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 تعلیمات منح شھادة دبلوم الدراسات العلیا في  جامعة جرش

  م٢٠٢١/ ٤/  ٥تاریخ ) ١٣/٢٠٢٠/٢٠٢١(صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم 
  

مى هذه التعلیمات   ):١(المادة  ُ ، ویعمل بها )جرشتعلیمات منح شهادة دبلوم الدراسات العلیا في جامعة  (تس
  .اعتبارًا من تاریخ صدورها

  :ما لم تدل القرینة على خالف ذلكالمعاني الواردة إزاءها  اآلتیةیكون للكلمات والعبارات   ):٢(المادة 

  جرشجامعة       :ــة ــــــعــــــــامـــالج
  مجلس عمداء الجامعة      : مجلس العمداء

  مجلس الدراسات العلیا      :س ـــــــــــــالمجلــــــ
  عمید الدراسات العلیا           :د ــــــــــــــــالعمیـــــــــ
  تطرح برنامج دبلوم عالي أي كلیة من كلیات الجامعة      :ةــــــــــــــــــالكلیـــــــــــ
  التخصصقسم        : ــمــــــــــــــــــــــــالقســــــ

  التخصص المعني جنة كلیةل      :ة الكلیـــة ـــــــلجن
  التخصص المعني لجنة قسم      :ة القســــم ـــــــلجن

  الدبلوم العالي        : الدبــــلـــــــــــــوم  
ٍ   : رنامج دبلوم الدراسات العلیاب   معلومات نظریة ومهارات تطبیقیة عملیة  الطلبةیكسب  برنامج أكادیمي عال

  .ومنهجیة محددة في تخصص معین
  بقرار من مجلس العمداء، وتنسیب من المجلس،لدبلوم العالي لشهادة ا یتم إقرار الخطة الدراسیة   - أ ):٣(المادة 

  .القسم من لجنة الكلیة و  وتوصیة 
   ساعة  )٢٤ - ١٨(منها  ساعة معتمدة حسب الخطة)  ٣٠ – ٢٧ (منن متطلبات نیل شهادة الدبلوم تكو   - ب

  .مجلس العمداء  والتي یقرها ساعات معتمدة اختیاریة) ٩ – ٦(معتمدة إجباریة و
            

  الدراسي ومدة الدراسةالعبء 
  ):٤(المادة 

  وال یحسب الفصل الصیفي من  فصول دراسیة یكون الحد األعلى لمدة الحصول على شهادة الدبلوم أربعة -أ
  .وذلك بموافقة عمید كلیة التخصص فصلین دراسیین، مدةلقابلة للتمدید  ضمنها،

  ال یجوز أن تقل المدة الدراسیة التي یقضیها الطالب مسجًال للحصول على درجة الدبلوم العالي عن فصلین -ب
  . وال یحسب الفصل الصیفي من ضمنها دراسیین 
  حسب هذه المدة من الحدتال یجوز أن تزید مدة التأجیل واالنسحاب بعذر بمجموعها عن فصلین دراسیین وال  -ج
  .األعلى لمدة الحصول على الشهادة 
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مع مراعاة الحد األعلى لمدة الحصول على الشهادة یكون الحد األدنى للعبء الدراسي في  -أ   ):٥(المادة 
  .ساعة معتمدة) ١٥(ساعات معتمدة، والحد األعلى ) ٣(الفصل الواحد 

  .ساعات) ٩( یكون الحد األعلى للعبء الدراسي لطلبة الدبلوم في الفصل الصیفي -ب

الدبلوم ستة فصول دراسیة، وال یحسب  شهادة الحد األقصى للمدة المسموح بها للحصول على -ج
ین یالفصل الصیفي ضمن هذه المدة ویجوز عند الضرورة القصوى تمدید هذه المدة فصلین دراس

  . مجلسالفقط للذین تستدعي حالتهم زیادة المدة وذلك بتوصیة من 

  القبــــــــــول

  :شروط القبــــول  ):٦(المادة 

  :شروط عامـــــة -أ

  .تعترف بها الجامعة أن یكون المتقدم حاصًال على درجة البكالوریوس أو ما یعادله من جامعة - ١

إذا تجاوز عدد الطلبة المتقدمین لبرنامج الدبلوم العدد المقرر قبوله، یجري قبول الطلبة تنافسیًا على أساس  -٢
  .البكالوریوسالمعدل في درجة 

