ﺍ
ﺮ
ﺘ
ﺒ
ﻟ
ﺍ
ﺔ
ﻌ
ﻣ
ﺎ
ﺟ

ﻟﺐ
ﺎ
ﻟﻄ
ﺍ
ﻞ
ﻴ
ﻟ
ﺩ
2016/2015

محتويات الدليل
الموضوع

التسلسل
1

كلمة رئيس الجامعة

2

كلمة عميد شؤون الطلبة

3

جامعة البترا :الرؤية والرسالة والغايات

4

جامعة البترا في سطور

5

من إنجازات جامعة البترا

6

عمادة القبول والتسجيل
 - 1-/6الرؤية والرسالة واألدهاا
 - 2-/6نبذة عن عمادة القبول والتسجيل
 - 3-/6إجراءات القبول والتسجيل بالتفصيل
 - 4-/6التخصصات والرسوم الاراسية للعام اجلامعي 2116/2115
 - 5-/6فروع الثانوية العامة املؤدهلة للقبول يف برامج البكالوريوس
 - 6-/6شروط القبول والوثائق املطلوبة لربنامج البكالوريوس
 - 7-/6شروط القبول والوثائق املطلوبة لربنامج املاجستري
 - 8/6تصايق شهادات الطلبة الصادرة من خارج األردن
 - 9-/6امتحانات املستوى

 - 11أسئلة متكررة
- /6
 - 11اهلوية اجلامعية
- /6
 - 12/6بيانات إحصائية
1

الصفحة

7

المواصالت

8

كليات الجامعة
 - 1-/8كلية تكنولوجيا املعلومات
 - 2-/8كلية العلوم اإلدارية واملالية
 - 3-/8كلية اآلداب والعلوم
 - 4-/8كلية العمارة والتصميم
 - 5-/8كلية الصيالة والعلوم الطبية
 - 6-/8كلية احلقوق
 - 7-/8كلية اإلعالم

9

أرقام البوابات والمباني

10

العمادات في الجامعة

 - 1/10عمادة البحث العلمي والاراسات العليا
 - 2/10عمادة شؤون الطلبة
11

المكتبة

12

دوائر الجامعة

 - 1/12دائرة املوارد البشرية
 - 2/12الاائرة املالية
 - 3/12دائرة العالقات العامة والاولية
 - 4/12دائرة اللوازم
 - 5/12دائرة اخلامات العامة والصيانة
13

مراكز الجامعة
2

 - 1/13مركز احلاسوب ،واملعلومات ،والسيطرة
 - 2/13املركز الصحي
 - 3/13مركز التطوير األكادميي
 - 4/13مركز التعليم املستمر ،وخامة اجملتمع
 - 5/13مركز اللغات
 - 6/13مركز الاراسات الاوائية
 - 7/13مركز اإلبااع والريادة
 - 8/13مركز التعلم اإللكرتوين
14

الوحدات

 - 1/14وحاة الرقابة والتاقيق
 - 2/14وحاة ضمان اجلودة ،والتخطيط ،والقياس
 - 3/14وحاة السالمة العامة
15

المكاتب

 - 1/15مكتب االعتماد
 - 2/15مكتب اإليفاد
 - 3/15مكتب شؤون خامة العلم
 - 4/15املكتب الثقايف /مكتب تصايق الشهادات
 - 5/15مكتب التمويل اخلارجي
 - 6/15املكتب اهلناسي – إدارة املشاريع
16

األنظمة والتعليمات

 - 1/16تعليمات منح درجة البكالوريوس
3

 - 2/16تعليمات منح درجة املاجستري يف جامعة البرتا
 - 3/16تعليمات الاراسة يف الفصل الصيفي يف جامعة البرتا
 - 4/16تعليمات اجلمعيات العلمية ،واالحتاد العام لطلبة اجلامعة يف جامعة البرتا

 - 5/16تعليمات األناية الطالبية يف جامعة البرتا
 - 6/16تعليمات السكن الااخلي للطالبات يف جامعة البرتا
 - 7/16تعليمات تأديب الطلبة يف جامعة البرتا
 - 8/16تعليمات املنح والتشغيل لطلبة جامعة البرتا
 - 9/16تعليمات منح التفوق الفين لطلبة جامعة البرتا
 - 11/16تعليمات منح التفوق الرياضي لطلبة جامعة البرتا
 - 11/16تعليمات تأديب طلبة مركز التعليم املستمر ،وخامة اجملتمع
 - 12/16تعليمات التأمني الصحي لطلبة جامعة البرتا
 - 13/16تعليمات الرحالت الطالبية
 - 14/16تعليمات تأجيل خامة العلم للطلبة األردنيني
 - 15/16تعليمات اإلقامة للطلبة غري األردنيني
 - 16/16تعليمات استئجار اخلزائن الطالبية
 - 17/16تعليمات التأمني على احلياة للطلبة
 - 18/16تعليمات احلاالت الطارئة ،واألحوال اجلوية السيئة
17

إرشادات عامة

18

نشيا اجلامعة

91

اتصل بنا

4

.1

يُ ْسعِ ُاين أ ْن
َعينيها ُمن ُذ

كلمة رئيس الجامعة

ِ
ب
وض َع ْ
املؤسسةُ العلميّةُ اليت َ
ت نُ ْ
ب بكم يف جامعة البرتا ،دهذه ّ
صَ
َأر ّح َ
العلوم،
ثقيف الطالب ،وتَ َ
األول لتأسيسها ،تَ َ
زوياه باملعار و ُ
اليوم ّ

ِ
َ ِ
ِ
قصي
وسيع َمااركِه،
وإطالق قُ ُاراته وطاقاته ،وتعز َيز روح البَحث والتّ ّ
اعيم خرباته ،وتَ َ
وتَ َ

ابت الوطنية ،و ِ
لايه ،وتعليمه الرياد َة واإلبااع مع االلتِزام بقو ِ
اع ِا اخلُلُق ال َقومي ،والثّو ِ
القيَم
ّ
َ ّ
خصيته؛ ألنّه عْنصر ِ
ِ
ِ
فاع ٌل،
العربيّة واإلسالميّة
ُّ
األصيلة.كل َ
ص ْقل َش ّ
ذلك من خالل َ
َ
ُ ٌُ
تج ّا مد باستِمرار.
وم َ
ومؤثٌِّر يف عا مل َسريعُ ،

الوطن
ضوء ذلك ،تَسعى جامعةُ البَرتا إىل أن ِّ
ويف َ
س مكانَةً َ
رفيعةً على ُم ْستوى َ
تؤس َ
و ِ
املنطقة العربية ،ودهي تَْنظُر إىل ِ
احلاضر بِ ُك ّل ما فيه ،وإىل املستقبَل ب ُك ّل ما ََي ِملُه من
ّ
ُ
تاح ،وتِكنولوجيا ،وأساليبِ ،
ِ
م
نادهج ،وع م
جامعات َمرموقَمة يف
القات أكادمييّةً ،مع
انف م
وم َ َ
َ َ
ِِ ِ
م ِ
ِ
م
ِ
عي
العا َل ،وتَسعى ً
أيضا وِبُطًى ثابِتَة إىل بِناء َشخصيّة الطالب الُ َمتوا ِزنَة يف َحَرم جام ٍّ
ِ
ِ
ِ
الرياضيّةَ ،حَرمم
من النّواحي العلميّة ،واألكادمييّة ،والروحيّة ،والثقافيّة ،وال َفنّ يّة ،و ّ
ُمتَكام مل َ
ِ
ِ
ِِ
س اإلنسان ،ويُنَ ّمي إبااعاتِه حنو التّميُّز ،واالبتِكار؛ لِتكو َن
جامع ٍّي يُااع ُ
ب َدهواج َ
5

ِ
ات ،بَ ْوتَ َقةً تَْبين
بَ ْوتَ َقةً تَتالقى فيها
ب ،وتَتَ َر َّس ُخ فيها املهار ُ
ُ
األفكار ،وتُنَ ّمى فيها املَواده ُ
ِِ
ِ
احلِوارِ َْ ،
ف،
األخ َ
الع َم ِل اجلامع ّي والتآلُ َ
الرأي ،وتُنَ ّمي ْ
وح َ
ور َ
القُ ،
َ
وحت َرتُم االختال َ يف ّ
ِ
الع َمل.
ضام َن ،واحرت َام َ
والتّ ُ
ِ
اجملاالت ،على
الرائا َة يف مجي ِع
وضعت
َ
لذلكَ ،
َ
صب عينَيها أن تكو َن ّ
اجلامعةُ نُ َ
ِ
ِ
املستَ وي ِ
بش م
جي
ني احمللّ ِّي و
املاروس ِةَ ،
ِّ
كل َ
اإلقليمي ،فقامت َبوض ِع اخلُطَط الالّ َزمة و َ
َ
منه ّ
ِ
ِ
ِ
وعلمي للو ِ
هاد ِة
حبصول
اجلها
اهلا ِ  ،وقا تُ ِّو َج دهذا
ُ
صول هلذا َ
اجلامعة على َش َ
َ
ّ ُ
مان اجلودةِ" من دهيئ ِة اعتِ ِ
ماد مؤسس ِ
ض ِ
بعا أن استَوفَت
اجلامعةُ
العالَ ،
ات التّعلي ِم ِّ
َ
"َ
َ
َ
ّ
اجلامعات األردنية اليت حتصل على ِ
ِِِ
ِ
ِ
دهذ ِه
الوحياةُ بني
دهي َ
ُ
املتطَلّبات الالّزمة لذلك ،و َ
الشهادةِ ال َقيِّ ِ
مة.
ّ
كان قائِاةً ملجت ِ
معاِتا ،ورائِ َا ًة يف عملِي ِ
ت ِ
ولقا كانَ ِ
اجلامعات يف ُك ِّل َز م
ات
مان
وم م َ ْ َ
ُ
ََ ّ
َ
ُ
التَّغي ِري ،والتَّح ِ
ورقُيَّهَُ ،كما كانَت ِمْنبَ ًرا لِ ِلف ْك ِر
ايث مبا يَ ْ
ْ
ض َم ُن تَطَُّوَر ا ْجملتَ َم ِع ،وتَ َقا َ
ُّمهُُ ،
ِ
ِ
الس ِ
احلِّرِ .
ت لتَكو َن ،بِ َع ْو ِن اهللِ وتَ ْوفيقه،
لسلة ،أ ِّ
تلك ِّ
وجام َعةُ البَ ْرتا َحل َقةٌ يف َ
ُس َس ْ
ُ
ِ
اجلام ِ
ناظرةً أل ْك ِرب ِ
جامعةً متَميِّ زةً م ِ
ِ
عات املرموقَِة يف العالَُ ،متَ َميِّ َزًة بِتَأديَِة رسالَتِها بأمانَة،
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ألن ِ
ِ م ِ م
اجلام َعةَ تُوقِ ُن َّ
ريب؛ َّ
بأن
الع
ل
العا
يف
به
غاو ْأْنو َذ ًجا يُ ْقتَاى
َ
وكفايَة ،واقْتاار؛ لتَ َ
َ ّ
ط األم ِل ،ومع ِقا الر ِ
جاء ،يف ِ
ِ
باجملتَمع – على ُمُْتَ لَ ِ
الص ُع ِا
ف ُّ
ْ
االرتقاء ْ َ
اإلنسا َن دهو َمنا ُ َ َ ْ ُ ّ
ِ
ص َار دهذا اليَق ِ
قاد ال تَ َرُّد َد فيه َّ
بأن اإلنسا َن
ني ْاعتِ ٌ
 إىل ما دهو أفْ َىنَ .
وم ْ ُ
ض ُل وأ ْكثَ ُر غ ً
الفاعلَةَ ِ
ِ
آخرا القيمةَ ِ
القاد َرَة على التّ ْغيري.
ِّل ّأوالً و ً َ
ُميَث ُ
وق العم ِل يقتَضي درجةً عالِيةً من التَّميُّ ِز ،و ِ
وتُ ْا ِرُك ِ
جام َعةُ البَ ْرتا َّ
الكفايَة،
ََ َ
أن ُس َ َ َ َ
َ َ
صات متحرَك مة وم َ م
ص م
س ،والبح ِ
ِ
الع َم ِل،
ث عن ََتَ ُّ
والتّنافُ ِ َ ْ
فياة تُ ْس ِه ُم يف احلُصول على َ
َُ َ ِّ ُ
ِ ِ
ِ
م
حاجات الس ِ
وق،
ومْن ِس ِج َمةً مع
واإلبااع فيه ،وتُ َؤِّك ُا على ُمَُْرجات تَعليميَّةً راقيَةً ُ
ّ
وشغَ ِفه يف التَّعلُّ ِم؛ ِ ِ ِ ِ ِ
مرتَبِطَةً باإلبااع الَم ِ
قرون بِر ْغبَ ِة الطّالِ ِ
ود ْوِره
بَ ،
ألخذ َمكانَته الالئ َقة َ
ْ
َ
ْ
ُْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الُمناس ِ
مهارِة،
الع ْ
ب يف التّطوي ِر ،والتَّ ْغي ِري ض ْم َن ُم ْعطَيات َ
ص ِر املَْبنيَّة على الكفايَة ،والَ َ
ِ
ِ
ِِ
يف.
والتّ َح ُّول َْحن َو االقتصاد املَْعر ّ
6

ِ
وانْ ِطالقًا من دهذه املقولَة ،تَعمل ِ
وحتفي ِز
جام َعةُ البَرتا على التّ ْن ِميَة البَ َشريّة والفكريّةَْ ،
َْ ُ
ِ
ِ
طور واحلَااثة ،مبا يَ ْك َف ُل تَ َو ُّج َه
َ
الع ْق ِل لإلبااع واالبتكارُ ،
ومواءَمة ُمَُْرجات التّعليم للتّ ّ
ِ
الوقو ِ على املعا ِر  ،قَاميِها
ين على االطّالع الو ِاسع ،و
ُ
الطّلبَة إىل البَ ْحث املَب ّ
َ
وج ِ
ِ
فاعلَةً ،يف م م
ايادها ،تَو ُّجها جيعلُهم أدو م
ات ِ
ث
قود ُدهم إىل َحْي ُ
سرية ُمظَفََّرةم ،قاد َرمة أن تَ َ
َ ً َُ َ
َ
َ َ
ِ
ِ
الح والتَّغي ِري يف إطار
اإلص ِ
ين على ْ
ب أن يكونوا يف َم ْرَك ِز ّ
الص َ
اارة ،من القادر َ
جي ُ
ين ،وال َق ْوِم ِّي على َح ٍّا َسواء.
الت ََّو ُّج َه ْنيَ :
الوطَ ّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
العري َق ِة َعَربِيّةً،
َْ
ومع اجلامعات َ
ص اجلام َعةُ َعلى أن تَتَو َ
اص َل مع َمصاد ِر املع ِرفَةَ ،
وحتر ُ
ِ
ِِ
جاوزدهم إىل األساتِذة،
أجنَبِيّةً؛ أل ّن أدهاا التَّنميَة ال تَتَّجهُ إىل الطَّلبَة فَ َح ْسب ،بل تَتَ ُ
وْ
والقائِ
قيف ،فَتُي ِّسر هلم أسباب التَّزوِد بامل ْع ِرفَِة مبُ ْختَ لَ ِ
مني على التّثْ ِ
ف الطُُّرِق والتّقنِيّات،
َ
ْ
َ
َ
َ
ّ
َ
م
ث العِ
ِ
ِ
ِ
اجلاد.
ي
لم
ح
الب
يق
ر
ط
ِّم مة على
الوسائِ َل ُُْمتَ ِم َعةً لِبُ ِ
َ
ّ ّ
َْ
لوغ َد َرجات ُمتَ َقا َ
ُم َهيِّئةً هلم َ
ِ
ِ
ِ
م
وتؤمن ِ
ِ
جام َعةُ البَ ْرتا َّ
يمةَ للّغَة إ ْن ل
بأن اللغةَ دهي ِوعاءُ الف ْك ِر ،فَال فكَْر بال لُغَة ،و ال ق َ
ُ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ص
تَ ُك ْن َْحتم ُل فكًْرا؛ هلذا تُ ْعىن جامعةُ البَ ْرتا عنايَةً ال ُح َ
اود هلا بالتّ ْنميَة اللغويّة ،فتَ ْحر ُ
ِ م ِ
ِ
ض هلم من
على ْ
إعااد طَلبَة يُْتقنو َن لُغَتَ ُهم ال َق ْوميّةَ ،ويَستطيعو َن تَ ْوظي َفها يف ما يَ ْع ِر ُ
ِ
شؤون العِلم واحلقائِق العِ ِ
ِ
ِ
جانب االدهتِمام
لميّة ،إىل
باللغات األجنَبِيّة؛ ّ
ألّنا َوسيلَةٌ
ثج م
ِ
ايا يف َُم ِ
م
ِ
االت العُلوم امل ْختَلِ َفة.
الوقو على ُك ّل ُم ْستَ ْح َا َ
فاعلَةٌ يف َسبيل ُ
ني اجملتمع احمللّي ،واجملتمع العريب ،والعا َل بأس ِره ِمبُخر م
ذلك يف َسبيل تأم ِ
جات
ُك ُّل َ
ََ
ْ َْ
ََ َ ّ
ّ
ِ
ذات مو ِادهب إبااعيَّ مة ،و م
الص ْا ِق ،واألمانَِة ،انْ ِطالقًا من قِراءِتا
أخالق ُمَُيَّ َزمة تَ ْرتَ ِك ُز على ِّ
َ َ
عاصرة بِِقي ِمها الر ِاسخة ،و ِ
ِ
ِ
ِ
ظيم ِة.
ْ
ّ َ
أخالقها َ
احلَصي َفة مل َك ِّونات ،اجلام َعة املُ َ َ
الع َ
مع أطْيَ ِ
ب متنّيايت ل ُكم بالتَّوفيق
َ

األستاذ الاكتور َمروان امل َوالّ
ِ ُ
جام َعة البَ ْرتا
َرئيس
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.2

كلمة عميد شؤون الطلبة

طلبتنا األعزاء

سنوات طويلة مضت من عمر جامعتكم ودهي تسري من جناح إىل آخر ،متفوقة على
مؤسسات جامعية شقيقة وصايقة ،هلا باع طويل يف التعليم اجلامعي ،تقوددها إدارة

حكيمة طموحة ،ال تعرت إال باإلجناز والتميز ،من أجل أن تكون دهذه اجلامعة
مؤسسة تعليمية رائاة ،حاضنة لإلبااع واملباعني ،وأن تكون اخليار األول للباحثني
عن العلم واملعرفة والتميز.
لقا كانت رسالة دهذه اجلامعة  -ومنذ تأسيسها وما زالت  -قائمة على توفري بيئة
علمية وثقافية واجتماعية مالئمة لطلبتها والعاملني فيها ،توفر هلم مقومات اإلبااع
واالبتكار ،وتصقل فيها مهاراِتم ،وتؤدهلهم ألن يكونوا عناصر فاعلة وقادرة على
العطاء لوطنهم وأمتهم ،والتكيف مع متطلبات سوق العمل بكفاءة واقتاار.
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كما حرصت اجلامعة على توفري بيئة جامعية صحية ،آمنة ،خالية من العنف ،تعززدها
ثقافة ترسخت وجتذرت عرب السنني ،تقوم على التسامح واحلوار وقبول اآلخرُ ،ما
جعل من جامعة البرتا مثال َيتذى بني اجلامعات األخرى ،يف الااخل واخلارج ،وحمط
أنظار الطلبة الباحثني عن العلم واملعرفة والتميز ،حيث أصبح خريج جامعة البرتا
َيظى باالحرتام والتقاير ،ومفضال على غريه يف سوق العمل.
أبناءنا الطلبة:
ل تصل جامعتكم إىل ما وصلت إليه من مسعة مرموقة يف الااخل واخلارج إال نتيجة
رؤية واضحة ،وَتطيط سليم وواع ،مبين على أسس علمية وموضوعية للقائمني عليها،
جعلت من الطالب وتقامه وبناء شخصيته حمور ادهتمامها ،ومركز عملها.
وبناء على دهذه الرؤيا ،حشات اجلامعة طاقتها البشرية واملادية ،من أجل أن تقام
لكم آخر ما مت التوصل إليه يف ُمال العلم واملعرفة ،دون أن تنسى دوردها يف بناء
الشخصية ،القادرة عقليا وبانيا على مواجهة التحايات ،يف عال ال يقبل إال األقوياء،
القادرين على التأثري وإحااث التغيري.
ومن دهنا ،جاء دور عمادة شؤون الطلبة ،اليت تبنت رؤية واسرتاتيجية بعيايت املاى،
ألن تكون حاضنة لإلبااع واالبتكار ،وراعية ملوادهبكم ،واألخذ بأيايكم ،من أجل
أن تبين فيكم الشخصية املتوازنة عقليا ،وجسايا ،ونفسيا واجتماعيا.
ومن أجل ذلك ،استقطبت عمادة شؤون الطلبة فريقا مؤدهال متكامال من الفنيني
واإلداريني ،وأعات مبىن ُمهزاً على أعلى مستوى ،وضعوا مجيعاً خلامتكم ،ورعاية
موادهبكم الفنية والثقافية وتنميتها.
ول تغفل اجلامعة عن رعاية املوادهب الرياضية ،فقا عملت عمادة شؤون الطلبة على
تشجيع املوادهب الرياضية ودعمها ،باستقطاب الطلبة للمشاركة يف األنشطة الرياضية
اجلماعية والفردية ،وتنظيم البطوالت الااخلية ،وتشكيل الفرق الرياضية يف ُمتلف
الرياضات ،وتوفري التسهيالت؛ من صاالت ومالعبِ ،
وض َعت مجيعها ملمارسة
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م
تشجيعية ُمزية للطلبة
دهواياتكم ،وتنمية مهاراتكم ،باإلضافة إىل منح خصومات
املتفوقني ،يف ُماالت الرياضة كافة.
وكجزء من رسالتها يف ِتيئة الطلبة للعمل بفاعلية يف سوق العمل ،فقا تبنت اجلامعة
ُمثّلة بعمادة شؤون الطلبة ُمموعة من الربامج التاريبية وورش العمل ،يشر عليها
مكتب التأدهيل الوظيفي ،وصناوق امللك عبا اهلل الثاين للتنمية ،ومؤسسة إجناز،
والعايا من املؤسسات املتخصصة ،اليت ِتا إىل إكساب الطالب املهارات الالزمة
يف ُماالت القيادة ،والتفكري اإلبااعي ،وتأسيس املشاريع الصغرية وإدارِتا ،ومهارات
االتصال والعمل اجلماعي ،باإلضافة إىل توفري فرص التوظيف خلرجيي اجلامعة،
بالتنسيق مع املؤسسات املختلفة ،ومع املعرض الوظيفي الذي تقيمه اجلامعة سنوياً،
مبشاركة العشرات من املؤسسات والشركات الكبرية ،والذي يعطي الفرصة لطلبة
اجلامعة اخلرجيني واملتوقع َترجهم لاللتقاء سنويا بأصحاب العمل يف حرم اجلامعة،
وعرض مؤدهالِتم.

أبناءنا األعزاء
دهذا جزء ُما نقامه ،وسيكون القادم بعون اهلل أفضل .لقا استقطبت اجلامعة أفضل
الكفاءات التاريسية واإلدارية ،مجيعها تعمل مبنتهى اإلخالص ،واملهنية لتسهيل
مهمتكم ،وتوفري البيئة املالئمة ،واملناخ التنظيمي ،الذي يساعاكم على التفوق
واإلجناز .استغلوا أوقاتكم ،وما توفره اجلامعة لكم من تسهيالت ،من أجل تطوير
قاراتكم ومهاراتكم .اجعلوا من تواجاكم يف اجلامعة فرصة حقيقية لتعلّم كل ما دهو
مفيا ومجيل ،فأنتم األمل ،والوطن ينتظركم مسلحني بكل ما دهو جايا ومفيا من
ِ
ِ
مقومات النجاح
خلامة وطنكم وأمتكم .وفقكم اهلل ،متمنني لكم كل
العلوم واملعار
والتميز.

عميا شؤون الطلبة
د .غازي فرحان أبو زيتون
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جامعة البترا – الرؤية والرسالة والغايات

الرؤية" :تسعى جامعة البرتا ألن تكون اخليار األفضل للعلماء واملتعلمني".
الرسالة :أن تقوم باور حيوي يف تطوير األمة ،وذلك عن طريق خلق املعرفة
والتكنولوجيا ،ونشرمها ،وإعااد اخلرجيني القادرين على املسامهة اإلجيابية يف خامة
ُمتمعهم.
المهمة :أن توفر بيئة علمية ،وثقافية ،واجتماعية ،كفيلة بتطوير فرص التعلم
النوعي ،والفكر اخلالق ،واالبتكار ،والبحث العلمي ،وتنمية مهارات الطلبة ،وتعزيز
دوردهم يف خامة اجملتمع ،وإعااد خريج قادر على التعلم ،والتفكري النقاي واإلبااعي،
والتنافس يف سوق العمل.
ال ِقيَم:

 التعلُّم كيف أتعلم.
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 التعلم من أجل أن أكون ..من أجل املعرفة ..من أجل العمل.
 تعلُّم كيف أعيش مع اآلخرين ،واحرتام التنوع ،،والتعادية والرأي اآلخر.
 التعلم ماى احلياة.

 تكافؤ الفرص يف التعلم.
 تنمية قيم ُمتمع العاالة واملساواة.
 عمل الفريق والتعاون واملسؤولية االجتماعية.
 تثمني اإلبااع واإلجناز.
 صون احلرية الفكرية.

 تنمية القيادة ،واخلضوع للمساءلة ،واحملاسبة.
الغايات:

ب على أعماهلا ،وحريصة
 الحاكمية :احملافظة على قيادة وحاكمية مسؤولةُ ،حت َ
اس ُ
يف تصرفاِتا ،ومؤدهلة اسرتاتيجيا لقيادة اجلامعة لتحقيق رؤيتها ورسالتها ،واالستعمال
األمثل ملوارددها ،واستاامتها.
 البيئة العلمية والموارد البشرية :تأسيس بيئة علمية مفعمة باحليوية والنشاط،
عن طريق توفري املوارد البشرية ،واملالية ،،والبنية التحتية للتعليم والتعلم ،واملسامهة يف

إنتاج املعرفة والتكنولوجيا ،ونشرمها.
 البيئة الثقافية :تطوير النشاطات الفكرية ،والتفكري اإلبااعي ،وحرية التعبري،

واحلوار اجلماعي؛ لتأسيس بيئة ثقافية غنية ،حترتم االختال  ،وتسادهم إجيابيا يف ثقافة
اجملتمع احمللي.

 البيئة االجتماعية :بناء ُمتمع جامعي متعاون ومنسجم ،يتميز ببيئة حمفزة،

وظرو عمل وتعلم مشجعة ،يستطيع العاملون والطلبة من خالهلا التمتع بإجنازاِتم،
واملسامهة إجيابياً بكامل قاراِتم.
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املاعم واملامج ،بربامج ماروسة
 جودة التعليم :توفري وتعزيز التعليم النوعي ّ
متنوعة مناسبة ،وذلك إلعااد خرجيني من ذوي الكفاءة األكادميية واملهنية املميزة،
شق طريقهم حنو الاراسات
قادرين على استقاء العلم طوال حياِتم ،ما مي ّكنهم من ّ
العليا ،وسوق العمل بنجاح.
 بناء الكفاءات :إجياد الفرص ،وتصميم الربامج ،ومنح احلوافز ،اليت ِّ
متكن
العاملني يف اجلامعة من تطوير مهاراِتم ،وخرباِتم ،وكفاءاِتم ،ومن مث ترقيتهم.
 البحث العلمي والتعاون الخارجي :توفري التمويل والاعم الالزم ،والتجسري مع
العال اخلارجي ،وتشجيع االخرتاعات ،واملبتكرات ،إلجياد فرص البحث العلمي،
واالكتشافات املبتكرة ،ونقل التكنولوجيا ،واملشاركة الفعالة يف الناوات واملؤمترات.
 خدمة المجتمع المحلي :دعم النشاطات واملبادرات املنهجية والالمنهجية
املختلفة ،واملوجهة إىل تقييم اجلوانب االقتصادية واالجتماعية ،وإثرائها يف اجملتمعات
احمللية.
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جامعة البترا في سطور

تأسست جامعة البرتا عام  1991باسم جامعة البنات األدهلية ،مث حتولت عام
1999إىل جامعة لإلناث والذكور ،محلت اسم إحاى عجائب الانيا السبع
اجلاياة " البرتا" ،الواقعة جنوب األردن.
تقع جامعة البرتا على مسافة قريبة من مركز ماينة عمان ( 7كلم من الاوار السابع)،
ودهي جامعة معتماة اعتماداً عاماً وخاصاً من وزارة التعليم العال والبحث العلمي،
ودهي عضو يف احتاد اجلامعات العربية ،واالحتاد الاول للجامعات ،واحتاد جامعات
العال اإلسالمي ،كما أّنا عضو يف رابطة اجلامعات اإلسالمية ،ورابطة املؤسسات
العربية اخلاصة للتعليم العال.
تبوأت جامعة البرتا منذ تأسيسها مقاماً رفيعاً ،ومسعة متميزة بني اجلامعات األردنية
والعربية واألجنبية؛ وذلك لقارِتا على التطور املستمر والسريع ،بفضل خنبة متميزة من
أعضاء دهيئة التاريس ،واتباعها أفضل السياسات التعليمية وأحاثها.
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وتعمل اجلامعة على مواكبة التطورات املعرفية خاصة يف ُمال تكنولوجيا املعلومات،
وحترص على تطوير براُمها العلمية واإلنسانية املختلفة بكل جوانبها النظرية والتطبيقية
والرتبوية ،وتتسم الربامج الاراسية يف اجلامعة بالتنوع ،واالدهتمام باملشاريع البحثية ،مع
ربط التعليم بامليادين العملية.
وحترص إدارة جامعة البرتا على توفري املناخ والبيئة املناسبة ،ليتمكن الطالب من تطوير
مااركه وقاراته ،وتعميق فهمه ملسؤولياته االجتماعية والثقافية والعلمية ،وانتمائه
الوطين.
وتلتزم اإلدارة أيضا بتوفري مناخ مالئم ملمارسة احلرية األكادميية ،اليت تساعا على تنمية
تقبُّل الرأي اآلخر واحرتامه .وتفتخر بالتعادية الثقافية فيها ،اليت تتمثل يف طلبتها

الذين ينتمون إىل أكثر من ثالثني جنسية ،بني عربية وأجنبية.
وتشها اجلامعة باستمرار ُمموعة متنوعة من األنشطة العلمية والبحثية ،إضافة إىل
تصب يف خامة اجملتمع.
األنشطة الثقافية واالجتماعية ،وأنشطة ّ
إن "اجلودة" بكل متطلباِتا ،دهي عنوان العمل يف اجلامعة ،وإمياناً من اجلامعة بأمهيتها
يف التعليم العال ،فقا قامت بتشكيل جلنة جامعية على أعلى املستويات ،أشر على

توجيهها "األستاذ الدكتور عدنان بدران" ،املستشار األعلى جلامعة البرتا وُملس

أمنائها ،حيث وضعت "املخطط االسرتاتيجي" للجامعة للسنوات اخلمس القادمة.

متكنت اجلامعة من إثبات جاارِتا العلمية واألكادميية واإلدارية املتميزة ،وجتاوزت
طاقتها االستيعابية سبعة آال طالب .وتطبق اجلامعة نظام الساعات املعتماة،
والاراسة فيها باالنتظامَ ،يصل الطالب فيها على درجة البكالوريوس أو املاجستري يف
ّناية الاراسة.
وتقام اجلامعة سنويا "جائزة الباحث المتميز" ،و"جائزة المدرس المتميز" ،لتكون

حافزاً ألعضاء دهيئة التاريس يف اجلامعة ،لرفع قارِتم يف التاريس واإلنتاج العلمي.
حيث مت وضع تعليمات واضحة ،ومعايري قياس دقيقة وحموسبة لقياس اإلنتاج العلمي
15

للباحثني ،وكذلك مت وضع تعليمات وتقامي حوافز مالية لنشر البحوث يف اجملالت
العلمية ،من أجل حتفيز اهليئة األكادميية على البحث العلمي والنشر يف اجملالت
العلمية املفهرسة عامليا ،وهلا معامل تأثري.
وتقوم اجلامعة بعقا اتفاقيّات تعاون علمي مع ُمتلف اجلهات األكادميية ،ملواكبة
التوجهات األكادميية الاولية ،وتبادل اخلربات األكادميية واالبتكارات مع املؤسسات
الاولية ،واحلفاظ على التاريس والبحث يف مستوى عاملي رفيع ،وقا بلغ العاد
اإلمجال هلا  36اتفاقية.
وفيما خيتص باحلرم اجلامعي ،فالعمل جار على إنشاء املزيا من املباين ،والتوسع يف
املباين القائمة ،لتستوعب الزيادة املطّردة يف أعااد الطلبة ،ونشري دهنا إىل أنه قا مت
االنتهاء من تنفيذ مبىن مواقف السيارات ،ومبىن كلية اإلعالم ،والعمل جار يف تنفيذ
مشروع أسوار اجلامعة وبواباِتا .وقا مت إجناز املرحلة األوىل لتأدهيل احلرم اجلامعي وفق
املخطط الشامل ) ،(IT – Pharmacy Square Zoneوالباء بتنفيذ عطاء
حوسبة اجلامعة ،وعطاء توليا الكهرباء ،لتأمني حاجة اجلامعة ،بسعة  1.5ميجا

وات ،عن طريق الطاقة املتجادة على األسطح.
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من إنجازات جامعة البترا

العام الدراسي ( 4192/4192الفصل الصيفي)
جامعة البترا  ..أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ضمان الجودة
قرر ُملس دهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العال ،منح جامعة البرتا شهادة ضمان
اجلودة "كأول جامعة يف األردن حتصل على دهذه الشهادة" ،بعا أن مت التحقق من أن
جامعة البرتا حققت املعايري الثمانية املطلوبة ،واملتصلة مباخالِتا وعملياِتا وُمرجاِتا،
وبذلك تكون جامعة البرتا قا حققت إجنازاً جايااً يضا إىل إجنازاِتا الكبرية ،إذ
مهما على توفري جامعة البرتا لبيئة تعليمية عالية اجلودة ،تستنا
تع ّا دهذه الشهادة دليال ّ

إىل أحاث طرق التعليم ،وبكفاءات متميزة ،ترفا اجملتمع احمللي واإلقليمي ِبرجيني
متميزين.
العام الدراسي ( 4192/4192الفصل الثاني)
جامعة البرتا تتصار اجلامعات اخلاصة األردنية يف تصنيف ويبومرتكس العاملي للمرة
السابعة.
وزارة التعليم العال والبحث العلمي يف العراق تضع جامعة البرتا يف املرتبة األوىل بني
اجلامعات الرصينة اخلاصة املعتماة لايها يف األردن للعام الثالث على التوال.
العام الدراسي ( 4192/4192الفصل األول)
كلية الصيالة يف جامعة البرتا تفوز باملركز األول يف مسابقة البحث العلمي لطلبة
املاجستري.
جامعة البرتا تفوز باملركز األول على مستوى اجلامعات اخلاصة األردنية يف تصنيف
 QSالعاملي للعام  ،2115/2114وذلك للعام الثاين على التوال.
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الطالبان خالا علي ويزيا أبو غريبة من جامعة البرتا يفوزان باملركز األول على مستوى
اجلامعات العربية يف مسابقة" :التميز يف التصميم املعماري".
دكتور الرمياوي من جامعة البرتا يفوز جبائزة يف السينما على مستوى الوطن العريب.
العام الدراسي ( 4192/4193الفصل الصيفي)
وزارة التعليم العال والبحث العلمي يف العراق تضع جامعة البرتا يف املرتبة األوىل بني
اجلامعات الرصينة اخلاصة املعتماة لايها يف األردن للعام الثاين على التوال.
العام الدراسي ( 4192/4193الفصل الثاني)
فوز جامعة البرتا يف مسابقة معمارية على مستوى كليات العمارة يف اجلامعات األردنية
بتنظيم من امللتقى املعماري الوسيط ،حتت عنوانJury Tour Day “ :
.”2014
فاز طلبة كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا باملركز األول يف املسابقة البحثية
اليت نظمتها جامعة األمرية مسية للتكنولوجيا ،من خالل املؤمتر "الطاليب األردين الثاين"
يف "قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،والذي قبل فيه  24حبثا من ُمتلف
اجلامعات األردنية ،على مستويي البكالوريوس واملاجستري .واملشروع البحثي الفائز دهو
بعنوان"Medical Application for Detecting Corneal Ulcers" :

أعلنت شركة "مايكروسوفت األردن" عن فوز فريق  Life Makerمن جامعة البرتا
 /كلية تكنولوجيا املعلومات ،باملركز األول على مستوى األردن ،يف مسابقة كأس
التخيل ( ،)Imagine Cupاليت تسعى إىل ابتكار حلول لتوظيف التكنولوجيا يف
ُماالت احلياة املختلفة ،وذلك عن مشروع "."Mission Possible
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جامعة البرتا تفوز باملركز األول يف املؤمتر الاول :متكني املرأة اجتماعياً واقتصادياً:
مشروعات من أجل التقام.
كرمت جامعة البرتا الطلبة املشاركني يف امتحان الكفاءة اجلامعية ،حيث تفوق أداء
طلبة اجلامعة  /املستوى العام على أداء طلبة اجلامعات األردنية بفارق ست درجات،
يف معظم التخصصاتُ ،ما يؤكا مضي "البرتا" على طريق اجلودة ،وفق رؤية حمادة،
وخطة اسرتاتيجية ماروسة.
العام الدراسي ( 4193/4194الفصل الصيفي)
فازت جامعة البرتا بارع وجائزة اجلامعة اخلالية من العنف ،وذلك خالل انعقاد املؤمتر
الوطين الثالث ،بعنوان" :العنف يف اجلامعات األردنية :أسباب وحلول" تقايراً جلهوددها
يف احملافظة على بيئتها خالية من العنف اجلامعي.

العام الدراسي ( 4193/4194الفصل الثاني)
حصل طلبة من كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا على املركز األول مبسابقة
معرض أعمال الطلبة  ،ITSAF 2013الذي أقيم على دهامش مؤمتر "تطبيقات
تكنولوجيا املعلومات يف تطوير الطاقة املتجادة  ،"IT-DREPS 2013ضمن
 49مشروعا تقامت للمسابقة ،اليت شاركت فيها  17جامعة عربية وحملية.
فاز كل من فريق  The Fat Fightersوفريق  Team Balconyمن جامعة
البرتا باجلائزة اخلاصة بفئة املواطنة يف مسابقة "كأس التخيل" اليت تنظمها شركة
مايكروسوفت ،واليت تتعلق بتطبيقات الربامج اليت تتميز بأكرب قارة على تقامي
املسامهة اإلجيابية خلامة البشرية.
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مت اعتماد جامعة البرتا (الوحياة بني اجلامعات اخلاصة) ،باإلضافة إىل مثاين جامعات
رمسية أردنية من وزارة التعليم العال والبحث العلمي يف اجلمهورية العراقية ،لغرض
حتايا اجلامعات الرصينة املسموح بالاراسة فيها للطلبة العراقيني ،الاارسني ضمن
الربامج املمولة من الاولة العراقية (جزئياً أو كليا) ،وذلك ابتااءً من العام الاراسي
.2114/2113
حصل فريق مركز اإلبااع والتطوير التكنولوجي يف كلية تكنولوجيا املعلومات على املركز
الثاين لفئة املشاريع احلرة ،يف بطولة اجلامعات للروبوت ،اليت نظمت يف اجلامعة
األردنية ،برعاية مسو األمري محزة بن احلسني ،وبالتعاون مع اجلمعية العربية للروبوت،
و ،IEEومركز امللك عبا اهلل الثاين للتصميم والتطوير (كاديب) ،ومبشاركة  65فريقا
من  13جامعة.
العام الدراسي ( 4193/4194الفصل األول)
حصل األستاذ الاكتور ناجي معال على جائزة شبكة مفكري أوروبا وحوض البحر
املتوسط للتميز لسنة  ،2112عن حبثه يف ُمال التسويق املصريف واملعنون:
"Assessing & Measuring Sales Culture Within
"Commercial Banks in Jordan
وقا جاء ترتيب البحث الثاين من بني أفضل ثالثة حبوث علمية مت اختياردها من
البحوث املنشورة يف منظومة اجملالت العلمية العاملية ،احملكمة يف دول أوروبا وحوض
البحر األبيض املتوسط كافة (.)Emerald
ألول مرة مت اختيار الطالب عبا الرمحن مسعود من كلية تكنولوجيا املعلومات يف
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جامعة البرتا حلضور اجتماع سفراء  Googleيف مصر والتحاث عن جتربته بعا فوزه
يف مسابقة  Googleالختيار سفرائها يف اجلامعات العربية.
العام الدراسي ( 4194/4199الفصل الصيفي)
جنح العب املنتخب والزميل يف جامعة البرتا يوسف أبو شريخ ِبطف املياالية الذدهبية
يف بطولة غرب آسيا للوشو كنغ فو ،املقامة يف إيران ،بعا أن تغلب بالضربة القاضية
على منافسة اإليراين يف النهائي.
للمرة الثانية على التوال حتصل كلية العلوم اإلدارية واملالية يف جامعة البرتا على املرتبة
األوىل يف املسابقة العاملية ألفضل موقع إلكرتوين لكليات اإلدارة واألعمال بني
اجلامعات األردنية ،كما حصلت على املرتبة الثانية بني اجلامعات يف الاول العربية
كافّة.

جامعة البرتا تواصل حمافظتها على الصاارة بني اجلامعات األردنية اخلاصة ،وعلى املرتبة

الرابعة على مجيع اجلامعات األردنية (من أصل  36جامعة مت تصنيفها) ،ضمن التقييم
العاملي للمواقع اإللكرتونية للجامعات العاملية "ويبومرتيكس" ،وذلك للنصف الثاين من
عام .2112
توصل العال واملخرتع األردين الاكتور مادهر املناصرة ،عضو دهيئة التاريس يف جامعة
البرتا ،إىل اخرتاع مادة إمسنتية جاياة ،مبواصفات عاملية عالية اجلودة ،تُع ّا ثورة يف عال
البناء واإلنشاءات ،وقا منحت املؤسسة التوثيقية الوطنية الاكتور املناصرة ،شهادة
لقب عال ،ودرع العطاء واإلبااع ،تكرميا له على دهذا االخرتاع الذي أطلق عليه اسم
"إمسنت البحر" ،وسجله براءة اخرتاع لاى وزارة االقتصاد والتجارة يف اجلمهورية
اللبنانية.
العام الدراسي ( 4194/4199الفصل الثاني)
مت اختيار جامعة البرتا األردنية من بني  31جامعة عاملية للمشاركة يف مؤمتر "Rio
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" ، +20ودهو مؤمتر دول حول التنمية املستاامة ،يعقا يف ماينة ريو دي جانريو/
الربازيل ،وتنظمه دهيئة األمم املتحاة مبشاركة  31جامعة عاملية.
حصل الطالبان آية بسام ،وُماي حمما من جامعة البرتا على املركز الثالث على
مستوى اململكة يف مسابقة ميكروسوفت لكأس اإلبااع  ،2112عن مشروعهما:
" "TagTechيف حفل أقيم على مسرح مركز احلسني الثقايف ،حتت رعاية جاللة
امللكة رانيا العبا اهلل.
حصلت جامعة البرتا على املرتبة األوىل بني اجلامعات األردنية اخلاصة ،ضمن التقييم
العاملي للمواقع اإللكرتونية للجامعات العاملية "ويبومرتيكس" ،وعلى املرتبة الرابعة على
مجيع اجلامعات األردنية (من أصل  36جامعة مت تصنيفها).
حصل الاكتور خالا احلياصات ،املارس يف قسم إدارة األعمال يف جامعة البرتا ،على
جائزة أفضل ستة حبوث من أصل ( )131حبثا ،قامت يف "املؤمتر العاملي الثاين
للتسويق اإلسالمي" ،عن حبث بعنوان :أثر أخالقيات العمل اإلسالمية يف العاالة
التنظيمية لاى املؤسسات الصحفية األردنية".
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.6

عمادة القبول والتسجيل

 -9/6الرؤية والرسالة واألدهدا
الرؤية :اجلودة والتميز يف تقامي أفضل خامات القبول والتسجيل لطلبة اجلامعة ،وفق

أحاث األساليب والنظم التقنية.

