافية المقيرر في
متطلبات خطته الدراسية ،خارج الجامعة.
هـ .يجوز للمجلس ،بناء على توصية من لجنة القسي  ،وتنسييب مين لجنية الكليية ،السمــيـاح
للطالب ،ف حاالت اسيتثنائية ،بدراسية ميا ال يزييد عين ( )6سياعات معتميد مين خطتيه
خـــارج الجامعة ،بعد خذ الموافقة المسبقة عليها.
1المادة ( . :)0مع مراعا ما ورد ف الفقر (ج) من الماد ( )3من هذه التعليمات ،يكون الحد األعلى
للحصول على درجة اليدكتوراه عشير فصيول دراسيية ،ويكيون الحيد األدنيى للحصيول
على الدرجة ستة فصول دراسية ،من بداية انتظا الطالب ف الدراسة.
ب .ال يحسيييب التأجييييل ،والفصيييل الصييييف ةيييمن الحيييد األعليييى للحصيييول عليييى درجيييـة
الدكتوراه.
المادة ( . :)8الحد األدنى للعبء الدراس  ،ف الفصل الواحد ( )3ست ساعات معتمد  ،والحيد األعليى
( )00اثنتا عشر ساعة معتميد  ،بميا فييه الميواد االسيتدراكية واسةيافية ،ويجيوز ،في
حاالت مسوغة ،وبموافقة رئيس القس المعن  ،بناء على تنسيب من مرشيد الطاليب ،ن
يقل العبء الدراس عن ( )3ست ساعات معتمد  ،دون المواد االسيتدراكية واسةيافية
 ،و ن يصييل الحييد األعلييى إلييى ( )04خمييس عشيير سيياعة معتمييد  ،إذا اشييتملت مييواد
استدراكية  ،و إةافية.
ب .الحد األعلى للعبء الدراس للطالب ،ف الفصل الصيف ( )3ساعات معتميد  ،بميا في
ذلك المواد االستدراكية واسةافية.

قب ول الطلب ة
المادة ( . :)2تقد طلبات االلتحال بالدراسيات العلييا إليى كليية الدراسيات العلييا ،حسيب نميوذج خياص
بذلك ،مرفقا بالوثائل المطلوبة باللغة العربية ،على ن يكون الطالب حاصي عليى درجية
الماجستير ،و ما يعادلها ،وبتقدير ال يقل عن "جيد جيدا" ،و ميا يعادليه ،و ن تكيون هيذه
الدرجة مسبوقة بدرجة البكيالوريوس ،و ميا يعادلهيا ،وبتقيدير ال يقيل عين "جييد" ،و ميا
يعادلييه ،و ن تكييون دراسييته فيهمييا باالنتظييا  ،و ن يكييون حاصييي عليهمييا ميين جامعيية ،و
كلية ،و معهد علم معتمد من وزار التعلي العال والبحث العلم ف المملكة األردنيية
الهاشمية.

 1عدلت بقرار من مجلس العمداء رقم ( )0204/070تاريخ 0204/8/04م.
يجوي في حا ت استثنائية مبررة تمديد الحد األعلى لمدة الدراسة لطلبة الماجستير والدكتوراة فصالا دراسيا ا واحداا فقـط ،ويكـون رسـم التمديـد
للفصل المذكور ( )522خمسمائة دينار.
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ب .يعييد الطالييب المقبييول ف ي برنييامج الييدكتوراه "مرشييحا للييدكتوراه" إلييى ن يجتيياز امتحييان
الكفاية المعرفية بنجاح ،ليصبح عندها "طالب دكتوراه".
ج .يجوز لمجلس العمداء ،وةع شروط لقبول الطلبية الحاصيلين عليى تقيدير قيل مين "جييد"
ف درجة البكالوريوس ،و على تقدير قل من "جييد جيدا" في درجية الماجسيتير ،ةيمن
شواغر محدد ف كل برنامج.
د .ال يجوز قبول الطالب ف برنامجين دراسيين ف
دراسته إال باستثناء خاص من مجلس العمداء.