  :شروط خاصــة -ب

للقسم، أو اللجنة المنفذة وضع شروط خاصة لاللتحاق بالبرنامج الذي یطرحه ذلك القسم على أن ال  -١
  .تتعارض هذه الشروط مع اإلطار العام لبرامج الدراسات العلیا

یجب أن تظهر هذه الشروط بوضوح في الخطة الدراسیة المقدمة لالعتماد، وتعتبر جزءًا منها وتحمل مواد  -٢
  .)٦٠٠(الدبلوم مستوى 

  القبول والتسجیل ، وترفق بتلك  دائرةتقدم طلبات االلتحاق ببرامج الدبلوم على النموذج الصادر من   ):٧(المادة 

  .ومصدقة حسب األصول  الثبوتیة الالزمةالطلبات جمیع األوراق            

قبل الطالب في برنامجین دراسیین أو أكثر في آن واحد في أي مرحلة من  ):٨(المادة  ُ   مراحل ال یجوز أن ی

  .دراسته             
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  االنتقال والتحویــــل

  انتظامه في الدراسة حال امعة بعدیجوز انتقال الطالب من برنامج دبلوم إلى آخر في الج -أ  ):٩(المادة 

  .استیفائه شروط القبول وتوافر مقعد شاغر له

  لى برنامج مماثل في حال استیفائهیجوز انتقال الطالب من برنامج في جامعة أخرى إ -ب 

شروط القبول وتوافر مقعد شاغر له في البرنامج الذي یرغب في االنتقال إلیه، على أن ال یقل 
  .أو ما یعادلهما )جید  (معدله التراكمي عن 

  

  .القبول والتسجیل على النموذج المقرر لهذا الغرض دائرةتقدم طلبات االنتقال إلى  -أ :)١٠(المادة 

  :قرار من لجنة مكونة منتتم الموافقة على االنتقال ب - ب

  .عمید كلیة التخصص -١

  .رئیس قسم التخصص أو اللجنة المنفذة -٢

  احتسابهایشترط في المواد التي درسها الطالب في الجامعة أو في جامعة أخرى ویرغب في  -أ ):١١(المادة 

  - :ما یلي     

  .أن تكون مناظرة من حیث المستوى والمحتوى لمادة أو مواد في الخطة الدراسیة المقررة -١
  .ما یعادلهماأو ) جید(تقدیر الطالب في كل منها عن أن ال یقل  -٢

  :انتقاله أو قبوله في برنامج آخر دللطالب عنتحسب  -ب

المواد التي یختارها من المواد التي درسها في البرنامج السابق وتدخل في معدله التراكمي إذا  -١
  .كان االنتقال داخل الجامعة

المواد التي یختارها من المواد التي درسها في البرنامج السابق وال تدخل في معدله التراكمي إذا  -٢
  .ان االنتقال من خارج الجامعةك

یجوز أن یحسب للطالب المنتقل من خارج الجامعة أو المقبول فیها وسبق له دراسة مواد في  -١ -ج
  .ساعات معتمدة من هذه المواد) ٩(جامعة أخرى ما ال یزید عن 

  .ساعات معتمدة تم احتسابها) ٩(یحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى مقابل كل  -٣
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  المواد والعالمات واالمتحانات

  .) جید(الحد األدنى للنجاح في المعدل التراكمي للمواد في برنامج الدبلوم   -أ ):١٢(المادة 
  %) .٥٥(العالمة األدنى التي تسجل للطالب هي  -ب             

  .) جید(الحد األدنى لعالمة النجاح في كل مادة من مواد برامج الدبلوم  ):١٣(المادة 

  من هذه التعلیمات تحسب عالمات جمیع المواد التي یدرسها الطالب في ) ٤(مع مراعاة المادة  :)١٤(المادة 
  .الجامعة وفق خطته الدراسیة نجاحًا أو رسوبًا في معدله التراكمي

  :اآلتيیكون توزیع عالمات االمتحانات على النحو  :)١٥(المادة 

األعمال امتحانًا تحریریًا واحدًا نصف فصلي على األقل، ویرصد له عالمة أعمال الفصل، وتشمل هذه  -١
ً ثانیًا وتقاریر وبحوثًا یرصد له %) ٣٠(نصف عالمة أعمال الفصل وهي  وأعماًال أخرى قد تتضمن اختبار

  .من العالمة النهائیة% ٦٠من العالمة، وبذلك یكون مجموع أعمال الفصل %) ٣٠(
  %).٤٠(خصص له النهائي وی االمتحانعالمة  -٢
مواد الندوات، والمشاریع، والمختبرات، والتصامیم، والرسومات، : )٢و ١(ستثنى مما ورد في البندین ی -٣

