تعليمات برنامج الدبلوم العالي
صادرة عن مجلس العمداء بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات
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في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات (تعليمات برنامج الدبلوم العالي في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية).
ويعمل بها من تاريخ اقرارها من قبل مجلس العمداء.
المادة ( :)2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على خالف ذلك.
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.
الجامعة:
مجلس كلية الدراسات العليا.
المجلس:
عميد كلية الدراسات العليا.
العميد:
إحدى كليات التخصص في الجامعة.
الكلية:
قسم التخصص الذي ينوي الطالب أن يدرس فيه.
القسم:
لجنة الدراسات العليا في كلية التخصص.
لجنة الكلية:
لجنة الدراسات العليا في القسم.
لجنة القسم:
السنة الدراسية :فصالن دراسيان إجباريان مدة كل منهما ستة عشر أسبوعا ،تشمل مدة االمتحانات،
وفصل صيفي اختياري مدته ثمانية أسابيع تشمل مدة االمتحانات.
الخطة الدراسية :الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس العمداء.
الدبلوم العالي :برنامج أكاديمي يكسب الطالب معلومات نظرية ومهارات تطبيقية عملية ومنهجية
محدده في تخصص معين.
المادة ( :)3تكون متطلبات نيل درجة الدبلوم العالي(من  24الى )33ساعة معتمدة حسب الخطة الدراسية
للبرنامج التي يقرها مجلس العمداء ،وتوزع هذه المتطلبات على النحو التالي:
أ )15( .ساعة معتمدة إجبارية كحد أدنى.
ب )9( .ساعات معتمدة مواد اختيارية كحد أقصى ،من مستوى  600او .700
القبول والتسجيل والمواظبة
المادة (:)4تقدم طلبات االلتحاق في برنامج الدبلوم العالي إلى عمادة كلية الدراسات العليا مباشرة حسب نموذج
خاص بذلك وال يبت في أي طلب إال إذا استوفى جميع األوراق الثبوتية الالزمة ،ويتم تحويلهاا إلاى
الكليات واألقسام المعنية للنظر فيهاا والتنسايب بمساماء المرشاحين للقباول حساب الشاوا ر المتاوفرة
الى عمادة كلية الدراسات العليا إلعالن قوائم المقبولين وتحويلها الى وحدة القباول والتساجيل لتنفياذ
ذلك.
المادة ( :)5يشترط في قبول الطالب ما يلي:
أ .أن يكون حاصال على درجة البكاالوريوس بتقادير ال يقال عان جياد أو ماا يعادلاه مان جامعاة أو
معهد علمي معترف بهما.
ب .في حال حصول الطالب على درجة البكالوريوس بتقدير مقبول أو ماا يعادلاه يحاق لاه االلتحااق
ببرامج الدبلوم العالي شريطة دراساة ( )3ماواد مان ماواد الادبلوم العاالي يحاددها القسام وتكاون
موحدة لجميع الطلبة المتقدمين (خالل الفصل االول لاللتحاق) لذلك التخصص ،ونجاحه في كل
مادة بعالمة ال تقل عن  %70وبمعدل تراكمي ال يقل عن  %75ليصبح طالبا ً نظاميا ً وتحساب
له في حال نجاحه في هذه المواد ضمن المواد التي أنهاها في خطته ،وماا عادا ذلاك يفصال مان
البرنامج.
ج .حصار قبااول الطلبااة الحاصاالين علاى تقاادير مقبااول فااي درجاة البكااالوريوس بنساابة ال تزيااد عاان
ً2
( )%10من الطلبة المسجلين فعليا ً في كل تخصص فصليا.
د .أن تكاااون الدراساااة لدرجاااة البكاااالوريوس باالنتظاااام وفاااي موضاااوع ي هااال الطالاااب للدراساااة
المتخصصة في الكلية أو القسم الذي ير ب االلتحاق به.
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ه .أن ال يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تمديبية خالل دراسته السابقة ال ت هله للقبول في الدراسات
العليا.