آن معا ف

ي مرحلة من مراحل

المادة ( . :)02تيت المفاةيلة بيين الطلبية المتقيدمين لبرنيامج اليدكتوراه تنافسييا ،وفيل تسلسيل معيدالته
التراكمية ف درجت البكالوريوس والماجستير.
ب .يجييوز بيياقتراح ميين مجلييس القس ي  ،وتنسيييب ميين المجلييس ،وقييرار ميين مجلييس العمييداء،
إةافة سس خرى للمفاةلة ،كفجراء امتحان تحريري ف حقل التخصص ،يكشف عين
منهجية الطالب ،وقدرته العلمية على التحليل ،والتعليل ،واالستنتاج ،بحيث ال تزيد نسبته
فييي المفاةيييلة عييين ( ،)%02ويخصيييص للمعيييدل التراكمييي فييي درجييية البكيييالوريوس
( )%42ميين العيميية ،ويخصييص للمعييدل التراكمي في درجيية الماجسييتير ( )%62ميين
العيمة.
ج .يجوز باقتراح من مجلس القسي  ،وتنسييب مين المجليس ،وقيرار مين مجليس العميداء ،ن
تتةمن الخطية الدراسيية شيروطا خاصية ليلتحيال ببرنيامج اليدكتوراه ،كاجتيياز امتحيان
بلغة معينة ،و دراسة مواد معينة.
دُ .يعتمد تقدير الطالب عند تخرجه ،لغايات حساب المعدل ،وإذا كان الطالب حاصي على
تقدير من جامعة خرى ،وظهر معدله رقماُ ،تحسب نسبة معدله التراكم وفيل معييار
جامعتــه ،ويعادل معدله بما يناظره ف الجامعة.
المادة (ُ . :)00يقبل الطلبة ف برامج الدكتوراه ،بقرار من العميد ،بناء على توصية من لجنية القسي ،
وتنسيب مين لجنية الكليية ،ويبلي القيرار إليى الطاليب ،والمسيجل العيا  ،والقسي  ،والكليية،
ويشمل قرار القبول تحديد المواد االستدراكية ،و اسةافية المقرر  ،والتي عليى الطاليب
اجتيازها بنجاح.
ب .ال يقبل الطالب المفصول من برنامج ف جامعة خرى ،إذا كان فصله ألسباب سلوكية.
ج .ال يجوز قبول الطالب المفصول من برنامج دكتوراه ف البرنامج نفسه مر خرى.
*د .يعقد امتحان مستوى اللغة العربية لطلبة الدكتوراه عند التحاقهم بالجامعة  ,ويكلف قسم اللغة
العربية في كلية اآلداب والعلوم بعقد ا متحان بإشراف عميد كلية الدراسات العليا.
*ل .تكون عالمة النجاح في مستوى اللغة العربية  %02وإذا لم ينجح الطالب في ا متحان يدرس مواد
استدراكية في النحو الوظيفي تحدد حسب مستواه .
* قرار مجلس العمداء رقم ( )0204/06بتاريخ 0204_0_00اضافة فقرتان د /ل
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انتقال الطلبة
(*)المادة ( . :)00يجوز ن ينتقل الطالب من برنامج دكتوراه ،إليى برنيامج دكتيوراه آخير في الجامعية،
بقرار من العميد ،بناء على توصية من لجنة القس المنتقل إليه ،وتنسيب مين لجنية الكليية
المنتقل إليها ،إذا استوفى شروط القبول ف البرنيامج اليذي يرغيب في االنتقيال إلييه ،مين
حيث المعدل ،والتخصص وتوافر الشاغر ،على ن ال يقل المعدل التراكم للطاليب عين
"جيد جدا".
ب .يجييوز للعميييد ،بنيياء علييى توصييية ميين لجنيية القس ي وتنسيييب ميين لجنيية الكلييية ،ن يقييو
باحتساب ما ال يزيد عن ( )04خمس عشر ساعة معتمد من المواد الت درسها الطالب
ف البرنامج المنتقل منه ،شريطة ن تكون المواد معادلة لمواد الخطة الدراسية للبرنيامج
المنتقييل إليييه ،وتييدخل جميييع المييواد المحتسييبة ميين البرنييامج السييابل في معدلييه التراكمي
الجديد ،ويبل رئيس القس المنتقل إليه الطالب ،والمسجل العا خطيا بذلك ،وتطبيل علييه
الخطة الدراسية للبرنامج المنتقل إليه فور انتقاله.
ج .ال يجوز انتقال الطالب قبل ن يجتاز بنجاح ما ال يقل عن ( )9تسع ساعات معتمد .
د .يجوز ن ينتقل الطالب من برنامج دكتوراه ف جامعية خيرى ،إليى برنيامج دكتيوراه في
الجامعـة ،بقرار من العميد ،بناء عليى توصيية مين لجنية القسي اليذي يرغيب في االنتقيال
إليه ،وتنسيب من لجنة الكلية ،شريطة ن تتوافر فيه شروط القبول ف برنيامج اليدكتوراه
الذي يرغب ف االنتقال إليه ،من حيث المعدل ،والتخصص ،وتوافر الشاغر ،و ن يكيون
قد درس بنجاح ما ال يقل عن ( )3ست ساعات معتمد مقبولية ألغيراض المعادلية ،عليى
ن ال تقل عيمته ف كل من هذه المواد عن ( ،)%12و ما يعادلهيا ،و ن ال يقيل معدليه
التراكم عن جيد جدا.
هييـ .مييع مراعييا مييا ورد في الفقيير (د) ،يجييوز للمجلييس ،بنييا عء علييى تنسيييب ميين لجنيية القسي
وتوصية من لجنة الكلية ،معادلة ما ال يزيد عن ( )00اثنتي عشير سياعة معتميد  ،مين
المواد الت درسها الطالب ةيمن خطتيه الدراسيية في البرنيامج المنتقيل فييه ،عليى ن ال
تقييل عيمتييه ف ي كييل ميين هييذه المييواد عيين ( ،)%12و مييا يعادله يا ،و ن ال يقييل معدلييه
التراكم عن جيد جدا.
و .مع مراعا ما ورد عيهُ ،يحس فصل دراس واحد ،مين الحيد األعليى للحصيول عليى
درجة الدكتوراه ،مقابل كل ( )9تسع ساعات معتمد فما فولُ ،عودلت للطاليب المنتقيل
إلى ي برنامج دكتوراه ف الجامعة.
المادة ( . :)02يجوز ،بموافقة العميد ،بناء على توصيية مين لجنية القسي وتنسييب مين لجنية الكليية ،ن
يعادل للطالب الذي حصل على درجة الدكتوراه ف الجامعة ،ما ال يزيد عن ( )00اثنت
عشيير سيياعة معتمييد ميين المييواد اسجبارييية ،و االختيارييية الييوارد في الخطيية الدراسييية
للبرنامج الملتحل به ،ألغراض الحصول على درجة الدكتوراه ف برنيامج آخير شيريطة
ما يأت :
 .0ن ال يقل معدله ف المواد المعادلة عن ( ،)%03و (ب) ،و ما يعادلهما.
 .0ن ال تزيد المد الزمنية بعد حصوله على درجة الدكتوراه عن ست سنوات.
 .6ن ال تدخل عيمات المواد المعادلية لبرنيامج اليدكتوراه الجدييد في المعيدل التراكمي
للطالب.
(*)

عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0200/012تاريخ 0200/3/04م.
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ب .يحس فصل دراس واحد ،من الحد األعليى للحصيول عليى درجية اليدكتوراه ،مقابيل كيل
( )9ساعات معتمد فما فولُ ،عودلت للطالب ف برنامج الدكتوراه المقبول فيه.
ج .يجوز ،بموافقة العميد ،بناء على توصية من لجنة القس وتنسيب من لجنة الكلية ،معادلية
ما ال يزيد عين ( )00اثنتي عشير سياعة معتميد  ،مين الميواد اسجباريية ،و االختياريية
الوارد ف الخطة الدراسية للبرنامج الملتحيل بيه الطاليب ،بميا يناظرهيا (مين حييث عيدد
الساعات المعتمد  ،والمحتيوى) مين الميواد التي درسيها في جامعية خيرى ،قبيل التحاقيه
بالجامعة ،وفل الشروط الوارد ف الفقر ( ) عـيه.

(*)المـادة ( :)04يجييوز ،بموافقية العميييد ،بنياء علييى توصييية مين لجنيية القسي وتنسيييب مين لجنيية الكلييية،
احتسياب ميا ال يزييد عين( )3سيت سياعات معتميد مين الميواد اسجباريية ،و االختياريية
للطالب الذي فصل من برنامج ،وقبيل في برنيامج آخير في الجامعية ،شيريطة ن تكيون
هذه المواد ةمــن خطته الدراسيية الجدييد  ،و ن ال تقيل عيمتيه في كيل مين هيذه الميواد
عن ( ،)%03و ما يعادلها ،و ن ال يقل معدله التراكم عن جيد جدا.

المواظبة والتأجيل وا نسحاب
المادة ( . :)05تشترط مواظبة الطالب ف جميع المواد ،وال يسمح له بالتغيب عن كثر من ()%00.4
من الساعات المقرر لكل ماد .
ب .إذا تجاوز غياب الطالب ( )%00.4من الساعات المقرر لماد ما ،دون عيذر مرةي
معتمد ،و قهري يقبله عميد الكلية الت ينتمي إليهيا الطاليب ،يعيد راسيبا في تليك المياد ،
ويعطى عيمة الحد األدنى (.)%42
ج .إذا تجيياوز غييياب الطالييب ( )%04ميين السيياعات المقييرر لميياد مييا ،بعييذر مرة ي  ،و
قهري ،يعد منسحبا من تلك الماد .
د .يشترط ف العذر المرة المقبول ن يكون بشهاد صادر عين المرجيع الطبي المعتميد
لدى الجامعة ،ويعتمد العذر من قبل عميد الكلية الت ينتم إليها الطاليب ،وعليى الطاليب
ن يقد التقرير الطب المعتمد إلى مدرس الماد  ،خيل سبوع من تاريخ زوال العذر.
هـ .إذا ع َّد الطالب منسحبا من جميع المواد الت سجل لها ف فصل ميا ،بمقتةيى الفقير (ج)
مين هيذه المياد  ،تكيون دراسيته ليذلك الفصيل م جلية ،ويثبّيت ذليك في سيجله األكياديم ،
ويييدخل هييذا التأجيييل ةييمن مييد التأجيييل المنصييوص عليهييا ف ي الميياد ( ) /03ميين هييذه
التعليمات.
و .يجوز للطالب ن يتقد بطلب انسيحاب بشيكل نهيائ مين برنامجيه ،بشيرط ن يطليب ذليك
قبل موعد االمتحانات النهائية بأسبوعين في األقيل ،وفيل نميوذج خياص يتةيمن موافقية
العميد ،والذي يقو بدوره بتبلي عميد الكلية ،والمسجل العا بذلك.
ز .مدرس الماد مسي ول عين تطبييل ميا ورد في الفقيرات ( ) و(ب) و(ج) مين هيذه المياد ،
وتبلي رئيس القس  ،لتبلي لجنة الكلية ،والعميد ،والمسجل العا خطيا بذلك.
المـادة ()06

(*)

(**)

 .يجييوز للطاليب ن ي جييل دراسيته ،لمييد ال تزييد في مجموعهيا عيين فصيلين دراسيييين
متصييلين ،و منفصييلين طييوال مييد دراسييته في البرنييامج الييذي قبييل فيييه ،بقييرار ميين

عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0200/040تاريخ 0200/3/2م.