الرسالة :تنظيم وحتايث إجراءات قبول طلبة اجلامعة ،وتسجيلهم ،واستثمار
إمكانات العمادة كافة؛ لتقامي اخلامات املناطة هبا ،على أكمل وجه.
األدهدا :
 .9حوسبة مجيع نشاطات وأعمال العمادة ،واإلرشاد األكادميي.

 .4تعزيز استخاام الطلبة للشبكة اإللكرتونية ألغراض التسجيل ،واالطالع على
سجالِتم األكادميية.
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 .3تعزيز استخاام األقسام والكليات ،وأعضاء دهيئة التاريس للشبكة اإللكرتونية،
وتفعيل اإلرشاد األكادميي ،لالطالع على السجالت األكادميية للطلبة،
واستخاام اخلامات األخرى املتاحة.
 .2املتابعة املستمرة ألعااد الطلبة املسجلني وفقا للطاقة االستيعابية.

 .2بذل اجلها يف توعية الطلبة بلوائح اجلامعة ،وأنظمتها ،وتعليماِتا اخلاصة
بالاراسة واالختبارات.
 .6توثيق سجالت الطلبة األكادميية ،والعمل على حتايثها إلكرتونيا باستمرار.

 .7حتسني طريقة العمل باإلفادة من التغذية الراجعة من الطلبة ،والكليات ،وإجناز
العمل جبودة عالية.
 .8تذليل الصعوبات اليت قا تواجه الطلبة أثناء دراستهم ،يف حاود مهمات
العمادة ،واختصاصاِتا.
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 -4/6نبذة عن عمادة القبول والتسجيل
دهي العمادة اليت يتم منها تقامي اخلامات اخلاصة بقبول الطلبة وتسجيلهم يف اجلامعة.
وتتكون عمادة القبول والتسجيل من ثالثة أقسام دهي :قسم القبول ،وقسم التسجيل،
وقسم الوثائق .ومارج أدناه املهام اخلاصة بكل قسم:
أ .مهام قسم القبول:
 استقبال الطلبة املستجاين ،وقبوهلم حسب أسس القبول املعمول هبا (بكالوريوس،ماجستري).
 الرد على االستفسارات اخلاصة بالقبول عن طريق اهلاتف ،والفاكس ،والربيااإللكرتوين.
 تاقيق ملفات الطلبة املستجاين حسب أسس القبول ،وإدخال بيانات الطلبةحاسوبياً.
 تزويا الكليات باملعادالت اخلارجية للطلبة املستجاين. متابعة أمور احلركات األكادميية (تأجيل ،انقطاع ،انسحاب ،حتويل َتصص..إخل).
 متابعة االتفاقيات ومكاتب اخلامات اجلامعية. متابعة الطاقة االستيعابية على مستوى اجلامعة. إعااد اإلحصاءات اخلاصة بقبول الطلبة. -تطبيق أنظمة وتعليمات منح درجيت البكالوريوس واملاجستري ،ومتابعتها.
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ب .مهام قسم التسجيل:

 تنظيم عملية تسجيل املساقات ،وعملييت السحب واإلضافة وتنفيذدها. إعااد اجلااول الاراسية ،وجااول االمتحانات النهائية ،وضبط القاعات الاراسيةوتوزيعها.
 استالم نتائج االمتحانات النهائية ،وتاقيقها ،ورصادها آليا وياوياً. إعالن نتائج االمتحانات ،واحتساب املعاالت الفصلية والرتاكمية. متابعة اخلطط الاراسية لتخصصات الطلبة ،وتطبيقها. إعااد قوائم الطلبة املتفوقني أكادميياً ،واملنذرين ،واملفصولني. إعااد قوائم الطلبة املتوقّع َترجهم ،وقوائم الطلبة اخلرجيني ،يف ّناية كل فصلدراسي.
 إعااد اإلحصاءات اخلاصة بتسجيل الطلبة. -تطبيق أنظمة وتعليمات منح درجيت البكالوريوس واملاجستري ،ومتابعتها.

ج .مهام قسم الوثائق:

 التأكا من سجالت الطلبة. متابعة حفظ مجيع أنواع الوثائق والنماذج املختلفة مثل :اجلااول الاراسية،وكشو العالمات ،واملراسالت اخلاصة بالطلبة ،والشهادات  .. ...إخل) يف
ملفات الطلبة حسب األصول.
 تزويا مشر املوقع اإللكرتوين باملعلومات املتعلقة بعمادة القبول والتسجيل،والعمل على ضمان حتايثها وفق آخر املستجاات.
 -تطبيق أنظمة وتعليمات منح درجيت البكالوريوس واملاجستري ،ومتابعتها.
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 -3/6إجراءات القبول والتسجيل بالتفصيل:
 .9تعبئة طلب االلتحاق
وتسليمه للموظف مرفقا
بالوثائق

 .4قبول الطالب ومنحه

 .1الحجز المتحانات المستوى
(اللغة العربية واإلنجليزية ومهارات

رقما جامعيا

الحاسوب)

إجراءات القبول

 .3تزويد الطالب بإشعار

والتسجيل

القبول (عدد  ،)2و"دليل

 .8استصدار البطاقة
الجامعية من عمادة القبول
والتسجيل

الطالب"

 .7تسليم نموذج التسجيل لموظف

 .2دفع الرسوم المستحقة

التسجيل لتثبيته إلكترونيا واستالم

في الدائرة المالية.

الجدول الدراسي
 .6التوجه للمرشد األكاديمي

 .2استالم تموذج التسجيل من

الختيار المقررات التي يرغب

الكلية/عمادة القبول والتسجيل

الطالب بتسجيلها.

شكل رقم ()9
إجراءات القبول والتسجيل
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 .9يقوم الطالب بتعبئة طلب االلتحاق يف عمادة القبول والتسجيل ،واختيار
التخصص الذي يرغب يف دراسته وفقاً ملا دهو متاح من شواغر يف التخصصات،
ويسلم النموذج مرفقاً بوثائق القبول ملوظف قسم القبول يف عمادة القبول
والتسجيل.

 .4يقوم رئيس قسم القبول بالتأكا من الوثائق الالزمة لاللتحاق ،واستيفائها
للتصايقات حسب األصول.
.3
.2
-

يتم قبول الطالب ،ومنحه رقماً جامعياً.
يتم تزويا الطالب بأربع نسخ من إشعار القبول ،كما يأيت:
نسخة للاائرة املالية (لافع املستحقات املالية).
نسخة للمركز الصحي يف اجلامعة (لفتح ملف طيب ،والتمتع ِبامة التأمني
الصحي).
نسخة للمكتبة (لالستفادة من اخلامات اليت تقامها).

 نسخة ملركز احلاسوب (للحصول على كلمة املرور اخلاصة باخلاماتاإللكرتونية).
 .2يتم تزويا الطالب باليل الطالب ،الذي َيتوي على التعليمات اجلامعية،
واملعلومات اليت ِتم الطالب.
 .6يقوم الطالب بافع املستحقات املالية يف الاائرة املالية.

 .7يقوم الطالب باستصاار ْنوذج التسجيل من عمادة القبول والتسجيل ،أو من
الكلية اليت قبل هبا الطالب .ومن مث يراجع (املرشا األكادميي ،أو رئيس القسم،
أو عميا الكلية) الختيار املواد اليت يرغب يف تسجيلها ،وتعبئة اجلاول الاراسي
ياويا.
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 .8يراجع الطالب بعا ذلك عمادة القبول والتسجيل لتثبيت اجلاول إلكرتونياً،
واحلصول على نسخة مطبوعة منه ،مبيناً عليها أمساء وأرقام املواد املسجلة،
وأرقام القاعات ،وأوقات احملاضرات.
 .1يقوم الطالب باستصاار البطاقة اجلامعية يف عمادة القبول والتسجيل (البطاقة
سارية املفعول لفصل واحا ،وعلى الطالب استصااردها كل فصل دراسي).
 .91يقوم الطالب باحلجز المتحانات املستوى (اللغة العربية ،واللغة اإلجنليزية،
واملهارات احلاسوبية) ،عن طريق املوقع اإللكرتوين ،أو من خالل موظف عمادة
القبول والتسجيل ،ويتقام الطالب لالمتحانات حسب املوعا واملكان احملادين،
ويف حال التخلف عن تقامي أي من امتحانات املستوى يف العام األول للقبول،
ترصا للطالب عالمة رسوب ( )Fيف املادة ،وعليه تسجيل مادة استاراكية يف
أي مبحث ل ميتحن فيه.
 .99على الطلبة الوافاين مراجعة عمادة شؤون الطلبة ،الستكمال معاملة اإلقامة،
واحلصول على وثيقة "إثبات طالب" ،صادرة عن عمادة القبول والتسجيل،
وصورة عن جواز السفر.
* على الطلبة االطالع على تعليمات منح الارجات العلمية ( البكالوريوس-
ماجستري) يف جامعة البرتا الواردة يف دهذا الاليل.
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 -2/6التخصصات والرسوم الدراسية للعام الجامعي 4196/4192
جدول رقم ()9
التخصصات والرسوم الدراسية ومعدالت القبول لتخصصات درجة البكالوريوس
الكلية

التخصص

تكنولوجيا
املعلومات

اآلداب
والعلوم

العمارة
والتصميم
العلوم
اإلدارية
واملالية

احلا األدىن
عاد
ساعات ملعال الثانوية
العامة
التخصص
املعتماة

رسوم الساعة
املعتماة
(د.أ).

دهناسة الربُميات

132

% 61

90

علم احلاسوب

133

% 61

80

نظم املعلومات احلاسوبية

132

% 61

80

شبكات احلاسوب

135

% 61

80

اللغة العربية وآداهبا

135

% 61

30

اللغة اإلجنليزية وآداهبا

135

% 61

80

اللغة اإلجنليزية /الرتمجة

135

% 61

80

اللغة الفرنسية واإلجنليزية وآداهبما

135

% 61

80

معلم صف

135

% 61

30

تربية الطفل

135

% 61

30

الكيمياء

132

% 61

55

دهناسة العمارة

165

% 81

115

التصميم الااخلي

143

% 61

100

التصميم اجلرافيكي

137

% 61

100

إدارة األعمال

132

% 61

80

نظم املعلومات اإلدارية

132

% 61

80

العلوم املالية واملصرفية

132

% 61

80

التسويق

132

% 61

80

30

احملاسبة

132

% 61

85

األعمال والتجارة اإللكرتونية

132

% 61

80

الصيالة
والعلوم
الطبية
احلقوق

الصيالة

165

% 81

115

التغذية السريرية واحلميات

136

% 71

60

احلقوق

141

% 65

60

اإلعالم

الصحافة

135

% 61

70

اإلذاعة والتلفزيون

135

% 61

70

جدول رقم ()4
التخصصات والرسوم الدراسية لدرجة الماجستير
الكلية

التخصص

عاد ساعات
التخصص
املعتماة

احلا األدىن
لتقاير
البكالوريوس

رسوم الساعة
املعتماة (د.أ).

الصيالة
والعلوم الطبية

العلوم الصياالنية

33

جيا

150

اآلداب
والعلوم

اللغة اإلجنليزية /الرتمجة

33

جيا

150

اللغة العربية وآداهبا

33

جيا

80

الصحافة واإلعالم

33

جيا

150

33

جيا

150

33

جيا

150

العلوم اإلدارية إدارة األعمال )(MBA
واملالية
التسويق

 مجيع َتصصات املاجستري تارس املسارين (مسار الرسالة  /األطروحة) ومسار
االمتحان الشامل.

 يع ّا اجتياز امتحان اللغة اإلجنليزية شرطاً للقبول.
31

رسوم تسجيل الفصل الدراسي للطلبة المستجدين لعام :2016/2015
 رسوم التسجيل غير المستردة 211 :دينار للفصل االعتيادي ،و 111دينارللفصل الصيفي.

 رسوم خدمات (نشاطات رياضية وفنية وغيردها) 151 :ديناراً للفصلاالعتيادي ،و 75ديناراً للفصل الصيفي.
 رسوم تأمين مستردة 100 :دينار للفصل االعتيادي ،و 111دينار للفصلالصيفي.

 رسوم طلب التحاق ألول مرة (تدفع عند القبول  -غير مستردة) 31 :دينارا. رسوم امتحانات المستوى (تدفع عند القبول -غير مستردة) 31 :ديناراً(لطلبة البكالوريوس).
 رسوم المواصالت (اختيارية) 121 :ديناراً للفصل االعتيادي ،و  61ديناراًللفصل الصيفي.
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 -2/6فروع الثانوية العامة المؤدهلة للقبول في برامج البكالوريوس
جدول رقم ()3
فروع الثانوية العامة المؤدهلة للقبول في تخصصات برامج البكالوريوس في الجامعة
الكلية

التخصص

فروع الثانوية العامة املقبولة

تكنولوجيا
املعلومات

دهناسة الربُميات

علمي -إدارة معلوماتية -صحي -صناعي*-

علم احلاسوب
نظم املعلومات احلاسوبية

زراعي*

شبكات احلاسوب
اآلداب
والعلوم

اللغة العربية وآداهبا
اللغة اإلجنليزية وآداهبا
اللغة اإلجنليزية /الرتمجة

علمي -أديب -صحي -شرعي  -إدارة

معلوماتية -فناقي* -اقتصاد منزل*

اللغة الفرنسية واإلجنليزية وآداهبما
معلم صف

علمي -أديب -شرعي -إدارة معلوماتية-

تربية الطفل

صحي -فناقي* -اقتصاد منزل* -صناعي*-

زراعي*
الكيمياء
العمارة
والتصميم

دهناسة العمارة
التصميم الااخلي
التصميم اجلرافيكي

العلوم
اإلدارية
واملالية

إدارة األعمال
األعمال والتجارة اإللكرتونية
العلوم املالية واملصرفية

علمي -صحي -صناعي* -زراعي*
علمي -صناعي*
علمي -أديب -شرعي -إدارة معلوماتية-
صحي -فناقي* -اقتصاد منزل* -صناعي*-

زراعي*
علمي -أديب -شرعي -إدارة معلوماتية-

صحي -فناقي* -اقتصاد منزل*

التسويق
33

احملاسبة
علمي -أديب -شرعي -إدارة معلوماتية-
نظم املعلومات اإلدارية

صحي -فناقي* -اقتصاد منزل* -صناعي*-

زراعي*
الصيالة
والعلوم
الطبية
احلقوق

الصيالة
التغذية السريرية واحلميات

اإلعالم

احلقوق
الصحافة
اإلذاعة والتلفزيون

علمي
علمي -صحي
علمي -أديب -شرعي -إدارة معلوماتية-

صحي -فناقي* -اقتصاد منزل*
علمي -أديب -شرعي -إدارة معلوماتية -

صحي -فناقي -اقتصاد منزل*

*يقبل الطالب احلاصل على الثانوية العامة بالفروع املهنية ،شريطة النجاح باملواد
اإلضافية اليت تؤدهله لاللتحاق باجلامعات ،حسب تعليمات وزارة التعليم العال
والبحث العلمي.
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 -6/6شروط القبول والوثائق المطلوبة لبرنامج البكالوريوس
أوال :شروط القبول لبرنامج البكالوريوس:
أ .الطلبة الحاصلون على الثانوية العامة:
 .1احلصول على الثانوية العامة األردنية أو ما يعادهلا.
 .2أن ال يقل معال الطالب يف الثانوية العامة عن احلا األدىن املطلوب لاراسة
أي َتصص ،واملبني يف جاول رقم (.)1
 .3اجتياز امتحان القارات الفنية ملن يرغب باراسة أي من َتصصات كلية
العمارة والتصميم.
 .4ميكن قبول الطلبة غري األردنيني استثناء من شرط املعال ،وحبا أعلى 11
عالمات أقل من املسموح به ملعاالت القبول ،وبنسبة  %15من ُمموع
الطاقة االستيعابية للتخصص.
ب .الطلبة الحاصلون على الدبلوم ،والراغبون في التجسير:
 .1يقبل الطلبة (من داخل األردن) الراغبون يف التجسري ،واحلاصلون على دبلوم
كلية اجملتمع (الشامل) مبعال ال يقل عن ( )%68يف كليات اجلامعة،
باستثناء َتصصي الصيالة ودهناسة العمارة ،اللذين يتطلبان معاالً ال يقل عن
( ،)%70وتتم معادلة  55ساعة فقط ،حبيث تكون عالمات املواد
لتخصصي الصيالة ودهناسة العمارة  ،%71ولباقي التخصصات .%68
 .2يقبل الطلبة (من خارج األردن) الراغبون يف التجسري ،واحلاصلون على دبلوم
كليات اجملتمع ،شريطة تزويا اجلامعة بكتاب رمسي من وزارة التعليم العال
لاولة الطالب ،أو من سفارة دولة الطالب يف األردن ،يفيا بأن شهادة
35

الابلوم تؤدهل حاملها ملواصلة تعليمه اجلامعي ملستوى البكالوريوس يف دولته،
أ و احلصول على معادلة لشهادة الابلوم من وزارة التعليم العال األردين ،وتتم
معادلة  55ساعة فقط ،حبيث تكون عالمات املواد لتخصصي الصيالة
ودهناسة العمارة  %71وباقي التخصصات .%68
ثانيا :الوثائق المطلوبة لبرنامج البكالوريوس:
أ .الطلبة الحاصلون على الثانوية العامة:
 .1كشف عالمات الثانوية العامة األردنية أو ما يعادهلا ،مصاقة حسب األصول
(عريب ،إجنليزي).
 .2معادلة شهادة الثانوية العامة لطلبة الشهادات األجنبية ،أو الشهادات العربية
اليت حتتاج إىل معادلة من وزارة الرتبية والتعليم.
 .3صورة عن الوثيقة الرمسية (دهوية أحوال مانية لألردنيني ،جواز سفر لغري
األردنيني).
 .4صور شخصية عاد (.)3
 .5على الطلبة غري األردنيني مراجعة امللحقيات الثقافية لبالددهم يف األردن،
لتزويا اجلامعة بكتاب عام ُمانعة للاراسة يف اجلامعة ،كما دهو مطلوب من
بعض اجلنسيات.
ب .الطلبة الحاصلون على شهادة الدبلوم:
 .1مجيع الوثائق املطلوبة من طلبة الثانوية العامة.
 .2مصاقة الشامل ،مصاقة من وزارة التعليم العال والبحث العلمي األردنية.
 .3كشف العالمات ،مصاق من وزارة التعليم العال والبحث العلمي األردنية.
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 .4إذا كانت شهادة الابلوم صادرة من خارج األردن ،فيجب تزويا اجلامعة
بكتاب رمسي من وزارة التعليم العال يف البلا اليت صارت عنها الشهادة ،أو
من سفارة دهذه الاولة يف األردن ،يفيا بأن شهادة الابلوم تؤدهل حاملها
ملواصلة تعليمه اجلامعي ملستوى البكالوريوس يف دولته ،ويستثىن من دهذا الشأن
الطلبة حاملو اجلنسية األردنية ،الذين يتوجب عليهم معادلة شهادة الابلوم
من وزارة التعليم العال األردين.
ج .الطلبة المنتقلون من جامعات أخرى:
 .1مجيع الوثائق املطلوبة من طلبة الثانوية العامة.
 .2كشف عالمات اجلامعة املنتقل منها الطالب ،مصاق من وزارة التعليم العال
والبحث العلمي األردنية.
 .3حسن سرية وسلوك من اجلامعة املنتقل منها (للطلبة املنتقلني من اجلامعات
األردنية).
 .4كتاب عام فصل من التخصص ،للطلبة املنتقلني من اجلامعات األردنية
اخلاصة.
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 -7/6شروط القبول والوثائق المطلوبة لبرنامج الماجستير
أوال :شروط القبول لبرنامج الماجستير:
 .1أن ال يقل تقاير الطالب يف الشهادة اجلامعية األوىل عن جيا ،أو ما يعادله.
 .2أن يكون الطالب حاصال على شهادة االمتحان اخلاص باللغة اإلجنليزية
(مشفوعاً بكتاب صحة صاور) ،ضمن املعاالت املطلوبة ،وحسب اجلاول
املرفق:
جدول رقم ()2
عالمات امتحانات اللغة اإلنجليزية المطلوبة لبرامج الماجستير
التخصص

ILTES

التوفل

عالمة االمتحان

اللغة اإلجنليزية  /الرتمجة

6

IBT
79

الوطين
75

اللغة العربية وآداهبا

3.5

32

51

الصحافة واإلعالم

3.5

32

51

العلوم الصياالنية

5

61

75

إدارة األعمال

3.5

32

65

التسويق

3.5

32

51

 .3يتم قبول الطلبة احلاصلني على تقاير مقبول حسب الشروط اآلتية:
 دراسة  3مواد َياددها القسم من مواد املاجستري ،بواقع  9ساعات ،والنجاح
يف كل مادة مبعال ال يقل عن ( )%71ومبعال تراكمي ال يقل عن (.)%75
 أال تزيا نسبة دهؤالء الطلبة عن  %20من إمجال املقاعا املخصصة يف كل
َتصص.
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ثانيا :الوثائق المطلوبة لبرنامج الماجستير:
 .1كشف عالمات الثانوية العامة أو ما يعادهلا ،مص ّاق حسب األصول.

 .2مصاقة البكالوريوس وكشف عالمات اجلامعة ،مصاقان من وزارة التعليم العال
والبحث العلمي األردنية.
 .3معادلة الشهادة اجلامعية األوىل من وزارة التعليم العال ،والبحث العلمي األردنية
(خلرجيي اجلامعات الىت حتتاج شهاداِتم إىل معادلة).
 .4شهادة االمتحان اخلاص باللغة اإلجنليزية (مشفوعاً بكتاب صحة صاور).
 .5كتاب اعرتا باجلامعة للطلبة غري األردنيني من سفارة بلادهم.
 .6صورة عن الوثيقة الرمسية (دهوية أحوال مانية لألردنيني ،جواز سفر لغري
األردنيني).
 .7صور شخصية عاد (.)3
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 -8/6تصديق شهادات الطلبة الصادرة من خارج األردن
أ .التصديق من بلد المصدر:

 .1تصايق شهادة الثانوية العامة ،أو ما يعادهلا من وزارة الرتبية والتعليم.
 .2تصايق شهادة الابلوم والشهادة اجلامعية ،وكشف عالمات اجلامعة من وزارة
التعليم العال.
 .3تصايق الشهادات من وزارة اخلارجية.
 .4تصايق الشهادات من السفارة األردنية.

ب .التصديق في األردن:

 .1تصايق الشهادات من وزارة اخلارجية األردنية.
 .2تصايق شهادة الثانوية العامة ،أو ما يعادهلا من وزارة الرتبية والتعليم األردنية.
 .3تصايق شهادة الابلوم والشهادة اجلامعية ،وكشف عالمات اجلامعة ،من
وزارة التعليم العال ،والبحث العلمي األردنية.
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 -1/6امتحانات المستوى
ِتا دهذه االختبارات إىل حتايا مستوى الطالب يف اللغة اإلجنليزية ومهارات
احلاسوب واللغة العربية ،وليست هلا أي عالقة بقبول الطالب يف اجلامعة أو رفضه،
وبناء على النتيجة اليت َيصل عليها ،يتم حتايا املقررات اليت سيارسها .وتعقا دهذه
االختبارات إلكرتونيا ،وبشكل دوري.
امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية:

أ.

على الطلبة مجيعهم عنا التحاقهم باجلامعة ،أن يتقاموا المتحان مستوى يف اللغة
اإلجنليزية يف املواعيا اليت حتاددها اجلامعة ،لقياس مهاراِتم األساسية ،وترتاوح عالمة
االمتحان من صفر.%111 -
إذا ل ينجح الطالب يف امتحان مستوى اللغة اإلجنليزية ،أو ل يتقام لالمتحان يف
العام الاراسي األول ،فعليه أن يارس منتظماً وملاة فصل دراسي واحا مادة
استاراكية للتقوية رقمها ) (9402099ووزّنا ( )3ساعات معتماة ،ال تاخل يف
معاله الرتاكمي ،وال يف عاد الساعات املطلوبة للتخرج ،ويقام امتحاناً فيها يؤدهله
النجاح فيه للتسجيل يف مادة لغة إجنليزية (.)1
يعفى الطالب الذي اجتاز امتحان التوفل ) (TOEFLأو أي امتحان آخر من
املستوى نفسه من التقام المتحان املستوى يف اللغة اإلجنليزية ،إذا حقق العالمات
املارجة أدناه يف أحا دهذه االمتحانات:
Paper - Based Computer - Based Internet - Based IELTS
5

173

61

41

500

ب.

امتحان مستوى المهارات الحاسوبية

على الطلبة مجيعهم عنا التحاقهم باجلامعة أن يتقاموا المتحان مستوى يف مهارات
احلاسوب ،يف املواعيا اليت حتاددها اجلامعة ،لقياس مهاراِتم األساسية ،وترتاوح عالمة
االمتحان من صفر .%111 -
إذا ل ينجح الطالب يف امتحان مستوى املهارات احلاسوبية ،أو ل يتقام لالمتحان
يف العام الاراسي األول ،فعليه أن يارس منتظماً ،وملاة فصل دراسي واحا مادة
استاراكية للتقوية رقمها ( ،)9611199ووزّنا ( )3ساعات معتماة ،ال تاخل يف
معاله الرتاكمي ،وال يف عاد الساعات املطلوبة للتخرج ،ويقام امتحاناً فيها يؤدهله
النجاح فيه للتسجيل يف مواد خطته الاراسية.
يعفى الطالب احلاصل على شهادة رخصة قيادة احلاسوب الاولية ) (ICDLأو ما
يعادهلا من تقامي امتحان مستوى املهارات احلاسوبية.
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ج.

امتحان مستوى اللغة العربية:

على الطلبة مجيعهم عنا التحاقهم باجلامعة أن يتقاموا المتحان مستوى يف اللغة
العربية ،يف املواعيا اليت حتاددها اجلامعة ،لقياس مهاراِتم األساسية ،وترتاوح عالمة
االمتحان من صفر – .%100
إذا ل ينجح الطالب يف امتحان مستوى اللغة العربية ،أو ل يتقام لالمتحان يف العام
الاراسي األول ،فعليه أن يارس منتظماً ،وملاة فصل دراسي واحا مادة استاراكية
للتقوية رقمها ( )9411199ووزّنا ( )3ساعات معتماة ،ال تاخل يف معاله
الرتاكمي ،وال يف عاد الساعات املطلوبة للتخرج ،ويقام امتحاناً فيها يؤدهله النجاح
فيه للتسجيل يف مادة لغة عربية (.)1

مالحظةَ :يق للطالب التقام المتحانات املستوى يف السنة األوىل من التحاقه ،كما
يستطيع حجز موعاه المتحانات املستوى عن طريق املوقع اإللكرتوين ،أو من
املسجل يف عمادة القبول والتسجيل.

43

 -91/6أسئلة متكررة
 .9ما دهو التقويم الجامعي؟

روزنامة جامعية توضح فيها مواعيا النشاطات األكادميية يف اجلامعة وتوارخيها؛
مثل :باء الفصول الاراسية ،وّنايتها ،وفرتات السحب واإلضافة ،ومواعيا
االمتحانات النهائية (الرجاء االطالع على التقومي اجلامعي يف آخر الاليل).

 .4ما دهو الرقم الجامعي؟ وعلى ماذا يدل؟

رقم يتميز به الطالب عن باقي الطلبة ،ويال على العام اجلامعي ،والفصل الذي

باأ الطالب الاراسة فيه ،إضافة إىل الرقم املتسلسل لقبول الطالب من أربع
خانات .مثال :الرقم اجلامعي ( )211121211يعين أن الطالب قبل يف العام
اجلامعي ( ،)2111/2111يف الفصل الثاين ( ،)2وكان رقمه التسلسلي
(.)211
 .3ما دهو العام الجامعي؟

يعر العام اجلامعي على أنه فصالن اعتياديان (أول ،وثان) ،وفصل اختياري

(صيفي) .وتكون ماة الفصل االعتيادي ( )16أسبوعا ،وماة الفصل الصيفي
االعتيادي ( )8أسابيع ح ّااً أدىن.
 .2ما دهي الساعات المعتمدة؟

الساعة املعتماة دهي وزن للمادة ،فإذا كانت املادة ثالث ساعات معتماة ،فهذا
يعين أنه على الطالب حضور احملاضرة للمادة ،بواقع ثالث ساعات يف األسبوع

طوال الفصل الاراسي االعتيادي.
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 .2ما دهي الخطة الدراسية؟

دهي املواد اليت يتوجب على الطالب دراستها ،الستكمال متطلبات احلصول على

الشهادة اجلامعية ،وتتكون من :متطلبات اجلامعة اإلجبارية واالختيارية،
ومتطلبات الكلية اإلجبارية ،واالختيارية ،ومتطلبات التخصص اإلجبارية،
واالختيارية ،واملواد احلرة.
 .6ما دهي امتحانات المستوى؟ (خاصة بطلبة البكالوريوس)
على كل طالب مستجا التقام لثالثة امتحانات مستوى يف السنة األوىل من
تاريخ التحاقه باجلامعة ،يف املواد اآلتية :اللغة العربية ،واللغة اإلجنليزية ،واملهارات
احلاسوبية ،لتحايا مستواه يف دهذه املواد ،ويف حال جناحه ،يتم إعفاؤه من دراسة
املواد االستاراكية ،ويف حال رسوبه فعليه التسجيل هلذه املواد االستاراكية ،ووزن
كل منها  3ساعات معتماة ،وال حتسب ساعات تلك املواد ضمن اخلطة
الاراسية.
 .7ما دهي المواد االستدراكية؟ (خاص بطلبة الماجستير)
دهي املواد املطلوبة من الطالب املقبول يف برنامج املاجستري ،واحلاصل على
بكالوريوس يف َتصص غري مناظر لتخصص الربنامج ،وبواقع  9ساعات معتماة،
وال حتسب دهذه الساعات ضمن اخلطة الاراسية ،وال تاخل عالماِتا ضمن
املعال الرتاكمي للطالب ،وعلى الطالب أن ينهي دراسة تلك املواد بنجاح ،يف
موعا أقصاه ّناية العام اجلامعي األول اللتحاقه بالربنامج.
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 .8ما دهي الخدمات اإللكترونية؟

دهي ُمموعة من اخلامات اليت تقامها اجلامعة لطلبتها بصورة إلكرتونية ،من

خالل املوقع اإللكرتوين للجامعة ،حبيث تتيح للطلبة تنفيذ العايا من اإلجراءات
بشكل حموسب ،ومن ضمنها التسجيل اإللكرتوين ،باإلضافة إلمكانية االطالع
على بياناِتم األكادميية واملالية (العالمات ،والعقوبات ...إخل) ،وخامة التعليم
اإللكرتوين ،مثل ،)Black Board, Model( :وأنظمة الربيا اإللكرتوين
للطالب ،واملكتبات اإللكرتونية .كما تتوفر شبكة إنرتنت السلكية يف اجلامعة،
وداخل حافالت اجلامعة.
 .1كيف أسجل جدولي الدراسي؟

 من خالل خامات التسجيل اإللكرتوين املتوفرة مبوقع اجلامعة اإللكرتوين: ،www.uop.edu.joحيث يقوم الطالب بإدخال رقمه اجلامعي ،باإلضافة
إىل رمز املرور اخلاص به (ميكن احلصول على دهذا الرمز من مركز احلاسوب
واملعلومات والسيطرة).
 الطالب الذي يتعذر تسجيله عن طريق خامات التسجيل اإللكرتونية ،بسببتاىن معاله الرتاكمي ،فعليه مراجعة املرشا األكادميي يف كليته ،واستخاام ْنوذج
تسجيل اجلاول الاراسي ،لتاوين املواد اليت يرغب يف تسجيلها ،ومن مث مراجعة
عمادة القبول والتسجيل إلمتام عملية التسجيل.

 .91من دهو المرشد األكاديمي؟

دهو عضو من اهليئة التاريسية ،يكلف بإرشاد الطالب فيما يتعلق باستكمال
متطلبات خطته ،وحتايا املواد اليت على الطالب دراستها ،ومتابعته حىت التخرج.
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ويتوىل املرشا األكادميي مساعاة الطلبة املتعثرين أكادميياً ،يف اختيار الطريق
األمثل لرفع معاالِتم ،لتجنب فصلهم من التخصص.
 .99ما دهو الحد األعلى ،والحد األدنى للتسجيل؟
طلبة برنامج البكالوريوس :احلا األعلى للعبء الاراسي دهو ( )18ساعة
معتماة للفصل الاراسي االعتيادي ،وجيوز أن يرفع احلا األعلى إىل ( )24ساعة
معتماة يف فصل التخرج ،ومبوافقة ُملس عمااء اجلامعة ،أما احلا األدىن للعبء
الاراسي للطالب فهو ( )12ساعة معتماة للفصل الاراسي االعتيادي ،وجيوز
إنقاص احلا األدىن يف حاالت مربرة ،يوافق عليها عميا الكلية ،ويعلم عميا
القبول والتسجيل بذلك خطياً .أما يف الفصل الصيفي (اختياري) فليس دهناك
حا أدىن للساعات املسجلة ،أما احلا األعلى فهو ( )9ساعات معتماة ،وجيوز
أن يرفع احلا األعلى إىل ( )15ساعة معتماة يف فصل التخرج ،ومبوافقة ُملس
عمااء اجلامعة.
طلبة برنامج الماجستير :احلا األعلى للعبء الاراسي دهو ( )12ساعة معتماة

للفصل الاراسي االعتيادي ،أما احلا األدىن للعبء الاراسي للطالب فه و()6
ساعات معتماة للفصل الاراسي االعتيادي ،وجيوز إنقاص احلا األدىن يف
حاالت مربرة ،توافق عليها جلنة القسم .أما يف الفصل الصيفي (اختياري) فليس
دهناك حا أدىن للساعات املسجلة ،أما احلا األعلى فهو ( )6ساعات معتماة.
 .94ما دهو المتطلب السابق؟
دهي املادة املطلوب من الطالب النجاح هبا قبل دراسته ملادة ما .مثال :مادة لغة
عربية ( )1دهي متطلب سابق ملادة لغة عربية (.)2
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 .93ماذا يحصل لدى تغيبي عن المحاضرات؟

إذا تغيبت عن أكثر من  %15من عاد احملاضرات ،دون عذر مقبول ،فإنك
ستحرم من التقام لالمتحان النهائي هلذه املادة ،وترصا لك عالمة رسوب
بسبب الغياب ( ،)FAأما إذا قامت عذرا قهرياً يقبله عميا الكلية ،ففي دهذه
احلاله تع ّا منسحباً من املادة ،وترصا لك عالمة (.)W

 .92ماذا يحصل عند تغيبي عن االمتحان النهائي؟

يسجل لك ُمموع ما حصلت عليه من عالمات ما قبل االمتحان النهائي ،ويف
حال تقامت بعذر يقبله عميا الكلية ،يف ثالثة أيام من موعا االمتحان،

فتسجل لك عالمة غري مكتمل ( ،)Iوتستطيع التقام لالمتحان النهائي من
جايا ،حبا أقصى ّناية األسبوع الثالث من الفصل الذي يليه.
 .92ما دهو نظام العالمات في الجامعة؟
طلبة برنامج البكالوريوس :تعتما اجلامعة يف عالماِتا نظام النقاط ،ودهو نظام

يستخام احلرو ) (F-Aواملراتب الرقمية من ( )1.11-4.11لتقييم حتصيل
الطالب ،وأقل عالمة للنجاح باملادة دهي ( )Dوتكافئ  0011نقطة.
طلبة برنامج الماجستير :تعتما اجلامعة يف عالماِتا نظام النقاط ،ودهو نظام
يستخام احلرو ) (C-Aواملراتب الرقمية من ( )2.11-4.11لتقييم حتصيل
الطالب ،وأقل عالمة للنجاح باملادة دهي ( )C+وتكافئ  00.1نقطة.
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 .96ما دهو المعدل الفصلي؟ وكيف أحسبه؟

دهو معال عالماتك يف كل فصل (جناحا ورسوبا) ،وَيسب كما يليُ( :مموع

حاصل ضرب الساعات املعتماة للمادة  Xعاد النقاط) مقسوما على ُمموع
الساعات املعتماة.
 .97ما دهو المعدل التراكمي؟ وكيف أحسبه؟
دهو معال عالمات مجيع املواد اليت درستها حسب خطتك الاراسية (جناحاً أو
رسوباً) ،وَيسب املعال الرتاكمي بنفس طريقة حساب املعال الفصلي ،عاا عن
أن الساعات املعادة تاخل مرة واحاة يف ُمموع الساعات املعتماة ،وتؤخذ أعلى
عالمة حصل عليها الطالب يف دهذه املادة .ويع ّا املعال الرتاكمي  2.11نقطة
فما فوق دهو احلا األدىن الالزم لتخرج طلبة برنامج البكالوريوس ،و 3.11نقطة
فما فوق دهو احلا األدىن الالزم لتخرج طلبة برنامج املاجستري.
 .98كيف يتم إدراج اسمي في لوائح الشر ؟ (خاص بطلبة البكالوريوس)
يارج اسم الطالب يف لوحة شر الكلية يف أي فصل (عاا الفصل الصيفي)
َيصل فيه على معال فصلي ( )3.67نقطة أو أكثر ،ويثبت ذلك يف سجله
األكادميي ،شريطة أال يقل عبؤه الاراسي عن ( )15ساعة معتماة لذلك
الفصل ،وأن ال تكون قا صارت حبقه عقوبة تأديبية.
ويارج اسم الطالب يف لوحة شر الجامعة يف أي فصل (عاا الفصل الصيفي)
َيصل فيه على معال فصلي ( )3.89نقطة أو أكثر ،ويثبت ذلك يف سجله
األكادميي ،شريطة أال يقل عبؤه الاراسي عن ( )15ساعة معتماة لذلك
الفصل ،وأن ال تكون قا صارت حبقه عقوبة تأديبية.
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 .91دهل من الممكن أن يتم فصلي من التخصص؟
طلبة برنامج البكالوريوس :يف حال تاىن املعال الرتاكمي بعا الفصل األول
لاللتحاق باجلامعة عن معال ( )2.11نقطة ،يوضع الطالب على قائمة اإلنذار،
وخيضع لنص املادة ( )12من تعليمات منح درجة البكالوريوس ،اخلاصة
باإلنذارات األكادميية والاراسة االستاراكية (يرجى مراجعة التفاصيل يف تعليمات
منح درجة البكالوريوس).
طلبة برنامج الماجستير :يف حال تاىن املعال الرتاكمي يف أي فصل من

الفصول عن معال ( )3.11نقطة ،أو إذا رسب الطالب يف مادة واحاة أو
مادتني على األكثر يف الفصل الواحا ،يوضع الطالب على قائمة اإلنذار ،وخيضع
لنص املواد ( )31/29/28من تعليمات منح درجة املاجستري ،اخلاصة باإلنذار
والفصل (يرجى مراجعة التفاصيل يف تعليمات منح درجة املاجستري).
 .41دهل يمكن دراسة بعض المواد في جامعة أخرى؟
طلبة برنامج البكالوريوس :يسمح لطلبة اجلامعة باراسة ما ال يزيا على ()36
ساعة معتماة يف جامعة أخرى معرت هبا ،وفقاً للشروط املذكورة يف املادة ()16

من تعليمات منح درجة البكالوريوس (يرجى مراجعة التفاصيل يف تعليمات منح
درجة البكالوريوس).
طلبة برنامج الماجستير :يسمح لطلبة اجلامعة باراسة ما ال يزيا على ()6
ساعات معتماة يف برنامج ُماثل يف جامعة أخرى معرت هبا ،وفقاً للشروط
املذكورة يف املادة ( )14من تعليمات منح درجة املاجستري (يرجى مراجعة
التفاصيل يف تعليمات منح درجة املاجستري).
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 .49دهل يجوز تأجيل الدراسة في الجامعة؟

طلبة برنامج البكالوريوس :جيوز للطالب أن يؤجل دراسته يف اجلامعة ،ملاة ال تزيا

على ستة فصول (وفقاً ملا دهو منصوص عليه يف املادة ( )14من تعليمات منح
درجة البكالوريوس ،سواء كانت متصلة أو متقطعة .وال يسمح للطالب املستجا
أو املنتقل إىل اجلامعة بتأجيل دراسته ،إال بعا انقضاء فصل دراسي كامل على
التحاقه باجلامعة (يرجى مراجعة دليل الطالب).
طلبة برنامج املاجستري :جيوز للطالب أن يؤجل دراسته يف اجلامعة ،ملاة ال تزيا
على فصلني دراسيني ،متصلني أو منفصلني (وفقاً ملا دهو منصوص عليه يف املادة
( )25/24من تعليمات منح درجة املاجستري ،وال يسمح للطالب املستجا ،أو
املنتقل إىل اجلامعة بتأجيل دراسته ،إال بعا انقضاء فصل دراسي كامل على
التحاقه باجلامعة (يرجى مراجعة التفاصيل يف تعليمات منح درجة املاجستري).
 .44أين يمكن أن أمارس دهواياتي؟
ميكن للطلبة ُمارسة دهواياِتم الثقافية ،والرياضية ،والفنية من خالل النشاطات اليت
تنظمها عمادة شؤون الطلبة؛ كنادي الشطرنج ،وكرة القام ،وكرة السلة ،والغناء،
والابكة ،والتمثيل وكورال اجلامعة.

51

 -99/6الهوية الجامعية

تعا اهلوية اجلامعية وثيقة إثبات شخصية للطالب داخل احلرم اجلامعي ،حيث أّنا
تستخام لتلقي العايا من اخلامات يف مرافق اجلامعة ،ويتم استصااردها بشكل
فصلي وُماين ،بعا تسجيل الطالب جلاوله الاراسي ،ويف حال فقااّنا يتم
استصااردها مقابل دفع رسوم بال فاقا.
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 -94/6بيانات إحصائية

شكل رقم ()4

شكل رقم ()3
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 .6المواصالت

تؤمن اجلامعة املواصالت من اجلامعة وإليها ،للمناطق مجيعها يف (عمان والزرقاء
ومأدبا) ،بوساطة حافالت حايثة ،ومكيفة وُمهزة ِبامة اإلنرتنت (وايرلس) .دهذا
ويتم تسيري رحالت ُمتلفة من اجلامعة وإليها يف أوقات ُمتلفة يف ساعات الاوام؛
لتتناسب مع جااول الطلبة ومواعيا حماضراِتم ،كما يأيت:
(مالحظة :الجدول قابل للتعديل حسب متطلبات العمل).
جدول رقم ()5
مسارات حافالت الجامعة
مسار الخط

اسم الخط

اجلامعة األردنية  0جسر اجلامعة -مسجا اجلامعة -صويلح -إشارة الافاع املاين -حاائق
احلسني -ش املاينة الطبية.
اجلامعة األردنية  0أبو نصري -دوار املنهل -إشارة الاوريات -صويلح -ش املاينة الطبية.
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(جولة أبو نصري يف  6:45صباحاً وال  4:11مساءً فقط(.

اجلامعة األردنية ُ 3ميم البقعة -صويلح -ش املاينة الطبية( .جولة البقعة يف  54:.صباحاً
وال  :401مساءً فقط).
ضاحية الرشيا

جرياة الاستور  -إسكان الروضةُ -ممع أميمة -ماارس املنهل -شيك
اجلامعة األردنية -جسر اجلامعة -ش املاينة املنورة -الاوار السابع.

اجلاردنز

بن العميا -دوار الواحة -ش املاينة املنورة -مسجا صهيب -الاوار
السابع -ش املطار -اجلامعة.

طرب بور

دوار بنك اإلسكان -بوابة  -:فناق األوركياا -الرابية-دوار االتصاالت-
دوار الكيلو -ش املاينة املنورة -الاوار السابع -اجلامعة.

احلسني 0

جسر القصور -ش االستقالل -دوار الااخلية -الاوار الرابع -اجلسر
املعلق -ش املطار -اجلامعة.