و .تحقيااق الشااروط التااي تقترحهااا لجنااة القساام وتقرهااا لجنااة الكليااة ،ويجااوز أن يكااون ماان بينهااا
المساقات االستدراكية التي يجب أن يدرسها الطالب كمتطلبات ضمن برنامجه بما ال يزياد عان
( )6ساعات.
ز .أن ال يكون قد فصل من التخصص الذي سيتقدم إليه.
ح .اجتياز امتحان التوفل بعالمة ( )500او ما يعادله كحد ادنى للطلبة األردنيين ،والتقدم لالمتحان
للطلبة ير االردنيين  ،وفي حالة عدم تحقيق العالمة ( )500او ما يعادلهاا يمخاذ الطالاب يار
األردني مساق أو مساق ين في اللغة االنجليزية كمواد استدراكية من قسم اللغويات التطبيقية (مع
التقيد بتعليمات مجلس التعليم العالي الخاصة بذلك).
ح .إذا تجاوز عدد الطلبة المتقدمين لبرنامج الدبلوم العالي العدد المقارر قبولاه يجاري قباول الطلباه
تنافسيا ً اعتماداً على اسس تضعها لجنة الكلية.
المادة (:)6
أ .يتم قبول الطالب بقرار من العميد بناء على توصية من لجنة القسم و تنسيب من لجنة الكلية
ويبلغ العميد القرار إلى الطالب ومدير وحدة القبول والتسجيل والكلية.
ب .ال يجوز ان يقبل الطالب في برنامجين دراسيين او اكثر في آن واحد في أي مرحلة من مراحل
دراسته.
المادة(:)7
أ .الحد االدنى للمدة التي يقضيها الطالب الستكمال متطلبات منح درجة الدبلوم العالي هو فصالن
دراسيان باستثناء الفصل الصيفي.
ب .يكون الحد االعلى لمدة الحصول على درجة الدبلوم العالي أربعة فصول دراسية دون الفصول
الصيفية قابلة للتمديد فصالً دراسيا ً واحداً ،وذلك بقرار من العميد ،بنا ًء على توصية من لجنة
القسم وتنسيب من لجنة الكلية على ان يتم ذلك قبل نهاية الفصل الذي يسبق فصل التمديد ،ويبلغ
العميد القرار للطالب ومدير وحدة القبول والتسجيل والكلية.
ج .مع مراعاة الحد االعلى لمدة الحصول على درجة الدبلوم العالي يكون الحد االدنى للعبء
الدراسي في الفصل الواحد ( )6ساعات معتمدة ،والحد االعلى ( )12ساعة معتمدة.
د .يكون الحد االعلى للعبء الدراسي لطلبة الدبلوم العالي في الفصل الصيفي ( )6ساعات معتمدة.
ه .إذا احتاج الطالب الى اقل من ( )6ساعات معتمدة في فصل تخرجه فله أن يسجل ما يحتاج اليه من
ساعات ضمن خطته الدراسية.
المادة(:)8
أ .يجوز للطالب تمجيل دراسته لمدة فصل دراسي واحد طيلة مدة دراسته وال تحسب الفصول
الصيفية لهذا الغرض .وعلى الطالب التقدم بطلب تمجيل دراسته إلى العميد قبل بداية فترة
االمتحانات النهائية لذلك الفصل حسب التقويم الجامعي المعتمد ،ويتم قبول تمجيل الطالب بقرار من
العميد بناء على توصية من لجنة القسم وتنسيب من لجنة الكلية ويبلغ العميد القرار إلى الطالب
ومدير القبول والتسجيل والكلية.
ب .ال تحتسب مدة التمجيل من الحد األعلى لمدة الدراسة أو لغاية إزالة أسباب الوضع تحت المراقبة.
ج .ال ت جل الدراسة للطالب إال بعد مضي فصل دراسي واحد على األقل على دراسته في الجامعة.