(**)عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0204/070تاريخ 0204/8/04م.
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العميد ،بناء على توصية من لجنة القس  ،وتنسيب من لجنة الكلية ،ويبل القرار إلى
المسجل العا  ،ورئيس القس  ،وال تحسب مد التأجيل من الحد األعلى لمد الدراسة.
ب.ال ت جل الدراسة للطالب إال بعد مة فصل دراسي واحيد في األقيل عليى دراسيته في
الجامعيـة ،وينطبييل ذلييك علييى الطالييب الييذي ينتقييل ميين برنييامج إلييى آخيير ،و ميين جامعيية
خرى.
ج .يعد الطالب الذي ل يسجل ف ي فصل ،و الذي ل ييدفع الرسيو المقيرر في المواعييد
المحـدد  ،و الذي ل ي جل منقطعا عين الدراسية ،ويعيد قبوليه في الجامعية ملغيى ،إذا لي
يتقد قبل نهاية الفصل المعن بعذر يقبله المجلس.
(*)المــادة ( :)00مييع مراعييا الحييد األدنييى المقييرر للعييبء الدراس ي  ،وفقييا ليينص الميياد ( ) /1ميين هييذه
التعليمات ،يسيمح للطاليب باالنسيحاب مين مياد  ،و كثير ،في ميد قصياها ( )05ربعية
عشر سبوعا من بدء الفصل األول والثان  ،و( )0سبعة سابيع من بدء الفصل الصيف ،
وتثبت ف سجله ميحظة "منسحب" ،ويفقد حقه ف ترصييد ،و اسيترداد الرسيو الماليية
لهييذه الميياد  ،و المييواد ،ويييت االنسييحاب بهييذه الحاليية ،وفييل نمييوذج تعييده دائ ر ا ابول ر
ابتسررل ،و ،تنرروا و ااوررش ابو ئر و ئرر،ت ابوسر و ت سر نسر ش ونر بعييد الموافقيية إلييى
دائر القبول والتسجيل.

فقدان المقعد واإلنذار والفصل من الجامعة
المادة ( :)08يفقد الطالب مقعده ف الدراسة ف برنامج الدكتوراه الملتحل به ف الحاالت التالية:
 .إذا ل ي يسييجل لفصييل مييا ،ول ي ي جييل ذلييك الفصييل ،وفق يا ل ينص الميياد ( ) /03ميين هييذه
التعليمات.
ب .إذا ل يسجل لفصل ما ،بعد استنفاده مد التأجيل المنصوص عليها ف الماد ( ) /03من
هذه التعليمات.
المادة (:)02

يجوز للطالب إذا انسحب من الجامعة ،بموجب نص الماد ( /04و) من هذه التعليمات،
و فقد مقعده ف الدراسة ،ن يتقد بطلب جدييد للقبيول ،وإذا قبيل في تخصصيه السيابل
يحييتفظ بسييجله األكيياديم كييامي ،ويسييتكمل متطلبييات التخييرج ،وفييل الخطيية الدراسييية
الجديييد المعمييول بهييا عنييد عودتييه ،وتحسييب مييد الدراس ية السييابقة ةييمن الحييد األعلييى
للحصول على درجة الدكتوراه ،ويشترط الحتسياب السيجل األكياديم للطاليب ال تزييد
مد انقطاعه عن الدراسة على ( )5ربع سنوات.

المادة ( . :)02الحد األدنى للنجاح ف كل ماد من الميواد االسيتدراكية ،واسةيافية ( ،)%02وترصيد
النتيجة (ناجح) ،و (راسب) ،والحد األدنى للنجاح ف مواد برنيامج اليدكتوراه ()%02
يةا ،و دنى عيمة تسجل للطالب ( ،)%42والحد األدنى للنجاح ف المعدل التراكم
(.)%03
بُ .تحسب عيمات جميع المواد الت درسها الطاليب في الجامعية ،وفيل خطتيه الدراسيية
نجاحا ،و رسوبا ف معدله التراكم .
(*)

عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )0200/41تاريخ 0200/0/03م.
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جُ .ينذر الطالب ف الحاالت التالية:
 .0إذا قييل معدلييه التراكمي عيين ( )%03في ي فصييل دراسي  ،ويصييدر لييه المسييجل
العا إنذارا بذلك ،وعلى الطالب ن يزييل مفعيول اسنيذار في ميد قصياها فصيين
دراسيان ،وال يعـد الفصل الصيف فصي لهذا الغرض.
 .0إذا رسب ف ماد واحد خيل مد دراسته ،ويلغى مفعول اسنذار بعد إعاد دراسة
تلك الماد بنجاح ،وفي حالية الرسيوب في مياد اختيارييةُ ،يلغيى مفعيـول اسنيذار
بعـــد النجاح ف تلك الماد  ،و ف ماد اختيارية تعويةا عنها.
المادة ( :)00يفصل الطالب من برنامج الدكتوراه ف الحاالت التالية:
 .إذا رسييب في ي ميين المييواد مييرتين ،باسييتثناء المييواد االسييتدراكية ،و اسةييافية ،و
متطلبات اللغة اسنجليزية.
ب .إذا رسب ف ي مادتين إجباريتين من خطته الدراسية طيلة فتر التحاقه بالبرنامج.
ج .إذا رسب ف ثيث مواد من خطته الدراسية طيلة فتر التحاقه بالبرنامج.
(*) د .إذا رسب ف امتحان الكفاية المعرفية 6مرات.
هيـ.إذا خفييل في رفييع معدلييه التراكمي إلييى الحييد األدنييى المطلييوب قبييل انتهيياء مييد اسنيذار،
بمقتـةى نص الماد (/00ج) من هذه التعليمات.
و .إذا رسب ف مناقشة األطروحة.
ز .إذا ل يت بنجاح متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه ةمن الحد األعلى المحيدد في
الماد ( )0من هذه التعليمات.
ح .إذا ارتكب مخالفة توجب فصله ،بمقتةى األنظمة والتعليمات المعمول بها ف الجامعة.
ط .يصدر قرار الفصل عن مجلس العمداء ،بناء على توصية من المسجل العا وتنسيب من
المجلس.
المادة ( :)00يعد إعين قرارات اسنذار والفصل ،وغيرها من األمور األكاديمية على لوحة إعينات
كلية التخصص ،و /و دائر القبول والتسجيل ،تبليغا للطالب بالمعنى القانون .