احلسني 0

دوار فراس -دوار الااخلية -الاوار الرابع -اجلسر املعلق -ش املطار-
اجلامعة.

العبال

ُممع العبال القاميُ -ملس األمة -جسر املخابرات -البنك العريب -إشارة
ضاحية احلسني -سوق أم أذينة -الاوار السادس -الاوار السابع.

عباون

دوار األسرة -دوار عباون -بنك اإلسكان -مثلث مطعم أماسي -ش دير
غبار -ش املطار -اجلامعة.

خلاا  /تالع
العلي

سوق السلطان -إشارة البشييت -إشارة البنك العريب -ش املارسة
اإلجنليزية -بلاية خلاا -ش مكةُ -ممع جرب -اجلامعة.

البيادر 1

اجلناويل -أسواق السالم -املتصرفية -ياسر العبادي -ماارس فيالدلفيا-
ش املطار-اجلامعة.

البيادر 0

الاوار الثامن -إشارة بيادر وادي السري -مارسة وكالة الغوث -ش
الصناعة -ش املطار-اجلامعة.

حي نزال

األخضر -مثلث اللوزي -بنك اإلسكان -ش الاستور -مارسة بردهان
كمال -علي صقر -دوار اليامسني -ش القاس -اجلامعة.

مرج احلمام

ُمازن السخاء -دوار الربديين -دوار الالة -دوار عالية -اجلامعة.
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الزرقاء
رغاان 1

رغاان 2

ش السعادة -ش اجليش -الرصيفة -املخيم -رغاان -وسط البلا -رأس
العني -اجلامعة.
(جولة الزرقاء يف  6:45صباحاً وال  4:11مساءً فقط).
اهلامشي الشمالُ -ممع رغاان -رغاان السياحي -وسط البلا -رأس
العني -ش القاس -اجلامعة.
(جولة اهلامشي يف  6:45صباحاً وال  4:11مساءً فقط).

ماركا الشماليةُ -ممع رغاان -رغاان السياحي -وسط البلا -رأس
العني -ش القاس -اجلامعة( .جولة ماركا الشمالية يف  6:45صباحاً وال
 4:11مساءً فقط).

القويسمة

دوار أبو علناا -جبل احلايا -القويسمة -ش الثالثني -الوحاات -قرية
الطيبات -جبل الزدهور -ش القاس -اجلامعة.

سحاب

دوار الشهيا -إسكان األمن العام -دوار اجلمرك -ش األربعني -اجلامعة.

اليادودة

إسكان املالية والزراعة -دوار الطيبة -إشارة خريبة السوق -إشارة جاوا-
مسجا رمضان-مثلث كان زمان -اجلامعة.

مأدبا

ُممع مأدبا -بنك اإلسكان -دوار احملافظة -اخلط الغريب -اجلامعة.

جبل عمان

الاوار األول -الثاين -الثالث -الرابع -اخلامس -السادس -السابع -ش
املطار -اجلامعة.

ضاحية احلاج
حسن

اإلذاعة -مستشفى احلنانُ -ممع اجلنوب -ش مأدبا -كلية حطني -دوار
املقابلني -دوار الساخن -ش احلرية (األربعني) -اجلامعة.
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جدول رقم ()6
مواعيد جوالت الحافالت
الجهة

عمان

الزرقاء

مأدبا

من املواقع إىل اجلامعة

 54:.صباحاً
 0411صباحاً

 5431صباحاً

 0411صباحاً

من اجلامعة إىل املواقع

 54:.صباحاً
 00431ظهراً

 00431ظهراً

 040.مساءً
 :401مساءً

 :401مساءً

 040.مساءً
 :401مساءً

 توفر اجلامعة جوالت مسائية ،األوىل الساعة  5431والثانية الساعة 8:30
ومسار اخلطوط حسب احلاجة.

 حركة الباصات للسكن الااخلي يف ّناية األسبوع والعطل الرمسية :الساعة ()00
صباحاً ،و( )0ظهراَ ،و( )5مساءً ،والعودة من الاوار السابع إىل اجلامعة
( )0::.مساءً.
 تلغى أي جولة يقل عاد الطلبة فيها عن عشرة ،ومينع تغيري خط سري الباص منعاً
باتاً
 جولة الساعة  54:.صباحاً ستعود كما كانت ،الساعة  0411صباحاً ،بعا
االنتهاء من حتويلة طريق املطار.
 رسوم المواصالت (اختيارية) :الفصل االعتيادي ( 011د.أ) ،الفصل
الصيفي( .1د.أ).
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 .7كليـــــات الجــــامعـــة

 -9/8كلية تكنولوجيا المعلومات
كلية تكنولوجيا المعلومات

.

قسم علم

قسم دهندسة

قسم نظم المعلومات

قسم الشبكات

الحاسوب

البرمجيات

الحاسوبية

الحاسوبية

شكل رقم ()2
أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات
الرؤية :تسعى الكلية ألن تكون يف طليعة الكليات املتميزة يف ُمال تكنولوجيا
املعلومات حمليا وإقليميا ،على املستويني التعليمي ،والبحثي.
الرسالة :أن تقوم باور رئيسي يف تطوير تكنولوجيا املعلومات حمليا ،ودوليا ،وذلك
بتوفري مستوى عال من التعليم ،وفق املعايري الاولية ،إلعااد خرجيني
متميزين ،ومؤدهلني للعمل والبحث العلمي حمليا ودوليا ،وقادرين على
املسامهة اإلجيابية يف خامة اجملتمع.
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نبذة عن الكلية:
كلية تكنولوجيا املعلومات يف جامعة البرتا حريصة على مواكبة التغريات السريعة
بأحاث التطورات يف ُمال تكنولوجيا املعلومات ،وبناء عليه تبذل الكلية جهودا
مستمرة لتطوير أعضاء دهيئة التاريس ،واملوارد التعليمية ،والبحوث ،واملنادهج ،وتعمل
الكلية جبا لتلبية احتياجات األسواق احمللية واإلقليمية ،من خالل َتريج الطلبة
املؤدهلني ،الذين يتم تاريبهم بشكل صحيح خلامة ُمتمعهم ،وميكن وصف جو
الكلية بأنه حيوي وحتفيزي ومبتكر ،ما جيعلها حاضنة لكثري من األفكار اليت تؤثر
يف اجملتمع احمللي.
وتتميز الكلية جبودة براُمها األكادميية ،وكفاءة أعضائها من اهليئتني التاريسية
والفنية ،وجودة ُمرجاِتا التعليمية .وقا حرصت الكلية على االلتزام مبعايري االعتماد
اخلاص ،آخذة بعني االعتبار معايري َتصصات تكنولوجيا املعلومات اليت وضعتها
اهليئات العاملية ،وأوصت جلان اجلودة بتبنيها كمرجعية ،مثل .ACM :وقا مت طرح
برامج أكادميية ُمتلفة تتماشى مع متطلبات سوق العمل ،مع الرتكيز على أحاث
املستجاات يف دهذا اجملال الذي يتميز بسرعة التغري ،آخذة يف االعتبار وضع خطة
زمنية ،تنفذ على مراحل ،هبا التوسع املرسوم ،واملسيطر عليه ،للوصول إىل نتائج
مضمونة فيما خيص نوعية ُمرجاِتا من الطلبة.
المختبرات الحاسوبية :توفر كلية تكنولوجيا املعلومات عادا كبريا من أحاث

احلواسيب للطلبة ،حيث تزيا نسبة عاد احلواسيب إىل طلبة الكلية عن 1.6 : 1
حاسوب  /طالب ،موزعة على ُ 15مترب حاسوبُ ،مهز بأجهزِة ر ِ
بط الشبكات
ِ
األداء ،ذات املواصفات القياسية العاملية ،لضمان شبكات حمليَّة موثوقة،
عالية

واتصال دائم باإلنرتنت .وقا مت تأثيث املختربات بشكل جيا ،وزودت بأجهزة
تكييف لضمان استمرارية عمل احلواسيب ،ومنظومة أجهزة الشبكات .وَتام دهذه
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املختربات نظم التشغيل  windowsو  Linuxباإلضافة إىل الربُميات املتقامة
اليت َتام ُمتلف املواد التاريسية ،فضال عن ُمترب برُمة الوسائط املتعادة ،وثالثة
ُمتربات متطورةَ ،تام برنامج شبكات احلاسوب ،ويتم استخاامها لتعليم دورات
السيسكو ( CCNAو ،)CCNPوالسيسكو الالسلكية ( CCNP
 ،)wirelessودورات .IP-Telephony
صممت القاعات الاراسية بعناية لتكون مرَية
القاعات التدريسية والمرافقّ :
للطلبة واملارسني ،ومت جتهيزدها باحلواسيب ،وأجهزة العرض ،والشاشات ،واأللواح
البيضاء ،واالتصال باإلنرتنت.
المراكز والمنتدياتِ :تتم الكلية باألنشطة املختلفة للطلبة سواء املنهجية ،أو
الالمنهجية ،وذلك من خالل النوادي اخلاصة هبذه النشاطات ،ويتم تاريب الطلبة
من عاة مراكز ومكاتب موجودة يف مبىن الكلية ،وتشمل :مركز اإلبااع والريادة،
ومركز التعلم اإللكرتوين ،ومركز اإلرشاد الطاليب ،ومكتب ضمان اجلودة ،ونادي
األنشطة الطالبية ( ،)SACونادي مايكروسوفت ( .)NET Clubباإلضافة
إىل أنشطة معرض طلبة تكنولوجيا املعلومات ( ،)ITSAFوأكادميية مايكروسوفت
لتكنولوجيا املعلومات ،وأكادميية سيسكو ،وبرنامج التاريب املوازي (.)PTP
المخرجاتَ :تصصات الكلية ،متكن الطالب عنا التخرج ُما يلي:
 .1تطبيق مفادهيم احلوسبة والرياضيات يف ُمال َتصص علم احلاسوب.
 .2القارة على حتليل املسائل ،وإجياد احللول املناسبة حلوسبتها.
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 .3القارة على تصميم ،وتطبيق ،وتقييم األنظمة احملوسبة ومكوناِتا ،بناء على
املتطلبات.
 .4العمل ضمن روح الفريق الواحا لتحقيق اهلا احملاد.
 .5فهم املسؤوليات املهنية ،واألخالقية ،والقانونية ،واألمنية ،واالجتماعية.
 .6القارة على استخاام مهارات االتصال ،للتواصل مع اآلخرين.
 .7القارة على حتليل تأثري احلوسبة حملياً ،وعاملياً على األفراد ،واملؤسسات،
واجملتمع.
 .8التحلي بالاافع ،والرغبة يف تطوير النفس ،ويف التعليم املستمر.
 .9القارة على استخاام التقنيات واألدوات واملهارات يف مهنة احلوسبة.
 .11فهم العمليات اليت تسانا تسليم األنظمة احلاسوبية وإدارِتا يف املؤسسات.
التخصصات التي تقدمها الكلية:
تقام كلية تكنولوجيا املعلومات أربعة برامج متميزة للحصول على درجة
البكالوريوس يف ُماالت تكنولوجيا املعلومات ،ودهي:
 .9علم الحاسوب :ويهتم بتاريس احلوسبة ،ومعاجلة البيانات ،والنظريات،
والتطبيقات اليت تشكل األساس ألمتتة نقل املعلومات ،واستخاامها ،وذلك
باراسة الربامج ،والتطبيقات ،واملكونات املادية للحاسوب.
 .2نظم المعلومات الحاسوبية :يعىن دهذا التخصص بإنتاج قوى عاملة مؤدهلة
تأدهيال عاليا ،قادرة على لعب دور قيادي يف ُمتمع املعلوماتية .وتغطي مقررات
دهذا التخصص مواد عامة يف إدارة األعمال ،باإلضافة إىل مواد أخرى يف
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تنمية قارات الطالب على التخطيط

احلاسوب واملعلوماتية واإلدارة ،هبا

والتطوير ،وتصميم نظم املعلومات يف املنظمات واملؤسسات املختلفة وإدارِتا.
 .3دهندسة البرمجيات :يارس الطالب يف دهذا التخصص كيفية تطوير النظم
وتكاملها ،ودهو أمر مهم وحيوي لصناعة الربُميات اليت أساسها الربُميات
التجارية املطلوبة يف السوق ،ويتعلم الطالب األساس النظري والعملي هلناسة
النظم الضخمة ،مبنهجيات ُمتلفة مستقاة من حقول املعرفة اخلاصة بتكنولوجيا
املعلومات.
 .4الشبكات الحاسوبية :ودهو من أكثر َتصصات تكنولوجيا املعلومات ْنوا
وتطورا ،وقا ازدادت أمهيته مؤخرا بسبب التطورات احلايثة يف ُمال اإلنرتنت
وتطبيقاته املختلفة ،ويف ُمال االتصاالت السلكية والالسلكية ،ويف ُمال
التخصص
احلوسبة النقالة ،وأمن تبادل املعلومات وسريتها .ويباأ الطالب دهذا
ّ

باملواد األساسية لعلم احلاسوب ولغات الربُمة؛ لينطلق بعادها باجتاه واضح

ومركز يف َتصص الشبكات ،واالتصاالت ،واإلنرتنت.
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مزايا برامج الكلية:
َتتار الكلية خطط املساقات باقة ،لتلبية معايري اعتماد وزارة التعليم العال ،ومعايري
وكالة اجلودة النوعية للتعليم العال يف إجنلرتا ،وكذلك إرشادات مجعية ACM
لتخصص علم احلاسوب ،باإلضافة إىل تعليمات اجلامعة ونظمها الااخلية .وتتوافر
ملعظم مساقات اخلطط ُمتربات ُمانية ،لتنفيذ تطبيقات عملية ،ومشاريع
للمساقات ،ومشاريع التخرج.
التخصص
علم احلاسوب

مجاالت العمل للخريجين

األدهدا

المستقبل الوظيفي المهني :القارة مربمج ،حملل نظم ،ماير نظام
على احلصول على مستقبل وظيفي يف حاسويب ،مطور نظم ،ماير شبكة
ُمال مهنة احلوسبة وتكنولوجيا
حاسوبية ،مصمم قواعا بيانات،
املعلومات ،باالعتماد على املعرفة
مشر ُمترب حاسوب ،مساعا
الواسعة املكتسبة يف أساسيات علم
احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات باحث ،مطور /مربمج صفحات
مواقع إنرتنت ،معلم أو مارب
واالتصاالت.

التعلم المستمر والدراسات العليا :حاسوب.
القارة على التكيف والتعامل مع
مصمم قواعا بيانات ،معلم أو
نظم املعلومات
التكنولوجيا احلايثة ،وآخر املستجاات
مارب حاسوب ،ماير شبكة
احلاسوبية
يف ُمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،والقارة على متابعة حاسوبية ،ماير نظم معلومات،
الاراسات العليا ،واختيار اجملاالت مطور تطبيقات برُمية ،مطور
البحثية املتقامة.
صفحات مواقع اإلنرتنت ،مربمج
القيادة وخدمة المجتمع :القارة على
ترسيخ مهارات االتصال والتفكري
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نظم قواعا بيانات ،مصمم نظم
التجارة اإللكرتونية.

دهناسة

اإلبااعي والريادي ،باإلضافة إىل حملل نظم ،مهناس نظم ،مصمم

الربُميات

املهارات التقنية ،لبناء شخصية مهنية نظم ،مطور برامج ،مهناس صيانة
تتحلى باألخالق ،قادرة على تقامي برامج ،مساعا باحث ،معلم أو
اخلامات ،والاعم املتواصل للمجتمعني مارب حاسوب.
احمللي واإلقليمي.

الشبكات
احلاسوبية

 توفري املعرفة يف ُمال شبكات حملل نظم شبكات واتصاالت،احلاسوب.

مسؤول إدارة الشبكات ،مسؤول

احلاسوبية الصناعية احلايثة.

مصمم شبكات ،مربمج تطبيقات

 تسليح الطلبة مبهارة إجياد ،وتقييم ،شبكة اإلنرتنت ،مسؤول نظامواستخاام املعلومات.
الربيا اإللكرتوين ،مربمج أنظمة
 تلبية متطلبات سوق العمل يف ُمالشبكات واتصاالت ،مسؤول أمن
اإلنرتنت وبرُمة الشبكات.
ومحاية الشبكات ،مربمج
 تعليم املفادهيم األساسية لشبكاتاحلاسوب ،باستخاام األدوات متخصص باحلوسبة النقالة،
 جتهيز الطلبة لاللتحاق بالاراسات اإلنرتنت والشبكات ،ودهي تشملالعليا.

العايا من التطبيقات ومنها:

 جتهيز الطلبة للعمل املهين يف ُمال مربمج إنرتنت ،مربمج إنرتنتالشبكات.
التعلم
مبجال
متخصص
 َتريج طلبة متخصصني يف ُمالاإللكرتوين ،مربمج إنرتنت
الشبكات ،قادرين على التفكري،
متخصص مبجال التجارة
ومزودين باألخالق املهنية.
 خلق بيئة تعليمية لتشجيع الطلبة اإللكرتونية ،مربمج تطبيقاتعلى اإلبااع ،واحلماس ،والتعلم حسابات

اإلنرتنت،

مطور

صفحات اإلنرتنت ،مسؤول املوقع
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الذايت ،واإلنتاجية.

اإللكرتوين ( ،)webmasterحملل
ومصمم مواقع إلكرتونية.
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الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس الخاصة بكلية تكنولوجيا المعلومات
(:)2016/2015
 .9علم الحاسوب
رقم المادة

عدد

عنوان المادة (باللغة العربية)

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 94ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 92ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()2

3

9400111

9400122

لغة إجنليزية ()2

3

9400121/P.T.

9700102

حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

3

9400191

مبادئ االتصال

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 3ساعات)
 9300112مبادئ االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171ماخل إىل علم االجتماع

3
66

3

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
 9100101العلم واحلياة

3

الرياضة والصحة (ليس هلذا
9400140
التخصص)

3

 9400151علم البيئة

3

اإلسعافات األولية (ليس هلذا
9500101
التخصص)

3

 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا

3

مهارات حاسوبية (إجباري هلذا
9600102
التخصص)

*3+

6

9601099/P.T

متطلبات كلية إجبارية ( 49ساعة)
103101

تفاضل وتكامل ()1

3

103250

رياضيات متقطعة

3

103101

601111

لغة برُمة ()1

*3+

602104

601212

لغة برُمة ()2

*3+

601111

602104

أساسيات تكنولوجيا املعلومات

3+

602302

كتابة تقنية وأساليب البحث
العلمي

3

9400121+
603391

603391

حتليل األنظمة وتصميمها

3

601281

21

متطلبات قسم إجبارية ( 24ساعة)
*3

601212 +
103250

601241

تصميم منطق احلاسوب

3

602104

601242

تنظيم احلاسوب

3

601241

601281

قواعا البيانات ()1

*3

601212

601221

تراكيب البيانات
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601322

نظرية احلوسبة

3

601221

601325

تصميم وحتليل اخلوارزميات

3

601221

601331

نظم التشغيل

3

601221

601400

تاريب ميااين

3

Dept. Approval

601441

معمارية احلاسوب

3

601242

601451

الذكاء االصطناعي

3

601325

611461

األخالقيات املهنية يف تكنولوجيا
املعلومات

1

601499
602211

مشروع َترج
الربُمة املرئية

614361

3+

603392 +
602302

*3+

601212

*3+

602211+
9600102

برُمة اإلنرتنت
603392

دهناسة الربُميات

3+

603391

604261

ماخل إىل الشبكات وتراسل
البيانات

3

9600102 +
602104

604360

الشبكات الالسلكية

*3

604261

604361

أمن املعلومات والشبكات

3

604261

602311

متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
611324

تصميم لغات الربُمة

3

611322

601381

قواعا البيانات ()2

*3+

601281

601408

مواضيع ُمتارة يف علم احلاسوب

3+

Dept. Approval

601431

تصميم املرتمجات

3

601322

601458

األنظمة اخلبرية

3

601451

611471

الرسم باحلاسوب

3

611325
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6

601472

معاجلة الصور

3

601325

612371

برُمة الوسائط املتعادة

*3

602311

602380

املستجاات يف تكنولوجيا املعلومات

3

602311

603393

تفاعل اإلنسان مع احلاسوب

3

603391

603407

اإلبااع والريادة يف تكنولوجيا
املعلومات

3

603392

604365

صيانة احلواسيب والشبكات

3+

604360

604367
604433

برُمة التطبيقات الالسلكية

*3

النظم املوزعة

3+

604360 +
602311
604261+
601331

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 42ساعة)
111111

كيمياء عامة ()1

3

103102

تفاضل وتكامل ()2

3

103101

113211

جرب خطي

3

113112

113253

رياضيات متقطعة ()2

3

113251

103331

طرق اإلحصاء ()1

3

103101

103342

حتليل عادي ()1

3

103102

104102

فيزياء عامة ()2

3

114114

فيزياء إلكرتونية

3

114112

104105

ُمترب فيزياء إلكرتونية

1

104104

25

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

3
ُمموع الساعات
69

133

" * " حتتوي املادة على ُمترب ( )2ساعة عملي باألسبوع .تطرح مواد املخترب يف جاول املواد بواقع
صفر ساعة معتماة وتسجل مع املواد النظرية بالتزامن.
"  " +تعطى املادة يف املخترب.
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 .4نظم المعلومات الحاسوبية
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 94ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 92ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()2

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()2

3

9400121/P.T.

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

3

 9400191مبادئ االتصال

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 3ساعات)
 9300112مبادئ االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171ماخل إىل علم االجتماع

3

3

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
3

 9100101العلم واحلياة
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 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات األولية

3

 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا

3

مهارات حاسوبية (إجباري هلذا
9600102
التخصص)

*3+

9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 49ساعة)
103101

تفاضل وتكامل ()1

3

103250

رياضيات متقطعة

3

103101

601111

لغة برُمة ()1

*3+

602104

601212

لغة برُمة ()2

*3+

601111

602104

أساسيات تكنولوجيا املعلومات

3+

602302

كتابة تقنية وأساليب البحث
العلمي

3

9400121+
603391

603391

حتليل األنظمة وتصميمها

3

601281

21

متطلبات قسم إجبارية ( 67ساعة)
*3

601212+
103250

611241

تصميم منطق احلاسوب

3

612114

601281

قواعا البيانات ()1

*3

601212

601325

تصميم وحتليل اخلوارزميات

3

601221

601331

نظم التشغيل

3

601221

611461

األخالقيات املهنية يف
تكنولوجيا املعلومات

1

614361

602181

نظم املعلومات اإلدارية

3

9600102

601221

تراكيب البيانات

72

67

602211

الربُمة املرئية

602281

التجارة اإللكرتونية ()1

3

9600102

*3+

602211+
9600102

602385

إدارة قواعا البيانات

3+

601281

602389

مستودعات البيانات

*3

601281

602400

تاريب ميااين

3

Dept. Approval

602482

إدارة نظم املعلومات

3

603392

602486

تنقيب البيانات

3

602389

602487

نظم اسرتجاع املعلومات

3

602486

612489

َتطيط موارد املؤسسات

3

613392

603392

دهناسة الربُميات

3+

603391

604261

ماخل إىل الشبكات وتراسل
البيانات

3

9600102 +
602104

604360

الشبكات الالسلكية

*3

604261

604361

أمن املعلومات والشبكات

3

604261

604369

إدارة الشبكات

3+

604360

602311

602499

برُمة اإلنرتنت

*3+

601212

مشروع َترج

3+

602302 +
603392

متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
601381

قواعا البيانات ()2

*3+

601281

601451

الذكاء االصطناعي

3

601325

602371

برُمة الوسائط املتعادة

3+

602311

602380

املستجاات يف تكنولوجيا املعلومات

3

602311

602381

التجارة اإللكرتونية ()2

3+

602311+
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6

602281
602408

مواضيع ُمتارة يف نظم املعلومات

3

Dept. Approval

602481

أنظمة دعم القرارات

3

601281

602483

نظم املعلومات اجلغرافية

3

602486

602485

تطبيقات التكنولوجيا اإللكرتونية

3

602311

603393

تفاعل اإلنسان مع احلاسوب

3

603391

603407

اإلبااع والريادة يف تكنولوجيا
املعلومات

3

604367
604469

برُمة التطبيقات الالسلكية
أمن املعامالت اإللكرتونية

603392

*3

604360 +
602311

3

604361

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 1ساعات)
103331

طرق اإلحصاء ()1

3

301101

مبادىء اإلدارة

3

303101

مبادىء احملاسبة ()1

3

103101
9

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

3
ُمموع الساعات
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" * " حتتوي املادة على ُمترب ( )2ساعة عملي باألسبوع .تطرح مواد املخترب يف جاول املواد بواقع
صفر ساعة معتماة وتسجل مع املواد النظرية بالتزامن.
"  " +تعطى املادة يف املخترب.
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 .3الشبكات الحاسوبية
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجمو
ع

متطلبات جامعة إجبارية ( 94ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 92ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()2

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()2

3

9400121/P.T.

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

3

 9400191مبادئ االتصال

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 3ساعات)
 9300112مبادئ االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171ماخل إىل علم االجتماع

3

3

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
3

 9100101العلم واحلياة
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6

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات األولية

3

 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا

3

مهارات حاسوبية (إجباري هلذا
9600102
التخصص)

*3+

9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 49ساعة)
103101

تفاضل وتكامل ()1

3

103250

رياضيات متقطعة

3

103101

601111

لغة برُمة ()1

*3+

602104

601212

لغة برُمة ()2

*3+

601111

602104

أساسيات تكنولوجيا املعلومات

3+

602302

كتابة تقنية وأساليب البحث
العلمي

3

9400121 +
603391

603391

حتليل األنظمة وتصميمها

3

601281

21

متطلبات قسم إجبارية ( 63ساعة)
601221

تراكيب البيانات

*3

601212 +
103250

601241

تصميم منطق احلاسوب

3

602104

601281

قواعا البيانات ()1

*3

601212

601325

تصميم وحتليل اخلوارزميات

3

601221

601331

نظم التشغيل

3

601221

601343

تنظيم ومعمارية احلاسوب

3

601241

602211

الربُمة املرئية

*3+

601212

602311

برُمة اإلنرتنت

*3+

602211 +
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9600102
603392

دهناسة الربُميات

3+

603391

604261

ماخل إىل الشبكات وتراسل
البيانات

3

9600102 +
602104

604262

الشبكات احمللية والواسعة

*3

604261

604360

الشبكات الالسلكية

*3

604261

604361

أمن املعلومات والشبكات

3

604261

604363

شبكات الوسائط املتعادة

3

604262

604364

برُمة الشبكات

*3+

604262 +
604360

604400

تاريب ميااين

3

Dept. Approval

604460

مراقبة الشبكات وتوثيقها

3+

604462

604462

َتطيط وإدارة الشبكات

3+

604364

604463

بروتوكوالت الشبكات

3

604360

604469

أمن املعامالت اإللكرتونية

3

604361

604499

مشروع َترج

3+

602302 +
603392

متطلبات قسم اختيارية ( 94ساعة)
601479

حماكاة احلاسوب

3

103331 +
601221

602380

املستجاات يف تكنولوجيا
املعلومات

3

602311

602401

مسائل مهنية يف احلوسبة

3

604261

602482

إدارة نظم املعلومات

3

603391

602485

تطبيقات التكنولوجيا

3

602311
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اإللكرتونية
603407

اإلبااع والريادة يف تكنولوجيا
املعلومات

3

603392

604365

صيانة احلواسيب والشبكات

3+

604360

604367

برُمة التطبيقات الالسلكية

*3

604360 +
602311

604408

مواضيع ُمتارة يف الشبكات

3

Dept. Approval

604433

النظم املوزعة

3+

604261+
601331

604464

تصميم وإدارة مزود خامة اإلنرتنت

3+

604463

604465

االتصال اهلاتفي عرب بروتوكول
اإلنرتنت

3+

604463

604466

إدارة خوادم وخامات الشبكات

*3

604463

604467

برُمة أمن الشبكات

*3+

604361

604468

حتليل األدلة اجلنائية للشبكات

3

604361

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 1ساعات)
103102

تفاضل وتكامل ()2

3

103101

103331

طرق اإلحصاء ()1

3

103102

103342

حتليل عادي ()1

3

103102

9

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

3
ُمموع الساعات
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صفر ساعة معتماة وتسجل مع املواد النظرية بالتزامن.
"  " +تعطى املادة يف املخترب.
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 .2دهندسة البرمجيات
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجمو
ع

متطلبات جامعة إجبارية ( 94ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 92ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()2

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()2

3

9400121/P.T.

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

3

 9400191مبادئ االتصال

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 3ساعات)
 9300112مبادئ االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171ماخل إىل علم االجتماع

3

3

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
3

 9100101العلم واحلياة
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 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات األولية

3

 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا

3

مهارات حاسوبية (إجباري هلذا
9600102
التخصص)

*3+

9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 49ساعة)
103101

تفاضل وتكامل ()1

3

103250

رياضيات متقطعة

3

103101

601111

لغة برُمة ()1

*3+

602104

601212

لغة برُمة ()2

*3+

601111

602104

أساسيات تكنولوجيا املعلومات

3+

602302

كتابة تقنية وأساليب البحث
العلمي

3

9400121+
603391

603391

حتليل األنظمة وتصميمها

3

601281

21

متطلبات قسم إجبارية ( 61ساعة)
*3

601212+
103250

601241

تصميم منطق احلاسوب

3

602104

601281

قواعا البيانات ()1

*3

601212

601325

تصميم وحتليل اخلوارزميات

3

601221

601331

نظم التشغيل

3

601221

601343

تنظيم ومعمارية احلاسوب

3

601241

602211

الربُمة املرئية

*3+

601212

602311

برُمة اإلنرتنت

*3+

602211+

601221

تراكيب البيانات
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9600102
602385

إدارة قواعا البيانات

3+

601281

602401

مسائل مهنية يف احلوسبة

3

604261

603392

دهناسة الربُميات

3+

603391

603394

دهناسة االحتياجات

3

603392

603395

فحص الربُميات

3+

603391

603396

إدارة مشاريع تكنولوجيا
املعلومات

3+

603391

603400

تاريب ميااين

3

Dept. Approval

603490

إدارة اجلودة وتطوير العمليات

3

603396

603491

إدارة ْناذج الربُميات

3+

603392

603493

منهجيات تصميم الربُميات

3

603394

مشروع َترج
603499
604261

3+
ماخل إىل الشبكات وتراسل
البيانات

3

603392 +
602302
9600102 +
602104

متطلبات قسم اختيارية ( 1ساعات)
601381

قواعا البيانات ()2

*3+

601281

601451

الذكاء االصطناعي

3

601325

602181

نظم املعلومات اإلدارية

3

9600102

602281

التجارة اإللكرتونية ()1

3

9600102

602371

برُمة الوسائط املتعادة

3+

602311

602380

املستجاات يف تكنولوجيا املعلومات

3

602311

602481

أنظمة دعم القرارات

3

601281

603311

الربُمة باملكونات

3+

602311
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603391

603393

تفاعل اإلنسان مع احلاسوب

3

603407

اإلبااع والريادة يف تكنولوجيا
املعلومات

3

603392

603408

مواضيع ُمتارة يف دهناسة الربُميات

3+

Dept. Approval

603492

دهناسة برُميات متقامة

3+

603392

603496

أدوات مساعاة يف دهناسة الربُميات

3+

603491

604361

أمن املعلومات والشبكات

3

604261

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 94ساعة)
103102

تفاضل وتكامل ()2

3

103101

103331

طرق اإلحصاء ()1

3

103102

103342

حتليل عادي ()1

3

103102

301101

مبادىء اإلدارة

3

12

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

3
ُمموع الساعات
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 -4/8كلية العلوم اإلدارية والمالية
كلية العلوم اإلدارية والمالية

قسم العلوم

قسم

قسم

قسم نظم

المالية والمصرفية

المحاسبة

التسويق

المعلومات اإلدارية

قسم إدارة
األعمال
بكالوريوس
ماجستير

بكالوريوس

قسم األعمال

ماجستير

والتجارة اإللكترونية

شكل رقم ()2
أقسام كلية العلوم اإلدارية والمالية

املفضلة للطلبة الباحثني عن تعليم ذي نوعية عالية ،يف ُماالت
الرؤية :أن تكون الكلية ّ
األعمال يف األردن ،والاول اجملاورة.
الرسالة :تقامي تعليم متميز ،ومعرت

به دولياً ،يتالءم واحتياجات الطلبة ،وأسواق

العمل احمللية واإلقليمية والاولية ،وتطوير براُمها األكادميية ،وقارات كوادردها
املتميزة يف
باستمرار ،وتشجيع البحث العلمي لتحافظ على موقعها ومسعتها
ّ
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مياان التعليم العال.
نبذة عن الكلية:
تأسست كلية العلوم اإلدارية واملالية عام  ،1991وتقام الكلية برامج دراسية متطورة يف
ستة َتصصات دهي :إدارة األعمال ،والعلوم املالية واملصرفية ،واحملاسبة ،واألعمال
والتجارة اإللكرتونية ،ونظم املعلومات اإلدارية ،والتسويق؛ لتعا طلبتها للعمل مستقبالً
يف اجملاالت اإلدارية ،والتسويقية ،واملالية ،واحملاسبية ،واملعلوماتية ،يف مؤسسات القطاعني
العام واخلاص ،أو األعمال احلرة ،أو متابعة الاراسات العليا يف دهذه التخصصات .كما
باأت الكلية بتقامي برنامج املاجستري يف التسويق يف بااية الفصل الاراسي األول من
العام اجلامعي  2113/2112بعا أن جنحت يف تقامي برنامج املاجستري يف إدارة
األعمال  MBAيف الفصل األول من العام الاراسي  ،2112/2111ومن املخطط
أن تقوم الكلية بطرح برامج دراسات عليا يف َتصصات أخرى يف األعوام القادمة.
وجيري تزويا الطلبة يف مجيع دهذه التخصصات باملعرفة العلمية ،والتطبيقات العملية،
مصحوبة بإرشاد مكثف من أعضاء اهليئة التاريسية ،مع الرتكيز على استخاام
احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات ،باإلضافة إىل استخاام اللغة اإلجنليزية يف ُماالت
الاراسة ،كي تساعا الطلبة على االناماج يف احلياة العملية بسهولة ويسر .ويتم حتميل
املادة العلمية جلميع املواد اليت تقامها أقسام الكلية على ال  Blackboardخطوة
أوىل حنو التعليم اإللكرتوين.كما تقوم الكلية بتنظيم عاد من الناوات واحملاضرات
العامة ،حيث تستضيف خنبة من املختصني إللقاء حماضرات عامة على طلبتها ،ويشارك
أعضاء اهليئة التاريسية يف عاد من املؤمترات ،والاورات التاريبية.
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يوجا يف الكلية (ُ )9متربات حاسوب ،بطاقة استيعابية تصل إىل حوال ( )235جهاز
حاسوب ،وأحا دهذه املختربات يستخام قاعة حماكاة لبورصة عمان ،لتاريس الطلبة
وتاريبهم على عمليات التااول يف سوق األسهم ببورصة عمان .باإلضافة إىل ذلك ،مت
جتهيز القاعات مجيعها يف مبىن الكلية ،وعاددها ( )27قاعة دراسية ،بأجهزة Data
.Show
واستمرت الكلية بتنفيذ برنامج مكثف لالبتعاث ،حيث أوفات يف السنوات املاضية
عاداً من محلة درجة املاجستري والبكالوريوس يف ُمتلف التخصصات ،يف بعثات على
نفقة اجلامعة للحصول على شهادة الاكتوراه .وقا أكمل تسعة منهم بعثاِتم ،وحصلوا
على شهادة الاكتوراه ،وباشروا أعماهلم بالتاريس يف الكلية .وال يزال ( )6موفاين يف
مراحل ُمتلفة من دراستهم للاكتوراه يف اجلامعات الربيطانية ،ثالثة منهم يف َتصص
احملاسبة ،وواحا يف كل من َتصصات إدارة األعمال ،والتسويق ،والعلوم املالية
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واملصرفية .ومن املتوقع عودة بعضهم يف ّناية العام اجلامعي احلال .وتارس الكلية حالياً
ترشيح عاد من املتميزين ،إليفاددهم يف بعثات خارجية يف َتصصات إدارة األعمال،
والتسويق ،واحملاسبة ،والعلوم املالية واملصرفية.
أدهدا الكلية:
متميز ،مالئمة الحتياجات الطلبة وسوق العمل.
 تقامي برامج أكادميية ذات مستوى ّ تزويا الطلبة بتعليم معال متميّز يف ُمال األعمال ،وتنمية قاراِتم إىل حاوددها
القصوى.
 تزويا الطلبة باملعار واملهارات اليت متكنّهم من فهم بيئة األعمال ،والنجاح فيها. توفري بيئة عمل مالئمة للبحث العلمي والتاريس ،بأحاث األساليب والتجهيزات. خامة اجملتمع احمللي بتبادل املعلومات واخلربات ،وتقامي االستشارات.التطلعات :تتطلع الكلية مستقبالً إىل:
 تقوية وتطوير برامج املاجستري يف إدارة األعمال  MBAوالتسويق ،اليت باأتالكلية يف تقاميهما سابقا.
 استحااث برامج ماجستري يف َتصصات الكلية األخرى. االستمرار يف تطبيق معايري ضمان اجلودة يف ُمتلف ُماالت عملها األكادمييةواإلدارية.
 االستمرار يف عمليه التحول التارجيي حنو التعلم اإللكرتوين بكل جوانبه ،باستخاامنظم التعليم اإللكرتونية املتاحة يف اجلامعة.
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التخصصات التي تقدمها الكلية:
تقام كلية العلوم اإلدارية واملالية ستة برامج متميزة للحصول على درجة
البكالوريوس باإلضافة إىل برناُمني للماجستري يف َتصصي التسويق وإدارة األعمال،
كما يأيت:
التخصص
إدارة األعمال

األدهدا
 تقامي خامات تعليمية متميزة للطلبة ،وتنمية معارفهم ،وتعزيز فرصجناحهم يف سوق العمل.
 تقامي مستوى مناسب من الربامج التعليمية ،يليب حاجات الطلبة ،ويتالءممع معايري التميز ،ومتطلبات سوق العمل.
 تزويا الطلبة باملهارات املطلوبة ،اليت تساعادهم على فهم أفضل لبيئةاألعمال ،وتعزيز استعااددهم للريادة يف األعمال.
 تزويا الطلبة بالقارات العلمية واملعرفية واملهنية ،واملهارات يف صنع القرار،وحل املشكالت يف ُمال اإلدارة.
 تعيني الكفاءات املتميزة من أعضاء دهيئة التاريس ،وتوفري البيئة األكادمييةاملالئمة اليت تشجع البحث والتطوير.
 تقامي االستشارات واخلامات اجملتمعية ،عن طريق تبادل املعار واخلرباتمع اجملتمع احمللي وأطرا التعامل األخرى.

العلوم املالية
واملصرفية

 إعااد خرجيني ذوي كفاءة عالية قادرين على منافسة طالب اجلامعاتاألخرى ،وقادرين على مواصلة الاراسات العليا ،ودخول سوق العمل
بسهولة.
 مواكبة التطورات العاملية واحمللية يف ُمال املالية. زيادة القارة على التفكري واإلبااع لطلبة القسم. تنمية مهارات الطالب التكنولوجية املرتبطة باالستثمار واألسواق املالية.87

احملاسبة

 تزويا الطلبة بالفهم الالزم للمحاسبة ،من النواحي النظرية والتطبيقية. إعااد الطلبة للعمل يف ُماالت األعمال املختلفة. إعااد الطلبة ملتابعة دراساِتم العليا. تطوير مهارات التعليم املستمر وخامة اجملتمع لاى الطلبة.– تطوير البحث العلمي يف ُمال احملاسبة ،لاى كل من الطلبة وأعضاء اهليئة
التاريسية.
 -خامة اجملتمع احمللي.

نظم املعلومات

 تزويا الطلبة بتعليم عال حايث يف اجملاالت اإلدارية ،لفهم بنية منظماتاألعمال وعملياِتا ،وبيئة عملها.
 تعريف الطلبة بآخر املستجاات يف تقنية املعلومات ،وتطبيقاِتا املختلفة. تقامي املعار وبناء املهارات ،اليت متكن الطلبة من جتسري الفجوة بنياحتياجات بيئة األعمال والفرص اليت توفردها تقنيات املعلومات.
 توفري بيئة مناسبة لقيام أعضاء اهليئة التاريسية ،وطلبة السنوات األخريةيف القسم ،إلجراء البحوث العلمية والتطبيقية.
 -تقامي خامات استشارية وتاريبية للمجتمع احمللي.

اإلدارية

التسويق

-

األعمال والتجارة

تزويا الطلبة باملهارات واملعار املطلوبة ،الالزمة لتفهم النظريات املتعلقة
مبجاالت التسويق املختلفة.
متكني الطلبة من تطوير ُمموعة واسعة من املهارات العملية يف ُمال
التسويق.
َتريج طلبة مؤدهلني تقنيا وفكريا ،لبناء حياة عملية متميزة يف ُمال
التسويق.
تأدهيل الطلبة للتعامل مع القضايا التسويقية ،ذات العالقة بسوق العمل
احلقيقي.
حتفيز الطلبة على العمل الاؤوب ،والاوافع الذاتية ،والرغبة يف التفوق،
بشكل ميكنهم من حتقيق التطور املستقبلي يف بيئة العمل.