وال ت جل الدراسة في فصل التمديد ،ويراعى ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (.)12
د .ال يجوز للطالب الحاصل على مالحظة ير مكتمل تمجيل دراسته في الجامعة للفصل /والفصول
الالحقة اال بعد ازالة هذه المالحظة ضمن الفترة المحددة في الفقرة (ه.)14/
المادة (:)9
أ .إذا لم يسجل طالب منتظم في الجامعة لفصل دراسي واحد ولم يحصل على موافقة خطية من
العميد بتمجيل دراسته لهذا الفصل يفقد مقعده في الجامعة ،وفي حال وجود عذر قهري يقبله
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العميد ،فله ان يطلب من مجلس الكلية اعتبار هذه المدة ضمن مدة التمجيل المسموح بها في الفقرة
(أ.)8/
ب .اذا ر ب الطالب في االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى
وحدة القبول والتسجيل ،وفي هذه الحالة تثبت له في سجله األكاديمي مالحظة (منسحب من
الجامعة) ويفقد مقعده فيها ويبلغ العميد وعميد الكلية ورئيس القسم بذلك.
ج .وفي جميع الحاالت يجوز للطالب الذي فقد مقعده أن يتقدم بطلب جديد للقبول وفي حالة قبوله
يحتفظ بسجله األكاديمي كامال على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها
عند عودته ،وتحسب مدة الدراسة السابقة ضمن الحدين األعلى واألدنى لمدة الدراسة وفي حالة
اختالف الخطة المعمول بها عند عودة الطالب عن الخطة التي درس عليها يحسم فصل دراسي
واحد من الحد األعلى لمدة الدراسة مقابل كل ( )6ساعات معتمدة من المساقات التي تحتسب
للطالب.
المادة (:)10
أ .يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج دبلوم عالي إلى برنامج دبلوم عالي آخر في الجامعة سواء
أكان ذلك في تخصص فرعي في القسم أو تخصص آخر في نفس الكلية أو كلية أخرى ،وذلك
بقرار من المجلس بناء على توصية من مجلس القسم المنتقل إليه وتنسيب من لجنة الكلية ويجوز
للقسم أن يعادل له بعض المساقات التي درسها بما يناظرها من مساقات برنامج الدبلوم الذي قبل
فيه وأن يعفيه منها على أن تدخل هذه المساقات في معدله التراكمي.
ب .يجوز انتقال الطالب من برنامج دبلوم عالي في جامعة أخرى إلى برنامج دبلوم عالي في
الجامعة ،بعد تحقيق شروط القبول في المادة ( )5من هذه التعليمات وبمعدل تراكمي ال يقل عن
جيد جداً او ما يعادله وذلك بقرار من العميد بناء على توصية من لجنة القسم (المنتقل إليه)
وتنسيب من لجنة الكلية ،وفي هذه الحالة يجوز للقسم أن يعادل له بعض المساقات التي درسها
بما يناظرها من مساقات في مستوى الدبلوم الذي قبل فيه وأن يعفيه من دراستها بشرط أن ال
يتجاوز اإلعفاء ( )6ساعات معتمدة وال تقل عالمته في كل منها عن  %75أو ما يعادلها ،وال
تدخل عالمات هذه المساقات في المعدل التراكمي ويحسم من الحد األعلى للدراسة فصل
دراسي واحد مقابل احتساب ( )6ساعات معتمدة.
المادة ( :)11يجوز السماح للطالب دراسة ما ال يزيد عن ( )3ساعات معتمدة من برامج الدبلوم العالي في
جامعة اردنية أو جامعات أخرى معترف بها بعد قبوله في الجامعة وذلك بموافقة العميد وبتنسيب
من لجنة الكلية وتوصية من لجنة القسم وتحسب هذه الساعات ويعفى الطالب منها شريطة أن ال
تقل عالمته فيها عن  %75أو ما يعادلها وال تدخل في معدله التراكمي بشرط أن ال يتجاوز
مجموع هذه الساعات والساعات التي تحتسب للطالب في انتقاله من جامعة أخرى ( )6ساعة
معتمدة.