واالختبارات العملیة، والتدریب العملي والتدریب السریري التي لها ساعات معتمدة، إذ تكون لها عالمة 
  .تحددها األقسام المعنیة أو اللجان المنفذة

  

  :المبینة إزاء كل منهاباألرقام یخصص لعالمة المواد  -أ )١( :)١٦(المادة 

  التقدیر  % العالمة
  ممتاز  ١٠٠-٩٠

  جید جدا  ٩٠وأقل من  -٨٠
  جید  ٨٠وأقل من  -٧٠

 

  :التقدیرات المبینة إزاء كل منها یخصص للعالمات للمعدل الفصلي والتراكمي -ب

  التقدیر  % العالمة
  ممتاز  ١٠٠ - ٨٤

  جید جداً   ٨٤وأقل من  -٧٦
٧٦وأقل من  ٧٥   جید 

  .المعدل الفصلي هو معدل عالمات جمیع المواد التي درسها الطالب في ذلك الفصل  -)٢(  
  .تحسب كل المعدالت ألقرب منزلة عشریة واحدة  -)٣(   

  هذه التعلیماتم یرد علیها نص في تطبق تعلیمات منح درجة البكالوریوس على الحاالت التي ل :)١٧(المادة 

  .فیما یتعلق باالمتحانات والعالمات والمعدالت       
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  إعادة دراسة المواد

، وفي حالة رسوبه )راسب(على الطالب إعادة دراسة كل مادة إجباریة حصل فیها على نتیجة ) أ( ) :١٨(المادة 
  .في مادة اختیاریة یجوز له إعادتها أو اختیار غیرها من المواد االختیاریة في الخطة الدراسیة

  .التراكميإذا أعاد الطالب دراسة مادة ما تحسب له العالمة األخیرة فقط في معدله ) ب(          

إذا درس الطالب ماده بدیلة عن مادة سبق أن رسب فیها تحسب عالمة المادة البدیلة فقط في ) ج(          
  .المعدل التراكمي، وتبقى المادة األصلیة مثبته في سجله األكادیمي دون احتسابها في المعدل

  المواظبـــــــــة

  یقبله عمید كلیة التخصص أو اللجنة المنفذة أكثر من إذا تجاوز غیاب الطالب دون عذر -أ ):١٩(المادة 

فـي تلـك المـادة  من مجموع الساعات المقررة ألي مـادة، یحـرم مـن التقـدم لالمتحـان النهـائي وتعتبـر عالمتـه %) ١٥(
وفي جمیع األحـوال تـدخل نتیجـة ذلـك الرسـوب فـي حسـاب . وعلیه إعادة دراسة تلك المادة إن كانت إجباریة. )صفراً (

  .دل عالمات الطالب الفصلي والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصلمع

  من مجموع الساعات %) ١٥(إذا تجاوز غیاب الطالب بعذر یقبله عمید كلیة التخصص أكثر من  -ب

  .المقررة لمادة أو أكثر فإنه یعتبر منسحبًا من المادة أو المواد

  .الجامعة على إجراءات تقدیم العذر المرضيتسري تعلیمات منح درجة البكالوریوس في  : )٢٠(مادة ال

  تسجل له مالحظةكل من تغیب عن االمتحان النهائي المعلن عنه بعذر یقبله عمید كلیة التخصص  ):٢١(المادة 

، ویبلغ القرار بقبول العذر لمدرس المادة إلجراء امتحان معوض للطالب في مدة أقصاها نهایة )غیر مكتمل(
الذي لم یتقدم فیه إال إذا كان الفصل التالي مؤجًال رسمیًا أو كان الطالب منقطعًا عنه بعذر، الفصل التالي للفصل 

  .وفي تلك الحالة یعقد االمتحان في الفصل التالي للفصل المؤجل

  

  االنسحـــــاب

ء یسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر خالل مدة أقصاها عشرة أسابیع من بد  -أ ):٢٢(المادة 
  ).منسحب(وخمسة أسابیع من بدء الفصل الصیفي، وتثبت في سجله مالحظة   ،األول أو الثاني  الفصل

%) ٢٠(یعتبر الطالب الذي یتجاوز مجموع غیابه بعذر یقبله عمید كلیة التخصص أو اللجنة المنفذة  -ب
 ، وتعتبر)منسحب( في سجله مالحظةمن الساعات المقررة لمواد الفصل منسحبًا من ذلك الفصل، وتثبت 