 فهم األساليب واألنظمة التقنية احلايثة املتصلة باألعمال والتجارة88

اإللكرتونية

اإللكرتونية ،وإدارة املعرفة ،واملنظمات االفرتاضية وإدارِتا ،والبنية التحتية
لإلنرتنت ،وتقنيات الشبكة املعلوماتية العاملية ،واألنظمة احملوسبة ،وإدارة
املشروعات وغريدها.
 مناقشة املفادهيم والقضايا املتصلة بإدارة األعمال وبيئتها ،وما يتصل هبامن علوم يف ُماالت التسويق ،والتمويل ،واحملاسبة وغريدها.
 استخاام تقنيات املعلومات ،واإلنرتنت ،وشبكة املعلومات العاملية ،إلجيادفرص وحلول جاياة ،متكن منظمات األعمال من تطوير أنشطتها
وعملياِتا ،باالستفادة من تطبيقات األعمال والتجارة اإللكرتونية.
 إدارة مشاريع األعمال اإللكرتونية ،وعملياِتا ،وأنظمتها ،ويشمل ذلكعمليات الرتويج واإلعالن والتسويق عرب اإلنرتنت ،والبيع والشراء
اإللكرتوين ،والتجارة التعاونية ،واملزادات اإللكرتونية ،وأنظمة تسايا
الافعات اآلمنة ،وأنظمة تنفيذ الطلبيات وتتبعها ،باإلضافة إىل أنظمة
السالمة واحلماية ،وغريدها من عمليات األعمال اإللكرتونية.
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الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس الخاصة بكلية العلوم اإلدارية والمالية
(:)2016/2015
 .9إدارة األعمال
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 94ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 92ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()2

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()2

3

9400121

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

3

 9400191مبادئ االتصال

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 3ساعات)
مبادئ االقتصاد (لغري دهذا
9300112
التخصص)

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3
90

3

3

 9400171ماخل إىل علم االجتماع

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات األولية

3

 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا

3

مهارات حاسوبية (إجباري هلذا
9600101
التخصص)

3

6
9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 49ساعة)
301101

مبادىء اإلدارة

3

301103

مقامة يف منادهج البحث العلمي

3

302101

مبادىء االقتصاد اجلزئي

3

302110

رياضيات للعلوم اإلدارية

3

302111

مبادىء اإلحصاء

3

303101

مبادىء احملاسبة ()1

3

306101

مبادىء التسويق

3

302111
21

متطلبات قسم إجبارية ( 66ساعة)
301212

إدارة العمليات واإلنتاج

3

302110

301213

نظرية املنظمة

3

301101

301221

تشريعات جتارية ()1

3

301101

301311

إدارة املوارد البشرية

3

301101

301313

رقابة إدارية

3

301311

301321

إدارة حكومية

3

301101

91
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301331

السلوك التنظيمي

3

301213

301332

حبوث العمليات يف اإلدارة ()1

3

302110

301334

تطبيقات احلاسوب يف إدارة
األعمال

3
3

301101+
9400121

301401

اإلدارة االسرتاتيجية

3

301101

301423

إدارة األعمال الاولية

3

301401

301445

إدارة التغيري

3

301331

301446

إدارة األعمال الصغرية

3

301401

302102

مبادىء االقتصاد الكلي

3

302101

302213

اإلدارة املالية

3

303102

303102

مبادىء احملاسبة ()2

3

303101

303210

حماسبة التكاليف ()1

3

303102

303301

احملاسبة اإلدارية

3

303210

305201

نظم املعلومات اإلدارية

3

9600101

306201

إدارة التسويق

3

306101

306210

إدارة املواد

3

302110

301215

إدارة اجلودة الشاملة

3

301217

املسؤولية االجتماعية
وأخالقيات األعمال

3

301101

301222

تشريعات جتارية ()2

3

301221

301244

التنظيم واألساليب

3

301101

301333

إدارة وَتطيط املشاريع

3

301212

301372

االتصاالت اإلدارية

9600101+
301212

متطلبات قسم اختيارية ( 94ساعة)

92

301212
12

301343

حبوث العمليات يف اإلدارة ()2

3

301332

301415

الريادة واإلبااع

3

301401

301448

قضايا معاصرة يف اإلدارة

3

سنة رابعة

305307

إدارة املعرفة

3

305201

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 3ساعات)
302221

نقود وبنوك

3

302102

302301

مبادىء التأمني

3

302110

303310
306323

نظم املعلومات احملاسبية
إدارة العالمات التجارية

3

9600101+
303101

3

306313

3

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

3
ُمموع الساعات
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 .4العلوم المالية والمصرفية
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجم
وع

متطلبات جامعة إجبارية ( 94ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 92ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()2

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()2

3

9400121

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

3

 9400191مبادئ االتصال

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 3ساعات)
مبادئ االقتصاد (لغري دهذا
9300112
التخصص)

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171ماخل إىل علم االجتماع

3

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
94

3

 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات األولية

3

 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا

3

مهارات حاسوبية (إجباري هلذا
9600101
التخصص)

3

6
9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 49ساعة)
301101

مبادىء اإلدارة

3

301103

مقامة يف منادهج البحث العلمي

3

302101

مبادىء االقتصاد اجلزئي

3

302110

رياضيات للعلوم اإلدارية

3

302111

مبادىء اإلحصاء

3

303101

مبادىء احملاسبة ()1

3

306101

مبادىء التسويق

3

302111
21

متطلبات قسم إجبارية ( 66ساعة)
301212

إدارة العمليات واإلنتاج

3

302110

301213

نظرية املنظمة

3

301101

301221

تشريعات جتارية ()1

3

301101

302102

مبادىء االقتصاد الكلي

3

302101

302213

اإلدارة املالية

3

303102

302221

نقود وبنوك

3

302102

302301

مبادىء التأمني

3

302110

تطبيقات احلاسوب يف املالية
3

302315
95

9600101 +
302213

66

302321

املالية الاولية

3

302102

302351

الرياضيات املالية

3

302110

302354

إدارة املؤسسات املالية

3

302221

302412

حتليل وتقييم املشاريع

3

302213

302413

اإلدارة املالية املتقامة

3

302213

302422

األسواق املالية والنقاية

3

302213

302431

البنوك اإلسالمية

3

302221

302441

إدارة حمافظ االستثمار

3

302213

302450

إدارة العمليات املصرفية

3

302221

302452

إدارة املخاطر املالية

3

302213

303102

مبادىء احملاسبة ()2

3

303101

303205

حماسبة املنشآت املالية

3

303102

305201

نظم املعلومات اإلدارية

3

9600101

305310

التجارة اإللكرتونية

3

305201

متطلبات قسم اختيارية ( 94ساعة)
302302

التشريعات املصرفية

3

301221

302324

املالية العامة

3

302102

302325

التنمية االقتصادية

3

302102

302353

التأمني على احلياة

3

302301

302455

دراسات مالية باللغة اإلجنليزية

3

302213

303305

حتليل القوائم املالية

3

303102

306308

التسويق املصريف

3

306101

12

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 3ساعات)
301332

حبوث العمليات يف اإلدارة()1

3

302110

301446

إدارة األعمال الصغرية

3

سنة رابعة
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3

303210

حماسبة التكاليف ()1

3

303102

305301

نظم مساناة القرارات

3

305201

306314

التسويق اإللكرتوين

3

305201

متطلبات حرة ( 3ساعات)
3

xxxxxx

3
ُمموع الساعات 132
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 .3المحاسبة
رقم المادة

عدد

عنوان المادة (باللغة العربية)

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 94ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/ P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 92ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()2

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()2

3

9400121

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

3

 9400191مبادئ االتصال

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 3ساعات)
مبادئ االقتصاد (لغري دهذا
9300112
التخصص)

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171ماخل إىل علم االجتماع

3

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
98

3

 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات األولية

3

 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا

3

مهارات حاسوبية (إجباري
9600101
هلذا التخصص)

3

6
9601099 /P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 49ساعة)
301101

مبادىء اإلدارة

3

301103

مقامة يف منادهج البحث العلمي

3

302101

مبادىء االقتصاد اجلزئي

3

302110

رياضيات للعلوم اإلدارية

3

302111

مبادىء اإلحصاء

3

303101

مبادىء احملاسبة ()1

3

306101

مبادىء التسويق

3

302111
21

متطلبات قسم إجبارية ( 66ساعة)
301212

إدارة العمليات واإلنتاج

3

302110

301213

نظرية املنظمة

3

301101

301221

تشريعات جتارية ()1

3

301101

302102

مبادىء االقتصاد الكلي

3

302101

302213

اإلدارة املالية

3

303102

303102

مبادىء احملاسبة ()2

3

303101

303201

حماسبة الشركات (أشخاص وأموال)

3

303102

303205

حماسبة املنشآت املالية

3

303102

303210

حماسبة التكاليف ()1

3

303102

99
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303215

احملاسبة املتوسطة

3

303102

303301

احملاسبة اإلدارية

3

303210

303305

حتليل القوائم املالية

3

303102

3

9600101 +
303102

نظم املعلومات احملاسبية
303315

احملاسبة احلكومية

3

303102

303330

تاقيق احلسابات

3

303201

303325

النظرية احملاسبية

3

303201

303410

احملاسبة املتقامة

3

303201

303415

احملاسبة الضريبية

3

303201

303420

معايري احملاسبة الاولية

3

303215

303425

معايري التاقيق الاولية

3

303330

305201

نظم املعلومات اإلدارية

3

9600101

306210

إدارة املواد

3

302110

303320

احملاسبة اخلاصة

3

303405

تطبيقات حماسبية باستخاام
احلاسوب

3

9600101 +
303102

303335

حماسبة إسالمية

3

303102

303430

حماسبة التكاليف ()2

3

303210

303435

دراسات حماسبية باللغة اإلجنليزية

3

303301

303440

حلقة حبث يف احملاسبة

3

303305

303310

متطلبات قسم اختيارية ( 94ساعة)
303102

12

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 3ساعات)
301332

حبوث العمليات يف اإلدارة()1

3

302110

301334

تطبيقات احلاسوب يف إدارة

3

305201

100

3

األعمال
302301

مبادىء التأمني

3

302110

306309

إدارة املبيعات

3

306101

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

3
ُمموع الساعات

101
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 .2نظم المعلومات اإلدارية
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 94ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 92ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()2

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()2

3

9400121

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

3

 9400191مبادئ االتصال

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 3ساعات)
مبادئ االقتصاد (لغري دهذا
9300112
التخصص)

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171ماخل إىل علم االجتماع

3

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
102

3

 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات األولية

3

 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا

3

مهارات حاسوبية (إجباري
9600101
هلذا التخصص)

3

6
9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 49ساعة)
301101

مبادىء اإلدارة

3

301103

مقامة يف منادهج البحث العلمي

3

302101

مبادىء االقتصاد اجلزئي

3

302110

رياضيات للعلوم اإلدارية

3

302111

مبادىء اإلحصاء

3

303101

مبادىء احملاسبة ()1

3

306101

مبادىء التسويق

3

302111
21

متطلبات قسم إجبارية ( 66ساعة)
301212

إدارة العمليات واإلنتاج

3

302110

301213

نظرية املنظمة

3

301101

301221

تشريعات جتارية ()1

3

301101

301332

حبوث العمليات يف اإلدارة()1

3

302110

302102

مبادىء االقتصاد الكلي

3

302101

302213

اإلدارة املالية

3

303102

303102

مبادئ احملاسبة ()2

3

303101

305201

نظم املعلومات اإلدارية

3

9600101

305202

نظم املعلومات اإلدارية املتقامة

3

305201

103

66

305203

أساسيات الربُمة

3

9600101

305204

لغة برُمة

3

305203

305301

نظم مساناة القرارات

3

305201

3

305203 +
305202

قواعا البيانات
305305

حتليل وتصميم نظم املعلومات

3

305302

305306

شبكات احلواسيب

3

305201

305309

تصميم وإدارة مواقع اإلنرتنت

3

305201

305310

التجارة اإللكرتونية

3

305201

305402

أمن وتشريعات املعلومات

3

305302

305405

منهجيات معاصرة يف تطوير
األنظمة

3

305305

305406

إدارة مشاريع أنظمة املعلومات

3

305305

305408

مشروع َترج /تاريب ميااين

3

305405

306210

إدارة املواد

3

302110

305302

متطلبات قسم اختيارية ( 94ساعة)
305303

قواعا البيانات املتقامة

3

305302

305304

الربُمة املرئية املتقامة

3

305302

305307

إدارة املعرفة

3

305201

305308

نظم التشغيل

3

305204

305401

إدارة نظم املعلومات

3

305202

305403

نظم وتطبيقات الوسائط املتعادة

3

305309

305407

موضوعات خاصة يف نظم
املعلومات

3

305305

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 3ساعات)
104

12

301215

إدارة اجلودة الشاملة

3

301212

302351

الرياضيات املالية

3

302110

303310
306314

نظم املعلومات احملاسبية
التسويق اإللكرتوين

3

305201 +
303102

3

305201

3

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

3
ُمموع الساعات
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 .2التسويق
رقم

المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد
الساعات

المتطلب السابق

المجمو
ع

متطلبات جامعة إجبارية ( 94ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 92ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()2

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()2

3

9400121

حقوق اإلنسان (لغري طلبة
9700102
احلقوق)

3

 9400191مبادئ االتصال

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
مبادئ االقتصاد (لغري دهذا
9300112
التخصص)

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171ماخل إىل علم االجتماع

3
106

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات األولية

3

 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا

3

مهارات حاسوبية (إجباري
9600101
هلذا التخصص)

3

3
9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 49ساعة)
301101

مبادىء اإلدارة

3

301103

مقامة يف منادهج البحث
العلمي

3

302101

مبادىء االقتصاد اجلزئي

3

302110

رياضيات للعلوم اإلدارية

3

302111

مبادىء اإلحصاء

3

303101

مبادىء احملاسبة ()1

3

306101

مبادىء التسويق

3

302111
21

متطلبات قسم إجبارية ( 66ساعة)
301212

إدارة العمليات واإلنتاج

3

302110

301213

نظرية املنظمة

3

301101

301221

تشريعات جتارية ()1

3

301101

301401

اإلدارة االسرتاتيجية

3

301101

302102

مبادىء االقتصاد الكلي

3

302101

302213

اإلدارة املالية

3

303102

107

66

303102

مبادىء احملاسبة ()2

3

303101

305201

نظم املعلومات اإلدارية

3

9600101

306201

إدارة التسويق

3

306101

306202

إدارة الرتويج

3

306101

306204

تسويق اخلامات

3

306101

306210

إدارة املواد

3

302110

306309

إدارة املبيعات

3

306101

306311

سلوك املستهلك

3

306101

306312

األساليب الكمية يف التسويق

3

302111

306313

إدارة املنتجات اجلاياة

3

306201

306314

التسويق اإللكرتوين

3

305201

306420

االسرتاتيجيات التسويقية

3

301401

306421

التسويق الاول

3

306201

3

301103 +
سنة رابعة

306423

تاريب ميااين

3

سنة رابعة

306424

التسويق الصناعي

3

306201

306422

حبوث التسويق

متطلبات قسم اختيارية ( 94ساعة)
306203

إدارة التوزيع

3

306201

306207

العالقات العامة

3

306101

306208

نظم املعلومات التسويقية

3

305201

306223

التسويق السياحي

3

306204

306306

إدارة التسعري

3

306201

306308

التسويق املصريف

3

306204

306320

التسويق يف املؤسسات غري

3

306204

108

12

الرحبية
306323

إدارة العالمات التجارية

3

306313

306324

تسويق خامات الرعاية الصحية

3

306204

306326

اإلعالن وتنشيط املبيعات

3

306202

306425

االسترياد والتصاير

3

306421

306426

قضايا تسويقية معاصرة

3

سنة رابعة

306427

التسويق اإلعالمي

3

306204

306430

إدارة املعارض التجارية

3

306202

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 3ساعات)
301446

إدارة األعمال الصغرية

3

سنة رابعة

302301

مبادىء التأمني

3

302110

303210

حماسبة التكاليف ()1

3

303102

305309

تصميم وإدارة مواقع اإلنرتنت

3

305201

3

متطلبات حرة ( 3ساعات)
3

xxxxxx

3
ُمموع الساعات 132
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 .6األعمال والتجارة اإللكترونية
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 94ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 92ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()2

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()2

3

9400121

حقوق اإلنسان (لغري طلبة
9700102
احلقوق)

3

 9400191مبادئ االتصال

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 3ساعات)
مبادئ االقتصاد (لغري دهذا
9300112
التخصص)

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171ماخل إىل علم االجتماع

3
110

3

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات األولية

3

 9500111الغذاء والتغذية يف حياتنا

3

مهارات حاسوبية (إجباري
9600101
هلذا التخصص)

3

6
9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 49ساعة)
301101

مبادىء اإلدارة

3

301103

مقامة يف منادهج البحث العلمي

3

302101

مبادىء االقتصاد اجلزئي

3

302110

رياضيات للعلوم اإلدارية

3

302111

مبادىء اإلحصاء

3

303101

مبادىء احملاسبة ()1

3

306101

مبادىء التسويق

3

302111
21

متطلبات قسم إجبارية ( 66ساعة)
301213

نظرية املنظمة

3

301101

301221

تشريعات جتارية ()1

3

301101

304100

أساسيات تكنولوجيا املعلومات

3

9600101

304101

مقامة يف األعمال اإللكرتونية

3

304201

تقنيات األعمال اإللكرتونية

3

304202

برُمة تطبيقات األعمال
اإللكرتونية ()1

3
111

66
304101
304100 +
304201

304203

اسرتاتيجيات األعمال اإللكرتونية

3

304101

304301

قواعا البيانات لألعمال اإللكرتونية

3

304202

304302

اإلدارة اإللكرتونية للعالقة مع
الزبائن

3

304303

برُمة تطبيقات األعمال
اإللكرتونية ()2

3

304304

ْناذج وعمليات األعمال
اإللكرتونية

3

304203

304305

أمن نظم مواقع الشبكة املعلوماتية

3

304301

304401

اإلدارة اإللكرتونية لسلسلة التزويا

3

304302

304402

أنظمة األعمال الذكية

3

304301

304403

تطوير نظم األعمال اإللكرتونية

3

304303

304404

مشروع َترج  /تاريب ميااين

3

304403

305201

نظم املعلومات اإلدارية

3

9600101

305306

شبكات احلواسيب

3

305201

305309

تصميم وإدارة مواقع اإلنرتنت

3

305201

305310

التجارة اإللكرتونية

3

305201

305403

نظم وتطبيقات الوسائط املتعادة

3

305309

306314

التسويق اإللكرتوين

3

305201

304202
304301

متطلبات قسم اختيارية ( 1ساعات)
304306

تطبيقات احلكومة اإللكرتونية

3

304201

304307

التعليم اإللكرتوين

3

304201

304308

نظم التمويل والتسايا اإللكرتوين

3

304201

304309

التجارة اإللكرتونية املتنقلة

3

304304

304405

القضايا القانونية واألخالقية يف

3

304305

112

9

األعمال اإللكرتونية

304406

إدارة التغيري التقين

3

304407

موضوعات متقامة يف
األعمال اإللكرتونية

3

304304
304304

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 6ساعات)
301415

الريادة واإلبااع

3

301213

302213

اإلدارة املالية

3

303102

302422

األسواق املالية والنقاية

3

302213

303102

مبادىء احملاسبة ()2

3

303101

305307

إدارة املعرفة

3

305201

306421

التسويق الاول

3

306101

6

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

3
ُمموع الساعات
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 -3/8كلية اآلداب والعلوم
كلية اآلداب والعلوم

قسم اللغة

قسم الكيمياء

قسم اللغات

قسم العلوم

الحديثة

األساسية

العربية
بكالوريوس
ماجستير

معلم صف

قسم العلوم

قسم اللغة

قسم اللغة

التربوية

اإلنجليزية

اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية/

وآدابها

الترجمة

تربية الطفل

بكالوريوس
ماجستير

شكل رقم ()6
أقسام كلية اآلداب والعلوم
الرؤية :تسعى كلية اآلداب والعلوم إىل تكوين بيئة تدريسية متميزة ،تكون حاضنة
لتخريج طلبة قد اكتسبوا -على اختالف ختصصاهتم -املعرفة الشمولية ،واملهارات
115

املهنية املمتازة ،اليت تؤهلهم للمنافسة باقتدار يف سوق العمل ،وتعزز لديهم
الكفاية العالية اليت تقودهم إىل النجاح يف مستقبلهم العملي ،وجتعل منهم أعضاء
نافعني يف جمتمعهم ،ولديهم القدرة على تطويره ،واالستعداد للتعامل مع حتديات
العامل احلديث ،ومتغرياته املتسارعة ،كما تسعى يف الوقت نفسه إىل التميز بكوهنا
مركزاً حبثيا متقدما ،مبا ينفهه اكأكاديميون فيها من حبو ودراسات تغين املعرفة
اإلنسانية ،وتسهم يف تطوير اجملتمع احمللي.
الرسالة:
اجلودة يف خمتلف التخصصات.
 تقدمي برامج عالية ْ

 توجيه الطاقات العقلية والنفسية حنو اإلبداع ،واالبتكار ،والتفكري املستقل.
 تقييم متواصل للعملية التعليمية ،بشقيها النظري والعملي.

 حفز الطلبة على التعلم الهايت ،واكتساب املعرفة بعد التخرج.
 استقطاب خرية الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس.
 توفري أحد الوسائل التقنية لتعزيز العملية التعليمية.

نبذة عن الكلية:
أنشئت منه أن تأسست اجلامعة يف عام  1991كليتان؛ إحدامها لآلداب،
واكأخرى للعلوم ،مث دجمت الكليتان معا يف العام اجلامعي  3002/3002باسم
كلية اآلداب والعلوم .ويسهم أعضاء هيئة التدريس يف الكلية  -إىل جانب املواد
اليت يدرسوهنا يف جماالت ختصصاهتم املختلفة  -بتدريس املتطلبات اجلامعية
116

(اإلجبارية ،واالختيارية ،واحلرة).
وهتيئ الكلية  -إىل جانب مهمات التدريس -البيئة العلمية املناسبة كأعضاء هيئاهتا
اكأكاديمية لالشتغال بالبحث العلمي والتأليف ،حبيث أصبحت الكلية مركزا
للبحث ،على قدر متساو مع كوهنا مؤسسة للتدريس اجلامعي .ومتنح الكلية الفرص
الكاملة كأعضائها للمشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية داخل اكأردن ،وعلى
الصعيدين العريب والعاملي ،كما توفر مجيع اإلمكانات العلمية ،واملادية ،واإلدارية
لعقد مثل ههه املؤمترات والندوات ،مببادرة من أقسامها املختلفة.
األهداف:
 تزويد الطلبة باملعرفة الضرورية جملاهبة مشكالت العصر وحتدياته.
 تقدمي خطط دراسية عالية اجلودة ملختلف التخصصات.
 بناء ثقافة متكاملة جتمع بني العلوم واآلداب.
 االهتمام باحلضارة العربية اإلسالمية ،وإثراء املكتبة العربية بنشر ذخائرها.
 املسامهة يف خدمة اجملتمع احمللي وتطويره حنو اكأفضل.
 تقدمي دراسات عليا يف التخصصات اإلنسانية والعلمية.
ولتحقيق رؤية الكلية فإهنا:
 تقدم لطالهبا برامج تعليمية عالية اجلودة ،وذات مستوى عاملي يف خمتلف
التخصصات اليت تشملها الكلية ،وهي قابلة باستمرار للمراجعة ،هبدف تطويرها
حنو اكأفضل.

 توجه الطاقات العقلية والنفسية لدى طالهبا حنو اخللق واالبتكار والنقد،
والتفكري املستقل ،وفضول االطالع املعريف ،والبحث العلمي ،والتعلم الهايت،
117

واال ستمرار يف اكتساب املعرفة حىت بعد التخرج ،والقدرة على التواصل مع
اآلخرين ،واالستعداد الكفء حلل املشكالت.
 تُقيم العملية التعليمية لديها على أساسني متكاملني :إكساب الطالب املعرفة
النظرية الكاملة يف جمال ختصصه ،والتطبيقات العملية واالختبارية يف هها
التخصص.

 تستقطب الكلية خرية الكفاءات من اكأساتهة املتخصصني ،والباحثني
املتميزين ،والفنيني املهرة ،وتوفر يف أقسامها املختلفة املختربات اجملهزة بأحد
املعدات التقنية ،وحترص باستمرار على تنمية مقتنيات مكتبة اجلامعة من
املصادر واملراجع اليت ختدم أساتههتا وطلبتها على السواء ،يف اختصاصات
الكلية املختلفة.
التخصصات التي تقدمها الكلية:
تقدم كلية اآلداب والعلوم ستة برامج متميزة للحصول على درجة
البكالوريوس ،باإلضافة إىل برناجمني للماجستري يف ختصصي اللغة العربية وآداهبا،
واللغة اإلجنليزية  /الرتمجة ،كما يتبني من اجلدول اآليت:
التخصص

األهداف

اللغة العربية

 ختريج طلبة متخصصني يف اللغة العربية وآداهبا بنوعية جيدةُ ،مزودينبالقدرة على الدخول يف جمال العمل ،فضالً عن االلتحاق بربامج
الدراسات العليا ،وذلك بتحقيق مطالب معرفية ،ومهارية ،وأدائية ،وتربوية
يف جمال التخصص ،فضالً عن املراجعة الدورية املنتظمة خلطة القسم
الدراسية ،وإضافة ما يلزم إليها.
 تزويد الطلبة من خمتلف التخصصات يف اجلامعة باملهارات اللغوية اليتختدم دراستهم اجلامعية ،وذلك من خالل ما يدرسونه يف متطلبات اجلامعة

وآداهبا
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اللغة اإلجنليزية -
-

-

-

اإلجبارية ،وحتسني مستوى ههه املقررات باستمرار مبا يتالءم مع التعليم
املهاري؛ إضافة إىل مقررات الكلية اإلجبارية واالختيارية اليت يطرحها
القسم.
املشاركة الفاعلة يف حتسني نوعية احلياة اكأكاديمية يف الكلية واجلامعة،
وذلك باملشاركة يف اكأنشطة ،واللجان الثقافية ،واكأكاديمية املتعددة.
حتسني عالقات القسم /اجلامعة باجملتمع احمللي ،وذلك باملشاركة يف
الفعاليات والندوات ،واملؤمترات ،والعضوية يف املؤسسات الثقافية والفكرية
على وجه اخلصوص؛ فضالً عن عقد الندوات واملؤمترات يف رحاب
اجلامعة ،مبشاركة متخصصني من اجلامعة ومن خارجها أيضاً.
العمل على رفع املستوى اكأكاديمي كأعضاء هيئة التدريس يف القسم،
وذلك عن طريق خلق روح املنافسة العلمية اإلجيابية؛ بالبحث والنشر
والتحقيق والتأليف ،سواء ما كان يف مشاريع مشرتكة ،أو حبو فردية.
التواصل املستمر مع إدارة مكتبة اجلامعة ،من أجل تشجيع الطلبة على
إجناز البحو  ،أو كتابة التقارير ،وكهلك استعراض إمكانية تطوير اجملموعة
اخلاصة بكتب اللغة العربية وآداهبا يف املكتبة.
اتساق أهداف القسم العلمي مع أهداف اجلامعة ،وانسجامها مع معايري
االعتماد والبحث العلمي.
حتقيق التوازن بني اجلوانب العلمية والعملية يف بناء شخصية الطالب،
ومساعدته على النمو الشامل املتكامل روحيا ،وخلقيا ،وفكريا،
واجتماعيا ،وثقافيا ،وفنيا إىل أقصى ما تسمح به استعداداته وإمكاناته.
تبين سياسة التخصص العريض يف جماالت الدراسة ،مع الرتكيز على عمق
ونوعية املعرفة ،من خالل إعداد الطالب ،ومساعدته على تشكيل قاعدة
عريضة من املعارف واملهارات.
توفري نوعيات من املدرسني ذوي كفاءة رفيعة املستوى :أكاديميا ،ومهنيا،
وثقافيا ،وأخالقيا ،قادرين على تبين أساليب التدريس احلديثة ،واستخدام
التكنولوجيا ،وتشجيع الطلبة على التفكري املتشعب ،وحل املشكالت،
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والبحث ،واستثمار قدراهتم يف تنمية مهارات التعلم الهايت.
تطوير املناهج التعليمية ،والكتب التخصصية ،واملراجع والدوريات
املصاحبة هلا ،حبيث ال ينظر إىل املناهج مبفهومها التقليدي (املقرر
الدراسي ،واحملتوى) ،بل إىل املناهج مبفهومها احلديث ،على أهنا مجيع
اخلربات الالزمة ملساعدة الطلبة على الوصول بنتاجاهتم التعليمية إىل أفضل
ما تستطيعه قدراهتم.
حتقيق التفاعل الوثيق بني املعرفة واملمارسة التطبيقية من خالل - :تقدمي
برامج دراسية تؤدي إىل مستويات تطبيقية خمتلفة ،ووضع برامج تنفيهية
للتدريب امليداين يف عدد من املؤسسات احمللية واإلقليمية ،حبيث تنمي يف
الطلبة خربة ومهارات العاملني يف سوق العمل ،ومتابعة مناهج التدريب
امليداين ،وتقويمها ،وتطويرها بالشكل الهي يتناسب مع نوعية اخلريج
املطلوب لسوق العمل.
تطوير املستوى العلمي للطلبة ،ومهاراهتم اللغوية ،باستخدام املختربات
اللغوية ،وما يتوفر من تقنيات حديثة.
تنشيط وسائل االتصال بني أطراف العملية التعليمية يف القسم ،وبينه
والبيئة احمليطة به ،مبا يكفل توثيق العالقات اإلنسانية بني اإلدارة واكأساتهة
والطلبة.
رفع كفاءة اكأداء املهين للمدرسني ،من خالل نشاطاهتم البحثية،
واستثمارها يف النواحي العملية ،وحصوهلم على اخلربات الدولية يف
املؤمترات ،والندوات العلمية ،والبعثات اخلارجية.
تعامل القسم مع املؤسسات التعليمية واكأكاديمية املماثلة على املستوى
احمللي ،واإلقليمي ،والدويل.
تقوية وسائل االتصال بني القسم العلمي ،وجهات العمل.
توفري املناخ الديمقراطي ،والعالقات اإلنسانية ،وتنمية الشعور بالرضا لدى
العاملني بالقسم ،وتقوية رغبتهم بالعمل بروح الفريق.
عالنية اكأهداف لعناصر العملية التعليمية من طلبة ،ومدرسني.
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االرتقاء باكأداء العام واملخرجات ،عن طريق نظام التقييم املتواصل
ملدخالت القسم وخمرجاته.

العلوم الرتبوية

 أن نزرع يف طلبتنا حب التعلُّم ،من خالل منهاج متطور ،عن طريقالتفاعل بني الطالب ،وعضو هيئة التدريس.
 أن نُكسب طلبتنا مهاريت التفكري النقدي ،وحل املشكالت. أن ندمج جانب التدريس والتعلُّم مع جانب زيادة القاعدة املعرفية،بالبحث والدراسة ،وقيادة اجملتمع وخدمته ،لتحسني حياة اكأفراد يف هها
املتغري ،والصعب ،واملتعدد الثقافات.
العامل ِ
 أن نُكثِف اجلهود يف جمال استقطاب الطلبة املتميزين ،من داخل اكأردنوخارجها.
 أن نُط ِور أخالقيات املهنة داخل القسم. أن نُث ِمن عناصر اإلبداع ،واحلرية الفكرية ،والنمو املهين كأعضاء هيئةالتدريس والطلبة.
 أن نتعاون مع الشركاء اخلارجيني لتحسني معرفة واجتاهات الطلبةومهاراهتم.
 أن نستخدم عدداً غري قليل من أساليب التدريس ،باتباع آخراملستحدثات التكنولوجية.

اللغات

 تزويد الطلبة باملهارات اللغوية اكأساسية يف اللغتني الفرنسية واإلجنليزية ،منحيث :االستماع ،والقراءة ،واحملادثة ،والكتابة.
 تطوير املهارات اللغوية الالزمة يف اللغتني الفرنسية واإلجنليزية؛ لتمكنيالطلبة من االتصال باآلخرين بشكل فعال ،والتعبري عن آرائهم وأفكارهم
بطالقة.
 ختريج طلبة مؤهلني تأهيالً عالياً ،قادرين على استخدام اللغتني الفرنسيةواإلجنليزية ،على ْحنو منافس يف سوق العمل ،مبا يليب احتياجات اجملتمع
احمللي ،والدويل.

احلديثة
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 تطوير قدرات الطلبة يف اللغات اكأجنبية إىل مستويات قريبة من املعايرياملعتمدة عاملياً ،باستخدام تقنيات وأساليب تدريس حديثة تتوافق ومتطلبات
العصر.
الكيمياء

 تقدمي برامج دراسية جبودة عالية ،حتقق التكامل بني مجيع مكونات العمليةالتعليمية ،وأنشطتها.
 مساعدة الطلبة على اكتساب املعارف الكيميائية واستخدامها. تدريب الطلبة على فهم طبيعة ختصص الكيمياء وعملية التعلم. تعميق اإلحساس لدى الطالب مبسؤولية الكيميائي ،وأمهية عمله. توسيع حدود املعرفة يف جمال الكيمياء ،من خالل برامج أحبا يف خمتلفجماالت املعرفة الكيميائية.

العلوم

 تزويد الطلبة بالعلوم احلديثة اكأساسية ،كما هو معمول به عامليا. تزويد الطلبة بأساسيات الرياضيات ،والفيزياء املطلوبة يف ختصصاهتم. إتاحة الفرصة للطلبة لالستمتاع جبمال (وبضرورة) الرياضيات ،والفيزياء. احلفاظ على أعلى املستويات املتبعة ،خللق خلفية رياضية ،وفيزيائية لدىالطلبة.
 متتني حقيقة أن مواد الرياضيات ،والفيزياء تعد املؤشر على جناح الطالب يفختصصه العلمي.
 التأكيد على االستمرار يف تطبيق أعلى املعايري يف تقييم الطلبة ،وذلكللمساعدة يف تصفية الطلبة قبل التحاقهم بتخصصاهتم العلمية.
 تعميق فائدة وضرورة احلصول على تعليم متداخل بني العلوم املختلفة،والهي يزيد قدرات الطلبة التحليلية ،اليت تساعدهم على خوض معرتك
احلياة يف هها العامل املركب اجلديد.

اكأساسية
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الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس الخاصة بكلية اآلداب والعلوم
(:)1026/1025
 .2اللغة العربية وآدابها
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 21ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 25ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

لغة عربية (( )3إجباري هلها
9400112
التخصص)

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()3

3

9400121

 9400191مبادىء االتصال

3

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

2

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
 9300112مبادىء االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3
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6

3

 9400171مدخل إىل علم االجتماع

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات اكأولية

3

 9500111الغهاء والتغهية يف حياتنا

3

 9600101مهارات حاسوبية

3

2
9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 9ساعات)
401103

فن الكتابة والتعبري

3

401103

405108

تعليم التفكري

3

405108

406103

أساليب البحث العلمي

3

406103

9

متطلبات قسم إجبارية ( 66ساعة)
401211

الشعر اجلاهلي

3

401212

علم النحو ()1

3

401213

الشعر اإلسالمي واكأموي

3

401215

العروض واإليقاع الشعري

3

401216

علم الصرف

3

401218

الشعر يف العصر العباسي

3

401240

النثر العريب القدمي

3

401320

علم املعاجم

3

401322

علم النحو ()3

3

401323

النقد القدمي

3

401325

أساليب تدريس اللغة العربية

3
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401211

401213

401212
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401326

اكأدب اكأندلسي

3

401218

401327

علم النحو ()2

3

401322

401350

علم البالغة واكأسلوبية

3

401440

منهج البحث يف اللغة واكأدب

3

401441

اكأدب احلديث (( )1شعر)

3

401442

اللسانيات والصوتيات

3

401443

النقد احلديث

3

401323

401444

اكأدب املقارن

3

401323

401446

اكأدب احلديث (( )3رواية)

3

401240

401465

أدب العصور املتتابعة

3

401218

401470

املصادر اكأدبية واللغوية

3

401218

متطلبات قسم اختيارية ( 25ساعة)
401110

مقدمة يف اللغة العربية

3

401330

اللسانيات التطبيقية

3

401445

علم النحو ()2

3

401447

فقه اللغة

3

401448

التحرير والتدقيق اللغويان

3

401450

اكأدب احلديث (( )2دراما)

3

401451

علم اللغة النفسي واالجتماعي

3

401452

لغة اكأطفال وأدهبم

3

401460

قراءة النص

3

401461

إعجاز القرآن

3

401464
401467

احلركة اكأدبية املعاصرة يف اكأردن
وفلسطني

3

أدب عريب حديث

401468

العربية كتابة ومشافهة
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401327

401218
11
401443

3

401218

3

401240

401469

3

كتابة إبداعية باللغة العربية

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 6ساعات)
401115

التاريخ القدمي والتاريخ احلديث

3

401462

الفلسفة اإلسالمية

3

6

متطلبات حرة ( 0ساعة)
0
جمموع الساعات
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 .1اللغة اإلنجليزية وآدابها
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 21ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 25ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()3

3

9400111

لغة إجنليزية (( )3إجباري هلها
9400122
التخصص)

3

9400121

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

2

 9400191مبادىء االتصال

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
 9300112مبادىء االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171مدخل إىل علم االجتماع

3

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
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6

 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات اكأولية

3

 9500111الغهاء والتغهية يف حياتنا

3

 9600101مهارات حاسوبية

3

2
9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 9ساعات)
401103

فن الكتابة والتعبري

3

405108

تعليم التفكري

3

406103

أساليب البحث العلمي

3

9

متطلبات كلية اختيارية ( 21ساعة)
401104

قضايا اللغة العربية يف العصر احلديث

3

401203

تهوق الفنون اكأدبية

3

402103

لغة إجنليزية -كتابة الفقرة (إجباري
هلها التخصص)

3

402104

لغة إجنليزية -قواعد أساسية (إجباري
هلها التخصص)

3

402108

اللغة الفرنسية

3

405101

مدخل إىل علم النفس

3

405109

مهارات التواصل بني اكأشخاص

3

406101

مبادىء الرتبية

3

406218

تاريخ الفكر العريب

3

409103

االتصال واجملتمع

3

409205

اإلعالم العريب املعاصر

3

متطلبات قسم إجبارية ( 55ساعة)
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9400122
9400121
13

402204

االستيعاب السمعي

3

402104

402205

قراءة وتلخيص

3

9400122

402220

مدخل إىل اكأدب اإلجنليزي

3

9400122

402221

مدخل إىل الرواية

3

402220

402222

مدخل إىل الشعر اإلجنليزي

3

402220

402223

مدخل إىل املسرحية اإلجنليزية

3

402220

402230

مدخل إىل علم اللسانيات

3

9400122

402231

صوتيات اللغة اإلجنليزية

3

9400122

402305

قراءة متقدمة ()1

3

402205

402324

قواعد متقدمة

3

402230

402332

علم النحو ()1

3

402230

402334

كتابة املقالة

3

402103

402335

علم اللغة النفسي واالجتماعي

3

402230

402405

قراءة متقدمة ()3

3

402305

402420

شكسبري وعصره

3

402223

402424

اكأدب يف القرنني التاسع عشر
والعشرين

3

402220

402431

علم اكأصوات الوظيفي

3

402231

402432

علم اللغة التطبيقي

3

402335

402435

علم النحو ()3

3

402332

402461

النقد اكأديب ومدارسه (القديمة
واحلديثة)

3

402424

402464

تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية
وكأغراض خاصة ()1

3

402335

402466

تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية
وكأغراض خاصة ()3

3

402464
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403333

علم الداللة

3

402230

403428

كتابة التقارير

3

402334

403470

تدريب ميداين

3

402464

متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
402224

القصة القصرية

3

402220

402322

اكأدب العاملي

3

402220

402326

الدراما يف عصر النهضة

3

402223

402327

اكأدب اكأمريكي

3

402220

402473

موضوعات خاصة يف اللغويات/
اكأدب /النظام الصويت

3

402230

402474

حتليل ونقد أفالم

3

402405

403232

ترمجة حتريرية (أ/ع)

3

402103

403337

حتليل خطاب ونصوص

3

402230

403429

ترمجة حتريرية (ع/أ)

3

403232

403434

حتليل تقابلي عملي
(إجنليزي/عريب)

3

402332

403439

اكأسلوبية يف اللغة اإلجنليزية

3

402230

403458

النحو العريب كأغراض الرتمجة

3

9400121

6

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 3ساعات)
402109

اللغة اإلسبانية

3

402225

اكأدب املقارن

3

402220

2

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

2
جمموع الساعات
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 .3اللغة اإلنجليزية  /الترجمة
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 21ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 25ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()3

3

9400111

لغة إجنليزية (( )3إجباري هلها
9400122
التخصص)

3

9400121

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

2

 9400191مبادىء االتصال

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
 9300112مبادىء االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171مدخل إىل علم االجتماع

3

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
132

6

 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات اكأولية

3

 9500111الغهاء والتغهية يف حياتنا

3

 9600101مهارات حاسوبية

3

2
9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 9ساعات)
401103

فن الكتابة والتعبري

3

405108

تعليم التفكري

3

406103

أساليب البحث العلمي

3

9

متطلبات كلية اختيارية ( 21ساعة)
401104

قضايا اللغة العربية يف العصر
احلديث

3

401203

تهوق الفنون اكأدبية

3

402103

لغة إجنليزية -كتابة الفقرة (إجباري
هلها التخصص)

3

402104

لغة إجنليزية -قواعد أساسية (إجباري
هلها التخصص)

3

402108

اللغة الفرنسية

3

405101

مدخل إىل علم النفس

3

405109

مهارات التواصل بني اكأشخاص

3

406101

مبادىء الرتبية

3

406218

تاريخ الفكر العريب

3

409103

االتصال واجملتمع

3

409205

اإلعالم العريب املعاصر

3
133

9400122
9400121

13

متطلبات قسم إجبارية ( 55ساعة)
402204

االستيعاب السمعي

3

402104

402205

قراءة وتلخيص

3

9400122

402220

مدخل إىل اكأدب اإلجنليزي

3

9400122

402221

مدخل إىل الرواية

3

402220

402224

القصة القصرية

3

402220

402230

مدخل إىل علم اللسانيات

3

9400122

402231

صوتيات اللغة اإلجنليزية

3

9400122

402305

قراءة متقدمة ()1

3

402205

402332

علم النحو ()1

3

402230

402334

كتابة املقالة

3

402103

402335

علم اللغة النفسي واالجتماعي

3

402230

403232

ترمجة حتريرية (ا/ع)

3

402103

403333

علم الداللة

3

402230

403428

كتابة التقارير

3

402334

403429

ترمجة حتريرية (ع/أ)

3

403232

403444

ترمجة شفهية تتابعية (أ/ع/أ)

3

403429

403445

ترمجة نصوص سياسية/صحفية

3

403429

403446

نظريات الرتمجة

3

403445

403447

حلقة حبث يف الرتمجة

3

403446

403451

تدريب ميداين يف الرتمجة

3

403446

403453

ترمجة نصوص علمية  /أدبية

3

403429

403454

ترمجة نصوص اقتصادية

3

403429

403455

ترمجة نصوص قانونية

3

403429

403456

ترمجة فورية (أ/ع/أ)

3

403444
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403457

علم املعاجم

3

402333

متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
402324

قواعد متقدمة

3

402205

402405

قراءة متقدمة ()3

3

402305

402464

تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية
وكأغراض خاصة ()1

3

402466

تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية
وكأغراض خاصة ()3

3

402464

402474

حتليل ونقد أفالم

3

402405

403337

حتليل خطاب ونصوص

3

402230

403434

حتليل تقابلي عملي (إجنليزي /عريب)

3

402332

403439

اكأسلوبية يف اللغة اإلجنليزية

3

402230

403448

ترمجة مؤمترات (ع/أ)

3

403456

403458

النحو العريب كأغراض الرتمجة

3

9400121

403470

تدريب ميداين

3

402464

402335

6

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 3ساعات)
402109

اللغة اإلسبانية

3

402225

اكأدب املقارن

3

402220

2

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

2
جمموع الساعات
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 .4تربية الطفل
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 21ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 25ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 3ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()3

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()3

3

9400121

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

2

 9400191مبادىء االتصال

3

2

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
 9300112مبادىء االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171مدخل إىل علم االجتماع

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
3

 9100101العلم واحلياة
136

6

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات اكأولية

3

 9500111الغهاء والتغهية يف حياتنا

3

 9600101مهارات حاسوبية

3

9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 9ساعات)
401103

فن الكتابة والتعبري

3

405108

تعليم التفكري

3

406103

أساليب البحث العلمي

3

9

متطلبات كلية اختيارية ( 21ساعة)
401104

قضايا اللغة العربية يف العصر احلديث

3

401203

تهوق الفنون اكأدبية

3

402103

لغة إجنليزية  -كتابة الفقرة

3

9400122

402104

لغة إجنليزية  -قواعد أساسية

3

9400121

402108

اللغة الفرنسية

3

405101

مدخل إىل علم النفس (إجباري
هلها التخصص)

3

405109

مهارات التواصل بني اكأشخاص

3

406101

مبادىء الرتبية (إجباري هلها
التخصص)

3

406218

تاريخ الفكر العريب

3

409103

االتصال واجملتمع

3

409205

اإلعالم العريب املعاصر

3

13

متطلبات قسم إجبارية ( 55ساعة)
401219

3

أدب اكأطفال
137
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405103

مدخل إىل تربية الطفل

3

405105

صحة الطفل وتغهيته

3

405107

اإلبداع يف الطفولة

3

405111

علم نفس اللعب

3

405211

مدخل إىل فنون الطفل التشكيلية

3

405212

النمو االنفعايل واالجتماعي واخللقي

3

405213

النمو املعريف واللغوي

3

405215

التنشئة اكأسرية للطفل

3

405216

مناهج رياض اكأطفال وطرائق التعليم
فيها

3

405219

املوسيقى والدراما يف التعليم

3

405308

اكأطفال ذوو احلاجات اخلاصة

3

405309

مشكالت الطفل وتعديل السلوك

3

405310

قضايا واجتاهات معاصرة يف تربية
الطفل

3

405312

تنمية املفاهيم االجتماعية والدينية

3

405216

405315

تنمية مفاهيم الرياضيات والعلوم

3

405216

405406

تعليم القراءة والكتابة

3

405216

405407

التقييم النفسي والرتبوي يف
الطفولة املبكرة

3

405410

التدريب امليداين (تربية الطفل)

6

406112

علم النفس الرتبوي

3

406215

نصوص نفسية وتربوية باإلجنليزية

3

406220

مبادىء الصحة النفسية

3

406314

إنتاج الوسائل التعليمية واستخدامها

3

406408

احلاسوب يف الرتبية

3
138

405101

405101

405101

متطلبات قسم اختيارية ( 9ساعات)
401210

مبادئ النحو

3

405316

إساءة معاملة الطفل

3

405317

اإلرشاد اكأسري

3

405318

برامج الطفولة املبكرة

3

405319

الرتبية احلركية

3

405320

إدارة صف الروضة

3

405408

املمارسات النمائية يف الطفولة املبكرة

3

406104

تطور الفكر الرتبوي

3

9

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

2
جمموع الساعات
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 .5معلم صف
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 21ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 25ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 3ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()3