ا متحانات والعالمات
المادة ( . :)02تتكون عيمة الطالب النهائية ف الماد الواحد من:
 .0عيمتييه ف ي عمييال الفصييل ،وتشييمل امتحانييا كتابيييا واحييدا ف ي األقييل ،وعييد نشييطة
علمية ،كالبحوث ،والتقارير ،وعرض الكتب ،والموةوعات ،وغير ذلك مما يوافيل
عليـه القس  ،ويخصص ألعمال الفصل ( )%32من إجمال العيمة.
 .0عيمته ف االمتحان النهائ  ،ويخصص له ( )%52من إجمال العيمة.
والحظش:
(*)

قرار مجلس العمداء رقم ( )0203/72تعديل فقرة أ من المادة ( )40من تعليمات منح درجة الدكتوراه.

بُ .يسييتثنى ممييا ورد فيي البنييد ( ) ،مييواد النييدوات ،والحلقييات ،والبحييوث ،والمختبييرات،
والتصامي الهندسية ،واالختبارات العملية الت تخصص لها ساعات معتمد  ،وتقرر لجنة
القس متطلبات النجاح ،وطرل تقوي مستوى تحصيل الطالب ف كل منها.
جُ .ترصد العيمة النهائية للماد الدراسية رقما صحيحا دون كسور.
المادة ( . :)04إذا غاب الطالب عن االمتحان النهائ  ،و لي يسيتوف التقيارير ،والبحيوث ،و األعميال
التطبيقية المطلوبة منيه لعيذر طبي  ،كميا ورد في الفقير (د) مين المياد ( )04مين هيذه
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التعليمات ،و لعذر قهري يقبله عميد الكلية الت تدرس الماد ُ ،تسجل ليه نتيجية "غيير
مكتمل" ف تلك المـاد  ،وعليه إزالة هذه النتيجة ف مد قصاها ( )5ربعة سيابيع مين
بداية الفصل التال  ،الذي ينتظ فيه باستثناء الفصل الصيف .
ب .إذا ل يتمكن الطالب من إزالة نتيجة "غير مكتمل" ،وفل ما ورد ف الفقر ( ) مين هيذه
الماد ُ ،ترصد له العيمة الت يستحقها.
المادة ( . :)05يخصص لعيمات المواد التقادير المبينة دناه :
العالمة
 – 02قل من 12
 – 12قل من 92
 92فما فول

التقدير
جيد
جيد جدا
ممتاز

ب .يخصص للمعدل التراكم التقادير المبينة دناه:
المعدل التراكمي
 – 03قل من 15
 15فما فول

التقدير
جيد جدا
ممتاز

المادة ( :)06يجوز النظر ف تصويب الخطأ المادي ف العيمة النهائية ،بنياء عليى طليب خطي يقدميه
الطالب إلى عميد الكلية الت تدرس المياد  ،و بمبيادر خطيية مين ميدرس المياد  ،في ميد
قصاها سبوعان بعد إعين النتائج ،ويعرض العميد األمر عليى المجليس ،ويبلي المسيجل
العا بقرار المجلس ،خيل سبوعين من صدوره.
المادة ( . :)00يجوز للطالب إذا قيل معدليه التراكمي عين الحيد األدنيى المطليوب إعياد دراسيـة ثييث
مواد على األكثر من المواد الت نجح فيها ،وحصل على عيمة قل من ( ،)%03مر
واحد لكل ماد  ،وتحسب العيمة األخير فقط ف المعدل التراكم .
ب .إذا درس الطالب ماد اختيارية جديد بسبب رسوبه ف ماد اختياريية خيرى ،و لرفيع
معدله التراكم إلى الحد األدنى المقررُ ،تحسب عيمة الماد الجديد فقط ف المعيدل
التراكم .

امتحان الكفاية المعرفية
المادة ( . :)08يهدف امتحان الكفاية المعرفية إلى قياس ما يل :
 .0فه الطالب ألساسيات تخصصه.
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 .0القدر على التفكير النقدي ،والتحليل للقةايا المتعلقة بالتخصص.
 .6القيييدر عليييى االبتكيييار واسبيييداع فييي حيييل المشيييكيت النظريييية والعمليييية المتعلقييية
بالتخصص.
 . 5التحقيييل مييين الكفايييية المنهجيييية التييي ت هيييل الطاليييب للمةييي فييي اعيييداد اطروحييية
الدكتوراه.
ب .يتنيياول امتحييان الكفاييية المعرفييية حقييل التخصييص ،والمعييارف المتصييلة ب يه ،واألسييس
المنهجية.
ج .امتحان الكفاية المعرفية ليس امتحانا آخر ف المواد الت درسها الطالب.
المادة ( . :)02يعقد امتحان الكفاية المعرفية لجميع طلبة الدكتوراه ،مر واحد ف كل فصل دراس ،
ويحدد العميد موعد االمتحان حسب التقوي الجامع  ،وعلى الطالب التقد بطلــب لدخول
االمتحان عن طريل النموذج المعد لذلك ،ويجوز عقده ف الفصل الصيف إذا اقتةت
الةرور ذلك.
()ب .ال يحييل للطالييب ن يتقييد ليمتحييان إال بعييد إنهيياء دراسيية مييا ال يقييل عيين ( )35سيياعة
معتمد منها ( )18ساعة معتمد إجبارية من الخطة الدراسية للبرنامج ،وبمعيدل تراكمي
ال يقل عن (.)%76
ج .يسمح للطالب باالنسحاب من التقد المتحان الكفاية المعرفية ،على ن يتقد بطلب إلى
العميد خطيا قبل انعقاد االمتحان بـ ( )05ساعة ف األقل.
 .تحديد محاور االمتحان على ن تشمل المعرفة التخصصية ،والمنهجية العلمية ،والقيدر
علييى النقييد والتحليييل ،ويعليين القس ي المحيياور وتعليمييات االمتحييان للطلبيية ،قبييل موعييد
االمتحان بشهر ونصف ف األقل.
المادة ( :)22تكون لجنة القس مس ولة عن تنظي امتحان الكفاية المعرفية ،بحيث يشمل ذلك ما يل :
ب .يجيييوز للجنييية ،بموافقييية عمييييد الكليييية ،تشيييكيل لجنييية مييين عةييياء هيئييية التيييدريس مييين
المتخصصين بموةوع االمتحان لوةع األسئلة ،وتصحيح اسجابات ،ووةع اسجابات
النهائية مع مراعا إعطاء الطلبة رقاما سرية.
(*) ج .يعقد امتحان الكفايةعلى جلستين مد كل منهما ( )6ثيث ساعات ،ويجوز للمجلس
ن يسييمح بعقييد جلسيية اةييافية ليمتحييان الشييفوي ،ف ي بعييض التخصصييات ،بنيياء علييى
توصية من لجنة القس  ،وتنسيب من لجنة الكليية ،عليى ن ال تزييد عيمية الشيفوي عين
 % 62من إجمال العيمة.
د .يقو رئيس القس بتبلي لجنة الكلية ،وعميد الكلية ،لتبلي العميد ،والمسجل العا بنتيجة
الطالب ف االمتحان.
المادة ( . )**( :)20إذا رسب الطالب ف امتحان الكفاء المعرفيية ،يمكنيه التقيد لهيذا االمتحيان مير
ثانية ،وذلك ف الدور التالية ليمتحان ،وإذا ل ينجح ف المر الثانية ،يقو ف الفصيل
الييذي يليييه بدراسيية مييادتين إةييافيتين ميين مييواد خطتييه الدراسييية ل ي يدرسييهما ميين قبييل
والنجاح فيهما دون احتسابهما ف المعدل التراكم  ،ث يتقد ليمتحان للمر الثالثة وإذا
ل ينجح فيه ُيفصل من البرنامج.
()

ع بت لو ا وللت ابعو اء ق ()3010/376و تا ،خ  3010/13/15و ،طلق هذا ابتع  ،على لو،ع طللرش ابر ت اا التر اء ورا ابعرا ابلراوع

. 3015/3012
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بُ .تسجل نتيجة الطالب في امتحيان الكفايية المعرفيية في كيل مير يتقيد فيهيا ليمتحيان،
وتثبت ف سجله األكاديم (ناجح) و (راسب).