المادة (:)12
أ .يسمح للطالب االنسحاب من مساقات سجل لها وإضافة مساقات جديدة خالل األسبوع األول من
بداية الفصلين الدراسيين األول والثاني وخالل الثالثة أيام الدراسية األولى من الفصل الصيفي،
دون أيام العطل حسب التقويم الجامعي المعتمد وال تثبت المساقات التي انسحب منها الطالب
في سجله األكاديمي على أن ال يقل العبء الدراسي للطالب عن ( 6ساعات معتمدة) في كل من
الفصلين األول أو الثاني.
ب .مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مساق ما
قبل بداية فترة االمتحانات النهائية في ذلك الفصل حسب التقويم الجامعي المعتمد ،وفي هذه
الحالة يثبت المساق في سجل الطالب األكاديمي وإزاءه مالحظة (منسحب) وال يدخل هذا
المساق في عدد الساعات التي درسها من حيث النجاح أو الرسوب أو متطلبات التخرج وإذا لم
ينسحب الطالب خالل المدة المحددة فعلى مدرس المساق أن يثبت نتيجة الطالب في كشف
العالمات وال يجوز االنسحاب من جميع المساقات التي سجل لها إال بعذر قهري يقبله العميد،
بناء على تنسيب من عميد الكلية ،وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة (د.)13/
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ج .إذا اعتبر الطالب منسحبا ً من جميع المساقات التي سجلها في فصل ما بمقتضى الفقرة (د) من
المادة ( )13تكون دراسته لذلك الفصل (م جلة) ويحسب هذا الفصل من مدة التمجيل المسموح
بها في المادة (-8أ) من هذه التعليمات .أما إذا كان ذلك في الفصل األول من دراسته فيعتبر
منسحبا ً من الجامعة.
المادة (:)13
أ .تشترط المواظبة للطالب في جميع المساقات التي يسجل فيها ،ويقوم مدرس المساق بتسجيل
الحضور والغياب على كشوف خاصة ويسلمها إلى رئيس القسم الذي يعطى فيه المساق في نهاية
كل فصل دراسي وتحفظ إلى نهاية الفصل الذي يليه.
ب .ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ( )%20من مجموع الساعات المقررة لكل مساق مسجل
فيه.
ج .إذا اب الطالب أكثر من ( )%20من مجموع الساعات المقررة لمساق ما دون عذر قهري أو
مرضي يقبل به عميد الكلية يحرم من التقدم لجميع االمتحانات الالحقة في ذلك المساق ويوضع
له الحد األدنى لعالمة المساق وهو ( )%35وتدخل هذه النتيجة في حساب معدالته ما لم يكن قد
انسحب من ذلك المساق خالل المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب.)12/
د .إذا اب الطالب أكثر من ( )%20من الساعات المقررة لمساق ما وكان هذا الغياب بعذر قهري
أو مرضي يقبله عميد الكلية ،فللجنة الكلية اعتباره منسحبا من المساق ويبلغ عميد الكلية العميـد
ومدير وحدة القبول والتسجيل خطيا بذلك قبل آخر موعد لتسليم نتائج االمتحانات النهائية.
ه .يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن المركز الصحي في جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية أو معتمدة منه ،وعلى الطالب أن يقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خالل
مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة وفي الحاالت القاهرة األخرى،
يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خالل أسبوعين من تاريخ زوال أسباب الغياب.
المادة (:)14
أ .تحسب العالمة النهائية لكل مساق من مائة ألقرب عدد صحيح.