3

9400111

لغة إجنليزية (( )3إجباري هلها
9400122
التخصص)

3

9400121

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

2

 9400191مبادىء االتصال

3

2

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
 9300112مبادىء االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171مدخل إىل علم االجتماع

3

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
140

6

 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات اكأولية

3

 9500111الغهاء والتغهية يف حياتنا

3

 9600101مهارات حاسوبية

3

6
9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 9ساعات)
401103

فن الكتابة والتعبري

3

405108

تعليم التفكري

3

406103

أساليب البحث العلمي

3

9

متطلبات كلية اختيارية ( 21ساعة)
401104

قضايا اللغة العربية يف العصر احلديث

3

401203

تهوق الفنون اكأدبية

3

402103

لغة إجنليزية  -كتابة الفقرة

3

9400122

402104

لغة إجنليزية  -قواعد أساسية

3

9400121

402108

اللغة الفرنسية

3

405101

مدخل إىل علم النفس (إجباري
هلها التخصص)

3

405109

مهارات التواصل بني اكأشخاص

3

406101

مبادىء الرتبية (إجباري هلها
التخصص)

3

406218

تاريخ الفكر العريب

3

409103

االتصال واجملتمع

3

409205

اإلعالم العريب املعاصر

3

متطلبات قسم إجبارية ( 55ساعة)
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13

401210

مبادىء النحو

3

401219

أدب اكأطفال

3

405211

مدخل إىل فنون الطفل التشكيلية

3

406102

مقدمة يف املناهج وتصميم التدريس

3

406105

اجلغرافيا العامة

3

406106

التاريخ العريب واإلسالمي

3

406112

علم النفس الرتبوي

3

406211

علوم طبيعية

3

406212

مبادىء الفقه والسرية

3

406213

أساسيات العقيدة والتفسري

3

406214

مفاهيم أساسية يف الرياضيات

3

406215

نصوص نفسية وتربوية باإلجنليزية

3

406312

علوم حياتية وجيولوجيا

3

406314

إنتاج الوسائل التعليمية واستخدامها

3

406316

مناهج وأساليب تدريس الرتبية
اإلسالمية

3

406102

406317

مناهج وأساليب تدريس الرياضيات

3

406102

406318

مناهج وأساليب تدريس اللغة العربية

3

406102

406404

مناهج وأساليب تدريس
الدراسات االجتماعية

3

406102

406405

مناهج وأساليب تدريس العلوم

3

406102

406406

الرتبية املهنية

3

406102

406407

القياس والتقومي الرتبوي

3

406408

احلاسوب يف الرتبية

3

406410

التدريب امليداين (معلم صف)

9
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406101

406101

51

متطلبات قسم اختيارية ( 9ساعات)
405219

املوسيقى والدراما يف التعليم

3

405311

مبادىء التوجيه واإلرشاد

3

405319

الرتبية احلركية

3

406104

تطور الفكر الرتبوي

3

406216

اإلدارة الصفية

3

406217

مبادىء التالوة والتجويد

3

406220

مبادىء الصحة النفسية

3

406320

مفاهيم أساسية يف اهلندسة

3

9

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

2
جمموع الساعات
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 .6اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابهما
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 21ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 25ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()3

3

9400111

لغة إجنليزية (( )3إجباري هلها
9400122
التخصص)

3

9400121

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

2

 9400191مبادىء االتصال

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
 9300112مبادىء االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171مدخل إىل علم االجتماع

3

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
144

6

 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات اكأولية

3

 9500111الغهاء والتغهية يف حياتنا

3

 9600101مهارات حاسوبية

3

2
9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 9ساعات)
401103

فن الكتابة والتعبري

3

401103

405108

تعليم التفكري

3

405108

406103

أساليب البحث العلمي

3

406103

9

متطلبات كلية اختيارية ( 21ساعة)
401104

قضايا اللغة العربية يف العصر احلديث

3

401203

تهوق الفنون اكأدبية

3

402103

لغة إجنليزية  -كتابة الفقرة (إجباري
هلها التخصص)

3

9400122

402104

لغة إجنليزية  -قواعد أساسية
(إجباري هلها التخصص)

3

9400121

402108

اللغة الفرنسية (لغري هها التخصص)

3

405101

مدخل إىل علم النفس

3

405109

مهارات التواصل بني اكأشخاص

3

406101

مبادىء الرتبية

3

406218

تاريخ الفكر العريب

3

409103

االتصال واجملتمع

3

409205

اإلعالم العريب املعاصر

3

متطلبات قسم إجبارية (فرنسي) ( 41ساعة)
145

13

408111

لغة فرنسية ()1

3

408112

لغة فرنسية ()3

3

408111

408211

مهارات شفهية (فرنسي)

3

408112

408215

الكتابة الفرنسية ()1

3

408221

408221

قواعد فرنسية ()1

3

408112

408222

قواعد فرنسية ()3

3

408221

408317

مهارات االستيعاب الشفوي
والكتايب (فرنسي)

3

408215

408321

مقدمة يف علم الصوتيات الفرنسية

3

408222

408322

مقدمة يف علم اللغويات الفرنسية

3

408222

408324

تدريبات يف النطق يف اللغة الفرنسية

3

408211

408331

مدخل إىل النصوص اكأدبية الفرنسية

3

408317

408332

تاريخ اكأدب الفرنسي

3

408331

408431

اكأدب الفرنسي املقارن

3

408331

408432

قراءات يف اكأدب الفرنسي

3

408332

23

متطلبات قسم إجبارية (إنجليزي) ( 14ساعة)
402204

االستيعاب السمعي

3

402104

402205

قراءة وتلخيص

3

9400122

402220

مدخل إىل اكأدب اإلجنليزي

3

9400122

402230

مدخل إىل علم اللسانيات

3

9400122

402231

صوتيات اللغة اإلجنليزية

3

9400122

402334

كتابة املقالة

3

402103

402424

اكأدب يف القرنني التاسع عشر
والعشرين

3

402220

3

402424

402461

النقد اكأديب ومدارسه (القديمة
واحلديثة)
146

32

متطلبات قسم اختيارية (فرنسي) ( 9ساعات)
408341

ترمجة ( : )1فرنسي  /عريب

3

408222

408342

ترمجة ( : )3عريب  /فرنسي

3

408341

408433

الثقافة الفرنسية

3

408317

408451

اللغة الفرنسية يف السياحة

3

408317

408452

اللغة الفرنسية يف التجارة الدولية

3

408341

408453

تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية

3

408322

9

متطلبات قسم اختيارية (إنجليزي) ( 6ساعات)
402221

مدخل إىل الرواية

3

402220

402223

مدخل إىل املسرحية اإلجنليزية

3

402220

402305

قراءة متقدمة ()1

3

402205

402324

قواعد متقدمة

3

402230

402327

اكأدب اكأمريكي

3

402220

403232

ترمجة حتريرية (أ/ع)

3

402103

403333

علم الداللة

3

402230

403337

حتليل خطاب ونصوص

3

402230

6

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 3ساعات)
402109

اللغة اإلسبانية

3

402110

اللغة اكأملانية

3

402225

اكأدب املقارن

3

2
402220

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

2
جمموع الساعات
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 .5الكيمياء
عنوان المادة (باللغة العربية)

رقم المادة

عدد
الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 21ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 25ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()3

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()3

3

9400121

9700102

6

2

حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

3

 9400191مبادىء االتصال

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 3ساعات)
مبادىء االقتصاد (لغري طلبة
9300112
العلوم اإلدارية واملالية)

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171مدخل إىل علم االجتماع

3

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 6ساعات)
148

2

 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات اكأولية

3

 9500111الغهاء والتغهية يف حياتنا

3

 9600101مهارات حاسوبية

3

6
9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 12ساعة)
101101

كيمياء عامة )(1

3

101106

خمترب كيمياء عامة )(1

1

101101/Concurrent

101102

كيمياء عامة ()3

3

101101

101105

خمترب كيمياء عامة ()3

1

101102/Concurrent

103101

تفاضل وتكامل ()1

3

103102

تفاضل وتكامل )(2

3

104101

فيزياء عامة ()1

3

104102

فيزياء عامة ()3

3

104101

104106

خمترب فيزياء عامة

1

104102/Concurrent

21
103101

متطلبات قسم إجبارية ( 54ساعة)
101211

كيمياء عضوية ()1

3

101102

101212

كيمياء عضوية ()3

3

101211

101213

كيمياء عضوية عملي ()1

2

101211

101231

كيمياء غري عضوية ()1

3

101102

101232

كيمياء غري عضوية ()3

3

101231

101241

كيمياء حتليلية

3

101102

101322

خمترب كيمياء حتليلية

1

101241/Concurrent

101311

كيمياء عضوية ()2

3

101212

149

12

101312

كيمياء عضوية عملي ()3

2

101213

101321

كيمياء فيزيائية ()1

3

103102, 101102

101322

كيمياء فيزيائية ()3

3

101321

101323

كيمياء فيزيائية عملي ()1

2

101321

101331

كيمياء غري عضوية ()2

3

101232

101343

طرق التحليل اآليل

3

101322

101222

خمترب طرق التحليل اآليل

1

101343/Concurrent

101345

الكيمياء الكهروحتليلية

3

101241

101421

كيمياء فيزيائية ()2

3

101322, 103222

101422

كيمياء فيزيائية عملي ()3

2

101323

101431

كيمياء غري عضوية عملي

2

101232

101246

تصنيع وحتليل املنتجات الكيميائية

3

101212

101225

خمترب تصنيع وحتليل املنتجات
الكيميائية

1

101212

101445

ندوة

1

موافقة القسم

101448

مشروع حبث

2

موافقة القسم

متطلبات قسم اختيارية ( 28ساعة)
101313

كيمياء حيوية

3

101212

101413

الكيمياء احللقية غري املتجانسة

3

101212

101425

كيمياء السطوح والغرويات

3

101322

101435

مواضيع خاصة يف الكيمياء

3

101232

101441

كيمياء البيئة

3

101102

101442

فيزياء كيميائية

3

101421

101443

كيمياء عضوية فيزيائية

3

101311

101447

ضبط اجلودة

3

101241

150
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101451

الكيمياء النووية

3

101241

101452

التلو البيئي

3

101102

101453

كيمياء البرتول

3

101212

101454

الصناعات العضوية ()1

3

101212

101455

الصناعات الالعضوية

3

101232

101456

حوسبة الكيمياء ()1

3

101321

101457

حوسبة الكيمياء ()3

3

101321

101458

الصناعات العضوية ()3

3

101212

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 6ساعات)
103201

تفاضل وتكامل ()2

103222

معادالت تفاضلية

6

متطلبات حرة ( 6ساعات)
xxxxxx

2

xxxxxx

2

6
جمموع الساعات
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 -4/8كلية العمارة والتصميم
كلية العمارة والتصميم

قسم هندسة

قسم التصميم

قسم التصميم

العمارة

الداخلي

الجرافيكي

شكل رقم ()5
أقسام كلية العمارة والتصميم
الرؤية :النهوض املتميز بالعمارة والتصميم يف البيئة احمللية واإلقليمية ،مبا يواكب
أحد املنجزات يف احلضارة اإلنسانية.
الرسالة :ملا كان للعمارة والتصميم دور أساسي يف توفري بيئة منسجمة مع قيم
أصحاهبا اجلمالية والروحية ،مبا يعني على االرتقاء باإلنتاج املعنوي
واملادي ،فإن الكلية هتدف إىل إعداد شرائح متميزة من أهل التخصص،
بقدرات خالقة ،وإبداع ،وابتكار ،يَ ِس َمان املنجز املعماري والتصميم
بأنواعه.
152

نبذة عن الكلية:
ت أسست كلية العمارة والتصميم يف جامعة البرتا بقسمني مها :هندسة العمارة،
والتصميم الداخلي عام  .1991والتحق هبما قسم التصميم اجلرافيكي عام
 . 3002وتقوم الدراسة فيها على نظام الساعات املعتمدة ،والفصول الدراسية،
وهي متنح حالياً الدرجة اجلامعية اكأوىل (البكالوريوس) يف ههه التخصصات
الثالثة.
ونظراً لألمهية البالغة للبنية التحتية ،والتجهيزات ،يف تدريس متطلبات التخصصات
الثالثة ،النظرية والعملية ،فقد وفَّرت الكلية مخساً وعشرين قاعة رسم ،وستة
خمتربات حاسوب ،وخمترباً لإلضاءة والصوتيات ،وخمترباً للشاشة احلريرية ،وخمترباً
كأعمال اخلزف ،وخمترباً للتصوير الضوئي ،وخمترباً إلعداد النماذج املعمارية،
باإلضافة إىل مرسم للفنون اجلميلة ،وورشة للنجارة واحلدادة ،وقاعة عرض دائم
كأعمال الطلبة ،ومشغالً للمجسمات ،وقاعة كربى للمعارض ،واملناقشات.

153

وت تبع الكلية سياسة اإليفاد إىل أفضل اجلامعات اكأجنبية اليت تتوافر فيها
التخصصات الثالثة :هندسة العمارة ،والتصميم الداخلي ،والتصميم
وُيتار املرشحون بدقة وعدالة ،وعلى أسس تنافسية مدروسة.
اجلرافيكيُ ،
كما توفِر الكلية كل ما يلزم لتشجيع أعضاء اهليئة التدريسية على البحث العلمي،
ِ
مثل دعم حضورهم املؤمترات العاملية داخل اململكة وخارجها ،وهتيئة املصادر
واملراجع الالزمة ،وأجهزة احلاسوب ،وتأمني املخصصات املالية الكافية لتلبية
متطلبات البحث العلمي ،ونشر ثقافته ،وتشجيع مسامهاهتم يف املسابقات
واملعارض العاملية.
وعطفا على ذلك ،فالكلية بأقسامها الثالثة منفتحة على اجملتمع احمللي ،من خالل
مشاريع للطلبة متصلة بالواقع ،وموجهة لتليب حاجات هها اجملتمع ،وطموحاته.
وتستقطب الكلية للتدريس شخصيات بارزة يف ختصصها ،وتدعو شخصيات
أخرى مهمة إللقاء حماضرات علمية متخصصة ،كما تشكل جلان حتكيم – من
داخل الكلية وخارجها  -من ممارسني متميزين يف املهنة ،لتقييم مشروعات الطلبة
اكأكاديمية ،لتحقيق مزيد من االنفتاح على اجملتمع احمللي ،واالستفادة من طاقاته،
حرصاً على املوضوعية والنزاهة يف احلكم.
كما حترص الكلية على املشاركة املستمرة يف املسابقات املتخصصة من خالل
مشاريع طلبتها ،وقد حازت الكلية على العديد من اجلوائز يف جمال هندسة العمارة
والتصميم اجلرافيكي ،حيث حصل اثنان من طلبة قسم هندسة العمارة على اجلائزة
اكأوىل على مستوى اجلامعات العربية يف مسابقة العمرانية ،ملركز دراسات البنية
154

املبنية ،وجائزة أخرى يف مسابقة نقابة املهندسني اكأردنيني ملشاريع التخرج ،يف العام
املنصرم.
وإلثراء جتارب الطلبة العامة واخلاصة ،فإن الكلية تعد مسابقات فنية ،وتليب دعوات
للمشاركة يف أخرى تقيمها مؤسسات حملية ودولية ،باإلضافة إىل رحالت ميدانية
علمية هادفة ،داخل اململكة وخارجها.
ك ما تويل الرياضة اهتمامها بإقامة مباريات تعزز روح التنافس الشريف ،وتنشط
القدرات البدنية والههنية للطلبة .أما املعارض الفنية اليت تقام ،فليست وقفاً على
الطلبة فحسب ،بل كثرياً ما ينظمها أعضاء من اهليئة التدريسية ،مبا يعكس تنوع
للتنوع
توجهاهتم ،واملدارس الفنية اليت ينتمون إليها ،اكأمر الهي يقدم صورًة جلية ُّ
الثقايف ،والزخم الفين الهين تزخر هبما الكلية.
إن سوق العمل احمللي واإلقليمي حيتاج إىل النوعية املتميزة اليت ترفده هبا كلية
العمارة والتصميم يف جامعة البرتا ،على اختالف التخصصات .ولها ،فإن اإلقبال
شديد على خرجيي الكلية ،للسمعة الطيبة ،والكفاءة العلمية اليت تتصل جبوهر
التنمية املستديمة ،وتلبية احلاجات املتجددة هلها السوق ،حيث ظهر يف آخر تقييم
رمسي َّ
أن جامعة البرتا تتصدَّر يف مستواها اجلامعات اكأردنية؛ فهي اكأوىل بني
اخلاصة ،والثالثة على اجلميع.
وحرصاً من الكلية على استقطاب نوعية جيدة من الطلبة ،فإهنا تشرتط اجتياز
امتحان للقدرات يقيس اإلدراك البصري للطالب ،وإحساسه بالكتلة وتشكيالهتا،
ومهاراته الفنية يف رسم اكأشياء من حوله ،وذلك إىل جانب الشروط العامة اليت
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تضعها اجلامعة وفقاً ملعايري االعتماد والقبول فيها.
األهداف:
اكتساب مهارات التصميم املختلفة ،واحرتام التنوع ،والتعددية ،والرأي اآلخر،
والعمل ضمن فريق ،وتقدير اإلبداع واإلجنازات ،ومحاية احلرية الفكرية ،وتطوير
الفكر اإلبداعي املستقل.
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التخصصات التي تقدمها الكلية:
تقدم كلية العمارة والتصميم ثالثة برامج متميزة للحصول على درجة البكالوريوس،
وهي:
التخصص

األهداف

هندسة العمارة

إعداد معماريي املستقبل الهين سيعملون على حتسني البيئة اإلنسانية
العمرانية ،والثقافية بدءاً من البيئة املبنية احمللية وصوالً إىل العاملية ،واالستخدام
العقالين للموارد من خالل إجياد احللول اخلالقة للمشكالت ،والقدرة على
إدارة املشاريع املعمارية وتنفيهها .وتليب دراسة مواد التخصص حاجة اجملتمع
وطموحه لتكامل البيئة العمرانية .وتعىن مواد التصميم املعماري بالتنمية
وحتِرض على اإلبداع يف تناول حاجات اجملتمع املادية واجلمالية.
املستدامةُ ،

التصميم
الداخلي

 بناء اسرتاتيجية علمية لتطوير واقع التصميم الداخلي. إعداد كوادر متميزة قادرة على رفد سوق العمل حباجته من اخلرجينياملؤهلني.
 مساعدة الطلبة على إعداد البحو والدراسات اليت متكنهم من مواصلةدراساهتم العليا.
 إعداد خطط دراسية تتالءم مع احتياجات السوق. متابعة التطورات العلمية والفنية والبحو العلمية اليت تؤدي إىل تطويرختصص التصميم الداخلي.
 عقد املؤمترات العلمية املتخصصة ،واالستفادة من التقنيات الرقمية احلديثةاليت ترتبط بتخصص التصميم الداخلي.
 متابعة مجيع التطورات العلمية بالتعلم الهايت يف أثناء دراسة الطالب ،وبعدخترجه من اجلامعة.
وتليب مواد التصميم الداخلي حاجة اجملتمع إىل وعي بيئي وصحي ومجايل ،من
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خالل عناصر للتصميم مبتكرة وهادفة.
التصميم

إعداد مصممي املستقبل ليكونوا يف طليعة التفكري احلداثي ،مع تطوير

اجلرافيكي

مهاراهتم وممارساهتم ،وتكريسها لدعم الصناعة اإلبداعية.
التخصص احلاجة املتجددة إىل دور جوهري للتصميم
وتليب مواد هها
ُّ
اجلرافيكي يف االقتصاد احمللي والدويل ،ويف حقل الدعاية واإلعالن ،مبا ينسجم
مع متطلبات العصر وثقافته.
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الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس الخاصة بكلية العمارة والتصميم
(:)1026/1025
 .2هندسة العمارة
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 21ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 25ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()3

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()3

3

9400121

9700102

6

2

حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

3

 9400191مبادىء االتصال

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
 9300112مبادىء االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171مدخل إىل علم االجتماع

3
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6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات اكأولية

3

 9500111الغهاء والتغهية يف حياتنا

3

 9600101مهارات حاسوبية

3

2
9601099

متطلبات كلية إجبارية ( 12ساعة)
201132

تاريخ ونظريات الفن والعمارة القدمي

3

201132

تاريخ ونظريات الفن والعمارة
الوسيط

3

201132

201232

تاريخ ونظريات الفن والعمارة
اإلسالمي

3

201132

202102

أساسيات التصميم

3

202312

مهارات البحث

3

203107

رسم حر

3

203221

علم اجلمال والتهوق الفين

3

21

متطلبات كلية اختيارية ( 6ساعات)
201423

العمارة احمللية واإلقليمية

3

201461

التوثيق واحلفاظ على الرتا املعماري

3

202208

تصوير  /رسم

3

202255

الكتيب الفين والورش

3

203208

التصميم والفنون اجلرافيكية

3

203422

النظرية السيميائية يف التصميم

3
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6

متطلبات قسم إجبارية ( 82ساعة)
301112

مبادىء التصميم املعماري

2

303102

301113

مشاغل

1

-

301151

رسم معماري ثنائي اكأبعاد

2

-

301153

رسم معماري ثالثي اكأبعاد

3

301151

301152

التصوير الضوئي للعمارة

1

-

301311

تصميم معماري ()1

2

301112301153

301313

تصميم معماري ()3

2

301311

301321

عمارة حديثة ومعاصرة

2

301122

301311

إنشاء املباين ()1

2

301151

301312

إنشاء املباين ()3

2

301311

301352

التصميم املعماري باحلاسوب ()1

3

301151

301352

التصميم املعماري باحلاسوب ()3

3

301352

301212

تصميم معماري ()2

2

301313

301212

تصميم معماري ()2

2

301212

301222

بيئة وسلوك

2

301313

301215

إنشاء املباين ()2

3

301312

301211

رسومات تنفيهية معمارية

3

301215

301261

اإلسكان

3

301313

301251

التصميم املعماري باحلاسوب ()2

3

301352

301201

التدريب امليداين

0

اجتياز  90ساعة معتمدة

301211

تصميم معماري ()1

2

301212
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82

301222-

301221

التحليل والنقد يف العمارة

2

301261

هندسة وتنسيق املواقع

2

301216

تصميم معماري ()6

2

301231

تشريعات املباين واملمارسة املهنية

2

301212

301232

إدارة مشاريع

2

301211

301163

ختطيط وتصميم عمراين

2

301216

301111

مشروع التخرج ()1

3

301119

مشروع التخرج ()3

6

301321
301313301225
 301261301211

303312301216
301111

متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
301353

اإلظهار املعماري

2

301153301352

301123

مواضيع خاصة يف العمارة

2

301313

301162

نظم املعلومات اجلغرافية /
العمارة

2

301352301225

301121

التصميم البيئي

2

301221301222

301161

التخطيط العمراين

2

301212

301112

العمارة الداخلية

2

301313

متطلبات قسم مساندة ( 10ساعة)
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6

102101

تفاضل وتكامل ()1

2

-

102101

فيزياء عامة ()1

2

-

301221

اإلنشاءات ()1

2

301226

اإلنشاءات ()3

2

301225

املساحة

3

301221

اكأنظمة اهلندسية ( – )1إضاءة
وصوتيات

2

301222

اكأنظمة اهلندسية ( – )3أنظمة
ميكانيكية وصحية

2

102101102101
301221
102101-

30

301151
102101102101
301221

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

2
مجموع الساعات
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إضافة إىل الساعات املعتمدة أعاله على كل طالب إهناء تدريب عملي ميداين مدته  1أسابيع
منتظمة وغري متقطعة (بعد اجتياز  90ساعة معتمدة).
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 .1التصميم الداخلي
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 21ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 25ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()3

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()3

3

9400121

9700102

6

2

حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

3

 9400191مبادىء االتصال

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
 9300112مبادىء االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171مدخل إىل علم االجتماع

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3

 9100101العلم واحلياة
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2

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات اكأولية

3

 9500111الغهاء والتغهية يف حياتنا

3

 9600101مهارات حاسوبية

3

9601099

متطلبات كلية إجبارية ( 12ساعة)
301122
301122
301322

2

تاريخ ونظريات الفن والعمارة القدمي

تاريخ ونظريات الفن والعمارة
الوسيط
تاريخ ونظريات الفن والعمارة
اإلسالمي

2

301122

2

301122

303102

أساسيات التصميم

2

303312

مهارات البحث

2

302105

رسم حر

2

302331

علم اجلمال والتهوق الفين

2

21

303102

متطلبات كلية اختيارية ( 6ساعات)
301223

العمارة احمللية واإلقليمية

2

301223

301261

التوثيق واحلفاظ على الرتا املعماري

2

301261

303301

تصوير  /رسم

2

303301

303311

الكتيب الفين والورش

2

303311

302301

التصميم والفنون اجلرافيكية

2

302301

302233

النظرية السيميائية يف التصميم

2

302233
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6

متطلبات قسم إجبارية ( 83ساعة)
201457

أنظمة هندسية ( -)3أنظمة
ميكانيكية وصحية

3

201463

تصميم احلدائق الداخلية

3

202105

رسم تقين ثنائي اكأبعاد

3

202106

الظل واملنظور

3

202124

نظرية اللون

3

202201

أساليب اإلظهار

2

202203

التصوير الضوئي للتصميم الداخلي

1

202206

مهارات البحث يف التصميم
الداخلي

2

202211

تصميم داخلي ()1

4

202102202105

202212

تصميم داخلي ()3

4

202211

202235

تاريخ العمارة والتصميم
الداخلي احلديث

3

201132

202242

التصميم باحلاسوب ()1

3

202253

طرق إنشاء املباين

2

202105

202254

مواد وخامات اإلنشاء

3

202253

202315

تصميم داخلي ()2

4

202212

202316

تصميم داخلي ()2

4

202315

202324

سوسيولوجيا وسيكولوجيا التصميم

2

202341

التصميم باحلاسوب ()3

3

202242

202351

اإلضاءة والصوتيات

3

202211202254
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202212
202105
202106

12

202254

202354

خمططات تفصيلية

3

202371

النسيج واملفروشات

2

202373

تصميم أثا ()1

3

202374

تصميم أثا ()3

3

202373

202415

تصميم داخلي ()1

4

202316

202421

حتليل ونقد يف التصميم
الداخلي

3

202324202235

202452

املواصفات والكميات

2

202354

202491

حبث مشروع التخرج

2

202206202316

202492

مشروع التخرج

6

202491

متطلبات قسم اختيارية ( 3ساعات)
202429

مواضيع خاصة يف التصميم الداخلي

3

202454

تفاصيل تنفيهية متقدمة

3

202354

202456

ممارسة مهنية وإدارة مشاريع

3

202354

202473

تصميم أثا متخصص

3

202374

2

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

2
جمموع الساعات
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إضافة إىل الساعات املعتمدة أعاله على كل طالب إهناء تدريب عملي ميداين مدته  1أسابيع
منتظمة وغري متقطعة.
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 .3التصميم الجرافيكي
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 21ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 25ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()3

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()3

3

9400121

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

2

 9400191مبادىء االتصال

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
 9300112مبادىء االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171مدخل إىل علم االجتماع

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
3

 9100101العلم واحلياة
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2

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات اكأولية

3

 9500111الغهاء والتغهية يف حياتنا

3

 9600101مهارات حاسوبية

3

9601099

متطلبات كلية إجبارية ( 12ساعة)
301122

تاريخ ونظريات الفن والعمارة القدمي

2

301122

تاريخ ونظريات الفن والعمارة الوسيط

2

301122

2

301122

301322

تاريخ ونظريات الفن والعمارة
اإلسالمي

303102

أساسيات التصميم

2

303312

مهارات البحث

2

302105

رسم حر

2

302331

علم اجلمال والتهوق الفين

2

21
303102

متطلبات كلية اختيارية ( 3ساعات)
301223

العمارة احمللية واإلقليمية

2

301223

301261

التوثيق واحلفاظ على الرتا املعماري

2

301261

303301

تصوير  /رسم

2

303301

303311

الكتيب الفين والورش

2

303311

302301

التصميم والفنون اجلرافيكية

2

302301

302233

النظرية السيميائية يف التصميم

2

302233

متطلبات قسم إجبارية ( 55ساعة)
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2

302101

الرسم التقين واملنظور

3

302101

أساسيات التصميم ثالثي اكأبعاد

3

202102

302111

مبادىء التصميم اجلرافيكي

3

302101

302133

نظرية اللون وتطبيقاهتا

3

302121

تطبيقات احلاسوب يف التصميم
اجلرافيكي

3

302301

الرسوم التوضيحية التقليدية الرقمية

2

302333

نظريات االتصال البصري

2

302332

تقنيات وخامات وأدوات
التصميم اجلرافيكي

2

302323

تاريخ التصميم اجلرافيكي

3

302322

تاريخ الفن احلديث واملعاصر

3

201134

302311

تقنيات الطباعة

3

203107

302313

التصوير الرقمي الدعائي

3

302310

التايبوغرايف

2

302121

302312

تصميم الكتاب والطباعة احلديثة

2

302310

302206

الرسوم املتحركة ()1

2

302301

302211

تصميم الدعاية واإلعالن

2

302332

302215

تصميم املواقع اإللكرتونية

2

302211

302231

سيكولوجيا التصميم ومنهجيته

2

302221

الرسوم املتحركة ()3

2

302206

302212

التصميم والنشر التقليدي واإللكرتوين

2

302310

302211

تصميم التغليف

2

302332

302201

التدريب امليداين

0

اجتياز  10ساعة معتمدة
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302105302111
203122302111

55

203341302215

302210

تصميم الوسائط املتعددة

2

302220

تاريخ التصميم ونظرياته

2

302291

مشروع التخرج ()1

3

203321303312

302299

مشروع التخرج ()3

6

203498

متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
302311

خط عريب وزخرفة

3

302201

خزف

3

302202

إظهار جرافيكي

3

302216

تصميم املعارض الثابتة واملتحركة

3

302216

تقنيات تصميم وطباعة النسيج

2

302231

التسويق وسيكولوجية املستهلك

2

302111

302332

6

302231

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

2
جمموع الساعات

125

إضافة إىل الساعات املعتمدة أعاله على كل طالب إهناء تدريب عملي ميداين مدته  1أسابيع منتظمة
وغري متقطعة.
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 -5/8كلية الصيدلة والعلوم الطبية
كلية الصيدلة والعلوم
الطبية

قسم الكيمياء

قسم األدوية

قسم

قسم التغذية

الطبية

والعلوم الطبية

الصيدالنيات

السريرية

الصيدالنية

الحيوية

والصيدلة التقنية

والحميات

والعقاقير
بكالوريوس
تغذية سريرية
بكالوريوس

ماجستير علوم

صيدلة

صيدالنية

وحميات

شكل رقم ()8
أقسام كلية الصيدلة والعلوم الطبية
الرؤية :أن تكون قبلة للعلماء واملتعلمني يف اكأردن واملنطقة ،وأن تقدم التعليم املتميز
يف العلوم الصيدالنية .ويسعى برنامج التغهية يف جامعة البرتا كأن حيتل مكانة
مرموقة على الصعيدين احمللي والدويل ،وأن يكون رائداً يف تطوير جماالت
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البحث اكأمثل.
الرسالة :تتلخص رسالة كلية الصيدلة والعلوم الطبية يف ما يأيت:
 تزويد اخلرجيني باملعرفة املتوازنة املدروسة ،وتعليمهم حتمل املسؤولية اكأخالقية ،يف
املهن املتعلقة بالعناية الصحية.
 توفري املعلومات واملهارات التقنية ،لتلبية االحتياجات الدوائية والغهائية املتنوعة يف
القطاعني العام واخلاص.
 أن تصبح الكلية مركزاً تعليميا يستند إىل البحث ،ويركز على التعاون بني العلوم
الصيدالنية والصناعة الدوائية.
 تأكيد االلتزام بالتعلم مدى احلياة ،وذلك لتتمكن من املنافسة يف سوق العمل
وخدمة اجملتمع.
نبذة عن الكلية:
 تأسست كلية الصيدلة والعلوم الطبية يف جامعة البرتا بعمان  -اكأردن  -عام
.1991
 تقدم الكلية برنامج البكالوريوس يف الصيدلة ،والبكالوريوس يف التغهية ،وبرنامج
املاجستري يف العلوم الصيدالنية.
 مدة برنامج البكالوريوس يف الصيدلة هي  1سنوات ( 161ساعة معتمدة) ،بينما
يتكون برنامج املاجستري يف العلوم الصيدالنية من  22ساعة معتمدة ،من ضمنها
 9ساعات معتمدة ،خمصصة كأطروحة حبث .أما برنامج البكالوريوس يف التغهية
السريرية واحلميات فهو ملدة  2سنوات ( 126ساعة معتمدة).

173

أقسام الكلية

نبذة عن القسم

الصيدالنيات والصيدلة
التقنية

يقدم القسم العديد من املواد اكأساسية واالختيارية لكل من الدراسات
العليا والبكالوريوس ومن بينها :الصيدلة الفيزيائية ،واكأشكال الصيدالنية،
والصيدلة احليوية ،وحركية الدواء ،واكأحياء الدقيقة الصيدالنية ،والصيدلة
الصناعية .ويتعاون القسم مع الصناعة الدوائية فيما ُيص أحبا

طلبة

املاجستري.
الكيمياء الطبية

يطرح القسم املفاهيم اكأساسية للخواص الكيميائية والفيزيائية للدواء،

الصيدالنية والعقاقري

ويبحث أيضا يف فهم الرتكيب الكيميائي للدواء ،وكيفية تطوره ،من خالل
تغري اجملاميع الكيماوية ،وتأثري ذلك على فاعلية ومسية وميكانيكية الدواء.
ويؤكد القسم على أمهية النبات كمصدر لألدوية ،وذلك من خالل
التعريف بالرتكيب الكيميائي املستخرج من النبات ،وكيفية عزله ،وجمال
فاعليته.

اكأدوية والعلوم الطبية

يسعى القسم إىل توحيد وتكامل العلوم الصيدالنية مع العلوم الطبية
اكأساسية ،كأجل خلق برنامج ناجح للطالب ،وجعله مقتدرا ومؤهال
علميا عند خترجه .ويقوم القسم بتدريس عدة مواد صيدالنية وطبية
حيوية ،منها :علم التشريح ،وعلم الفسلجة ،وعلم املناعة ،وعلم اكأحياء
الدقيقة ،والكيمياء احليوية اكأساسية والسريرية ،إضافة إىل علم اكأدوية،
وعلم السموم ،والصيدلة السريرية ،والعناية الصيدالنية.

التغهية السريرية

مستوى عال من الكفاءة يف جمال
يهدف القسم إىل ختريج مهنيني ،على
ً

احليوية

واحلميات

الرعاية الصحية التغهوية ،قادرين على توفري رعاية صحية عالية اجلودة،

لتلبية احتياجات التطوير املستمر يف التغهية ،ليكونوا قادرين على إيصال
املعلومات الغهائية إىل اجملتمع ،وااللتزام بالتعلم مدى احلياة ،لتمكني
اخلرجيني من املنافسة يف سوق العمل .ولتحقيق ذلك يسعى القسم إىل:
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  -إجياد التكامل بني مواضيع املعرفة التأسيسية املتعلقة بالتغهية مثل:العلوم احليوية ،والفيزيائية ،والسلوكية ،والتعليم ،والبحث ،والتقنية،
واالتصال ،واإلدارة ،واملواضيع املتعلقة بتعلم وتطبيق أساليب التغهية.
  -توفري أساس للمعرفة التطبيقية اخلاصة بالتغهية الطبيعية والسريرية العامة،وتوفري التوعية واالستشارات يف جماالت التغهية ،والعلوم الغهائية ،واإلدارة
الغهائية.
  -تشجيع تطوير حل املشكالت املتعلقة باملوضوع ،وحتفيز مهاراتالتفكري النقدي.
 - -تعزيز الفضول الفكري وااللتزام بالتعلم مدى احلياة.
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الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس الخاصة بكلية الصيدلة والعلوم الطبية
(:)1026/1025
 .2الصيدلة
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 21ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 25ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم اإلنسانية ) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()3

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()3

3

9400121

 9400191مبادىء االتصال

3

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

2

6

متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم االجتماعية واالقتصادية ) ( 3ساعات)
 9300112مبادىء االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171مدخل إىل علم االجتماع

3
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3

متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة ) ( 6ساعات)
 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات اكأولية

3

 9500111الغهاء والتغهية يف حياتنا

3

 9600101مهارات حاسوبية

3

6
9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 18ساعة)
101103

كيمياء عامة

3

101101

خمترب كيمياء عامة

1

 101102أو متزامن

101115

كيمياء عضوية للعلوم الطبية

3

101103

103101

تفاضل وتكامل ()1

3

103333

إحصاء حيوي

2

104103

فيزياء عامة للعلوم الطبية

3

501241

كيمياء حتليلية للعلوم الطبية

3

101103

502211

كيمياء حيوية ()1

3

101115

503101

علوم احلياة ()1

3

503102

علوم احلياة ()3

3

503101

102102

خمترب علوم احلياة

1

 503102أو متزامن

103101
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متطلبات قسم إجبارية ( 98ساعة)
501211

كيمياء عضوية صيدالنية

4

101115

501242

صيدلة فيزيائية ()1

2

101103

501256

علم العقاقري

2

503102

501311

كيمياء طبية ()1

3

501211
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501312

كيمياء طبية ()3

3

501311

501317

كيمياء النواتج الطبيعية ()1

2

101316+
501211

501321

أخالقيات وقوانني الصيدلة

2

501345

صيدلة فيزيائية ()3

3

501346

حسابات وتركيب اكأشكال
الصيدالنية

4

501345

501351

علم اكأدوية ()1

3

502236

501352

علم اكأدوية ()3

3

501351

501413

طرق التحليل اآليل

3

501241

501414

كيمياء النواتج الطبيعية ()3

3

501317

501415

كيمياء طبية ()2

3

501312

501421

صيدلة صناعية

4

501346

501442

صيدلة حيوية

2

501346

501443

حركية الدواء

3

501442

501444

اكأحياء الدقيقة الصيدالنية

3

502346+
501346

501445

أدوية بدون وصفة طبية

3

501352+
501346

501452

علم اكأدوية ()2

2

501352

501513

التسويق الصيدالين

3

501524

مهارات االتصال يف الصيدلة

2

501525

نظم إيصال الدواء

2

501421

501526

صيدلة سريرية ()1

3

501452

501527

صيدلة سريرية ()3

3

501526
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501242

501528

مشروع حبث

2

101121أ

علم السموم

3

501452

502212

كيمياء حيوية ()3

3

502211

502225

علم اكأحياء الدقيقة ()1

3

503102

502235

علم التشريح واكأنسجة

3

503102

502236

علم وظائف اكأعضاء

4

502235

502318

علم اعتالل وظائف اكأعضاء

3

502236

502346

علم اكأحياء الدقيقة ()3

2

502225

502435

الكيمياء احليوية السريرية

3

502318+
502212

502445

علم اكأمراض واملناعة

2

502318+
502346

متطلبات قسم اختيارية ( 9ساعات)
501560

موضوعات خمتارة يف علم اكأدوية

3

501452

501561

حركية الدواء السريرية

3

501443

501562

نظم املعلومات الدوائية

3

501352

501563

ضمان جودة اكأدوية

3

501421

501569

جتميل

3

501346

501570

أعشاب طبية

3

501414

501572

صيدلة صناعية متقدمة

3

501421

501574

ممارسة العناية الصيدالنية

3

501526

501575

تغهية سريرية

3

502435

501584

طرق التصميم الدوائي

3

501312

501585

حتاليل صيدالنية

3

501413

501586

موضوعات خمتارة يف الصيدلة

3
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9

501587

أدوية مشعة

3

501591

التقانة احليوية

3
متطلبات حرة ( 3ساعات)

Xxxxxx

3

2
مجموع الساعات
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 .1التغذية السريرية والحميات
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 21ساعة)
9400100

الرتبية الوطنية

3

9400109

العلوم العسكرية

3

9400111

لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

9400121

لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 25ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم اإلنسانية ) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()3

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()3

3

9400121

 9400191مبادىء االتصال

3

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

2

6

متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم االجتماعية واالقتصادية ) ( 3ساعات)
 9300112مبادىء االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171مدخل إىل علم االجتماع

3

3

متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة ) ( 6ساعات)
3

 9100101العلم واحلياة
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6

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات اكأولية

3

الغهاء والتغهية يف حياتنا (لغري
9500111
هها التخصص)

3

 9600101مهارات حاسوبية

3

9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 14ساعة)
101101

كيمياء عامة ()1

3

101113

الكيمياء العضوية للعلوم الطبية

4

103101

تفاضل وتكامل ()1

3

103333

إحصاء حيوي

2

104103

فيزياء عامة للعلوم الطبية

3

501241

كيمياء حتليلية للعلوم الطبية

3

503101

علوم احلياة ()1

3

503102

علوم احلياة ()3

3

101101
103101

22

101102
503101

متطلبات قسم إجبارية ( 61ساعة)
406220

مبادىء الصحة النفسية

3

502225

علم اكأحياء الدقيقة ()1

3

503102

503211

مبادىء الغهاء والتغهية

3

503102

503212

تغهية ()1

3

503211

503213

علم وظائف اكأعضاء

3

503102

503311

كيمياء الغهاء

3

502211

503312

حتليل اكأغهية

3

501241

503313

حتضري اكأغهية

3

503211

503314

تغهية ()3

3

503212
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503316

اكأحياء الدقيقة واكأغهية

3

502225

503318

حفظ اكأغهية

3

502225+
503311

503320

التغهية العالجية ()1

4

 102212أو متزامن

503322

التغهية العالجية ()3

3

503320

503331

اإلرشاد التغهوي

3

503314

503390

تدريب عملي

6

مستوى سنة ثالثة

503423

التغهية خالل مراحل احلياة

3

503212

503425

ندوة

1

مستوى سنة رابعة

503429

تغهية اجملتمع

3

503314

503431

صحة وسالمة اكأغهية

3

503316

503432

تقييم احلالة التغهوية

3

503314

متطلبات قسم اختيارية ( 9ساعات)
405105

صحة الطفل وتغهيته

3

501570

أعشاب طبية

3

503305

التغهية واللياقة البدنية

3

503314

503315

علم الفايروسات وعلم املناعة

3

502225

503325

مواضيع خاصة يف التغهية واحلمية

3

مستوى سنة ثالثة

503329

التقانات احليوية لألغهية

3

502225

503424

نظم املعلومات التغهوية

3

9600101

503427

إدارة النظم التغهوية

3

503212

9

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 22ساعة)
101106

خمترب كيمياء ()1

1

 101101أو متزامن

101102

كيمياء عامة ()3

3

101101

101105

خمترب كيمياء ()3

1

 101103أو متزامن
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11

102112

خمترب فيزياء عامة للعلوم الطبية

1

 102102أو متزامن

502211

كيمياء حيوية ()1

3

101113

503105

خمترب علوم احلياة ()1

1

 102101أو متزامن

503106

خمترب علوم احلياة ()3

1

 102103أو متزامن

متطلبات حرة ( 3ساعات)
Xxxxxx

3

2
جمموع الساعات

184
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 -6/8كلية الحقوق
كلية الحقوق

قسم القانون

قسم القانون

الع ــام

الخاص

شكل رقم ()9
كلية الحقوق
الرؤية :أن تكون كلية احلقوق يف جامعة البرتا صرحاً علمياً لإلبداع والتميز ،على
املستوى الوطين ،واإلقليمي ،والدويل.
الرسالة:
 حتقيق الربط الفعال بني النظرية والتطبيق ،من خالل املمارسات التعليمية الشاملة.
 توفري املعرفة القانونية النظرية ،والعملية اليت حيتاجها احملامون والقضاة.
 ترسيخ أخالق املهنة لدى الطالب يف مجيع حقوهلا.
 رفد اجملتمع احمللي بالكفاءات العلمية القادرة على االرتقاء مبستوى مهنة القانون.
 بناء الشخصية اجلامعية بالتحفيز اإلبداعي املتواصل للطلبة مجيعهم.
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نبذة عن الكلية:
تسعى جامعة البرتا إىل تقدمي املعرفة املتميزة واحلديثة لطلبتها ،كما توضح ذلك جبالء
رسالة اجلامعة .وانسجاما مع ههه الرسالة ،تسعى كلية احلقوق -اليت هي إحدى دعائم
اجلامعة -ومنه انطالقتها يف عام  ،3011إىل إعداد قانونيني متميزين ،وقادرين على
الوقوف على آخر املستجدات يف العلوم القانونية .والكلية ملتزمة بقيم االنفتاح،
واالحرتام املتبادل ،وبثقافة قبول اآلخر ،واحلوار البناء ،كما أهنا ملتزمة كهلك خبلق بيئة
مؤاتية الستغالل طاقة الطلبة الشابة ،وحسن استثمارها ،وتوجيهها إىل ما ُيدمهم
شخصيا ،ومبا يعود بالنفع العام على جمتمعاهتم.
وبالنظر إىل أمهية متكني طالب القانون من لغة أجنبية على اكأقل ،حترص الكلية على
تدريس بعض املواد باللغة اإلجنليزية.
وتبهل الكلية جهودا مضنية لتعريف طالب الكلية بأسلوب البحث يف املسائل
القانونية ،وهي تؤمن أن من حق الطالب أن يسعى إىل احلصول على الشهادة اجلامعية،
وعلى الظفر هبا بعد اجتياز متطلبات احلصول عليها ،إال أهنا تؤمن أيضا أن من حقه أن
جيري إعداده للحياة املهنية فيما بعد الشهادة ،فهها اهلدف اكأخري أكثر أمهية من
اكأول ،والكلية تعمل دون كلل لتحقيق ههه الغاية ،اليت سيكون هلا أكرب اكأثر يف
جناحها.
وال تنظر الكلية إىل نفسها كربج عاجي ،بل ترى يف نفسها خمتربا للمجتمع ،فالتدريس
فيها غري منفصل عن الواقع واحلياة ،وهو ال يعتمد على الهاكرة واحلفظ والتلقني ،بل
على التحليل واالبتكار واإلبداع .ومن هنا قامت الكلية بإنشاء "برنامج العيادة
القانونية" كنشاط ال منهجي ،متهيدا لتجربتها ،وتعريف الطلبة هبا ،قبل البحث يف
إمكانية إضافتها إىل اخلطة الدراسية للكلية.
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أهداف الكلية:
 .2إكساب الطلبة قدرات ومهارات معرفية يف خمتلف فروع القانون.