اإلرش اد واإلش راف
المادة (ُ . :)20تعين لجنة القس مرشدا ،و كثر من عةاء هيئة التدريس لطلبة الدكتوراه ف القس ،
وذلك لمساعد الطلبة ف تحديد برنامجه الدراس .
ب .للعميد ،بناء على توصية من لجنة القس  ،وتنسيب من لجنة الكلية ،إقرار ميواد إةيافية
على الطالب اجتيازها ف ي فصل دراس قبل تسجيله لألطروحة ،وذلك استنادا لنتائج
الطالـب ف امتحان الكفاية المعرفية ،ويبل المرشد بذلك.
المادة (:)22

يعد المرشد ،باالشتراك مع الطالب ،البرنيامج الدراسي ليه عليى نميوذج خياص ،بحييث
يشمل المواد اسجبارية ،واالختيارية ،واالسيتدراكية ،واسةيافية ،وفقيا للخطية الدراسيية
المقييرر ف ي القس ي  ،ويقدمييه إلييى لجنيية القس ي سقييراره ،ويبل ي رئيييس القس ي القييرار إلييى
العميد ،ورئيس لجنة الكلية ،والمسجل العا  ،ويجوز تعديل هيذا البرنيامج ،وفيل الحاجية
بالطريقة السابقة نفسها.

المادة ( . :)24يسجل الطالب لألطروحة بعد نجاحه فيما يل :
 .1امتحان الكفاية المعرفية.
 .3ي مواد استدراكية و إةافية مقرر عليه.
 .2امتحان ف اللغة العربية مقترنا بامتحان الكفاية المعرفية.
بُ .يعييين للطالييب مشييرف علييى طروحتييه ،ومشييرف مشييارك (إذا لييز ) ميين عةيياء
هيئــة التدريس ف القس  ،وفل حكا الماد ( )64من هذه التعليمات ،مع مراعا
البرامــج المتداخلة ،و المشتركة ،واألخذ برغبة الطالب ما مكن ،وذلك بقيرار مين العمييد،
بناء على توصية من لجنة القس  ،وتنسيب من لجنة الكلية.

(*)

ع بت لو ا وللت ابعو اء ق  3015/80تا ،خ 3015/2/4

(**) ع بت لو ا وللت ابعو اء ق  3015/74تا ،خ 3015/2/4

.

جُ .يسجل الطالب لألطروحة وفل الخطوات التالية:
 .0يتقد الطاليب بطليب إليى رئييس القسي  ،يتةيمن عنيوان طروحتيه ،وخطتهيا ،ومين
يرغب ف ن يشرف عليه من عةاء هيئة التدريس.
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 .0تقيير لجنيية القس ي عنييوان األطروحيية ،وخطتهييا مبييدئيا ،وتوص ي بتحدي يد المشييرف،
والمشييرف المشييارك (إن وجييد) ،وفييل حكييا الميياد ( )64ميين هييذه التعليمييات ،مييع
األخذ برغبة الطالب ما مكن.
 .6يقد الطالب مشروع طروحتيه في مناقشية علنيية مفتوحية ،تحةيرها لجنية القسي ،
والمشرف ،والمشيرف المشيارك (إن وجيد) ،وعةيوان مين عةياء هيئية التيدريس
من ذوي االختصياص ،تعينهميا لجنية القسي  ،وغييره مين عةياء هيئية التيدريس،
وطلبة الدراسات العليا.
 .5يقر العميد مشروع األطروحة ،وعنوانها بصور نهائية ،بناء على توصية من لجنة
القســييـ  ،وتنسيييب ميين لجنيية الكلييية ،بعييد ن يكييون الطالييب قييد جييرى التعييدييت
النهائية ،ويبل العمييد القيرار إليى المشيرف ،ورئييس القسي  ،وعمييد الكليية المعني ،
والمسجل العا .

المادة ( . :)25يجوز تعيين مشرف مشارك للطالب على طروحته ف حاالت مسوغة ،وخصوصا ف
البرامج المتداخلة ،و المشتركة ،بقرار من العمييد ،بنياء عليى توصيية مين لجنية القسي ،
وتنسيب من لجنة الكلية.
ب .يشترط ف كل من المشرف ،والمشرف المشارك (إن وجد) ،ن يكون من بيين عةياء
هيئة التدريس ف القس  ،وبرتبة سيتاذ ،و سيتاذ مشيارك ،و محاةير متفير  ،بفحيدى
هاتين الرتبتين.
(*)ج .يجييوز ،ف ي حيياالت مسييوغة ،بموافقيية المجلييس تعيييين ي ميين المشييرف والمشييرف
المشارك من خارج القس ف الجامعة ،وف حالة عيد تيوافر مشيرفين في الجامعية
يجوز بتوصية مين لجنية القسي ت وتنسييب مين لجنية الكلييةت تعييين ي مين المشيرف
والمشرف المشارك من خارج الجامعة على ن ال تقل رتبته األكاديمية عين ( سيتاذ
مشييييارك ) ويكييييون الحييييد األعلييييى لعييييدد الطلبيييية الييييذين يشييييرف عليييييه المشييييرف
الخارج ( )6ثيثة طيب.
د .يراعى ف اختيار المشرف ،والمشرف المشارك (إن وجد) تخصصه اليدقيل ،و إنتاجيه
العلم  ،ف موةوع طروحة الطالب.
المادة ( :)26للمجلس ،بناء على توصية من لجنة القسي  ،وتنسييب مين لجنية الكليية ،الموافقية عليى ن
يسييتمر عةيو هيئيية التييدريس الحاصييل علييى إجيياز تفيير علمي  ،و انتييداب ،و إجيياز
بدون راتـب داخــل األردن ،و الذي انتهت خدمته ف الجامعة لبلو السن القانون ت ف
اسشراف على رسالة الطالب و المشاركة ف اسشراف ،على ن يكون قد مةى فصيل
دراس واحد ف األقل على تعيينه مشرفا ،و ن تراعى مصلحة الطالب ف هذه الحالة.
المادة (:)20

يجوز تغيير المشرف لظروف خاصة استثنائية ،باألسلوب الذي عين به.

المادة ( . :)28تحسب للمشرف ساعة معتمد واحد  ،ةمن العبء التدريس له ،عن إشرافه عليى كيل
طالب ،ابتداء من تاريخ تعيينه مشرفا ،على ال يزيد عدد الفصول الت تحسب للمشرف
على ربعة ،وف حال وجود مشرف مشارك ،تحسب نصف ساعة لكل منهما ،ويحسب
الفصل الصيف نصف فصل دراس لهذا الغرض.