ب .تشمل األعمال الفصلية لكل مساق امتحانين كتابيين يُعلم بهما الطلبة في بداية الفصل على أن
يعقد االمتحان األول خالل األسبوعين السادس أو السابع من الفصل الدراسي األول أو الثاني
واألسبوع الثالث من الفصل الصيفي .ويجوز أن يكون االمتحان الثاني امتحانا ً شفويا ً أو عمليا ً أو
تقاريراً أو بحوثا ً كلها أو بعضها حسب ما يراه مدرس المساق .وتخصص نسبة ()%25
لالمتحان األول ونسبة ( )%25لالمتحان الثاني أو األعمال الفصلية ونسبة ( )%50لالمتحان
النهائي.
ج .يقوم مدرس المساق باإلعالن عن نتائج مجموع األعمال الفصلية للطلبة قبل بدء االمتحانات
النهائية للفصل بمسبوع على األقل وتسلم نسخة منها لرئيس القسم.
د.العالمة النهائية لكل مساق هي مجموع عالمات االمتحان النهائي وعالمات األعمال الفصلية.
وحسب طبيعة المساق فقد تكون هذه االمتحانات بعضها او كلها أعماالً تطبيقية أو تقاريراً أو
بحوثاً ،ويحدد مجلس القسم كيفية إجراء االمتحانات وتوزيع العالمات فيها في بداية كل فصل.
ه .إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي أو لم يستوف التقارير أو البحوث أو األعمال التطبيقية
بعذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية ،تسجل له مالحظة ( ير مكتمل) في ذلك المساق،
وعليه إزال ة هذه المالحظة في مدة أقصاها أسبوعين من بدء الفصل الدراسي التالي الذي ينتظم
فيه دون حساب الفصل الصيفي وخالف ذلك تسجل له وحدة القبول والتسجيل العالمة المستحقة
من األعمال الفصلية في ذلك المساق وفي حالة قبول العذر يعقد االمتحان التكميلي عن االمتحان
النهائي بالتنسيق خطيا ً مع رئيس القسم ويكون االمتحان التكميلي مكافئا ً لالمتحان النهائي الذي
اب عنه الطالب بنوع االسئلة ومستواها.
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المادة (:)15
أ .الحد األدنى لعالمة النجاح في المساق هو (.)%70
ب .في حالة رسوب الطالب في مساق ما تثبت عالمة الرسوب كما هي اذا كانت ( )%35فمكثر،
وتجبر كل عالمة دون الـ ( )%35الى ( )%35أل راض احتساب العالمة في المعدل.
ج .مع مراعاة أحكام المادة ( )20يكون المعدل التراكمي هو معدل عالمات جميع المساقات التي
درسها الطالب نجاحا أو رسوبا ضمن الخطة الدراسية المعتمدة وذلك حتى تاريخ حساب هذا
المعدل وإذا حصل الطالب على نتيجة ( ير مكتمل) في بعض المساقات يتم حساب معدالته
عندما تكتمل عالمات المساقات وتعتبر المعدالت ذات أثر رجعي من تاريخ حصول الطالب
علـى نتيجة ( ير مكتمل) من حيث الوضع تحت المراقبة أو الفصل.
د .المعدل الفصلي هو معدل جميع المساقات التي درسها الطالب في ذلك الفصل مع مراعاة أحكام
الفقرة (ه) من هذه المادة.
ه .تعطى نتائج المساقات االستدراكية على أساس النجاح أو الرسوب (عالمة ناجح) ويكون الحد
األدنى لعالمة النجاح في هذه المساقات ( )%50وال تدخل في احتساب المعدل الفصلي وال
التراكمي للطالب.
و .تحسب المعدالت الفصلية والتراكمية ألقرب منزلة عشرية.
الوضع تحت المراقبة والفصل من الدراسة
المادة (:)16
أ .يوضع الطالب تحت المراقبة في الحاالت التالية:
 .1إذا قل معدله التراكمي عن ( )%75في نهاية أي فصل دراسي.
 .2إذا كان راسبا في مساقين في أي فصل أو في جميع الفصول لتاريخه ،تستثنى المساقات
االستدراكية من ذلك.