 .1إعداد الكوادر القانونية املتميزة القادرة على املنافسة واملسامهة يف عملية التنمية.
 .3تطوير اكأداء اكأكاديمي مبا يتناسب واملعايري احمللية والعاملية.

 .4نشر ثقافة املعرفة ،واجلودة ،والتميز يف حقول العلوم القانونية كافة.
 .5توفري مصادر املعلومات العلمية املتطورة لألغراض التعليمية والبحثية.
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الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس الخاص بكلية الحقوق (:)1026/1025
الحقوق
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد
الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 21ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 25ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم اإلنسانية ) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()3

3

9400111

لغة إجنليزية (( )3إجباري هلها
9400122
التخصص)

3

9400121

 9400191مبادىء االتصال

3

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

2

6

متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم االجتماعية واالقتصادية ) ( 6ساعات)
مبادىء االقتصاد (لغري طلبة
9300112
العلوم اإلدارية واملالية)

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171مدخل إىل علم االجتماع

3
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6

متطلبات جامعة اختيارية ( العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة ) ( 6ساعات)
 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات اكأولية

3

 9500111الغهاء والتغهية يف حياتنا

3

 9600101مهارات حاسوبية

3

2
9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 14ساعة)
701111

مدخل إىل علم القانون

3

701112

مصادر االلتزام

3

701111

701131

مبادىء القانون التجاري

3

701111

702121

القانون اإلداري ()1

3

701111

702151

النظم السياسية والقانون الدستوري

3

703161

القانون الدويل العام ()1

3

702171

قانون العقوبات  /القسم العام

3

701111

702222

املالية العامة والضرائب

3

702121

22

متطلبات قسم إجبارية ( 69ساعة)
701213

أحكام االلتزام

3

701112

701232

الشركات واإلفالس

3

701131

701314

العقود املسماة

3

701213

701315

قانون العمل والضمان االجتماعي

3

701213

701316

عقود التأمني

3

501312

701333

اكأوراق التجارية والعمليات املصرفية

3

501121

701417

قانون أصول احملاكمات املدنية

3

501312

701341

احلقوق العينية

3

701314
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701418

القانون الدويل اخلاص

3

501312

701434

قانون النقل

3

701131

701435

العقود التجارية

3

701232

701436

حقوق امللكية الفكرية

3

701131

701437

قوانني التجارة اإللكرتونية

3

701131

701442

قوانني البينات والتنفيه

3

501312

701443

مشروع حبث

3

اجتياز مائة ساعة

702223

القانون اإلداري ()3

3

702121

702224

القضاء اإلداري

3

503131

702252

النظام الدستوري اكأردين

3

702151

702272

اجلرائم الواقعة على اكأشخاص

3

702171

702273

اجلرائم الواقعة على اكأموال

3

503151

503231

تشريعات اإلدارة اإللكرتونية

2

702121

702362

قانون التنظيم الدويل

3

703161

702474

قانون أصول احملاكمات اجلزائية

3

702273

متطلبات قسم اختيارية ( 6ساعات)
501219

قانون التحكيم واحللول البديلة
لفض املنازعات

2

701417

701453

قانون اجلنسية واكأجانب

3

701111

702354

احلقوق واحلريات العامة

3

702151

702364

القانون الدويل اإلنساين

3

503161

702365

القانون الدبلوماسي والقنصلي

3

503161

702366

القانون البيئي

3

503161

503265

القانون الدويل العام )(2

2

702161

702463

القانون الدويل حلقوق اإلنسان

3

702362
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503251

اجلرائم اخلاصة

2

702171

702476

الطب الشرعي لطلبة احلقوق

3

702273

503255

علم اإلجرام والعقاب

2

702171

متطلبات قسم مساندة إجبارية ( 25ساعة)
701291

نصوص ودراسات قانونية باإلجنليزية

3

701111

501221

تطبيقات قضائية

2

701341

702375

جرائم تكنولوجيا املعلومات

3

702273

702481

فقه أحوال شخصية (.. )1
زواج وطالق

3

701111

702482

فقه أحوال شخصية (.. )3
وصايا ومواريث

3

702481

أو بالفرنسية

11

متطلبات حرة ( 0ساعة)
0
مجموع الساعات
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 -5/8كلية اإلعالم
كلية اإلعالم
ماجستير بكالوريوس

قسم اإلذاعة

قسم الصحافة

والتلفزيون

شكل رقم ()20
كلية اإلعالم
إن كلية اإلعالم حتت هها املسمى هي حديثة العهد ،غري أهنا ولدت قسماً للصحافة
واإلعالم منه تأسست اجلامعة عام  .1991وتصدر الكلية جملة ثقافية متنوعة بعنوان:
"أوراق جامعية" ،كما تشرف هيئة حترير من أساتهة الكلية على موقع "منرب البرتا"
اإللكرتوين ،حيث يوفر كل منهما للطلبة فرصة التدريب العملي ،يف جمال التحرير
الصحفي اإللكرتوين واملطبوع.
رؤية الكلية :تسعى كلية اإلعالم كأن تكون اخليار اكأفضل للراغبني يف دراسة ختصص
اإلعالم يف اكأردن واملنطقة.
رسالة الكلية :القيام بدور فاعل يف نشر املعرفة ،وإعداد خرجيني يف ختصص اإلعالم
قادرين على املسامهة اإلجيابية يف خدمة اإلعالم اكأردين والعريب ،وخلق بيئة علمية وثقافية

واجتماعية متميزة ،تسهم يف تأهيل الطلبة يف جماالت اإلعالم ،وإعداد خرجيني يمتلكون
قدرات وكفاءات عالية ،للتنافس يف سوق العمل.
192

القيم:

 الريادة.
 التميز.
 اإلبداع.
 املهنية العالية.

 التطوير املستمر.
أهداف الكلية:

 توفري املعرفة العلمية ،والتطبيقات الالزمة للطلبة ،جلعلهم منافسني يف سوق العمل.
 تأمني الدراسات الالزمة والكفاءات ،لتطوير قطاع اإلعالم الوطين ،وشؤون املهنة.
 تطوير العالقة االتصالية مع اجملتمع احمللي ،وتقدمي اخلدمات املمكنة يف جمال التنمية
اجملتمعية ،مبا يمكن من إحدا تأثري على احلياة اليومية كأفراد هها اجملتمع.
 توفري فرص التعليم املستمر ،ودراسة اإلعالم ،والتطبيق اإلعالمي للطلبة اكأردنيني
والعرب ،وذلك يف جماالت اإلعالم املتخصص بأشكاله كافة.
 تنمية املشاعر الوطنية ،واحرتام التقدم والتطور لدى الطلبة.

 رفع كفاءة الفاعلية التعليمية ،والبحو العلمية ،وربطها بأولويات خدمة اجملتمع.
 تأمني استخدام أفضل الوسائل التعليمية ،وتكنولوجيا االتصال ،وتطويع ذلك خلدمة
املهنة يف اجملتمعات احمللية.

 توثيق أواصر التعاون مع اجلامعات اكأردنية ،واجلامعات العربية الرمسية واخلاصة،
لتطوير التعليم والتدريب اإلعالميني ،مبا ُيدم ثوابت الدولة والقضايا العربية.

 السعي حنو تأصيل علمي لعلم اإلعالم ،يف سبيل االرتقاء مبستوى اإلعالمي ،امللتزم
بالشفافية ،واملصداقية ،واملوضوعية ،وأخالقيات املهنة.
 تكوين شخصية متميزة للطلبة ،تنعكس على مستقبلهم املهين بعد التخرج.
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 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس على استخدام وسائل التعليم اإللكرتوين.
 التطوير املستمر للربامج الدراسية ،ملواكبة التطورات السريعة يف تكنولوجيا املعلومات
واالتصال.

 تطوير نظم التدريب العملي للطلبة ،بتحديث أجهزة ومعدات املختربات
واالستوديوهات.

 تنمية قدرات الطلبة التدريبية ،عن طريق النشر يف صحيفة القسم اإللكرتونية
التدريبية ،واستكمال مشروع اإلذاعة عرب اإلنرتنت.

 السعي إلصدار دورية سنوية أو نصف سنوية ،متخصصة يف البحو والدراسات
اإلعالمية ،وتطوير جملة "أوراق جامعية" اإلخبارية الثقافية املنوعة.
األقسام والتخصصات التي تطرحها الكلية:
أ-

قسم الصحافة

تأسس قسم الصحافة يف مطلع التسعينيات من القرن املاضي منه تأسيس اجلامعة ،ويُعد
القسم اكأول يف هها التخصص يف اجلامعات اكأردنية اخلاصة.وقد جتاوز عدد خرجيي

القسم اكألف حىت اآلن ،يعمل الكثري منهم يف الوقت احلاضر يف مؤسسات إعالمية
أردنية ،وعربية ،ودولية مرموقة .ويقدم القسم ضمن خطته العامة مواد دراسية لتخصص
اإلعالم العام ،عامة ،ومتخصصة ،وحرة.
اآلفاق المستقبلية لخريجي القسم ومجاالت العمل:

 الصحافة املكتوبة :التحرير ،واإلخراج الصحفي.
 الصحف اليومية واكأسبوعية.
 اجملالت العامة واملتخصصة.
 أقسام العالقات العامة يف املؤسسات الصحفية.
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ب-

قسم اإلذاعة والتلفزيون

استحد هها القسم مع انطالقة كلية اإلعالم ،وهو يسعى إىل تأهيل الطالب أكاديميًّا
وعمليًا بالتدريب يف املختربات ،واالستوديوهات اإلذاعية ،والتلفازية املتطورة اليت وفرهتا
اجلامعة لرفع املهارات العملية لطلبة القسم ،وتأهيلهم للعمل يف ميادين العمل اإلعالمي
املرئي ،واملسموع بعد التخرج.
اآلفاق المستقبلية لخريجي القسم ومجاالت العمل:

 اإلذاعة والتلفزيون :اإلعداد الرباجمي.
 مهيعون ومراسلون.
 التحرير اإلخباري.
 اإلعالم الرتبوي.
 اإلعالم التنموي املتخصص.
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الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس الخاص بكلية اإلعالم (:)1026/1025
 .2الصحافة
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 21ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 25ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()3

3

9400111

 9400122لغة إجنليزية ()3

3

9400121

 9700102حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

2

مبادىء االتصال (لغري طلبة
9400191
كلية اإلعالم)

3

6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
 9300112مبادىء االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171مدخل إىل علم االجتماع

3
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6

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات اكأولية

3

 9500111الغهاء والتغهية يف حياتنا

3

 9600101مهارات حاسوبية

3

2
9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 25ساعة)
101101

مدخل إىل االتصال

3

101101

اإلعالم اكأردين

3

101109

مهارات إعالمية باللغة اإلجنليزية

3

9400121

101301

مناهج البحث اإلعالمي

2

101101

801205

نظريات االتصال

3

101101

11

متطلبات كلية اختيارية ( 9ساعات)
101102

االتصال واجملتمع

3

101105

اإلعالم العريب املعاصر

3

101111

وكاالت اكأنباء

3

101309

الرتمجة اإلعالمية

3

101312

التصميم اجلرافيكي لإلعالم

3

101315

اإلعالم الرقمي

3

101331

الرأي العام

3

101331

العالقات العامة

3

101201

اإلعالم والتنمية

3

101201

إدارة املؤسسات اإلعالمية

3

سنة رابعة

101201

االتصال الدويل

3

سنة رابعة
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101109
9

متطلبات قسم إجبارية ( 60ساعة)
801102

مدخل إىل الصحافة

3

801106

تاريخ الصحافة العربية

3

801110

مبادئ الكتابة الصحفية

3

801102

101111

اكأخالقيات والتشريعات اإلعالمية

3

801102

801118

التغطية الصحفية اإلخبارية

3

801110

801202

املقابلة الصحفية

3

801118

801206

التصوير الصحفي

3

801118

801210

التحرير الصحفي

3

801118

801302

اإلخراج الصحفي

3

801110

801306

الصحافة الرقمية

3

801110

801310

تطبيقات يف التغطية الصحفية

3

801118

801314

اإلعالن الصحفي

2

801110

801320

التحقيق الصحفي

3

801118

801324

الكتابة للمجالت

3

801210

801328

تصميم املطبوعات واملواقع الرقمية

3

801302

801332

املقال الصحفي

3

801210

801402

تطبيقات يف الصحافة االستقصائية

3

801320

801498

تدريب ميداين

6

اجتياز  10ساعة
معتمدة على اكأقل

801499

مشروع خترج

3

سنة رابعة

60

متطلبات قسم اختيارية ( 21ساعة)
801104

تاريخ الكتابة والطباعة

3

801204

قضايا يف الصحافة اكأردنية

3

801212

قضايا يف الصحافة العربية والعاملية

3
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13

801312

تطبيقات يف التحرير الصحفي

3

801210

801316

التقرير الصحفي املصور

3

801206

801336

إنتاج صحفي

3

801310

801404

الكتابة للصحافة الرقمية

3

801306

801406

تطبيقات صحفية باللغة اإلجنليزية

3

101109

801408

احلمالت الصحفية

3

801310

801410

الكتابة الصحفية املتخصصة

3

801320

801412

الكتابة الصحفية اإلبداعية

3

801332

801424

موضوعات خاصة يف الصحافة

3

801310

متطلبات مساندة اختيارية ( 9ساعات)
203252

التصوير الرقمي الدعائي

3

302111

مبادئ اإلحصاء

3

302325

التنمية االقتصادية

3

401205

مهارات كتابية باللغة العربية

3

401212

علم النحو ()1

3

9

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

2
جمموع الساعات
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 .1اإلذاعة والتلفزيون
رقم المادة

عنوان المادة (باللغة العربية)

عدد

الساعات

المتطلب السابق

المجموع

متطلبات جامعة إجبارية ( 21ساعة)
 9400100الرتبية الوطنية

3

 9400109العلوم العسكرية

3

 9400111لغة عربية ()1

3

9401099/P.T.

 9400121لغة إجنليزية ()1

3

9402099/P.T.

12

متطلبات جامعة اختيارية ( 25ساعة)
متطلبات جامعة اختيارية (العلوم اإلنسانية) ( 6ساعات)
 9400101حضارة عربية إسالمية

3

 9400102حضارة وفكر

3

 9400112لغة عربية ()3

3

9400111

لغة إجنليزية (( )3إجباري هلها
9400122
التخصص)

3

9400121

حقوق اإلنسان (لغري طلبة احلقوق)

2

9700102

 9400191مبادىء االتصال

6

3

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم االجتماعية واالقتصادية) ( 6ساعات)
 9300112مبادىء االقتصاد

3

 9400104علوم سياسية

3

 9400105قضايا معاصرة

3

 9400131القضية الفلسطينية

3

 9400171مدخل إىل علم االجتماع

3

متطلبات جامعة اختيارية (العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة) ( 3ساعات)
200

6

 9100101العلم واحلياة

3

 9400140الرياضة والصحة

3

 9400151علم البيئة

3

 9500101اإلسعافات اكأولية

3

 9500111الغهاء والتغهية يف حياتنا

3

 9600101مهارات حاسوبية

3

2
9601099/P.T.

متطلبات كلية إجبارية ( 15ساعة)
101101

مدخل إىل االتصال

3

101101

اإلعالم اكأردين

3

101109

مهارات إعالمية باللغة اإلجنليزية

3

101301

مناهج البحث اإلعالمي

801205

نظريات االتصال

9400121

11

101101
3

101101

متطلبات كلية اختيارية ( 9ساعات)
101102

االتصال واجملتمع

3

101105

اإلعالم العريب املعاصر

3

101111

وكاالت اكأنباء

3

101309

الرتمجة اإلعالمية

3

101312

التصميم اجلرافيكي لإلعالم

3

101315

اإلعالم الرقمي

3

101331

الرأي العام

3

101331

العالقات العامة

3

101201

اإلعالم والتنمية

3

101201

إدارة املؤسسات اإلعالمية

3

سنة رابعة

101201

االتصال الدويل

3

سنة رابعة

متطلبات قسم إجبارية ( 60ساعة)
201

101109
9

802102

مدخل إىل اإلذاعة والتلفزيون

3

802106

مبادئ الكتابة لإلذاعة

3

802102

802110

مبادئ الكتابة للتلفزيون

3

802106

103111

اكأخالقيات والتشريعات اإلعالمية

3

802102

802116

التغطية اإلخبارية لإلذاعة والتلفزيون

3

802110

802118

املقابلة اإلذاعية والتلفزيونية

3

802110

802206

الربامج اإلذاعية اإلخبارية

3

802116

802210

الربامج التلفزيونية اإلخبارية

3

802116

802302

الربامج اإلذاعية والتلفزيونية ()1

3

802118

802306

الربامج اإلذاعية والتلفزيونية ()3

3

802118

802310

اإلعالن اإلذاعي والتلفزيوين

3

802110

802314

التحقيق اإلذاعي والتلفزيوين

3

802118

802320

اإللقاء اإلذاعي والتلفزيوين

2

802110

802324

مهارات فنية يف اإلنتاج اإلذاعي ()1

3

802110

802332

اإلخراج اإلذاعي

3

802324

802336

اإلخراج التلفزيوين

3

802324

802402

الفيلم الوثائقي

3

802314

802498

تدريب ميداين

6

اجتياز  10ساعة
معتمدة على اكأقل

802499

مشروع خترج

3

سنة رابعة

802104

التغطية املتخصصة لإلذاعة والتلفزيون

3

802204

تطبيقات يف إنتاج الربامج
اإلذاعية اإلخبارية

3

802212

تطبيقات يف إنتاج الربامج

3

60

متطلبات قسم اختيارية ( 21ساعة)
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802116
802206
802210

13

التلفزيونية اإلخبارية
تطبيقات يف التحقيق اإلذاعي
والتلفزيوين

3

802314

802316

تطبيقات يف إنتاج الفيلم الوثائقي

3

802402

802328

مهارات فنية يف اإلنتاج اإلذاعي ()3

3

802324

802404

كتابة السيناريو

3

802306

802406

الدراما اإلذاعية والتلفزيونية

3

802306

802408

برامج اكأطفال يف اإلذاعة والتلفزيون

3

802306

802410

برامج الرياضة يف اإلذاعة والتلفزيون

3

802306

802412

النقد السينمائي والتلفزيوين

3

802302

802414

السينما العاملية

3

802302

802416

اإلذاعات اجملتمعية

3

802302

802424

موضوعات خاصة يف اإلذاعة
والتلفزيون

3

802312

802306

متطلبات مساندة اختيارية ( 9ساعات)
203252

التصوير الرقمي الدعائي

3

302111

مبادئ اإلحصاء

3

302325

التنمية االقتصادية

3

401205

مهارات كتابية باللغة العربية

3

401212

علم النحو ()1

3

9

متطلبات حرة ( 3ساعات)
xxxxxx

3

2
جمموع الساعات

203
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 .9أرقام البوابات والمباني
رقم

المباني التي تشكل

رقم

البوابة

البوابة المدخل إليها

المبنى

1

رئاسة اجلامعة

1

3

املكتبة

3

(البوابة
الرئيسية)

مالحظات

يضم أيضا مركز التعلم اإللكرتوين الهي
يتم فيه إجراء االمتحانات احملوسبة

املسرح

15

يضم مسرح البرتا ،وقاعيت القدس وعمان

كلية تكنولوجيا املعلومات

5

الطابقان الثاين والثالث من املبىن
الطابق اكأرضي واكأول من املبىن

قسما الكيمياء والعلوم
اكأساسية
كلية الصيدلة والعلوم

1

الطبية

2

كلية العلوم اإلدارية واملالية

9

كلية اآلداب والعلوم

6

كلية العمارة والتصميم

2

السوق التجاري

11

باب حارتنا

30

سكن الطالبات

10

كلية اإلعالم ،وكلية

2

احلقوق
204

املبىن يقتصر على ختصصات اآلداب

2

6

اجملمع اإلداري

1

عمادة شؤون الطلبة

12

دائرة اللوازم واملشرتيات

15

مبىن مواقف السيارات

31

احلركة

11

كراج الصيانة

19

مشاغل الصيانة

13

بيت احليوان

12

مسجد اجلامعة

16
بوابة خلفية بالقرب من برج الساعة

-
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 .10العمـادات في الجامعة

 -1/10عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

يعد البحث العلمي والدراسات العليا ركيزتني أساسيتني من ركائز النشاط األكادميي يف
جامعة البرتا ،ويتوىل عميد البحث العلمي والدراسات العليا اإلشراف على هذه األنشطة
البحثية يف اجلامعة.
ويتوىل"جملس البحث العلمي" دعم األنشطة البحثية يف اجلامعة ،وينظر يف دعم مشاريع
األحباث واملؤلفات ،وطلبات حضور املؤمترات العلمية احمللية واإلقليمية والدولية ،إضافة
لدعم الندوات واملؤمترات العلمية يف اجلامعة.
ويشرف "جملس الدراسات العليا" على برامج الدراسات العليا يف اجلامعة ،وينسب جمللس
العمداء مبنح الدرجات العلمية بعد استكمال متطلباهتا.

206

مهام العمادة في مجال الدراسات العليا :تتمثل الدراسات العليا يف جامعة البرتا يف

ستة برامج ،وهي :املاجستري يف العلوم الصيدالنية ،واملاجستري يف اللغة اإلجنليزية /الرتمجة،
واملاجستري يف اللغة العربية وآداهبا ،واملاجستري يف الصحافة واإلعالم ،واملاجستري يف إدارة
األعمال ،واملاجستري يف التسويق.
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 - 2/10عمادة شؤون الطلبة

الرؤية :أن تكون العمادة رائدة ،ومبدعة على املستويني احمللي واإلقليمي يف جمال
األنشطة الطالبية املنوعة ،واخلدمات الطالبية املميزة.

الرسالة :بناء جيل من الطلبة يتمتعون بالصحة النفسية واجلسدية والعقلية ،بتنمية

قدراهتم ،وحفز طاقاهتم ،وتعزيز القيم اإلجيابية عندهم ،وتوفري متطلبات النجاح والتفوق،

والبيئة اجلامعية الداعمة اآلمنة ،ملمارسة النشاطات الرياضية ،والفنية ،واالجتماعية كافة؛
ليسامهوا بفاعلية يف خدمة وطنهم وأمتهم.
القيم:

 الطالب هو حمور اهتمامنا ،ومركز عملنا.
 الريادة واإلبداع يف تقدمي اخلدمات واألنشطة الطالبية كافة.
 الرتكيز على االلتزام بالقيم واألخالق احلميدة.
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 توفري البيئة الصحية واآلمنة للطلبة.
 غرس ثقافة احلوار اإلجيايب ،واحرتام الرأي ،والرأي اآلخر.
 االلتزام باملسؤولية األخالقية واالجتماعية.
األهداف:
 توفري الربامج واألنشطة الرياضية ،وتنمية املواهب الرياضية املختلفة لدى الطلبة
وصقلها ،وتعزيز مفهوم املنافسة الشريفة بينهم.
 رفع مستوى الوعي الثقايف واالجتماعي لدى الطلبة ،وحتقيق التواصل مع قضايا
األمة ،من خالل الربامج الثقافية ،واالجتماعية ،والفنية.
 تنمية روح املبادرة واإلبداع لدى الطلبة ،وإذكاء روح املنافسة اإلجيابية لديهم.
 رعاية الطلبة املتميزين واملتفوقني ،وصقل مواهبهم ،ودعمهم ماديا ومعنويا.
 إدامة االتصال والتواصل مع اخلرجيني ،والعمل على تعزيز عالقتهم باجلامعة ،ومتابعة
إجنازاهتم.
 صقل شخصية الطالب ،وتنمية مهاراته احلياتية ،بتقدمي العديد من الدراسات ،وورش
العمل النوعية ،بالتعاون مع خربات خارجية متخصصة.
 تشجيع الطلبة على العمل التطوعي ،خدمة ألسرهتم اجلامعية ،وجمتمعهم احمللي.
خدمات عمادة شؤون الطلبة وأنشطتها:

تقوم عمادة شؤون الطلبة بتقدمي خدماهتا لطلبة اجلامعة واجملتمع احمللي؛ من خالل

الدوائر واألقسام اآلتية:
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أ .الخدمات الطالبية:

تتوىل دائرة اخلدمات الطالبية حتديد احتياجات الطلبة من اخلدمات املختلفة ،وتلبيتها،
كما تشرف على عملية إجراء االنتخابات للجمعيات (العلمية) الطالبية ،وجملس احتاد
عَن
الطلبة ،واألندية الطالبية ،وتشرف على تنظيم الرحالت الطالبية ،واملرافق اليت تُ ى
بتقدمي خدمات الطعام ،والشراب ،والرتفيه للطلبة؛ للتأكد من مطابقتها ملعايري الصحة
والسالمة العامة؛ لتوفري البيئة الصحية ،والداعمة ،واآلمنة ،اليت تساعد على إطالق
العنان إلبداعات الطلبة.
ى
ب .قسم النشاط الفني والثقافي واالجتماعي:
يتيح قسم النشاط الفني الفرصة أمام الطلبة ملمارسة هواياهتم وتنميتها ،ورفع مستوى
الوعي الثقايف لديهم ،وإتاحة الفرصة هلم للمشاركة يف الفعاليات الثقافية واالجتماعية

والفنية .وتنظم العمادة االحتفاالت واملهرجانات والندوات املختلفة؛ لتنمية قدراهتم
ومهاراهتم يف الغناء ،والعزف ،والرقص الفلكلوري ،واملسرح ،وطلبة اخلدمة العامة،
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باإلضافة إىل التخطيط ألعمال الطلبة التطوعية ،وتنفيذها ،كما تقوم العمادة مبتابعة طلبة
ِمنىح التفوق الفين ،ومتابعة إصدار الكتاب السنوي للخرجيني.

ج .قسم النشاط الرياضي:

يساهم قسم النشاط الرياضي يف رعاية املواهب الرياضية لدى الطلبة ،وصقلها ،خاصة
وأن الرياضة هي إحدى طرق التواصل بني شعوب العامل؛ ألهنا ال تقتصر على التدريب
اجلسمي فقط ،بل تشمل التهذيب اخللقي واالجتماعي ،وتكوين الشخصية .ويهتم
النشاط الرياضي باستقطاب الطلبة من اجلنسني ،للمشاركة يف األنشطة الرياضية اجلماعية
والفردية ،وعقد الدورات التدريبية ،وتنظيم البطوالت الداخلية ،باإلضافة إىل تشكيل

الفرق الرياضية اجلامعية املختلفة.
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وهلذه الغاية وفرت اجلامعة مبَن متعدد األغراض ،يشتمل على صاالت للياقة البدنية،
وكرة السلة ،وكرة القدم ،والطائرة ،والريشة ،وقاعات لتنس الطاولة ،وصالة الرياضة
(اآليروبيك)،كما تقوم العمادة مبتابعة طلبة منح التفوق الرياضي.
د .قسم شؤون الوافدين:

يقوم قسم شؤون الوافدين مبساعدة الطلبة الوافدين يف التكيف مع البيئة اجلامعية بشكل

خاص ،والبيئة األردنية بشكل عام ،ومساعدهتم يف حل املشكالت اليت قد تواجههم يف
أثناء دراستهم يف اجلامعة ،وتسهيل اإلجراءات القانونية إلقامتهم يف بلدهم الثاين األردن،
كما يتوىل هذا القسم إجناز اإلجراءات القانونية كافة ،لتأمني اإلقامات وتصاريح العمل،
ألعضاء هيئة التدريس غري األردنيني.

212

ه .مكتب اإلرشاد الوظيفي ،ومتابعة الخريجين:
يقوم مكتب اإلرشاد الوظيفي ،ومتابعة اخلرجيني ،باملهام اآلتية:
 .1مساعدة الطلبة ،وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل ،وإرشادهم وظيفيا؛ من
خالل الربامج التدريبية ،وتقدمي املشورة املهنية ،والتهيئة االجتماعية والعلمية
والفكرية للطلبة ،يف جماالت مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين ،فضال عن
توفري فرص التدريب على املهارات ،واإلشراف على نظام تشغيل الطلبة يف اجلامعة.
 .2متابعة اخلرجيني ،والتواصل معهم هبدف التوظيف والتشغيل؛ عرب بوابة اخلرجيني
اإللكرتونية.
 .3تشبيك اخلرجيني بالشركات واملؤسسات املهتمة بالتوظيف؛ من خالل األنشطة
والفعاليات اليت ينظمها ،من حفالت تكرميية للخرجيني ،وعقد معارض وظيفية
سنوية ،ومشاركات تفاعلية داخل اجلامعة وخارجها.
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و .السكن الداخلي للطالبات:

توفر اجلامعة سكنا داخليا للطالبات ،تصل الطاقة االستيعابية فيه إىل ( )141طالبة،
ويستقطب طالبات من جنسيات عربية خمتلفة .وحيتوي السكن على ( )134غرفة
مفردة ومزدوجة ،جمهزة بوسائل التدفئة واملياه الساخنة ،وقاعات للدراسة واملطالعة،
وقاعات ملشاهدة التلفاز ،وصاالت وقاعات لإلنرتنت ،مزودة بأجهزة حاسوب ،وغرف
للخدمات العامة حتتوي على الغساالت ،والنشافات الكهربائية لغسل املالبس وجتفيفها،
ومطابخ جمهزة بأفران غاز ،وأفران ميكرو ويف ،وثالجات ،وخزائن ،وقاعة الستقبال
الضيوف ،كما توفر اجلامعة خدمات النظافة للغرف والقاعات يوميا جمانا ،وخدمات
إسعاف الطالبات يف احلاالت املرضية الطارئة.
تنقلهن من وإىل نقاط جتمع
وتوفر اجلامعة وسائط النقل لطالبات السكن الداخلي؛
َّ
رئيسية يف العاصمة عمان -على مدار اليوم -مبا يف ذلك أيام اإلجازات والعطل الرمسية.
كما تنظم عمادة شؤون الطلبة أنشطة المنهجية متعددة ومتنوعة لطالبات السكن؛ من
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خالل حماضرات التوعية ،والرحالت الرتفيهية ،واحلفالت ،وغري ذلك من الفعاليات،
باإلضافة إىل صالة رياضية (.)Gym
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مرافق وخدمات مساندة لعمادة شؤون الطلبة:
 -خدمات الطعام :تقدم اجلامعة لطلبتها خدمات مجة ،ومنها خدمة الطعام ،حيث

حتتوي اجلامعة على العديد من الكافترييات ،وحمال الوجبات اخلفيفة (السناك)،
واملعجنات ،والسندويتشات ،واملأكوالت الشعبية ،والدو نت ،واملشروبات الباردة،
والساخنة وهي منتشرة يف أرجاء احلرم اجلامعي ،ويف مبَن "باب حارتنا" الذي مت
استحداثه عام  ،2211/2212ويضم مطاعم متنوعة ،لتلبية احتياجات الطلبة،
باإلضافة إىل:
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 الكافتيريا الرئيسية :حيث تقدم كافترييا اجلامعة الوجبات للطلبة ،بإشراف طهاةمتخصصني ،وختضع للرقابة الدورية من عمادة شؤون الطلبة ،لضمان قواعد الصحة

والسالمة العامة.

 الكافتيريا الفرعية – عمادة شؤون الطلبة :تقدم هذه الكافترييا الوجبات السريعةللطلبة ،واملشروبات الباردة والساخنة ،وختضع للرقابة الدورية من عمادة شؤون الطلبة،
لضمان قواعد الصحة والسالمة العامة.

 -محالت الميني ماركت :اليت تقدم مجيع احتياجات الطلبة اليومية من أغذية،

وكاتوهات ،وسكاكر ،ومشروبات وغريها.
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 مراكز بيع الكتب والقرطاسية :توفر الكتب واملراجع الدراسية املقررة للطلبة ،وكذلكالقرطاسية جبميع أنواعها ،باإلضافة إىل خدمات التصوير.

 صالة بلياردو :وقد مت استحداثها عام  ،2211/2212وهي مزودة بأحدثاألجهزة ،ومعدة على مستوى ٍ
عال.
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 -البنك :توفر اجلامعة فرعا للبنك األردين الكوييت داخل احلرم اجلامعي ،يقدم اخلدمات

اآلتية للطلبة:
.1
.2
.3
.4

خدمة تسديد رسوم اجلامعة.
تسديد الفواتري (كهرباء ،مياه ،هاتف).
األياتا  /وكالء السياحة والسفر
بطاقة زين املدفوعة مسبقا.

 .5تسديد اشرتاكات الضمان االجتماعي.
 .6خدمة االكتتابات وصرف أرباح األسهم.
 .1خدمة تسديد الدفعات لعمالء زين.
 .8إقرارات الضريبة العامة على املبيعات.
كما يتوفر يف اجلامعة صراف آيل تابع للبنك العريب.
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مجمع مواقف السيارات :مت إنشاء مبَن جممع مواقف سيارات جماين للطلبة ،مبساحة

إمجالية بلغت  265522م ،2يتسع لـ( )1222سيارة ،حيث يعد اجملمع من أكرب
مواقف السيارات يف األردن ،وذلك بعد إمتام مجيع متطلبات وشروط السالمة فيه،
وتأهيل مداخله وخمارجه بشكل آمن .ويشتمل اجملمع على دليل إرشاد إلكرتوين مميز
لالصطفاف ،إذ يتم حتديد األماكن الفارغة من خالل شاشات إلكرتونية إرشادية
خاصة ،لتسهيل اصطفاف السيارات ،كما يشتمل على بوابات إلكرتونية ،وشاشات
مراقبة جلميع مرافق املبَن.
وحقق هذا اجملمع آلية جديدة يف اجلامعة ،هدفها تقدمي مزيد من الراحة والسالمة
للطالب ،حبيث يتفادى من خالهلا االزدحامات على بوابات اجلامعة الرئيسية ،وداخل
حرمها ،وهي تعتمد على دخول وخروج آمنني لسيارات الطلبة من البوابات
املخصصة ،بوجود موظفي األمن ،املتواجدين خلدمتهم وضمان سالمتهم.
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 .11المكتبة

ِ
جامعة البرتا مصدر إشعاع للمعرفة والبحث ،للطلبة واهليئة
الرؤية :أن تكو ىن مكتبةُ
التدريسية ،لدعم رؤية اجلامعة وفقا ألرقى املعايري الدولية.
الرسالة :تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية ،ودعم العملية التعليمية والبحث يف بيئة
تنافسية.
األهداف:
 .1إتاحة الوصول إىل مصادر املعلومات بسهولة ،ألعضاء اهليئة األكادميية واإلدارية
وطلبة اجلامعة.
 .2تنمية املقتنيات يف التخصصات املوضوعية كافة ،بشكل متوازن.
 .3تنظيم مصادر املعلومات مبا يتماشى مع أحدث التقـنيات والوسائل احلديثة.
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 .4التطوير املستمر للموظفني والطلبة واهليئة التدريسية ،بعقد ورشات تدريبية.
 .5التعاون مع مرافق املعلومات واجلهات ذات العالقة من مكتبات عامة و متخصصة.
 .6خدمة الباحثني واجملتمع احمللي.
نبذة عن المكتبة:
تأسست املكتبة عام  1991مع تأسيس اجلامعة ،وتتسع لـ  100,000جملد ،وتعد
مكتبة اجلامعة من املكتبات الرائدة واملتخصصة ،يف جماالت التنمية والبحث العلمي.
وتسعى املكتبة لتكون مصدر إشعاع للمعرفة والبحث للطلبة واهليئة التدريسية .وتطبيق
أحدث الوسائل التكنولوجية ،ودعم العملية التعليمية والبحثية يف بيئة تنافسية.
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مبنى المكتبة :يتألف مبَن املكتبة من ثالثة طوابق ،وطابق تسوية حلفظ السجالت.
الطابق األول

الطابق الثاني

الطابق الثالث

 -كاونرت اإلعارة

 -مكاتب اإلدارة

 -جمموعة الكتب األجنبية

 -كاونرت األمانات

 -جمموعات الكتب العربية

 -الكتب املرجعية

 -قاعة الدوريات اجلارية

 -قسم الفهرسة والتصنيف

 -خدمات البحث

 -قاعة الدوريات اجمللدة

 -خدمات البحث

 -خدمات التصوير

والتقارير

 -أجهزة كمبيوتر للبحث

 -قسم التزويد

 -أجهزة كمبيوتر للبحث

 -قاعة املكتبة اإللكرتونية E-

 -مكتبة الوسائط املتعددة

 -خمتربا حاسوب لإلنرتنت

) ،)Libraryوحتتوي على

والقواعد اإللكرتونية

37جهاز حاسوب

 -قاعة االجتماعات

و Data Show
وتستخدم للدورات التدريبية.

أنظمة المكتبة:

تتبع املكتبة نظام الرفوف املفتوحة ،حبيث تتيح للقارىء أن خيتار ما يريد.

الح ْو َسبة:
أ .نظام َ

تتبع املكتبة نظام  M2Lالطبعة التاسعة من  .Minisisومجيع مقتنيات املكتبة
حموسبة ،من كتب ودوريات ومواد مسعية ،وبصرية ،وتقارير اهليئات .وتتم عملية اإلعارة
باستخدام احلاسوب.
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ب .نظام التصنيف:

تتبع املكتبة يف التصنيف خطة ديوي العشرية ،اليت يرمز فيها إىل املوضوعات بعشرة

أقسام رئيسة ،وتتبع املكتبة خطة الطبعة احلادية والعشرين من تصنيف ديوي.
ج .نظام الفهرسة:
تتبع املكتبة قواعد الفهرسة اإلجنلو أمريكية.
األقسام الفنية في المكتبة:





قسم التزويد.
قسم الفهرسة والتصنيف.
قسم البحث واإلرشاد.
قسم الدوريات.

 قسم احلى ْوسبة ،واملكتبة اإللكرتونية.
 قسم اإلعارة.
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تعليمات المكتبة:

 .1بطاقة املكتبة :هي هويتك اجلامعية ،وال جيوز استخدامها من طالب آخر ،وجيب
إبرازها عند كل إعارة.
 .2استعارة الكتب تتم حسب األصول ،وإعادهتا تتم يف املوعد احملدد ،جتنبا لفرض
عقوبات وفقا لتعليمات املكتبة.
 .3احملافظة على اهلدوء داخل املكتبة.
 .4إغالق اهلاتف اخللوي قبل الدخول.
 .5وضع احلقائب والكتب يف األمانات عند الدخول ،واملكتبة غري مسؤولة عما يفقد
من حمتوياهتا من مواد مثينة.
.6
.1
.8
.9

عدم إدخال الطعام والشراب إىل مبَن املكتبة.
مينع التدخني داخل مرافق املكتبة.
عدم إعادة الكتب إىل الرفوف بعد االنتهاء من استخدامها.
مراعاة التعليمات اخلاصة بكل خدمة يف أقسام املكتبة.

 .12احملافظة على الكتب ،وعدم الكتابة عليها ،أو تسجيل أي مالحظات على أي
مادة مكتبية.
 .11املكتبة مراقبة بالكامريات يف األقسام كافة .
 .12موظفو املكتبة يف خدمتكم دائما.

225

خدمات المكتبة:
أوالً :خدمة اإلعارة

املواد املتوفرة لإلعارة :املطبوعات العربية واألجنبية كافة ،ما عدا الدوريات واملراجع
واألقراص املدجمة والصلبة.
عدد الكتب

المدة الزمنية

الفئة
أعضاء اهليئة التدريسية

 15كتابا

فصل دراسي

طلبة البكالوريوس

 3كتب

أسبوعان

طلبة املاجستري

 10كتب

شهران

موظفو اجلامعة

 5كتب

شهر

226

تعليمات اإلعارة:

 .1على الطالب أن يربز بطاقته اجلامعية السارية املفعول ،ويسلمها للموظف املسؤول
يف قسم اإلعارة.
 .2ال حيق ألي شخص أن خيرج أي كتاب إال بعد أن يقوم موظف اإلعارة املختص
بإجراء عملية اإلعارة.
 .3ال جيوز جتديد إعارة أي كتاب إذا كان مطلوبا ملستفيد آخر أو أكثر ،وال جيوز
إعارة أي كتب للمستفيدين ،إذا كان حبوزهتم كتب متأخرة.
 .4حيق خلريج اجلامعة االستفادة من خدمات املكتبة ،مقابل دفع رسوم تأمني مسرتدة
حمددة ) (25دينارا ،ورسم اشرتاك سنوي مقداره ) (5دنانري.
 .5على الطالب أن يعيد مجيع ما استعاره من املكتبة قبل التسجيل للفصل التايل.
 .6عند إرجاع الكتب ،على املستعري أن يسلم الكتب بنفسه.
 .1مينح الطالب براءة ذمة من املكتبة عند االنسحاب ،أو التأجيل ،أو التخرج ،وذلك
إذا ثبت عدم وجود مواد مكتبية حبوزته.