  .استه لذلك الفصل مؤجلة وال تحسب من الحد األعلى لمدة التأجیلد
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  یجوز لعمید كلیة التخصص أو اللجنة المنفذة الموافقة على انسحاب الطالب من جمیع المواد التي سجلها -ج

ــــــب االنســــــحاب خــــــالل مــــــدة أقصــــــاها  ــــــدیم طل ــــل، شــــــریطة أن یــــــتم تق ــــــي الفصــ أســــــبوعًا مــــــن بــــــدء ) ١٤(ف
ــــــي ســــــجله مالحظــــــة ) ٧(لفصــــــل العــــــادي، وا ، )منســــــحب(أســــــابیع مــــــن بــــــدء الفصــــــل الصــــــیفي وتثبــــــت ف

  .وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة

  واالنقطاع عن الدراسة التأجیـــــــل

یشترط في الطالب الذي یتقدم بطلب تأجیل أن یكون قد أمضى فصًال دراسیًا واحدًا على األقل في  ):٢٣(المادة 
  .الذي التحق بهالبرنامج 

من الكلیة ، وتصدر الموافقة دائرة القبول والتسجیلیقدم طلب التأجیل على النموذج الصادر عن  -أ ):٢٤(المادة 
  .إن كان لفصلین متتالیینالعمداء إن كان التأجیل لفصل واحد منفرد وعن مجلس 

ــــى  -ب               ــــة الموافقــــة عل ــــة فــــي حال ــــب مؤجل التأجیــــل أو االنســــحاب مــــن الفصــــل أو تعتبــــر دراســــة الطال
  .االنقطاع عن الدراسة بعذر یقبله المجلس 

  .الدبلوم  شهادةقصى للحصول على ال تحسب مدة التأجیل من ضمن الحد األ -ج             

  .التدریس ولم یكن مسجًال لذلك الفصل  ابتدأ إذایعد الطالب منقطعًا عن الدراسة  ):٢٥(المادة 

  والفصـــــلاإلنذار 

ینذر الطالب إذا لم یحصل في نهایة أي فصل على الحد األدنى للمعدل التراكمي في المواد التي  ):٢٦(المادة 
  .درسها حتى نهایة ذلك الفصل

  :اآلتیةالب مفصوًال في الحاالت یعتبر الط -١:)٢٧(المادة 

باستثناء  نهایة الفصلین التالیین لإلنذارإذا لم یحصل على الحد األدنى في المعدل التراكمي للمواد في  -أ
  .أول فصل دراسي للطالب

  .إذا لم یحقق متطلبات التخرج ضمن الحد األعلى للمدة المسموح بها -ب

  منح الشهــــــادات

  ):٢٨(المادة 

ً على تنسیب من المجلس -أ   .تمنح شهادة الدبلوم بقرار من مجلس العمداء بناء
  . إتمام جمیع المتطلبات المذكورة في األنظمة والتعلیمات المعمول بها في الجامعة  - ب
  .إتمام إجراءات التخرج العامة في الجامعة -ج
  .تمنح الشهادات في المواعید المقررة -د
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  أحكام عامـــــة
   ):٢٩(المادة 

  التعلیمات وفي اإلشكاالت التي قد تنشأ عنیبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم یرد بشأنها نص في هذه  -أ
  .تطبیق هذه التعلیمات

  .على الطالب أن یحصل على مصدقة براءة ذمة من الجامعة الستكمال إجراءات تخرجه _ ب
  

  :) ٣٠(المادة 
 .جمیع الوثائق التي یتقدم بها الطالب وتخص القبول في الجامعة تعتبر ملكًا للجامعة وغیر مستردة _ أ

  تبین في أي وقت أن أي من هذه الوثائق أو المعلومات التي تقدم بها الطالب للجامعة مزورة وغیرإذا _ ب
  .صحیحة فإن للجامعة الحق بفصله فصًال نهائیًا مع عدم رد الرسوم أو إصدار أیة وثیقة له دون سابق إنذار  
 

  ) : ٣١(المادة 
  و بعدم اطالعه على النشرات الصادرة عنال یجوز ألي طالب أن یحتج بعدم علمه بهذه التعلیمات أ

  .ما ینشر على لوحة إعالناتها فیما یتعلق بهذه التعلیمات   الجامعة ، أو 
  

  . رئیس الجامعة وعمداء الكلیات ، ومدیر القبول والتسجیل مكلفون بتنفیذ أحكام هذه التعلیمات) : ٣٢(المادة 