(*)ع بت لو ا وللت ابعو اء ق  3012/341تا ،خ . 3012/11/5
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(**)ب .تصرف للمشرف عن إشيرافه بعيد اكتميال نصيابه التدريسي مكافيأ ماليية تحسيب عليى
ساس ساعة معتمد واحد عين إشيرافه عليى كيل طاليب وذليك حسيب رتبية المشيرف
األكاديميةت وبحد على ربعة فصول دراسيةت وف حال وجود مشرف مشارك تيوزع
المكافيأ مناصيفة بينهميات ويحسيب الفصيل الصييف لغاييات هيذه المكافيأ فصيي عادييا
إذا سجل الطالب لذلك الفصل.
(*) ج .يوقف اسشراف ثناء فتر تأجيل الطالب دراسته و انقطاعه عنها وال يحيل للمشيرف
في هييذه الحاليية خييذ مكافييأ علييى اسشييراف خيييل فتيير التأجيييل و االنقطيياع ويمكنييه
اسشراف على طالب آخر.
المادة (:)22

يجوز تعديل عنوان األطروحة ،إذا اقترحت لجنة المناقشة ذلك ،وييت التعيديل بالطريقية
نفسها الت تمت بها الموافقة عليه.

المادة ( . )0( :)42يكون الحد األعلى لعدد الرسائل /األطروحيات ،التي يحيل للمشيرف اسشيراف عليهيا
ف وقت واحد كما يأت :
 .0ثمييان رسييائل /طروحييات إذا كييان سييتاذا مييا لي يكيين متفرغييا ل شييرافت وإذا كييان
متفرغا فيسمح له باسشراف على ( )02رسائل  /طروحات.
( .0)0ست رسائل /طروحات إذا كان ستاذا مشاركا.
ب .ينطبل الحد األعلى لعدد الرسائل /األطروحات ،الت يحل للمشرف اسشراف عليهيا في
وقت واحد ،عليى رسيائل الماجسيتير و طروحيات اليدكتوراه ،و الجميع بينهميا بالنسيبة
لألستاذ واألستاذ المشارك.

()2ج .للعميد بناء على توصية من لجنة القس  ،وتنسيب من لجنية الكليية زيياد الحيد
األعلى لعدد الرسائل و األطروحات الت يحل للمشرف اسشراف عليهيا في
وقت واحد ،إذا اقتةت الحاجة ذلك.
مناقشة األطروحة
()4المادة ( . :)40يوقع الطالب إقرارات بعد وجود ي من المظاهر االحتفالية ف مكان المناقشيةت وفي
حال ثبوت المخالفةت ت خر إجراءات التخرجت مد زمنية تتناسيب ميع المخالفيةت يحيددها
العميدت على ن ال تقل عن شهرت وال تزيد عن ربعة شهر.
ب .تقتصر المناقشة على الطالب واللجنة فقطت وال يجوز ألي شخص آخر حةورها.
ج .يجوز تصوير المناقشة ونقلها مباشر إليى قاعية مناسيبة لتمكيين طلبية الدراسيات العلييا
وغيره من مشاهدتها.
(**)
(*)
()1
()3

ع بت لو ا وللت ابعو اء ق  3012/341تا ،خ . 3012/11/5
ع بت لو ا وللت ابعو اء ق ( )3013/124تا ،خ . 3013/5/4

ع بت لو ا وللت ابعو اء ق ( )3011/253تا ،خ . 3011/11/31
ع بت لو ا وللت ابعو اء ق ( )3013/80تا ،خ . 3013/3/37

( )2ع بت لو ا وللت ابعو اء ق (  )3012/17تا ،خ . 3012/1/20
()5

ع بت لو ا وللت ابعو اء ق ( )3011/145تا ،خ . 3011/6/34
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المادة ( . :)40يعد الطالب طروحته بلغة سليمة ،ومنهجية علمية ،عليى ن تتيوافر فيهيا األصيالة ،و ن
تحوي إنجازا علمييا جدييدا ،وإسيهاما في تعمييل المعرفية في مييدان تخصصيه ،و ن ال
تكون مخالفة لألمانة العلمية.
(**) ب .عند انتهاء الطالب من إعيداد طروحتية وطباعتهيا حسيب المواصيفات المنصيوص
عليهييا ف ي هييذه التعليمييات ،وف ي دليييل كتابيية األطروحييات الجامعييية المعتمييد ميين كلييية
الدراسات العليا ،يقد نسخة نهائية مرفقا معها نسخة الكترونيية ليرئيس لجنية المناقشية،
والمشرف ،والمشرف المشارك (إن وجد) ،ويقو المشيرف بيفبي رئييس القسي خطييا
بيذلك للسيير في إجييراءات تيأليف لجنية المناقشيية عين طرييل تعبئيية نميوذج تعييين لجنيية
المناقشة.
ج .يعين العميد:
 .1رئيس ـا ا للجنــة المناقشــة ميين بييين عةييائها ميين القس ي المخييتص علييى ن يكييون برتبيية
ستاذ.
(*) .3عةاء اللجنة وه :
المشرف والمشرف المشارك(إن وجد) ،و ربعة على األكثر يت تعيينه بناء على توصية
مين لجنيية القسي  ،وتنسيييب ميين لجنية الكلييية ،علييى ن يكيون حييده في األقيل ميين خييارج
الجامعة ،وعلى ن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ف المشرف وفل نص الماد ( )24من
هذه التعليمات.
د .يقــدم كــل مــن أعضــاء لجنــة المناقشــة إلــى رئيســها تقريــراا مكتوب ـا ا حــول األطروحــة قبــل
مناقشتها.
هييـ .يجييوز ف ي حيياالت مسييوغة ن يكييون حييد عة ياء لجنيية المناقشيية ميين خييارج الهيئيية
التدريسية من ذوي الخبر المميز ف ميدان التخصص.
المــادة ( . :)42يحييدد العميييد موعييدا للمناقشيية العلنييية لألطروح ية ،بنيياء علييى اقتييراح ميين المشييرف،
وتوصية من لجنة القس  ،وتنسيب من لجنة الكلية ،بعد ن يكون الطالب قيد نهيى جمييع
المتطلبات األخرى للحصول على درجة الدكتوراه ،ومةى على تسجيله لألطروحة ميا
ال يقل عن ثمانية شهر من تاريخ صدور الموافقة على تعيين المشرف.
ب .يجب ن ال تقل المد بين تعيين لجنة المناقشة ،وموعد المناقشة عن ربعة سيابيع ،و ن
ال تقل المد بين تسلي األطروحة ألعةاء اللجنية ،وموعيد المناقشية عين ربعية سيابيع
يةا.
المادة ( :)44أ  -0 -يعرض الطالب ملخصا ا لألطروحة أمام لجنة المناقشة.
 -0يتولى رئيس اللجنة إدارة المناقشة .
ب -تخلى القاعة من الحةور بعد انتهاء المناقشة ،وتتخذ لجنة المناقشة قرارها باألغلبيية
عيين طريييل التييداول بييين األعةيياء فقييط ،مراعيية مييا ورد في الميياد ( ) /50ميين هييذه

(*)