ب .على الطالب الذي وضع تحت المراقبة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة أن يزيل األسباب
التي أدت إلى وضعه تحت المراقبة في مدة أقصاها فصل دراسي واحد دون الفصل الصيفي،
تطرح خالله المساقات التي رسب فيها ويحسب هذا الفصل الدراسي بعد الفصل الذي وضع
بسبب نتائجه تحت المراقبة.
المادة (:)17
أ .ال يجوز للطالب إعادة دراسة أي مساق حصل فيه على عالمة ( )%75أو أكثر.
ب .ال يجوز إعادة دراسة المساق الواحد أكثر من مرة واحدة وتحسب العالمة الجديدة فقط في
المعدل التراكمي وأل راض التخرج.
المادة (:)18
أ .يفصل الطالب من الدبلوم العالي في الحاالت التالية:
 .1إذا رسب في مساقين إجباريين مختلفين في فصل واحد وق َل معدله التراكمي عن (.)%75
 .2إذا رسب في مساق إجباري مرتين وق َل معدله التراكمي عن (.)%75
 .3إذا رسب في مساق إجباري ثالث مرات.
 .4إذا لم يتمكن من إزالة الوضع تحت المراقبة بمقتضى المادة (.)16
 .5إذا لم يتم بنجاح متطلبات الحصول على درجة الدبلوم العالي ضمن الحد األعلى المحدد في
الفقرة (ب.)7/
 .6اذا انطبقت عليه الفقرة (ب )5/ولم يحقق شروط التحويل الى طالب نظامي.
ب .تصدر جميع قرارات الفصل من قبل مجلس العمداء بنا ًء على تنسيب من مدير وحدة القبول
والتسجيل وتقوم وحدة القبول والتسجيل بإبالغ الطالب بذلك على آخر عنوان له لدى الجامعة.
منح درجة الدبلوم العالي
المادة (:)19
أ .تكون متطلبات منح درجة الدبلوم العالي كما يلي:
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 .1النجاح في جميع المساقات حسب الخطة الدراسية المعتمدة.
 .2الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)%75
 .3اتمام الحد األدنى للمدة المطلوبة للتخرج وعدم تجاوز الحد األعلى.
 .4أن يسجل الطالب تسجيال منتظما في الجامعة في الفصل الذي سيتخرج فيه ،وأن يتم ما ال يقل
عن ( )18ساعة معتمدة بنجاح في الجامعة.
ب .يصنف تقدير الطالب في درجة الدبلوم العالي بنا ًء على معدله التراكمي وفق اآلتي:
التقدير
ممتاز
جيد جدا
جيد

المعدل التراكمي ( ) %
100 – 88
 – 80أقل من 88
 - 75أقل من 80

المادة ( :)20يجوز أن تشمل الخطة الدراسية للطالب دراسة مساقات استدراكية يحددها القسم وال تدخل هذه
المساقات في حساب المعدل الفصلي والتراكمي للطالب أو في متطلبات التخرج المنصوص
عليها في الخطة الدراسية المعتمدة وينص عليها عند قبول الطالب في البرنامج ،شريطة أن ينهي
الطالب دراسة هذه المساقات بنجاح في نهاية العام الجامعي األول من التحاقه بالبرنامج .ويحسب
فصل دراسي إضافي لمن يطلب منه دراسة مساقات استدراكية ( )6ساعات معتمدة.
المادة ( :)21تتولى لجنة الدراسات العليا في الكلية الصالحيات التالية:
أ .التنسيق بين األقسام المختلفة في الكلية فيما يتعلق ببرنامج الدبلوم العالي.
ب .أية أمور أخرى تتعلق بالدراسات العليا يفوضها المجلس بها.
أحكام عامة
المادة ( :)22يبت مجلس العمداء في اإلشكاليات التي تنشم عن تطبيق هذه التعليمات.
المادة ( :)23رئيس الجامعة والعميد وعمداء الكليات ومدير وحدة القبول والتسجيل مس ولون عن تطبيق هذه
التعليمات.
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