رف الحجز:

 توضع الكتب على رف احلجز باقرتاح من األساتذة ،أو مببادرة من املكتبة اليت تنظم
عملية استخدامها يف ساعات الدوام.
 تعار الكتب املوضوعة على رف احلجز إعارة ليلية فقط.
 تبدأ اإلعارة الليلية قبل ساعة من هناية الدوام الرمسي ،وتنتهي بعد ساعة من بدء دوام
اليوم التايل.
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الغرامات:

تقوم إدارة املكتبة بتحصيل ) (250فلسا غرامة ،لكل كتاب معار ،عن كل يوم تأخري
عن احلد املسموح به ،واملدون على النموذج امللصق على الصفحة األخرية من الكتاب
املعار.
فقدان الكتب وإتالفها:
 إذا فقد املستعري كتابا ،فيغرم ضعف مثن الكتاب ،باإلضافة إىل تكاليف التجليد
واملعاجلة الفنية للكتاب.
 إذا فقد املستعري جزءا من جمموعة ،فيغرم ضعف مثن اجملموعة ،باإلضافة إىل تكاليف
التجليد ،وذلك إذا تعذر الشراء.
 على املتسبب يف اإلتالف ،أو التشويه املتعمد ألي مادة مكتبية ،أن يؤمن نسخة
أصلية بديلة عنها ،أو يدفع مخسة أضعاف مثن املادة املتلفة ،باإلضافة إىل تكاليف
التجليد ،واملعاجلة الفنية للكتاب.
ثانيا :خدمات البحث في قواعد البيانات واإلنترنت
حيق للطلبة استخدام خدمات اإلنرتنت يف خمتربي احلاسوب باملكتبة بأنفسهم ،أو
مبساعدة مسؤول البحث يف القاعة.
وتشترك المكتبة في قواعد البيانات اإللكترونية اآلتية:

 .1قاعدة الدوريات اإللكرتونية ( )EBSCOوحتتوي على  27قاعدة بيانات
متخصصة.
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 .2قاعدة الكتب اإللكرتونية ( )EBRARYاليت حتتوي على حوايل ( 111329
) عنوانا إلكرتونيا وحتدَّث باستمرار.
 .3قاعدة بيانات ( )PROQUESTلرسائل املاجستري والدكتوراه بالنص الكامل،
وحتتوي على  3.1مليون رسالة.
 .4قاعدة بيانات ( )ACCESS PHARMACYوهي قاعدة متخصصة
بكتب ومراجع الصيدلة.
 .5قاعدة بيانات ( )SCOPUSوهي قاعدة متخصصة لتصنيف الدوريات
للباحثني.
 .6قاعدة بيانات ( )DIRECT SCIENCEوهي قاعدة متخصصة لدوريات
الصيدلة لربامج املاجستري.
 .1قاعدة بيانات "عدالة " لتخصص احلقوق.
 .8دليل الدوريات ( )WEBURLICHللدوريات العلمية احملكمة.
ويسمح للطالب بالطباعة جمانا من قواعد البيانات اإللكرتونية لغاية  152صفحة يف
الفصل الواحد ،وما زاد على ذلك يستوىف منه  52فلسا مقابل طباعة كل صفحة.
ثالثاً :خدمات البحث اإللكتروني في مقتنيات المكتبة
 حيق للطالب استخدام أجهزة البحث يف الطابقني األول والثاين ،وخمتربات احلاسوب
يف املكتبة.
 على الطالب أال يرتدد يف طلب املساعدة من موظفي املكتبة عند البحث اإللكرتوين،
أو للحصول على الكتاب املطلوب من الرفوف.
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رابعاً :خدمات التصوير

 يدفع كل شخص يرغب يف تصوير أي مادة مكتبية مبلغ " "25فلسا عن الصفحة
الواحدة.
 ال جيوز تصوير كتاب كامل ،أو عدد كامل من دورية.
 التصوير خمصص ملقتنيات املكتبة فقط.

تعريفات تتعلق بالمكتبة
المرجع :هو الكتاب الذي ال يقرأ من أوله ،إىل آخره ،وإمنا يرجع إليه للبحث عن
معلومات معينة ،مثل :القواميس ،واملوسوعات ،واألطالس ،واألدلة .ويتميز املرجع عن
الكتاب العادي بوجود حرف (م ( أو ) (Rفوق رمز التصنيف ،ويوضع يف قاعة
املراجع ،وال ميكن إعارته.
الدورية :هي املطبوعة اليت تصدر بشكل دوري ،سواء أكان ذلك يوميا ،أو أسبوعيا ،أو

شهريا ،أو فصليا .وتوضع الدوريات على الرفوف حسب التخصصات ،ويوضع آخر
عدد من الدورية على الرف وخلفه األعداد السابقة من الدوريات .ويتم جتليدها سنويا،
وترتب يف قاعات خاصة ،وال ميكن إعارهتا ،وإمنا ميكن تصوير مقال منها.
الرسالة الجامعية :هي األطروحة املقدمة لنيل درجة املاجستري ،أو الدكتوراه ،ويرمز هلا

بالرمز ) (THفوق رمز التصنيف من  . Thesisومتنع إعارة الرسائل اجلامعية ،كما
مينع تصويرها بشكل كامل.
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 .11دوائر الجامعة

 -1/12دائرة الموارد البشرية
الرؤية :تسعى دائـرة املوارد البشرية ألن تكون دائرة مثالية يف تقدمي أفضل خدمة إدارية

للعاملني يف اجلامعة.

الرسالة :أن تقوم الدائرة بدور فعال ونشط يف تطوير اخلدمات اإلدارية يف اجلامعة ،عن
طريق تأهيل العاملني فيها ،وتنمية قدراهتم وكفاءاهتم ،يف إطار عمل فريق واحد متعاون،
ومن خالل تنفيذ أنظمة اجلامعة وتعليماهتا.

األهداف:

 .1توفري بيئة حمفزة للعاملني ،متكنهم من تطوير مهاراهتم ،وكفاءاهتم.
 .2حتسني عملية تقييم األداء الفردي للعاملني.
 .3إدارة املصادر البشرية يف اجلامعة مبا يتناسب مع املعايري الدولية.
 .4رفع كفاءة العاملني مبا يتفق مع رؤية اجلامعة ورسالتها.
 .5حتفيز العاملني مبا يتناسب وتقييمات أدائهم.
نبذة عن الدائرة:
تتوىل هذه الدائرة تنفيذ السياسات واإلجراءات اإلدارية املعتمدة ،وتقوم مبتابعة شؤون
أعضاء اهليئة التدريسية ،واهليئة اإلدارية والعاملني ،وتقوم حبوسبة أعماهلا اإلدارية لتقدمي
أفضل اخلدمات يف جمال إعداد التقارير اإلدارية عن أنشطة اجلامعة ،كما تقوم بتنفيذ
السياسات ،والتعليمات ،والقرارات اإلدارية املعتمدة ،وتقدمي التوصيات يف التطوير
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الوظيفي ،باإلضافة إىل مراقبة دوام العاملني ،ومتابعة إجازاهتم ،وتسوية األمور املالية
الشهرية مع مؤسسة الضمان االجتماعي ،ومتابعة تطبيق نظام التأمني على احلياة
للعاملني كافـة.
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 -2/13الدائرة المالية

الرؤية :تسعى الدائرة املالية الحتضان املساءلة ،والرقابة عاملني أساسيني للنجاح ،لتعزيز
استمرارية اجلامعة ومنوها ،لتحقيق رؤية جامعة البرتا بأن تكون اخليار األفضل.

الرسالة :خدمة زبائننا من طلبة ،وأعضاء هيئة تدريس ،وإداريني ،وجمتمع حملي ،وجملس

أمناء ،آخذين بعني االعتبار أن منتجنا األساسي هو الوقت ،واملعلومات احملاسبية
الدقيقة.

مهمتنا :نسعى لتأمني مستندات مالية وحماسبية عالية اجلودة ،وتقدمي االستشارات
والدعم ،بااللتزام بالسياسات ،واإلجراءات ،واإلبداع ،والتعاون ،وتعزيز املمارسات
األخالقية.
وتضم الدائرة املالية األقسام اآلتية:
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 .1احملاسبة العامة.
 .2حماسبة ذمم الطلبة.
.3
.4
.5
.6

حماسبة الرواتب.
الصندوق.
املوازنة التقديرية.
حماسبة املخازن.

اختصاصات ومهام الدائرة المالية :تقوم الدائرة املالية من خالل موظفيها باملهام اآلتية:

 .1تنفيـذ السياسـات املاليـة العامـة ،ومتابعـة تنفيــذ اخلطـط املرسـومة مـن اللجنـة التنفيذيــة
يف جملس األمناء ،فيما يتعلق باألمور املالية.
 .2وضــع االقرتاحــات املناســبة لتعــديل السياســات املاليــة ،واالشـرتاك يف مناقشــتها باحلــد
الذي تراه اللجنة التنفيذية مناسبا.
 .3إعــداد املوازنــات التقديريــة اخلاصــة باجلامعــة ،وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع اإلدارات
واألقسام املختلفة فيها ،ورفعها إىل رئيس اجلامعة وجملس األمناء العتمادها.
 .4مراقب ــة االفراف ــات ب ــني املوازن ــة التقديري ــة والنت ــائج الفعلي ــة ،ومناقش ــتها ،ورف ــع تقري ــر
بشأهنا إىل رئيس اجلامعة.
 .5إعداد التقارير املالية عن نشـاط اجلامعـة ،حسـب الشـكل واملضـمون احملـددين ضـمن
النظام املايل للجامعة.
 .6إعداد احلسابات اخلتاميـة ،ونتـائج األعمـال السـنوية ،واحلسـابات عـن أي فـرتة ماليـة
يف مواعيدها ،ورفعها إىل شركة البرتاء للتعليم.
 .1إع ــداد تقري ــر حتليل ــي للحس ــابات اخلتامي ــة ونت ــائج األعم ــال ،حبي ــث يوض ــح نق ــاط
الضعف ،والقوة يف املركز املايل للجامعة.
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 .8القيام جبميع األعمال املاليـة اخلاصـة باجلامعـة ،والتأكـد مـن متاشـيها مـع النظـام املـايل
املوضوع واملقر من جملس األمناء.
 .9تنفيــذ التعليمــات املعتمــدة فيمــا يتعلــق بتحديــد قيمــة األقســاط اجلامعيــة لكــل فصــل،
ورسوم النقل ،واخلصومات املمنوحة للطلبـة ،والتأمينـات الدراسـية املسـرتدة ،ومواعيـد
استحقاق األقساط.
 .12االحتفـا بعالقـات طيبـة مــع البنـوك واملؤسسـات املاليـة ،بقصــد االسـتفادة مـن هــذه
املؤسسات فيما يتعلق بتمويل نشاط اجلامعة ،وبناء جسور الثقة معها.
 .11متابعــة حتصــيل حقــوق اجلامعــة لــدى اآلخــر ،وخاصــة األقســاط املســتحقة ،واحملافظــة
علــى أم ـوال اجلامعــة ،والعمــل علــى جتنيــب اجلامعــة حتمــل الغرامــات أو املخالفــات،
مبتابعة ما يستحق على اجلامعة من رسوم وضرائب ،وتسويتها يف الوقت املناسب.
 .12القي ــام بأعم ــال الرقاب ــة عل ــى النق ــد يف الص ــندوق والبن ــوك ،وإع ــداد بي ــان الت ــدفقات
النقدية لفرتات خمتلفة ،طبقا ملا هو موضوع يف النظام املايل للجامعة.
 .13أي أعمــال أخــرى تســند إىل الــدائرة مــن الـرئيس ،يف حــدود اختصاصــها ،ومبــا يالئــم
التوسعات املستقبلية للجامعة.
 .14متابعة األداء املايل بكفاءة ،وفعالية ،وإنتاجية.
 .15تق ــدمي االقرتاح ــات والتوص ــيات الالزم ــة للتط ــوير ال ــوظيفي ،باإلض ــافة إىل متطلب ــات
اعتمــاد اجلامعــة ،احلاليــة واملســتقبلية ،والتوســع ،وجعــل احلــرم اجلــامعي أكثــر نشــاطا
وحيوية ،مع تطوير املرافق واخلدمات ،ومتابعة املنشآت املطلوبة مستقبال.
 .16جيــري املــدير املــايل املفاوضــات واالتصــاالت باســم اجلامعــة ،فيمــا يتعلــق بــأي نشــاط
مايل ،بتكليف من رئيس اجلامعة.
 .11التعــاون مــع رئــيس اجلامعــة يف إعــداد ال ـربامج ،والــنظم ،والسياســات املاليــة واإلداريــة
للجامعـ ــة ،واق ـ ـرتاح تعـ ــديلها مب ـ ــا ي ـ ــتالءم وظ ـ ــروف اجلامعـ ــة احلالي ـ ــة ،وأي توس ـ ــعات
مستقبلية ،واعتمادها من اللجنة التنفيذية وجملس األمناء.
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 .18التعـ ــاون مـ ــع مـ ــديري الـ ــدوائر األخـ ــرى ،ورؤسـ ــاء األقسـ ــام فيهـ ــا ،يف شـ ــرح وإعـ ــداد
امليزاني ــات التقديري ــة ألقس ــامهم ،بش ــكل يع ــرب ع ــن واق ــع احل ــال ،واخلط ــط والـ ـربامج
املستقبلية.
 .19القي ــام بدراس ــة س ــبل متوي ــل أي توس ــعات ،أو عق ــود شـ ـراء ،م ــع إيض ــاح إمكاني ــات
التمويـ ــل الـ ــداخلي ،وأي اقرتاحـ ــات بشـ ــأن التمويـ ــل اخلـ ــارجي ،ورفعهـ ــا إىل اللجنـ ــة
التنفيذية.
 .22اإلشراف على جرد املستودعات.
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 -3/12دائرة العالقات العامة والدولية
الرؤية:
 أن يكون هناك مزيد من التفاعل بني اجلامعة واجملتمع احمللي ،عن طريق فتح باب
الزيارات ملدارس اجملتمع احمللي ومؤسساته ،لالطالع على برامج اجلامعة ومرافقها،
وحماولة املسامهة ما أمكن يف تقدمي اخلدمات الالزمة هلا للنهوض مبستوييها التعليمي
واإلداري ،حتقيقا لرسالة اجلامعة.
 أ ن يكون هناك ارتباط أكثر بني العاملني يف اجلامعة ،حتقيقا ملبدأ العمل بروح الفريق
الواحد ،للوصول إىل مستوى متقدم من األداء اإلداري الذي حيقق رؤية اجلامعة
ورسالتها.
 أن يكون هناك انفتاح أكرب على وسائل اإلعالم ،لتغطية نشاطات اجلامعة
املختلفة ،وخاصة اإللكرتونية منها ،وبناء شراكة معهم ،والتأكيد على اللقاءات
الدورية مبمثلي هذه املواقع اإلعالمية ،وشرح رسالة اجلامعة هلم ،والتأكيد على
ثوابت خدمة اجملتمع ،ومصلحة أبنائنا الطلبة.
الرسالة:
 تقدمي صورة إجيابية عن اجلامعة ،وطلبتها ،وهيئتيها التدريسية واإلدارية ،ومرافقها
املختلفة ،وبراجمها وأنشطتها.
 العمل على استقطاب طلبة جدد حمليا وعربيا ،عن طريق الرتويج لربامج اجلامعة،
وختصصاهتا املختلفة ،وتفاعلها مع جمتمعها احمللي.
 تسهيل عمل الكوادر التدريسية واإلدارية ،واملساعدة يف تذليل العقبات اليت قد
تواجههم.
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األهداف:

 اإلسهام الفعال يف رفع شأن اجلامعة داخليا وحمليا ودوليا.
 فتح قنوات التواصل مع مؤسسات اجملتمع احمللي ،التعليمية ،والثقافية ،واالجتماعية،
واخلدمية ،مبا يف ذلك اجلامعات احمللية والعاملية.
 الرتويج لرسالة اجلامعة ،وفلسفتها ،ونشاطها ،وأخبارها عرب وسائل اإلعالم املختلفة،
وعدم تفويت الفرص يف استثمار أية مناسبة حتقق هذه الغاية.
 اإلبقاء على التواصل املستمر مع إدارات اجلامعة وكلياهتا املختلفة ،وتلبية
احتياجاهتم من مطبوعات وخدمات وتغطيات إعالمية لفعالياهتم ،مبا حيقق رؤية
ورسالة اجلامعة.
نبذة عن الدائرة:
تعد دائرة العالقات العامة والدولية يف جامعة البرتا ،اجلهاز اللوجسيت واإلعالمي جلميع
الفعاليات واألنشطة املختلفة اليت تقوم هبا اجلامعة ،وقد أنيطت هبذه الدائرة العديد من
املهام الرئيسية ،اليت من شأهنا إجناح مجيع فعاليات وأنشطة اجلامعة ،لتحقيق رؤيتها
وغايتها النبيلة ،ضمن قيمها املتميزة.
وختتص الدائرة بتهيئة الظروف اليت تساعد على زيادة مسامهة اجلامعة يف خدمة مجهورها
الداخلي واخلارجي ،وتنمية اجملتمع ،وكسب تفهم قطاعاته وتعاطفها ودعمها لرباجمها
ومشروعاهتا كافة ،عن طريق تعريف اجملتمع األردين واإلعالم بأنشطة اجلامعة ودورها
وجهودها اليت تقوم هبا يف إطار رسالتها السامية يف خدمة اجملتمع ،وتنميته ،وتطوره،
إضافة إىل دعم العالقات الطيبة وتنميتها بني اجلامعة  -وذلك يشمل الطلبة والعاملني
والفنيني فيها -واجملتمع احمللي الذي يتعامل معها ،مبا يدعم روح الوالء واالنتماء
للجامعة ،والعمل على توفري كل املقومات اليت تدعم هذه الروح .وقد لعبت الدائرة منذ
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نشأهتا وحىت اآلن دورا مهما يف إلقاء الضوء على إجنازات اجلامعة ،وإبراز جوانب التميز
اليت مت حتقيقها ،وهو األمر الذي طاملا ساعد يف أداء مهمة التسويق الناجح للجامعة.
وقد واكبت دائرة العالقات العامة والدولية تطور مسرية اجلامعة ،ولعبت دورا مهما يف
تفعيل عالقة اجلامعة مع اجلامعات ،واملراكز ،واملؤسسات العلمية والثقافية والرتبوية،
داخل اململكة وخارجها .وقد استمرت العالقات العامة والدولية يف تنفيذ خططها،
اهلادفة إىل تطوير عالقات اجلامعة مع املؤسسات العلمية والتعليمية ،على املستويني
الوطين والدويل ،إضافة إىل العالقة املتميزة مع قادة الرأي من سياسيني ،ومفكرين،
وعلماء ،ومثقفني .وكذلك التشبيك مع وسائل اإلعالم املختلفة ،املقروءة ،واملرئية،
واإللكرتونية ،للرتويج ألخبار اجلامعة ونشاطاهتا وبراجمها.
وجيري تنفيذ برامج العالقات بالتعاون مع العمادات والدوائر األخرى .إضافة إىل ذلك،
قامت الدائرة جبملة من النشاطات اليت هتدف إىل تعزيز ترابط الطلبة مع اجملتمع الوطين.
وتضم الدائرة قسمني مها :قسم اإلعالم ،وقسم العالقات الدولية.
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 -4/12دائرة اللوازم
الرؤية :أن تكون جامعتنا متميزة وسريعة يف تلبية االحتياجات ،للوصول إىل أرقى
مستوى تصل إليه اجلامعات.
األهداف:
 الوصول إىل أعلى اسرتاتيجية حموسبة للوازم ،للتسريع بتلبية طلبات الكليات والدوائر
من احتياجات ،عن طريق الربيد الداخلي اخلاص باجلامعة.
 اإلشراف على املواد بعد ختزينها لضمان سالمتها.
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 -5/12دائرة الخدمات العامة والصيانة

الرؤية :تسعى الدائرة إىل حتقيق بيئة جامعية جاذبة ومتميزة.
الرسالة :تقدمي اخلدمات العامة جلميع العمادات واملراكز واإلدارات ،وتوفري بيئة خضراء
آمنة ،ونظيفة ،وتأمني املواصالت للطلبة والعاملني يف اجلامعة ،وصيانة مباين اجلامعة
ومرافقها.
األهداف:
 .1احملافظة على موجودات اجلامعة وممتلكاهتا العامة ،واخلاصة.
 .2تقدمي مجيع اخلدمات العامة اليت هتيئ جوا جامعيا ،وبيئة مناسبة حتقق أهداف
التدريس والتعلم.
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 .3تقدمي الدعم واملساندة للعمادات واإلدارات داخل اجلامعة ،مبا يكفل تسيري األمور
اإلدارية واألكادميية.
 .4االستخدام األمثل للموارد املادية والبشرية والتقنية ،لتشغيل وصيانة مجيع املنشآت
اجلامعية ،وتقنني تكاليف عمليات التشغيل والصيانة يف املرافق اجلامعية.
 .5توفري االحتياجات الالزمة والضرورية إلجناز املهام املطلوبة بكفاءة عالية.
 .6توفري املتطلبات الالزمة ملواجهة احلاالت الطارئة ،واألحوال اجلوية السيئة.
وتضطلع دائرة اخلدمات العامة والصيانة مبسؤوليات احملافظة على األمن ،واإلشراف على
الزراعة ،والنظافة ،واالتصاالت ،والصيانة يف مجيع مرافقها ،ومسؤوليات تأمني املواصالت
للطلبة ،ومراقبة أنشطة السوق التجاري ،فضال عن التعاون والتنسيق مع مجيع دوائر
اجلامعة إلجناح الفعاليات اجلامعية املختلفة.
وتتألف هذا الدائرة من األقسام اآلتية:
*قسم الصيانة.
*قسم اخلدمات العامة (النظافة والصحة العامة ،واملطاعم ،ومراقبة السوق التجاري).
*قسم االتصاالت.
*قسم احلركة والنقل.
*قسم األمن اجلامعي.
*قسم الزراعة.
*قسم الصيانة:
تقوم اسرتاتيجية العمل يف قسم الصيانة يف دائرة اخلدمات على إدامة عمل جمموعة
األجهزة ،واملعدات ،ومرافق اجلامعة ،بعمل الصيانة يف جماالت الكهرباء واالتصال ،سواء
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كان ذلك إنشائيا ،أو تصليحا دوريا ،أو عالجيا ،أو وقائيا .أما يف جمال خدمة املرافق
الصحية ،فتقوم الشعبة بالعمل على دميومة هذه املرافق ،بتصليح وتركيب كل ما يلزم
خلدمة الطلبة والعاملني يف اجلامعة .ويف جمال األبنية واإلنشاءات ،يقوم القسم برتميم
وتعديل بعض اإلنشاءات من أجل تقدمي ما هو مناسب ومتجدد دائما ،وطالء
األسطح ،ومعاجلة أي تشققات قد تظهر .ويساند هذا العمل فريق من املهنيني
املتخصصني يف عدة جماالت.
*قسم الخدمات العامة (النظافة والصحة العامة ،والمطاعم ،ومراقبة السوق
التجاري):
يتوىل احملافظة على نظافة مباين اجلامعة وساحاهتا وشوارعها ،وكذلك سكن الطالبات،
ومكافحة القوارض واحلش رات إن وجدت .والقيام بأعمال النظافة جلميع مرافق اجلامعة
والقاعات الدراسية ،واملدرجات ،وجتهيزها مبا يلزم ،كما يقوم باملشاركة يف جتهيز مواقع
االحتفاالت الرمسية ،والتخريج ،وقاعات االجتماعات.
*قسم االتصاالت:

يتوىل تأمني االتصاالت اهلاتفية ،وخدمات الفاكسميلي ،ألعضاء اهليئة التدريسية

والعاملني ،وكذلك لضيوف اجلامعة وزوارها ،وللقاطنات يف سكن الطالبات.
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*قسم الحركة والنقل:

يقوم هذا القسم بتأمني الطلبة والعاملني يف اجلامعة بوسائط النقل الضرورية ،كما يقوم

بنقل الربيد الصادر من اجلامعة إىل اجلهات املعنية ،ويتوىل تأمني وسائل النقل للمشاركني
يف املؤمترات ،والندوات ،اليت يتم عقدها داخل اجلامعة ،وللمشاركني يف الرحالت العلمية
والرتفيهية داخل اململكة وخارجها .ويتوىل اجلهاز الفين إجراء أعمال الصيانة اليت تتطلبها
آليات اجلامعة .ويتم تسيري رحالت خمتلفة من اجلامعة وإليها يف أوقات خمتلفة يف
ساعات الدوام ،لتتناسب مع جداول الطلبة ومواعيد حماضراهتم ،كما يأيت:
*قسم األمن:
يتوىل احملافظة على أمن الطلبة والعاملني يف اجلامعة ،باإلضافة إىل محاية ممتلكات
اجلامعة ،وتنظيم حركة املرور ،ومواقف السيارات.
*قسم الزراعة:
يتوىل العناية حبدائق اجلامعة؛ من حراثة ،وزراعة ،وسقاية ،وتقليم لألشجار ،وقطف لثمار
الزيتون ،باإلضافة للعناية بأشتال الزينة ،والنباتات الداخلية ،وإزالة األعشاب الضارة،
ومكافحة اآلفات احلشرية .ويعَن أيضا بتنسيق وزراعة حدائق اجلامعة وأحواضها ،وجتهيز
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األشتال الالزمة لذلك ،ويأخذ على عاتقه النهوض باملستوى اجلمايل للجامعة.
 .11مراكز الجامعة

 -1/13مركز الحاسوب ،والمعلومات ،والسيطرة
الرؤية :الوصول إىل مكان مرموق بني مصاف اجلامعات على املستويني اإلقليمي

والعاملي ،وذلك باستخدام أحدث التقنيات احلاسوبية ،ومالحقة التطور السريع يف هذا
اجملال ،خدمة وحتقيقا جلامعة عصرية متقدمة.
الرس ــالة :نشر الثقافة احلاسوبية الفاعلة جلميع منتسيب اجلامعة؛ من أساتذة ،وعاملني،

وطلبة ،واإلفادة من مجيع الوسائل التقنية املتقدمة واحلديثة أوال بأول.
األهداف:

 .1متكني طلبة اجلامعة من االستفادة القصوى من موقع اجلامعة على شبكة اإلنرتنت،
واحلصول على مجيع املعلومات املمكنة ،مبا يف ذلك متابعة احلالة األكادميية للطالب.
 .2متكني مجيع منتسيب اجلامعة من االستفادة من البنية التحتية لشبكة احلاسوب ،يف
اجملالني األكادميي واإلداري.
 .3تطوير استخدام األنظمة اإللكرتونية يف اجلامعة ،ورفع كفاءهتا مما يؤدي إىل رفع
إنتاجية العمل ،وحتسني األداء باجلامعة.
 .4استحداث أنظمة جديدة باجلامعة ،يقوم بتصميمها وتنفيذها وتطويرها موظفو مركز
احلاسوب واملعلومات.
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 .5رفع كفاءة موظفي مركز احلاسوب واملعلومات ،باحلصول على دورات ختصصية يف
جماالت التقنية املختلفة ،مبا يكفل االعتماد عليهم كليا يف إدارة األمور التقنية
باجلامعة مستقبال.
نبذة عن المركز:
يعد مركز احلاسوب واملعلومات والسيطرة من أهم وحدات اخلدمات املساندة يف اجلامعة،
إذ إنه املسؤول عن صيانة وهتيئة الشبكة الداخلية (السلكية والالسلكية) اخلاصة
باجلامعة ،باإلضافة إىل مهمة احلفا على سالمة قواعد البيانات ،وما يتعلق هبا من
برامج تابعة للشؤون املالية ،وبرامج القبول والتسجيل ،وأخذ النسخ االحتياطية جلميع
البيانات بشكل دوري.
ويقدم مركز احلاسوب واملعلومات خدمات إلكرتونية أخرى للطلبة ،مثل التسجيل
اإللكرتوين ،وخدمة االتصال الالسلكي باإلنرتنت ،والربيد اإللكرتوين ،واالمتحانات
اإللكرتونية ،وغريها من اخلدمات اإللكرتونية املتوفرة يف اجلامعة ،إذ إن املركز يسعى دوما
للبحث يف سبل تطوير اجلامعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،ملواكبة التطور العلمي
اهلائل يف هذا اجملال ،ومنافسة اجلامعات املتقدمة.
وتسهيال للطلبة ،ومحاية ملعلوماهتم الشخصية ،قام مركز احلاسوب واملعلومات بإصدار
كلمة مرور موحدة جلميع اخلدمات اإللكرتونية املتوفرة يف اجلامعة .ويتم منح الطالب
كلمة املرور بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل ،اليت يستطيع من خالهلا الدخول إىل
كل من :البوابة اإللكرتونية  -نظام التسجيل اإللكرتوين ـ نظام – Black Board
االمتحانات اإللكرتونية ـ التقييم األكادميي  -التعاميم اجلامعية  -املعلومات األكادميية
 استخدام أجهزة احلاسوب يف املختربات  -التسجيل المتحانات املستوى  -خدمةالربيد اإللكرتوين اجلامعي  -املكتبة اإللكرتونية.
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وبعد أن يقوم الطالب باحلصول على كلمة املرور اخلاصة به ،يوقع على تعهد باحملافظة
عليها ،وعدم استعماهلا من أي شخص آخر ،وحتمله كامل املسؤولية عن مجيع احلركات
اإللكرتونية اليت تصدر من خالل استخدامها ،وما ينتج عنها من آثار مالية وأكادميية،
ويف حال ضياع كلمة املرور ،تتم مراجعة مركز احلاسوب واملعلومات للحصول على كلمة
مرور جديدة ،مقابل غرامة مالية تدفع يف الدائرة املالية .كما يستطيع الطالب تغيري كلمة
املرور من البوابة اإللكرتونية اجلديدة.
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 -2/13المركز الصحي
الرؤية :يسعى املركز الصحي يف اجلامعة إىل أن يكون مركزا متقدما وموثوقا وآمنا ،للطلبة
والعاملني يف اجلامعة ،لتلقي خدمات اإلسعاف ،والعالج ،والوقاية ،واإلرشاد.

الرسالة :تقدمي خدمات على أعلى مستوى يف الصحة ،واحلفا على الوضع الصحي
األمثل ألعضاء اجلامعة ،والبيئة اجلامعية ،باستعمال أحدث الوسائل الطبية.

األهداف:

 .1الوصول إىل خدمات طبية إنسانية ،ذات قابلية للتطوير املستمر.
 .2توظيف أكثر الوسائل التكنولوجية الطبية كفاءة يف تقدمي خدمات املركز.
 .3التطوير املستمر لعالقات املركز مع اجلهات الطبية ،وعلى رأسها اختيار أفضل
أنظمة للتأمني الصحي.
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 .4نشر الوعي الصحي ،وتكريس ثقافة الوقاية من األمراض ،والسلوكات السليمة
املؤدية إىل ذلك ،إضافة إىل نشر التوعية الالزمة للتعامل األمثل مع األدوية والعقاقري
الطبية.
 .5التعاون والتواصل مع كليات اجلامعة ودوائرها ،وخباصة كلية الصيدلة والعلوم الطبية،
فيما خيص األنشطة اليت تقيمها ،والعمل على الرفع املستمر لكفاءة وسوية موظفي
املركز ،وصوال إىل تكريس ثقافة التطوير الدائم.
نبذة عن المركز الصحي:

حتية إىل أبنائنا الطلبة مبناسبة العام الدراسي اجلديد مع متنياتنا هلم بوافر الصحة .إن املركز
الصحي الذي هيأته جامعة البرتا خلدمتكم ،وتقدمي اخلدمة العالجية والوقائية واإلرشادية،
وليكون أطباؤه أدالء لكم فيما يتعلق حبقوقكم باخلدمة التأمينية اليت توفرها اجلامعة لكم،
يقدمون لكم النصح يف كل ما حتتاجونه من الناحية الصحية والغذائية.
ويقدم املركز الصحي خدمات الرعاية الصحية املتكاملة للطلبة ،برعاية طاقم من ثالثة
أطباء (طبيبني وطبيبة) من ذوي اخلربة الطويلة ،وهيئة متريضية مؤهلة ،تتكون من ثالث
ممرضات وممرض واحد ،وكذلك يوجد باملركز صيدلية تشرف عليها صيدالنية مؤهلة،
وحتتوي على األدوية الضرورية كافة.
وتتضمن خدمات املركز ،الفحص الطيب والعالج ،وتقدمي النصح واإلرشاد حسب احلالة.
ويضم املركز غرفيت مالحظة إلدخال احلاالت اليت حتتاج إىل مراقبة ،أو متابعة إىل حني
حتديد احتياجاهتا الطبية.
كذلك تتبع املركز سيارة إسعاف لنقل املرضى أو املصابني من داخل اجلامعة إىل املركز
الصحي ،ومن مث إىل املستشفيات املعتمدة إذا لزم األمر .وتواكب خدمة سيارة اإلسعاف
املناسبات الرياضية ،والتخريج ،واملناسبات االجتماعية.
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ومجيع طلبة اجلامعة مغطون بتأمني صحي ،يتضمن العالج اجملاين داخل املركز ،والعالج
لدى األخصائيني إذا رأى أطباء املركز أن احلالة حباجة الستشارة أخصائي ،وعندها
يعطى الطالب منوذج تأمني هلذا الغرض .وميكن للطالب أن يتلقى العالج للحاالت
الطارئة يف غري أوقات دوام اجلامعة ،وذلك من خالل طوارئ املستشفيات املعتمدة لدى
شركة التأمني ،ويف كلتا احلالتني على الطالب أن حيمل هويته اجلامعية معه ،وعليه أن
يدفع  %10من قيمة الدواء ،وفحوصات املخترب ،وفحوص األشعة اليت ميكن أن
حتتاجها احلالة.
كما تشمل التغطية تأمينا على حياة كل طالب ،حبيث تغطى حالة الوفاة – ال قدر اهلل
– مببلغ  1222دينار.
والعالج جماين داخل املستشفيات املعتمدة ،بشرط أن يتم بتحويل من الطبيب
األخصائي ،أو غرف الطوارئ للحاالت املشمولة بالتأمني .ومن خدمات املركز األخرى
إصدار التقارير الطبية للطلبة املرضى واعتمادها.
ونريد أن ننوه بأن أطباء وموظفي املركز الصحي على استعداد دائما لإلجابة عن أي
استفسارات يتقدم هبا الطلبة خبصوص التأمني .وقد مت حتميل ملخص لعقد التأمني
الصحي على موقع اجلامعة اإللكرتوين الطالع اجلميع.
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 -3/13مركز التطوير األكاديمي
الرؤية :االرتقاء مبستوى أعضاء اهليئتني األكادميية واإلدارية يف اجلامعة إىل أعلى درجات
التميز؛ لتحقيق املعايري العاملية يف التنمية البشرية املتكاملة.

الرسالة :إكساب أعضاء اهليئة األكادميية يف اجلامعة املعارف ،واملهارات ،واالجتاهات
الالزمة لتحقيق التميز يف التعليم واألنشطة البحثية ،باإلضافة إىل تنمية وتطوير املهارات
اإلدارية ملوظفي اجلامعة ،لتحقيق رسالة اجلامعة املتمثلة يف توفري بيئة علمية وعملية
مبواصفات جودة عاملية.

األهداف:

 .1نشر ثقافة التدريب والتطوير املستمر يف اجلامعة.
 .2تطوير األداء التدريسي و البحثي ألعضاء هيئة التدريس ،ومساعدهتم على حتقيق
أقصى درجات النمو املهين.
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 .3تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس يف استخدام تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا
املعلومات.
 .4توعية أعضاء هيئة التدريس يف جماالت اجلودة واالعتماد.
 .5تنمية مهارات االتصال املهنية لدى أعضاء هيئة التدريس.
 .6تنمية املهارات اإلدارية للعاملني يف اجلامعة.
نبذة عن المركز:

أنشىء مركز التطوير األكادميي بقرار من جملس األمناء رقم ( )2212-9بتاريخ
 ،2212/9/23وذلك يف إطار مساعي اجلامعة؛ ملواكبة املستجدات والتطورات احلديثة
يف اجملالني األكادميي واإلداري ،حبيث يكون املركز وجهة أعضاء اهليئتني التدريسية
واإلدارية لتطوير مهاراهتم وقدراهتم.
ومنذ إنشاء املركز ،مت عقد ما يقارب من مخسني دورة تدريبية ،شارك فيها حوايل مائيت
عضو هيئة تدريس وإداري ،مشلت مواضيع تتعلق بطرق التدريس اجلامعي الفعالة،
واإلرشاد األكادميي ،والبحث العلمي ،وتكنولوجيا املعلومات ،وإدارة الوقت ،ومهارات
االتصال ،وخدمة العمالء ،ومعايري اجلودة ،كذلك مت عقد دورات متخصصة يف اللغة
اإلجنليزية للهيئتني األكادميية ،واإلدارية.
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 -4/13مركز التعليم المستمر ،وخدمة المجتمع
الرؤية :أن يكون املركز متميزا على مستوى املنطقة ،باتباع أحدث األساليب

واإلمكانيات يف جمال التدريب ،ومسامها يف رفع قدرات املوارد البشرية األردنية والعربية،
بربط اجلوانب األكادميية مع الواقع

التطبيقي.

الرسالة :تطوير القدرات البشرية ،عن طريق تعريف املتدربني بأمهية التدريب ،وحاجة
سوق العمل للكوادر املؤهلة.
األهداف:
 .1تنمية مهارات املشاركني من اجملتمع احمللي واجلامعة وفق أحدث األساليب.
 .2توظيف الكفايات البشرية املؤهلة ،واإلمكانيات املادية للجامعة ،خلدمة اجملتمع
األردين والعريب بشكل عام.
 .3اإلشراف على نوعية الدورات التدريبية وجودهتا.
 .4حتقيق إيرادات تغطي نفقات املركز ،ورفد موازنة اجلامعة ،للقيام مبهماهتا يف حتسني
جودة التعليم.
نبذة عن المركز:

أنشىء مركز التعليم املستمر وخدمة اجملتمع بقرار من جملس األمناء يف جلسته رقم
) (2010-9بتاريخ  ،2010/9/23وذلك ترمجة لسياسة اجلامعة اهلادفة إىل خدمة
طلبة اجلامعة والعاملني فيها ،باإلضافة إىل اجملتمع احمللي من أفراد ومؤسسات خاصة
وعامة ،وذلك بعقد دورات تدريبية تتماشى وحاجة سوق العمل األردين واحمللي .ويعد
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مركز التعليم املستمر وخدمة اجملتمع حلقة الوصل اليت تربط اجلامعة باجملتمع احمللي،
والطريق الواصل من اجلامعة إىل مؤسسات اجملتمع وأبنائه كافة ،حيث يرتجم الدور
احملوري للجامعة ،لتعميق الرتابط والتواصل بينها وبني األفراد ،ومؤسسات اجملتمع احمليط،
مث الوقوف على االحتياجات التدريبية يف اجملاالت املختلفة ،اليت يؤدي حتقيقها إىل زيادة
الكفاءات العلمية والعملية واملهنية للعاملني فيها ،وذلك بعقد دورات تدريبية متخصصة،
وفقا للضوابط اليت تضعها وزارة التعليم العايل .تلبية حلاجة املتدربني ،يطرح املركز العديد
من الدورات التدريبية اليت ختدم طلبة اجلامعة والعاملني فيها ،وذلك لرفع كفاءهتم العلمية
والعملية بناء على دراسة سوق العمل ،كما يطرح املركز برنامج الدبلوم التدرييب لطلبة
اجملتمع احمللي ،وبرنامج تعليم اللغة لغري الناطقني هبا للطلبة األجانب.
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 -5/13مركز اللغات
الرؤية :يسعى مركز اللغات لتعزيز فكرة التواصل والتفاهم بني الشعوب ،من خالل
تدريس اللغات األجنبية ،مبا يف ذلك اللغة العربية للناطقني بغريها.
الرسالة :تزويد الدارسني باملهارات اللغوية واملعرفية املتميزتني ،اليت تسهم يف التواصل،
وتعزيز الروابط الثقافية بني الشعوب.

األهداف:
 .1تدريس اللغات األجنبية كالفرنسية ،واإلسبانية ،واألملانية ،واإليطالية ،والروسية،
والرتكية ،والفارسية ،والعربية ،والكورية ،والصينية.
 .2تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها.
 .3العمل على التواصل مع املؤسسات ذات الصلة باللغات األجنبية اليت يطرحها
املركز ،لرفد العملية التعليمية.
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 .4إعداد برامج تقوية يف اللغة اإلجنليزية اليت أصبحت متطلبا لاللتحاق باجلامعة.
 .5إعداد وعقد امتحان مستوى اللغة العربية للناطقني بغريها.
 .6إعداد وعقد امتحان مستوى للغات األجنبية األخرى اليت يدرسها املركز.
 .1املسامهة يف طرح دورات يف اللغة اإلجنليزية ملوظفي اجلامعة.
 .8عقد املؤمترات والندوات التدريبية اخلاصة باللغة العربية واللغات األجنبية األخرى،
وطرق تدريسها.
نبذة عن المركز:

حرصا من اجلامعة على إعداد خرجيني يتمتعون مبهارات لغوية تؤهلهم للمنافسة يف سوق

العمل ،ارتأت استحداث مركز للغات يقوم بتدريس اللغة اإلجنليزية ولغات أجنبية أخرى
كالفرنسية ،واإلسبانية ،واإليطالية ،واألملانية ،والروسية ،والرتكية ،والفارسية ،والعربية،
والصينية ،والكورية ،لكوهنا لغات أضحى تعلمها أمرا ملحا ،نظرا لالنفتاح االقتصادي،
والسياسي ،والتكنولوجي ،والثقايف الذي يشهده العامل.
ونظرا لإلقبال املتزايد على تعلم اللغة العربية ،يقدم املركز برامج للراغبني بدراسة اللغة
العربية للناطقني بغريها ،هتدف إىل إعداد دارسني قادرين على استخدام اللغة العربية،
وملمني بالتاريخ ،واألدب ،والثقافة العربية.
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جدول رقم ()7
المواد التي يقدمها المركز
عدد
الساعات
Credit
Hours

Prerequisite

3

-

3

-

Introduction to Modern
Arabic Literature

3

-

Media Arabic

3

-

Contemporary Arab
Cinema

3

-

Beginners Modern
Standard Arabic

3

-

اللغة العربية املستوى
410112
املتوسط

Intermediate Modern
Standard Arabic

3

410111

اللغة العربية املستوى
410211
فوق املتوسط

Upper Intermediate
Modern Standard
Arabic

3

410112

اللغة العربية املستوى
410212
املتقدم

Advanced Modern
Standard Arabic

3

410211

اللغة اإلجنليزية
410121
للمبتدئني ()1

English for Beginners
)(1

3

-

اللغة اإلجنليزية

English for Beginners

للمبتدئني ()2

)(2

3

410121

رقم املادة
Course
No.