ع بت لو ا وللت ابعو اء ق ( )3011/216تا ،خ . 3011/10/35

(**) ع بت لو ا وللت ابعو اء ق ( )3015/88تا ،خ 3015/2/10
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التعليمات ،ث يعلن رئيس اللجنة قرارها ف قاعة المناقشة ،بحةور الطالب و عةياء
اللجنة.
ج -يتةمن قرار لجنة المناقشة إحدى النتائج التالية:
" .0ناجح" ،فيما لو تةمنت األطروحة تعدييت شكلية.
" .0ناجح بعد إجراء التعدييت" ،فيما لو تةمنت األطروحة تعدييت طفيفة.
" .6تعديل" ،فيما لو تةمنت األطروحة تعدييت جوهرية.
" .5راسب" ،ف حالة وجود خلل علم كبير و اسخيل بمقتةيات األمانة العلمية.
ذ .ف حالة التعدييت الطفيفة والجوهرية على اللجنة كتابة التعدييت ف نص القرار بشكل
محدد وواةح ،وال يعتمد قرار اللجنة خيفا لذلك ،وعلى الطالب إجراء ي تعدييت
تراها اللجنة ةرورية على األطروحة ،ف مد قصاها نهاية الفصل الدراس التال بعد
فصل المناقشة ،وإال ُيعد راسبا ،وال يحسب الفصل الممنوح لتعديل األطروحة من
ةمن الحد األعلى للمد المسموح بها للحصول الدرجة العلمية ،وال يحسب الفصل
الصيف فصي لهذه الغاية.
(*)هييـ .فيي حاليية التعييدييت الجوهريييةُ ،تحييدد لجنيية المناقشيية الحييد األدنييى سجييراء هييذه
التعدييت على ن ال يقل عن ثيثة شهر من تاريخ المناقشة .وتعرض األطروحية بعيد
تعديلها ف اجتماع يحدد موعده العميد ،وتعقد لجنية المناقشية بحةيور كاميل عةيائها،
ويعد الطالب ناجحا ،إذا وافقت اللجنة على األطروحة المعدلة ،وإال يعد الطالب راسبا.
و .يعتمد قرار لجنة المناقشة من قبل المجلس ،بناء على توصيية مين لجنية القسي  ،وتنسييب
من لجنة الكلية.
المادة ( :)45أ .يعد الطالب راسبا إذا تبين من خيل المناقشة ،و مين خييل لجنية التحقييل ،اسخييل
بمقتةيات األمانة العلمية (السرقة العلمية).
ب .إذا ا كتشفت السرقة العلمية بعد منح الدرجية تسيحب الدرجية مين الطاليب بغيض النظير
عن سنة التخرج.

(*)ع بت لو ا وللت ابعو اء ق ( )3015/44تا ،خ 3015/2/17

مواصفات األطروحة
المادة ( . :)46عليى الطالييب االلتييزا بأصييول المينهج العلمي  ،و سييس التوثيييل اليوارد في دليييل كتابيية
األطروحات المعتمد ف الجامعة.
ب .يشكل مشروع األطروحة الفصل األول منها.
ج .تكتب طروحة اليدكتوراه باللغية العربيية ،ويرفيل بهيا ملخصيان ،حيدهما باللغية العربيية
واآلخيير باللغيية اسنجليزييية ،بحيييث ال يزيييد ي ميين الملخصييين علييى ( )642ثيثمائيية
وخمسين كلمة ،ما ف الكليات والمعاهد الت تستعمل فيها لغة خرى للتيدريس ،فتكتيب
األطروحة ،وملخص لها ال يزيد عن ( )642ثيثمائة وخمسين كلمة بتلك اللغة ،ويرفل
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معهييا ملخييص واةييح باللغ يـة العربييية ال يزيييد عيين ( )642ثيثمائيية وخمسييين كلميية،
ويراعيى ن يشيمل الملخيص عليى ( )4خميس كلميات مفتاحيية ( )KEY WORDSفي
األقل ألغراض فهرسة األطروحة.
المادة ( . :)40تكيون صيفحة العنيوان ،وفيل نميوذج تعيده كليية الدراسيات العلييا باللغية العربيية ،بحييث
يشمل ما يأت :
 .0عنوان األطروحة.
 .0اس الطالب كما هو مسجل رسميا ف الجامعة.
 .6اس المشرف /المشرفين.
 .5العبييار التالييية" :قييدمت هييذه األطروحييية اسييتكماال لمتطلبييات درجيية دكتييوراه فييي
تخصص  ........ف جامعة العلو اسسيمية العالمية".
 .4تاريخ المناقشة.
ب .وةع سماء عةاء لجنة المناقشة ،ورتبه األكاديمية على الصفحة التالية.
ج .تعد صفحة مماثلة ،لما ورد ف الفقر ( ) عيه باللغة اسنجليزية ،تذكر فيها العبار
اآلتية :
"A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Degree of Doctor of Philosophy in ………… at the World Islamic
Sciences and Education University".

المادة ( . :)48تقد األطروحة مطبوعة على ورل قياس ).(A4
ب .يتيييرك بيييين السيييطرين مسيييافة ونصيييف ،إذا كانيييت األطروحييية مكتيييـوبة باللغييية العربيييية
ويستخد خط ( )Arabic Transparentبحج ( ،)15ومسيافتان إذا كانيت األطروحية
باللغة اسنجليزيـة ويستخد خط ( )Times New Romanوبحج (.)00
ج .يتييرك هييام ( )3.5س ي علييى يمييين الصييفحة ف ي النسييخ العربييية ،وعلييى يسييارها ف ي
النــسخ األجنبية ،وتكون كل من الهوام األخرى ( )2.5س .
د .يتبع القس سلوبا موحدا لتنظي جزاء األطروحة ،وفل ساليب البحيث العلمي  ،ووةيع
الحواشيي  ،وتثبيييت المراجيييع والفهيييارس ،حسيييب نميياذج يعيييدها ،ويوزعهيييا عليييى طلبييية
الدراسات العليا فيه.
المادة (:)42

ف حالة تةمين الطاليب األطروحية خيرائط ،و صيور ،و جيداول ،و ي بيانيات ،و
رسومات خرى ،ينبغ ن تكون المواد المستعملة من نوع يكفل لها البقاء بحالة جييد ،
و ن تكون متماثلة ف جميع نسخ األطروحة.

المـادة (ُ . :)52يييودع الطاليب خمييس نسيخ ميين األطروحية في كليية الدراسييات العلييا ،موقعيية ميين
عةييياء لجنييية المناقشييية ،بعيييد إجيييراء التعيييدييت التييي طلبتهيييا ،وتكيييون مجليييد  ،وفيييل
مواصفات مكتبة الجامعة.
بُ .ترسل إحدى النسخ إلى القس  ،ونسختان إلى المكتبية ميع نسيخة مين األطروحية عليى
قيرص ،ونسييخة إليى مركـييـز إييداع الرسييائل الجامعييية ،وتحفيظ نسييخة واحيد  ،في كلييية
الدراسات العليا.
جُ .تييودع فييي كليييية الدراسيييات العليييا ،نسيييخة مييين األطروحييية علييى قيييرص حاسيييوب
بالمواصفات الت تطلبها ،ويوثل اسيداع حسب األصول.
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منح الدرجة العلمية
المادة ( :)50تمنح درجة دكتوراه الفلسفة ،بقرار من مجلس العمداء ،بناء على توصية من لجنة القس ،
وتنسيب من لجنة الكلية ،و المعهد ،ومصادقة المجلس ،بعد استيفاء الشروط اآلتية:
 .إتمييا جميييع المتطلبييات المييذكور ف ي األنظميية والتعليمييات المعمييول بهييا ف ي الجامعيية،
والمتطلبات المنصوص عليها ف هذه التعليمات.
ب .إيداع خمس نسخ معتمد من األطروحة ف كلية الدراسات العليا.
ج .إتما إجراءات التخرج العامة ف الجامعة.

اللجان وصالحياتها
المادة ( :)50عند تأليف لجنة الكليية ،ولجنية القسي  ،تراعيى الرتبية األعليى في اختييار عةياء هياتين
اللجنتين وتكاف الفرص بين من ه برتبة ستاذ.
المادة (ُ . :)52تشكل لجنة القس من رئيس القس (رئيسا) ،وعةوية ثيثة عةاء من هيئة التدريس
ف القس لمد سينة ،ممين تنطبيل علييه شيروط اسشيراف ،ويراعيى في تشيكيل اللجنية
الرتبيية األعلييى عنييد اختيييار عةييائها ،وتفييوض لجنيية القس ي صيييحيات مجلييس القس ي
المتعلقة بالدراسات العليا.
ب .تتولى لجنة الدراسات العليا ف القس الصيحيات اآلتية :
 .0النظر ف طلبات المتقدمين ليلتحال بالدراسات العليا في القسي وتحدييد الميواد
االستدراكية واسةافية.
 .0تعيييين المرشييدين سعييداد البييرامج الدراسييية للطيييب وإقرارهييا ،وتقييدي تقرييير
فصل للعميد عن سير العملية اسرشادية.
 .6تنظييي امتحييان الكفاييية المعرفييية ،واسشييراف علييى إجرائييه ،وإقييرار النتيجيية،
وإبيغها للعميد ،وعميد الكلية المعن  ،والمسجل العا .
 .5اسقرار المبدئ لعنوان األطروحة ،ومشروع خطتها.
 .4إقييرار متطلبييات النجيياح ،وطييرل التقييوي  ،ومسييتوى تحصيييل الطالييب في مييواد
النييدوات ،والحلقييات والمختبييرات ،والتصييامي الهندسييية ،واالختبييارات العملييية
الت ُتخصص لها ساعات معتمد .
ج .توص لجنة القس إلى لجنة الكلية بما يل :
 .0تحديد عةاء لجنة مناقشة ،ومواعيد المناقشة ،واعتماد قرار لجنة المناقشة.
 .0األعداد المقترح قبولها ،وقبول الطلبة ،ةمن األعيداد المقيرر  ،وفيل نيص المياد
( )00من هذه التعليمات.
 .6منح درجة دكتوراه الفلسفة ،وفقا لما هو منصوص عليه ف هذه التعليمات.
 .5تحديد المواد االستدراكية ،واسةافية المقرر للطلبة المقبولين.
 .4تعيين المشرف ،والمشرف المشارك ( إن وجد ) ،مع مراعا ما ورد ف المادتين
( )63 ،64من هذه التعليمات.
 .3عنوان األطروحة ،ومشروع خطتها.
 .0السماح للطالب ،ف حاالت اسيتثنائية ،بدراسية الميواد االسيتدراكية ،و اسةيافية
المقرر ف متطلبات خطته الدراسية ،خارج الجامعة.
 .1السماح للطالب ،ف حاالت استثنائية ،بدراسة ما ال يزيد عن ( )6ساعات معتمد
من خارج الجامعة بعد خذ الموافقة المسبقة عليها.
 .9انتقال الطالب من برنامج إلى آخر ف الجامعة ،ومن برنامج في جامعيـة خيرى
إلى التخصص نفسه ف الجامعة.
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 .02مع مراعا ما ورد في المياد ( )63مين هيذه التعليميات ،يجيوز اسيتمرار عةيو
هيئة التدريس ف اسشراف على رسالة الطالب ،و المشاركة ف اسشراف.
 .00تمديد الحد األعلى لمد الدراسة للطالب.
 .00تأجيل دراسة الطالب ةمن المد المنصوص عليها ف هذه التعليمات.
 .06معادلة المواد ،واحتسابها للطالب ،وفقا لنص الميواد ( )00و ( )06و ( )05مين
هذه التعليمات.
 .05تجاوز المد المحدد للطالب باجتياز المواد االستدراكية.
د .تقو لجنة القس بأي مور خرى تتصل بالدراسات العليا ،يفوةها مجلس القس إليها.
المادة (ُ . :)54تشييكل لجنيية الكلييية ميين عميييد الكلييية (رئيسييا) ،و ميين يفوةييه ،وعةييوية ر سيياء
األقسا األكاديميية فيهيا ،بقيرار مين مجليس الكليية ،وتفيوض إليهيا صييحيات مجليس
الكلية ذات العيقة بالدراسات العليا.
ب .تتولى لجنة الكلية مهمة التنسيل بين األقسا المختلفة ف الكلية بشأن الدراسات العليا.
ج .تقو لجنة الكلية التنسيب إلى المجلس بما يل :
 .0اعتماد قرار لجنة المناقشة.
 .0منح درجة دكتوراه الفلسفة ،وفقا لما هو منصوص عليه ف هذه التعليمات.
 .6تعيين المشرف ،والمشرف المشارك (إن وجد) ،ميع مراعيا ميا ورد في المياد
( /64ج) من هذه التعليمات.
 .5السماح للطالب ،ف حياالت اسيتثنائية ،بدراسية الميواد االسيتدراكية ،و اسةيافية
المقرر ف متطلبات خطته الدراسية ،خارج الجامعة.
 .4السييماح للطالييب ،ف ي حيياالت اسييتثنائية ،بدراسيية مييا ال يزيييد عيين ( )6سيياعات
معتمد  ،من خارج الجامعة بعد خذ الموافقة المسبقة عليها.
 .3مع مراعا ميا ورد في المياد ( )63مين هيذه التعليميات ،يجيوز اسيتمرار عةيو
هيئة التدريس ف اسشراف على رسالة الطالب ،و المشاركة ف اسشراف.
د .تقو لجنة الكلية التنسيب إلى العميد بما يل :
 .0تعيين المشيرف ،والمشيرف المشيارك (إن وجيد) ،ميع مراعيا ميا ورد في المياد
( ) /64من هذه التعليمات.
 .0تحديد عةاء لجنة مناقشة ،ومواعيد المناقشة.
 .6األعداد المقترح قبولها ،وقبول الطلبة ،ةمن األعداد المقرر  ،وفل نص المياد
( )00من هذه التعليمات.
 .5تحديد المواد االستدراكية ،واسةافية المقرر للطلبة المقبولين.
 .4عنوان الرسالة ،ومشروع خطتها.
 .3انتقال الطالب من برنامج إلى آخر ف الجامعة ،ومن برنيامج في جامعيـة خيرى
إلى التخصص نفسه ف الجامعة.
هـ .ي مور خرى تتعلل بالدراسات العليا ،مما ل يرد علييه نيص في هيذه التعليميات
يفوةها مجلس الكلية إليها.
و .تقو لجنة الكلية بمها لجنة القس ف حال عد وجودها.

أحكام عامة
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المادة (:)55

تأكيدا على ما ورد ف الماد ( )00من هذه التعليمات ال يجوز للطالب ن يعتذر ف
حال من األحوال بعد االطيع على هذه التعليمات.

المادة (:)56

يفييوض الطالييب خطيييا إلييى الجامعيية ح يل تصييوير الرسييالة جزئيييا و كليييا ،وبييأي شييكل
(ورق و غير ذلك) ،وذليك لغاييات البحيث العلمي  ،والنشير اسلكتروني  ،والتبيادل ميع
الم سسات التعليمية ،والبحثية وغيرها.

المادة (:)50

يبت مجلس العمداء ف الحاالت الت ل يرد عليها نص ف هذه التعليمات.

المادة (:)58

العمداء والمسجل العا مس ولون عن تنفيذ هذه التعليمات.
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