عنوان املادة (باللغة
العربية)
Course Title
)(Arabic

الثقافة العربية والتاريخ
410101
اإلسالمي
السياسة يف الشرق
410102
األوسط
مقدمة يف األدب
410103
العريب احلديث
410104

اللغة العربية ووسائل
اإلعالم

صناعة السينما يف
410105
العامل العريب
 410111اللغة العربية للمبتدئني

410122

عنوان املادة (باللغة اإلجنليزية)
)Course Title (English
Arabic & Islamic
Culture/History
Politics of the Middle
East
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املتطلب السابق

اللغة اإلجنليزية
410221
للمبتدئني ()3

English for Beginners
)(3

3

410122

اللغة اإلجنليزية
410222
للمبتدئني ()4

English for Beginners
)(4

3

410221

اللغة الفرنسية
410131
للمبتدئني ()1

)French for Beginners (1

3

-

)French for Beginners (2

3

410131

اللغة األملانية للمبتدئني
410133
()1

German for Beginners
)(1

3

-

اللغة األملانية للمبتدئني
410134
()2

German for Beginners
)(2

3

410133

اللغة اإلسبانية
410135
للمبتدئني ()1

Spanish for Beginners
)(1

3

-

اللغة اإلسبانية
410136
للمبتدئني ()2

Spanish for Beginners
)(2

3

410135

اللغة اإليطالية
410137
للمبتدئني ()1

)Italian for Beginners (1

3

-

اللغة اإليطالية
410138
للمبتدئني ()2

)Italian for Beginners (2

3

410137

اللغة العربية للمبتدئني
410141
()1

Hebrew for Beginners
)(1

3

-

اللغة العربية للمبتدئني
410142
()2

Hebrew for Beginners
)(2

3

410141

اللغة الفارسية
410143
للمبتدئني ()1

Persian for Beginners
)(1

3

-

اللغة الفارسية
410144
للمبتدئني ()2

Persian for Beginners
)(2

3

410143

3

-

410132

410145

اللغة الفرنسية
للمبتدئني ()2

اللغة الرتكية للمبتدئني
()1

Turkish for
)Beginners(1
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اللغة الرتكية للمبتدئني
410146
()2

Turkish for Beginners
)(2

3

410145

اللغة الصينية للمبتدئني
410151
()1

Chinese for Beginners
)(1

3

-

اللغة الصينية للمبتدئني
410152
()2

Chinese for Beginners
)(2

3

410151

اللغة الكورية للمبتدئني

Korean for Beginners

3

-

اللغة الكورية للمبتدئني
410154
()2

Korean for Beginners
)(2

3

410153

اللغة الروسية للمبتدئني
410161
()1

Russian for Beginners
)(1

3

-

اللغة الروسية للمبتدئني
410162
()2

Russian for Beginners
)(2

3

410161

410153

)(1

()1

جمموع الساعات = ( )99ساعة

Total Hours =(99) Credit Hours

معتمدة)
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 -6/13مركز الدراسات الدوائية
الرؤية :نطمح ألن نكون مركزا متميزا يف األحباث والتدريب باجملاالت الصيدالنية
املتقدمة.
الرسالة :تطبيق معايري اجلودة يف إجراء البحوث الدوائية والتدريب الصيدالين؛ لتلبية
احتياجات املؤسسات الصيدالنية والعلمية .ويلتزم املركز بتقدمي املشورة العلمية ،وإجراء
البحوث الدوائية والتدريب للذين يرغبون يف التميز املعريف ،يف قطاعات التكنولوجيا
الصيدالنية ،وحتليل األدوية.
األهداف:
 .1وضع وتنفيذ تعليمات ضمان اجلودة ،اخلاصة بإجراء البحوث الدوائية على أعلى
مستوى.
 .2إجراء البحوث الدوائية مبا يتفق مع املعايري الدولية ،وينسجم مع التقنيات احلديثة،
وذلك ألجل تعزيز أسس ومفاهيم البحوث العلمية عالية اجلودة.
 .3إقامة دورات تدريبية ،وورش عمل ،وحلقات دراسية من خرباء متخصصني يف جمال
العلوم الصيدالنية والغذائية والتكنولوجية ،لتلبية احتياجات العاملني يف املؤسسات
الصيدالنية والعلمية.
 .4تعزيز التواصل والتعاون بني املركز ومصانع األدوية واملؤسسات ذات الصلة ،األمر
الذي خيلق بيئة مشجعة على االرتقاء بالبحث العلمي ،والنهوض بالصناعة
الدوائية.
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خدماتنا:

 .1إجراء دراسات الفعالية والسمية للمركبات الدوائية على احليوان.
.2
.3
.4
.5

إدارة البيانات والنتائج ،والكتابة العلمية ،وحتليل حركية الدواء.
تنفيذ دراسات تركيب مركبات عضوية طبية.
تطوير طرق حتليل املواد يف األشكال الصيدالنية املختلفة.
عقد ورشات تدريبية وورشات متخصصة يف جماالت العلوم الصيدالنية.

نبذة عن المركز:
يتبع مركز الدراسات الدوائية يف جامعة البرتا لكلية الصيدلة والعلوم الطبية ،اليت تتمتع
خبربة واسعة يف ختطيط وتنفيذ البحوث العلمية .لقد تأسست كلية الصيدلة والعلوم
الطبية يف جامعة البرتا عام  ،1991وعلى مدى السنوات املاضية ،واليت جتاوزت
العشرين عاما ،مت إثراء الكلية بكادر أكادميي متخصص ومؤهل ،وصل عدده إىل 35
عضوا من محلة درجيت الدكتوراه واملاجستري .وقد متيزت كلية الصيدلة عن مثيالهتا بكم
األحباث العلمية املنشورة ونوعها ،اليت نفذت مبختربات الكلية .وإميانا بقدرة وخربة
أعضاء اهليئة التدريسية بتطوير الصناعة الدوائية يف املؤسسات ذات العالقة ،تبلورت فكرة
إنشاء مركز الدراسات الدوائية للبحث والتدريب يف بداية عام  2212يف جامعة البرتا.
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 -7/13مركز اإلبداع والريادة
الرؤية :نسعى ألن نكون مركزا لإلبداع والريادة ،متميزا حمليا ،وقادرا على استقطاب طلبة
مبدعني ،وأعضاء هيئة تدريس من الرواد يف البحث العلمي.
الرسالة :تقدمي بيئة داعمة وحيوية إلطالق العنان ملواهب الطلبة ،وأعضاء الكلية،
والباحثني ،حتفيزا هلم على بناء تكنولوجيا معتمدة على اإلبداع خدمة للمجتمع.
األهداف:
 .1التحفيز على االبتكار واإلبداع على مستوى الكلية واجلامعة ،وإزالة معوقات اإلبداع
كافة.
 .2حتويل األفكار الريادية إىل حلول عملية ختدم اجملتمع.
 .3نشر ثقافة الريادة بني الطلبة والباحثني ،وتزويدهم مبتطلبات الريادة الناجحة ،اليت
تتضمن مهارات تقنية ،وإدارية ،وشخصية.
 .4توفري حلقة وصل بني املبدعني وشركاء السوق ،واملعاهد ،ومراكز األحباث،
واجلامعات األخرى.
 .5التشجيع على العمل ضمن فريق متعاون ،متعدد اخلصائص.
 .6إنشاء عالقة متينة مع اجملتمع احمللي ،بتقدمي حلول إبداعية ملشكالت البيئة واجملتمع.
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نبذة عن المركز:

رغم أن العملية اإلبداعية هي نتيجة طبيعية للنظام التعليمي والبحثي ،إال أننا يف مركز
اإلبداع والريادة نعدها جزءا متكامال من النظام التعليمي والتعلمي ،إذ تعد العملية
اإلبداعية أو ما يسمى ب "التعلم عن طريق التنافس" وسيلة بديلة أو منهجية ،تعمل يدا
بيد مع الوسائل التعليمية التقليدية .ونأمل بأن سياستنا سوف تعمل على حتفيز الطلبة
من مجيع املستويات ،وسوف تعلمهم حتمل املسؤولية ،والعمل من خالل فريق املشاريع،
كما نتوقع أيضا أن هذه الطريقة يف التعلم سوف توفر للطلبة املساحة اخلاصة هبم من
احلرية ،وحتوهلم من طلبة يتعلمون عن طريق التلقني ،إىل طلبة يتعلمون عن طريق املشاركة
والبحث .إن التوجه احلديث يف تكنولوجيا الويب واالتصاالت ،والتعلم عن طريق
الشبكة سوف يلعب دورا رئيسيا يف العملية اإلبداعية.
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إنجازات:

 تأسيس مكتب نقل التكنولوجيا بداية عام  2215مع مستلزماته ،من خالل
مشروع  ،TEJاملمول من االحتاد األورويب ،وحتديد اسرتاتيجية له.

 تقدمي االستشارة القانونية للحصول على تسجيل براءة اخرتاع US Patent
لربجمية خاصة بالتشفري.

 طرح برنامج خاص للهيئة التدريسية للعام الدراسي  ،2216/2215بالتعاون مع
مكتب تتجري امللكية الفكرية/اجلمعية العلمية امللكية ،يقوم على تعريف املشاركني
بالنواحي القانونية لتسجيل براءة االخرتاع ،وأمهية االبتكار  Innovationيف
املشاريع التطبيقية ،وأساليب حتويل املشاريع إىل منفعة جتارية.

 التواصل مع عدة شركات كربى لطرح برنامج تشبيك املخرتع مع الصناعة ،حبيث
يتم تطوير تطبيقات حتتاجها إحدى الشركات اليت توكل هلا مهمة تسويقها إىل
عمالئها ،مقابل اتفاق مربم بني اجلامعة والشركة.

 فوز فريق كلية تكنولوجيا املعلومات باملركز الثالث جبائزة امللكة رانيا للريادة.

 فوز فريق كلية تكنولوجيا املعلومات باملركز الثاين جبائزة جامعة جرش للمشاريع
اإلبداعية.

 اختيار فريق كلية تكنولوجيا املعلومات جامعة خاصة وحيدة يف برنامج تدريب شركة
إنتل USAID /على تطوير املشاريع اإلبداعية ،وحصول اجلامعة على  5لوحات
إلكرتونية  Intel Galilieo Boardمنحة باإلضافة إىل تدريب فنيي
املختربات على تطبيقات اللوحات اإللكرتونية.

 طرح برنامج الريادة يف األعمال بالتعاون مع متنزه احلسن لألعمال لعام
 ،2216/2215لطلبة جامعة البرتا لتعريفهم بأمهية االبتكار واإلبداع يف ريادة
األعمال ،والعمل من خالل فرق تتنافس مبشاريع ريادية ،قادرة على تأسيس
شركات ناشئة.
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 عقد ورشة عمل بالتعاون مع مايكروسوفت األردن حول آخر تطبيقات الشركة،
وكيفية توظيفها يف حياة الطالب ،باإلضافة إىل تفعيل حسابات جمانية جلميع
تطبيقات مايكروسوفت لطلبة تكنولوجيا املعلومات.
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 -8/13مركز التعلم اإللكتروني
الرؤية :أن يكون املركز موثوقا به ،واألول يف التعلم اإللكرتوين على قطاع اجلامعات
احلكومية واخلاصة ،وعلى الصعيد احمللي والعاملي.

األهداف:
تقدمي خدمات استشارية مكثفة يف جمال التعلم اإللكرتوين ،وذلك ملساعدة اجلامعة يف
تطوير أدائها ،وزيادة منوها ،وفاعليتها يف التقليل من التكاليف.
وعلى صعيد اجلامعة ،فن نسعى لتحقيق أهداف أعماهلا ،مثل زيادة اإليرادات ،وخفض
التكاليف ،من خالل تطبيق التكنولوجيا حلل مشاكل التعلم ،وحتسني العمليات
التعليمية ،متخذين على حممل اجلد الوسائل اآلتية لتحقيق أهداف املركز:
 .1زيادة وعي اجملتمع احمللي وجمتمع اجلامعة بأمهية التعلم اإللكرتوين ،لدعم
عملية التعليم والتعلم.
 .2النهوض بالتنمية ،وتقدمي دورات تدريبية ذات جودة عالية ،وتعزيز دور التعلم
اإللكرتوين يف هذه النهضة.
 .3ضمان جودة التعليم ،ورفع الكفاءة يف تنفيذ األنشطة التعليمية.
 .4إنشاء برامج تعلم عن بعد يف جامعة البرتا ،ذات نوعية وكفاءة عالية.
مهام المركز:

 إجراء امتحانات املواد األكادميية احملوسبة (أول-ثان-هنائي) آلالف الطلبة.
 عقد امتحانات املستوى للطلبة املستجدين يف مواد :اللغة العربية ،واللغة اإلجنليزية،
واملهارات احلاسوبية.
 عقد امتحان املستوى يف اللغة اإلجنليزية لطلبة مركز التعليم املستمر ،وخدمة اجملتمع.
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 وضع مركز التعلم اإللكرتوين نظاما للتدريب اإللكرتوين على امتحان الكفاءة،
يتضمن دليال مبسطا ( )manualحول كيفية إدخال األسئلة على النظام ،كما
قدم الدعم الفين للكليات إلدخال األسئلة على النظام.
 استحدث املركز مفهوم "ملف املادة اإللكرتوين" وقام بتجهيز خطة عمل له ،كما
أعد  626مناذج جلميع مواد اجلامعة.
 تقدمي الدعم الفين والتقين ألعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية يف اجلامعة فيما يتعلق
بنظام ال .TURNITIN

 عمل دورة تدريبية ألعضاء اهليئة التدريسية يف مجيع الكليات بالتعاون مع مركز
التطوير األكادميي على نظام .LMS
 رفع مواد العام اجلامعي  2214/2213مع قوائم الطلبة واملدرسني جلميع كليات
اجلامعة على نظام "إدارة التعلم  ،"MOODLE LMSوتقدمي الدعم الفين
والتقين ألعضاء اهليئة التدريسية.
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 .11الوحدات

 -1/14وحدة الرقابة والتدقيق
الهدف :تزويد متخذي القرار  -من خالل برامج التدقيق الداخلي  -بتأكيد موضوعي
على فعالية العمليات ،وتزويدهم بالتوصيات اليت قد تؤدي إىل حتسني سري النظام وفعالية
العمليات.
المسؤوليات:

 .1عمل خطة تدقيق سنوية.
 .2تطبيق خطة التدقيق من خالل العمل امليداين.
 .3التحقيق يف أي خمالفات مالية أو إدارية من خالل النظام الداخلي للجامعة.
 .4تزويد الرئيس ورئيس جملس األمناء بأي تقارير أو مالحظات أو توصيات.
 .5التعاون مع املدقق اخلارجي.
 .6تقدمي النصح واالستشارات لإلدارات املختلفة يف اجلامعة ،من أجل حتسني طبيعة
العمل ،وتطوير نظام الضبط الداخلي.
 .1التحقق من مدى االلتزام باملوازنة التقديرية ،والتحري عن أي افرافات ،وتقدمي
تقارير دورية للرئي س وجملس األمناء بذلك (حسب قانون التعليم العايل رقم 16
لعام ).2212
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المهام:

 .1فحص وتقييم وحتسني كفاءة وكفاية نظم الرقابة الداخلية ،وإدارة املخاطر والتحكم
يف أمور اجلامعة.
 .2مراجعة مصداقية وموثوقية املعلومات املالية واإلدارية ،ومدى االعتماد عليها.
 .3مراجعة إجراءات العمل ،للتحقق من مدى التوافق واالنسجام مـع الق ـوانني،
واألنظمة ،والتعليمات ،واخلطط املوضوعة ،وحتديد مدى كفايتها ،ودرجة االلتزام
هبا.
 .4فحص الوسائل املستخدمة حلماية األصول .والتحقق من الوجود الفعلي هلا.
 .5تقييم املوارد املتاحة للتثبت من استغالهلا بالشكل األمثل.
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 -2/14وحدة ضمان الجودة ،والتخطيط ،والقياس
الرؤية :أن ت كون املصدر املوثوق ملعايري ضمان اجلودة جلميع أعضاء جامعة البرتا ،من
أجل وضع اجلامعة يف املراتب األوىل بني اجلامعات احمللية ،واإلقليمية ،والدولية.

الرسالة :إجياد بيئة ودية ألعضاء اجلامعة ،تتمتع بسهولة الوصول إىل أحدث املستجدات
اخلاصة بسبل ووسائل تنفيذ عملية ضمان اجلودة يف التعليم العايل ،بنشر ثقافة اجلودة،

وتقدمي أحدث األدوات واألساليب الضرورية جلامعة البرتا لتحقيق غاياهتا.
المهام:
 .1أن يكون صلة الوصل بني اجلامعة وهيئات ضمان اجلودة ،مبا يف ذلك صندوق
احلسني لإلبداع والتفوق  ،HFEوهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل ،HEAC
والوكاالت املتخصصة األخرى ،احمللية منها والدولية ،للحصول على معايري ضمان
اجلودة وتطبيقها.
 .2أن يقوم برصد التقدم الذي يتم إحرازه يف عملية ضمان اجلودة باجلامعة ،واقرتاح
السبل والوسائل الكفيلة بتطوير وتعزيز اجلودة داخل اجلامعة.
 .3مساعدة خمتلف أقسام اجلامعة يف عملية التقييم الذايت والتدقيق اخلارجي ،مبا يف
ذلك تنظيم الزيارات الالزمة للجامعة من املدققني ،وصياغة حماضر االجتماعات
والتقارير واملذكرات.
 .4متابعة إعداد وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للجامعة ،وقياس األداء الكلي للجامعة.
 .5إدارة وتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي  ،Internal Auditوتقدمي التقارير الالزمة
هبذا الشأن.
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 .6متابعة تنظيم وعقد اجتماعات جملس ضمان اجلودة  ،QACوصياغة حماضر
االجتماعات ،والتقارير والقرارات اخلاصة بذلك.
 .1التنسيق مع مكتب االعتماد يف اجلامعة ،يف مجيع املسائل املتعلقة باالعتماد العام.
 .8تطبيق نظام إدارة اجلودة  ISO 9221:2228يف اجلامعة.
 .9املساعدة يف وضع برامج مركز التطوير األكادميي لتدريب املوظفني ،واملساعدة يف
تنمية املوارد البشرية ،والتعلم اإللكرتوين ،وضمان اجلودة ،والتوعية من خالل
احملاضرات والتدريب وورش العمل.
 .12مساعدة الكليات واألقسام واإلدارات املختلفة يف إنشاء جلان اجلودة ،وتيسري أمور
مكاتب املعلومات  Base Roomsاخلاصة هبا.
 .11املساعدة يف تطوير املوقع اإللكرتوين للجامعة ،وتروجيه.
 .12إدارة عملية التقييم األكادميي اخلاص باهليئة التدريسية ،ورفع التقارير اخلاصة
بذلك.
 .13إدارة وحتديث صفحة ضمان اجلودة ،يف املوقع اإللكرتوين اخلاص جبامعة البرتا.
 .14املساعدة يف أعمال إدارية متفرقة ،ختدم ضمان اجلودة؛ كصياغة االتفاقيات
واحملاضر مع اجلهات األجنبية ،وتصميم استبانات التقييم املختلفة ،وتعبئة
االستبانات اخلارجية ،ومتثيل وحدة ضمان اجلودة والتخطيط والقياس يف النشاطات
احمللية.
نبذة عن الوحدة:

تسعى وحدة ضمان اجلودة والتخطيط والقياس لتكون مبثابة املرجعية األساسية جلميع
األمور املتعلقة بضمان اجلودة من معايري ،وإجراءات ،وتطبيق وتقييم جودة العمليات
داخل اجلامعة ،عن طريق تقدمي الوثائق واملراجع والتوجيه ،هبدف وضع اجلامعة يف املراتب
األوىل بني اجلامعات احمللية واإلقليمية والدولية ،وإجياد بيئة ودية ترتشح فيها ثقافة اجلودة،
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وتتمتع بسهولة الوصول إىل املستجدات اخلاصة بسبل تطوير وحتسني األداء يف التعليم
العايل.
وقد حققت وحدة ضمان اجلودة والتخطيط والقياس إجنازا كبريا ،بإدارة النشاطات اليت
أدت إىل حصول الجامعة على شهادة ضمان الجودة من هيئة اعتماد مؤسسات
التعليم العايل ،وهي بذلك تكون الجامعة األولى في األردن من بين  27جامعة،
التي تحصل على هذه الشهادة ،وهي تسعى اآلن للحصول على االعتمادات الدولية
على مستوى الربامج والتخصصات.
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 -3/14وحدة السالمة العامة
الرؤية :أن تكون جامعة البرتا آمنة وخالية من احلوادث.
الرسالة :التفتيش على متطلبات السالمة العامة والصحة املهنية ،ومتابعة مجيع الشروط
الالزمة ،اليت هتدف إىل محاية األرواح ،واملمتلكات يف اجلامعة.
األهداف :هتدف السالمة العامة داخل حرم اجلامعة إىل محاية مكونات اجلامعة الثالثة

وهي:
 .1األشخاص من طلبة ،وهيئة تدريسية ،وإداريني ،وعاملني ،ومجيع شاغلي املباين.

 .2املمتلكات من مبان ،وأثاث ،ومعدات ،ولوازم ،وآليات.
 .3البيئة اجلامعية بعناصرها الثالثة؛ املاء ،واهلواء ،والرتبة.
ويتم ذلك من خالل جمموعة من اإلجراءات االحرتازية ،واالحتياطات اليت تتبع بكفاءة
عالية سواء يف التخطيط ،أو التصميم ،أو اإلشراف ،أو التنفيذ أو التشغيل أو الصيانة،
لضمان االستمرار بالعمل على أكمل وجه ،وتفادي أي ظروف ،أو عوامل ،أو تصرفات
قد تؤدي إىل وقوع حوادث غري حممودة ال مسح اهلل.
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 .11المكاتب

 -1/15مكتب االعتماد
الرؤية :أن تكون جامعة البرتا متميزة بني اجلامعات احمللية واإلقليمية والدولية ،ومعتمدة
من هيئات االعتماد الدولية.

الرسالة :توفري البيئة املناسبة للتعلم والتعليم ،وحتقيق مستوى عال من اجلودة ،إلعداد

خرجيني متميزين يف اجملاالت كافة.

األهداف :االستمرار يف حتقيق اجلامعة ملعايري االعتماد من حيث البنية التحتية (مباين
وقاعات وخمتربات ومرافق ودوائر) واخلطط الدراسية ،ومؤهالت الكادر التدريسي.
المهام:
 .1يتوىل مكتب االعتماد التأكد من حتقيق اجلامعة حملاور وبنود معايري االعتماد العام،
الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل ،وهذه احملاور هي:
 التنظيم اإلداري واألكادميي.
 اهليئة التدريسية.
 املباين واملرافق األكادميية.
 املختربات.
 األجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية.
 املكتبة.
 القبول والتسجيل.
كذلك التحقق من استكمال اجلامعة لبنود ومعايري االعتماد اخلاص (على
مستوى التخصصات) ورفع التوصيات والتقارير إىل نائب الرئيس للشؤون
األكادميية وإىل جملس االعتماد ،وتشمل هذه املعايري ما يأيت:
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 اخلطة الدراسية.
 اهليئة التدريسية والكوادر املساعدة.
 الطلبة.
 الكتب ،والدوريات ،واملعاجم ،واملوسوعات.
 املختربات واملشاغل ،واملرافق اخلاصة.
 التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية.
 .2التأكد من استيفاء طلبات االعتماد املقدمة من اجلامعة (اعتماد ،ورفع طاقة
استيعابية ،ومتابعة) لشروط ومعايري االعتماد.
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 -2/15مكتب اإليفاد
الرؤية" :أن نكون اجلامعة األفضل يف املنطقة يف استقطاب مرشحني متميزين لإليفاد،

وتوفري اخلدمات والدعم املايل األفضل هلم ،ومساعدهتم يف سعيهم للحصول على التعليم
العايل من أعرق اجلامعات العاملية".

الرسالة" :إيفاد الطلبة املتميزين للحصول على درجة الدكتوراه يف التخصصات املختلفة،

لتحقيق حاجات اجلامعة املستقبلية ،وضمان استمرارية وجود أعضاء هيئة تدريس

أكفياء ،لتحقيق رؤية ،ورسالة ،وغايات اجلامعة".
األهداف:
 إدارة عملية اإليفاد باجلامعة.
 استقطاب مرشحني متميزين لإليفاد.
 توفري اإلمكانات والدعم املايل املمكن للموفدين.
 التواصل مع الطلبة املوفدين ،ومتابعتهم إىل حني إكمال دراستهم.
 إعداد خطة لإليفاد طويلة األجل.
نبذة مختصرة عن مكتب اإليفاد:
أنشئ مكتب اإليفاد يف جامعة البرتا عام  ،2212هبدف إدارة عملية اإليفاد يف
اجلامعة ،حيث تتطلع جامعة البرتا دائما إىل إيفاد طلبة  -ضمن معايري حمددة  -إىل
جامعات عاملية مرموقة ،للحصول على درجة الدكتوراه يف التخصصات املختلفة ،لتحقيق
حاجات اجلامعة املستقبلية ،وضمان استمرارية وجود أعضاء هيئة تدريس أكفياء.
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ويقوم مكتب اإليفاد بالبحث املستمر عن مرشحني متميزين أكادميياُ ،خصوصا من
خرجيي جامعة البرتا األوائل ،واملتميزين ،والذين لديهم اهتمامات أكادميية ،ويرغبون يف
االستفادة من كل الفرص البناءة ،اليت من شأهنا أن تساعدهم على مواصلة تعليمهم
العايل ،واحلصول على الدكتوراه.
ويساعد املكتب املرشحني للتقدم بطلبات االلتحاق باجلامعات املعروفة يف الواليات
املتحدة األمريكية ،وكندا ،واململكة املتحدة ،واحلصول على عروض قبول من تلك
اجلامعات ،كما يوفر للمرشحني مجيع املعلومات والدعم املايل الذي حيتاجونه أثناء دراسة
الدكتوراه ،حيث ختصص جامعة البرتا  ٪2من ميزانيتها السنوية على األقل لدعم
اإليفاد ،ويتابع املوفدين طيلة فرتة دراستهم ،ويف املقابل يطالب املوفد بعد حصوله على
الدرجة العلمية املطلوبة ،باخلدمة يف اجلامعة ملدة تساوي مثلي املدة اليت قضاها يف بعثته.
وعليه ،يقوم مكتب اإليفاد بالتعاون مع خمتلف األقسام األكادميية واإلدارية يف اجلامعة،
لوضع خطة طويلة األجل لإليفاد ،حبيث تغطي مجيع متطلبات اجلامعة من أعضاء هيئة
تدريس يف التخصصات املختلفة.
ونظرا لالهتمام الذي توليه جامعة البرتا لقضية اإليفاد؛ حرصا على تعزيز عدد أعضاء
هيئة التدريس األردنيني يف اجملاالت العلمية ذات األولوية ،فقد قامت بإيفاد  82موفدا
يف مجيع ختصصات اجلامعة 61 ،منهم لدراسة الدكتوراه ،و 15موفدا لدراسة املاجستري.
وكان حصاد هذا االهتمام حىت اآلن عودة ( )49مبعوثا ،بعد حصوهلم على درجيت
املاجستري والدكتوراه يف جماالت خمتلفة ،حيث انضموا إىل اهليئة التدريسية يف اجلامعة،
ومازال  33موفدا منهم على مقاعد الدراسة.
وللتواصل مع مكتب اإليفاد ،وملزيد من املعلومات حول اإليفاد وأسسه يف جامعة البرتا،
يرجى االتصال على:
هاتف 00962 6 5799555 :فرعي - 9422 :الربيد اإللكرتوين:
scholarships@uop.edu.jo
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 -3/15مكتب شؤون خدمة العلم
مت استحداث مكتب شؤون خدمة العلم بتاريخ  7تشرين الثاين  .2212ويقع املكتب
داخل مبَن اجملمع اإلداري بالطابق الثالث ،ويتكون من ثالثة مكاتب رئيسية :مكتب
الرئيس ،ومكتب مدير القلم ،ومكتب خدمة الطلبة.
وقد مت ربط مكتب شؤون خدمة العلم يف جامعة البرتا مبديرية املتابعة والتفتيش عن طريق
الفاكس ،وذلك للتخفيف على الطلبة من عناء التنقل خارج اجلامعة ،وضمان سرعة
إجناز معامالهتم.
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 -4/15المكتب الثقافي  /مكتب تصديق الشهادات
هو مركز خلدمة اجملتمع احمللي ،بالتعاون مع اجلامعات اخلاصة يف منطقة جنوب عمان،
ومن أعماله التصديق على الشهادات والوثائق الصادرة عن :جامعة البرتا اخلاصة،
وجامعة الزيتونة اخلاصة ،وجامعة اإلسراء اخلاصة ،وجامعة الشرق األوسط اخلاصة ،وكلية
العلوم الرتبوية.
كما يقوم املكتب بالتدقيق على ملفات الطلبة املقبولني يف هذه اجلامعات ،وملفات
خرجييها ،واإلجابة عن استفسارات الطلبة مبا خيص التعليم العايل.

 -5/15مكتب التمويل الخارجي
أنشئ مكتب التمويل اخلارجي للمشاريع البحثية يف جامعة البرتا يف شهر آذار من عام
 ،2213وقد أطلق عليه االسم املختصر (.)OFFER Office
الرؤية :أن يصبح املكتب مركز تنسيق متميزا للمجتمع البحثي اجلامعي ،حمليا وإقليميا.
المهمة :االستمرار يف ربط اجملتمع البحثي اجلامعي مع الربامج التمويلية (املافة) احمللية

والدولية.

األهداف:

 تقدمي مقرتحات مشاريع مشرتكة ،للحصول على دعم من اجلهات احمللية أو
الدولية.
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 تسويق مشاريع البحث العلمي لدى الشركات الراغبة بالعمل املشرتك مع اجلامعة.
 ربط الباحثني يف اجلامعة مع نظرائهم يف املؤسسات البحثية واجلامعية األخرى.
 عقد ورش عمل وندوات ،للتعريف بفرص الدعم املتاحة حمليا ودوليا.
 عقد ورش عمل وندوات ،لتدريب الباحثني على كتابة مقرتحات املشاريع للجهات
الداعمة.
 تقدمي مقرتحات مشاريع وتوقيع اتفاقيات للتبادل الطاليب.
 تعريف الطلبة والعاملني يف اجلامعة باملنح املتاحة للدراسة والتدريب خارج اجلامعة.
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 -6/15المكتب الهندسي  -إدارة المشاريع
تأسس املكتب يف مطلع العام الدراسي  ،2211/2212ويتوىل إدارة مشاريع اجلامعة
كافة ،سواء مبتابعة املقاولني الرئيسيني الذين يقومون بتنفيذ مشاريع اجلامعة الكبرية ،أو
بتنفيذ مشاريع اجلامعة املتوسطة والصغرية مثل :إعادة تأهيل مباين اجلامعة ،أو أجزاء منها
بالطريقة املباشرة ،ويقوم أيضا بأعمال الصيانة الرئيسية.
وبإشراف دولة الرئيس يقوم املكتب بإعداد اخلطط املستقبلية ،إلعادة تأهيل ما يلزم من
إنشاءات وبنية حتتية للجامعة.
الرؤية :نؤمن بأن األفكار التصميمية ال تتقيد بشكل أو حبجم ،وأن هدفها األساسي
دائما هو توفري البيئة العلمية واالجتماعية الصحيحة للطالب ،ملساعدته على تكوين
الشخصية املناسبة والفعالة ،حىت يكون عضوا متميزا ،وفاعال يف اجملتمع احمليط به.
القيم :نؤمن بالقيم العلمية والعملية ،ومتاشيها مع روح العصر كقاعدة أساسية لعملنا،

ولألفكار اخلاصة باملشاريع ،من أجل حتقيق الفائدة واالستمرارية لكل مباين اجلامعة،
وأيضا لتطوير البيئة احمليطة داخل حرم اجلامعة وخارجه.
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 .16األنظمة والتعليمات

 -1/16تعليمات منح درجة البكالوريوس
تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة البكالوريوس يف
المادة أ.
جامعة البرتا لسنة  ،"5102ويعمل بأحكامها ابتداء من تاريخ
(:)1
إقرارها من جملس اجلامعة.
ب .يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعاين الواردة إزاءها ،ما مل تدل
القرينة على خالف ذلك:
الجامعة
 :جامعة البرتا.
 :عميد الكلية امللتحق هبا الطالب.
العميد
 :أي من كليات اجلامعة.
الكلية
 :القسم األكادميي يف الكلية.
القسم
 :الفصل األول أو الثاين من كل عام جامعي.
الفصل االعتيادي
المادة تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة املنتظمني واملسجلني للحصول
على درجة البكالوريوس يف كليات اجلامعة ،ويعد الطالب مسؤوال عن
( :)2االطالع عليها ،وعلى مجيع النشرات املتعلقة هبا.
المادة إىل حني إنشاء كليات أخرى ،تتكون اجلامعة من الكليات واألقسام
اآلتية:
(:)3
القسم
الكلية
.1قسم اللغة العربية وآداهبا
 .1اآلداب والعلوم
 .2قسم اللغة اإلجنليزية وآداهبا
 .3قسم العلوم الرتبوية
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 .4قسم الكيمياء
 .5قسم العلوم األساسية
 .6قسم اللغات احلديثة
 .2العمارة والتصميم

 .1قسم هندسة العمارة
 .2قسم التصميم الداخلي
 .3قسم التصميم اجلرافيكي

 .4الصيدلة والعلوم الطبية

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.1

 .5تكنولوجيا املعلومات

.2
.3
.4
.1

 .3العلوم اإلدارية واملالية

قسم إدارة األعمال
قسم العلوم املالية واملصرفية
قسم احملاسبة
قسم نظم املعلومات اإلدارية
قسم التسويق
قسم األعمال والتجارة اإللكرتونية
قسم الكيمياء الطبية الصيدالنية
والعقاقري
قسم الصيدالنيات والصيدلة التقنية
قسم األدوية والعلوم الطبية احليوية
قسم التغذية
قسم علم احلاسوب

 .2قسم نظم املعلومات وشبكات احلاسوب

 .3قسم هندسة الربجميات
 .1قسم القانون العام
 .6احلقوق
 .2قسم القانون اخلاص
 .1قسم الصحافة
 .7اإلعالم
 .2قسم اإلذاعة والتلفزيون
المادة أ .متنح درجة البكالوريوس بقرار من جملس العمداء.
ب.

يقر جملس العمداء اخلطط الدراسية املؤدية إىل احلصول على درجة
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البكالوريوس يف التخصصات اليت تقدمها أقسام اجلامعة ،بناء

(:)4

على تنسيب جمالس األقسام ،وجمالس الكليات ،وتنسيب جلنة
اخلطط الدراسية يف اجلامعة ورفعها جمللس العمداء إلقرارها.
ج.

د.

 .1توضع اخلطط الدراسية على أساس نظام الساعات
املعتمدة.
 .2حتدد لكل مادة من مواد اخلطط الدراسية ( )3ساعات
معتمدة ،وجيوز بقرار من جملس العمداء أن تقل أو تزيد
على ذلك.
 .3جيري تقومي الساعات املعتمدة لكل مادة على أساس أن
احملاضرة األسبوعية ،أو الندوة هي ساعة معتمدة ،أما
ساعات املختربات والتطبيق ،فيجري تقوميها لكل مادة
على حدة ،ويف مجيع احلاالت ال يقل حساب الساعة
املعتمدة عن ساعتني تطبيقيتني ،أو ساعيت خمترب.
يكون احلد األدىن لعدد الساعات املعتمدة املطلوبة للحصول على
درجة البكالوريوس يف ختصصات اجلامعة كما يأيت:
كلية اآلداب والعلوم
( )135ساعة معتمدة
 .1ختصص اللغة العربية و آداهبا
( )135ساعة معتمدة
 .2ختصص اللغة اإلجنليزية وآداهبا
( )135ساعة معتمدة
 .3ختصص اللغة اإلجنليزية  /الرتمجة
( )135ساعة معتمدة
 .4ختصص اللغة الفرنسية واللغة
اإلجنليزية وآداهبما
( )135ساعة معتمدة
 .5ختصص معلم صف
( )135ساعة معتمدة
 .6ختصص تربية الطفل
( )135ساعة معتمدة
 .7ختصص الصحافة و اإلعالم
( )132ساعة معتمدة
 .8ختصص الكيمياء
كلية العمارة والتصميم
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( )165ساعة معتمدة
 .1ختصص هندسة العمارة
( )143ساعة معتمدة
 .2ختصص التصميم الداخلي
( )137ساعة معتمدة
 .3ختصص التصميم اجلرافيكي
كلية العلوم اإلدارية والمالية
( )132ساعة معتمدة
 .1ختصص إدارة األعمال
( )132ساعة معتمدة
 .2ختصص التسويق
( )132ساعة معتمدة
 .3ختصص نظم املعلومات اإلدارية
( )132ساعة معتمدة
 .4ختصص العلوم املالية واملصرفية
( )132ساعة معتمدة
 .5ختصص احملاسبة
( )132ساعة معتمدة
 .6ختصص األعمال والتجارة
اإللكرتونية
كلية الصيدلة والعلوم الطبية
( )165ساعة معتمدة
 .1ختصص الصيدلة
( )136ساعة معتمدة
 .2ختصص التغذية السريرية
واحلميات
كلية تكنولوجيا المعلومات
( )133ساعة معتمدة
 .1ختصص علم احلاسوب
( )132ساعة معتمدة
 .2ختصص نظم املعلومات
احلاسوبية
( )132ساعة معتمدة
 .3ختصص هندسة الربجميات
( )135ساعة معتمدة
 .4ختصص شبكات احلاسوب
كلية الحقوق
( )141ساعة معتمدة
 .1ختصص احلقوق
كلية اإلعالم
( )135ساعة معتمدة
 .1ختصص الصحافة
( )135ساعة معتمدة
 .2ختصص اإلذاعة والتلفزيون
المادة

الخطة الدراسية:
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(:)5

أ.

تتكون اخلطة الدراسية لكل ختصص متنح فيه درجة البكالوريوس
من:
 .1متطلبات الجامعة:
خيصص هلا ( )27ساعة معتمدة ،موزعة على متطلبات
جامعة إجبارية ،وخيصص هلا ( )12ساعة معتمدة،
ومتطلبات اختيارية ،وخيصص هلا ( )15ساعة معتمدة،
وميكن تعديل املتطلبات االختيارية بقرار من جملس
العمداء ،وفقا للبند (-4ب) من هذه التعليمات ،وهذه
املتطلبات هي:
متطلبات الجامعة اإلجبارية " 11ساعة"
عنوان المادة
رقم المادة
الرتبية الوطنية
0499199
 0499190العلوم العسكرية
 0499111لغة عربية ()1
 0499121لغة إجنليزية ()1
متطلبات الجامعة االختيارية
التصنيف
العلوم
اإلنسانية

عدد الساعات
3
3
3
3
" 15ساعة"

عنوان املادة
رقم املادة
 0499112لغة عربية ()2
 0499122لغة إجنليزية ()2
 0499191حضارة عربية
إسالمية
 0499192حضارة وفكر
 0499101مبادئ االتصال
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س .م

6-3
ساعات

العلوم
االجتماعية
واالقتصادية

0499194
0499195
0499131
0499171

علوم سياسية
قضايا معاصرة
القضية
6-3
الفلسطينية
مدخل إىل علم ساعات
االجتماع

 0399112مبادئ االقتصاد
العلوم
والتكنولوجيا
والزراعة
والصحة

 0699191مهارات
حاسوبية
 0199191العلم واحلياة
 0499151علم البيئة
 0599191اإلسعافات
األولية
 0499149الرياضة
والصحة
 0599111الغذاء والتغذية
يف حياتنا
المجموع

6-3
ساعات

12
ساعة

 .2متطلبات الكلية:
خيتلف عدد ساعاهتا وتوزيعها حسب الكليات ،وتوزع بني
متطلبات كلية إجبارية واختيارية ،أو متطلبات كلية إجبارية
فقط.
 .3متطلبات التخصص:
خيتلف عدد ساعاهتا باختالف خطط األقسام العلمية،
وتتوزع بني متطلبات ختصص إجبارية واختيارية ،ومتطلبات
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ختصص مساندة يف بعض التخصصات.
حرة:
 .4متطلبات ٌ
وهي مواد خيتارها الطالب مما تعرضه أقسام اجلامعة،
وختصص هلا ساعات معتمدة حسب خطط األقسام
العلمية ،وإذا درس الطالب أكثر من هذه الساعات،
حيسب له يف معدله الرتاكمي أعلى تقدير حصل عليه وفق
خطته الدراسية.
ب .امتحانات المستوى:
 .1امتحان مستوى اللغة العربية:
 على مجيع الطلبة عند التحاقهم باجلامعة أن يتقدموا
المتحان مستوى يف اللغة العربية ،يف املواعيد اليت حتددها
اجلامعة ،لقياس مهاراهتم األساسية.
 إذا مل ينجح الطالب يف امتحان مستوى اللغة العربية،أو مل يتقدم لالمتحان يف العام الدراسي األول ،فعليه أن
يدرس منتظما  -وملدة فصل دراسي واحد  -مادة
استدراكية للتقوية رقمها ( )0491900ووزهنا ()3
ساعات معتمدة ،ال تدخل يف معدله الرتاكمي ،وال يف
عدد الساعات املطلوبة للتخرج ،ويقدم امتحانا فيها،
يؤهله النجاح فيه للتسجيل يف مادة لغة عربية (.)1
 .2امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية:
 على مجيع الطلبة عند التحاقهم باجلامعة أن يتقدموا
المتحان مستوى يف اللغة اإلجنليزية ،يف املواعيد اليت
حتددها اجلامعة ،لقياس مهاراهتم األساسية.
 إذا مل ينجح الطالب يف امتحان مستوى اللغة اإلجنليزية،
أو مل يتقدم لالمتحان يف العام الدراسي األول ،فعليه أن
يدرس منتظما  -وملدة فصل دراسي واحد  -مادة
استدراكيه للتقوية رقمها ( )0492900ووزهنا ()3
ساعات معتمدة ،ال تدخل يف معدله الرتاكمي ،وال يف
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عدد الساعات املطلوبة للتخرج ،ويقدم امتحانا فيها،
يؤهله النجاح فيه للتسجيل يف مادة لغة إجنليزية (.)1
 يعفى الطالب الذي اجتاز امتحان التوفل ()TOEFL
(أو أي امتحان آخر من نفس املستوى) من التقدم
المتحان املستوى يف اللغة اإلجنليزية ،إذا حقق العالمات
املدرجة أدناه يف أحد هذه االمتحانات:
Computer Internet IELTS
- Based
- Based
5

61

173

 PaperBased
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 .3امتحان مستوى المهارات الحاسوبية:
 على مجيع الطلبة عند التحاقهم باجلامعة أن يتقدموا
المتحان مستوى يف مهارات احلاسوب ،يف املواعيد اليت
حتددها اجلامعة ،لقياس مهاراهتم األساسية.
 إذا مل ينجح الطالب يف امتحان مستوى املهارات
احلاسوبية ،أو مل يتقدم لالمتحان يف العام الدراسي
األول ،فعليه أن يدرس منتظما  -وملدة فصل دراسي
واحد -مادة استدراكية للتقوية رقمها ()0691900
ووزهنا ( )3ساعات معتمدة ،ال تدخل يف معدله
الرتاكمي ،وال يف عدد الساعات املطلوبة للتخرج،
ويقدم امتحانا فيها ،يؤهله النجاح فيه للتسجيل يف
مادة مهارات حاسوبية ،ضمن خطته الدراسية.
 يعفى الطالب احلاصل على شهادة رخصة قيادة
احلاسوب الدولية ( )ICDLأو ما يعادهلا ،من تقدمي
امتحان مستوى املهارات احلاسوبية.
 يعد الطالب راسبا يف أي من امتحانات املستوى املشار
إليها سابقا إذا غاب عن االمتحان املقرر هلا .ويف حال
كان غيابه مربرا ،فعليه التقدم  -يف فرتة أقصاها أسبوع
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من تاريخ عقد االمتحان  -بطلب لعميد الكلية اليت
يتبع هلا االمتحان ،للبت يف إمكانية تقدمه الحقا
لالمتحان ،ويعلم عميد القبول والتسجيل بقراره خطيا.
ج .العلوم العسكرية:
مادة إجبارية للطلبة األردنيني واختيارية لغريهم ،وحتسب ساعات
هذه املادة للطالب ضمن عدد الساعات املعتمدة املطلوبة
لتخرجه ،وال تدخل يف حساب املعدل الرتاكمي ،وعلى الطلبة غري
األردنيني الذين مل خيتاروا هذه املادة أن يسجلوا مادة أخرى من
متطلبات اجلامعة االختيارية مكافئة يف عدد الساعات ،وال حتسب
ضمن معدهلم الرتاكمي .ويعفى الطلبة األردنيون من خرجيي
الكلية العسكرية امللكية ،ومدرسة املرشحني ،واملعاهد املعادلة ،من
دراسة هذه املادة.
د .التربية الوطنية:
مادة إجبارية للطلبة األردنيني واختيارية لغريهم ،وحتسب ساعات
هذه املادة للطالب ضمن عدد الساعات املعتمدة املطلوبة
لتخرجه ،وتدخل يف حساب املعدل الرتاكمي ،وعلى الطلبة غري
األردنيني الذين مل خيتاروا هذه املادة أن يسجلوا مادة أخرى من
متطلبات اجلامعة االختيارية ،مكافئة يف عدد الساعات ،وحتسب
ضمن معدهلم الرتاكمي.
ه .1 .على الطالب أن يدرس املواد ذات املتطلبات السابقة ،بعد
النجاح يف تلك املتطلبات.
 .2جيوز لعميد الكلية املعين أن يسمح للطالب بدراسة مواد،
دون اجتياز املتطلب السابق ،يف احلاالت اليت تتطلب
ذلك ،ويعلم عميد القبول والتسجيل خطيا بذلك.
المادة مدة الدراسة:
أ .مدة الدراسة االعتيادية لنيل درجة البكالوريوس هي أربع سنوات
(:)6
دراسية ،باستثناء ختصصي الصيدلة وهندسة العمارة ،حيث تكون
املدة االعتيادية مخس سنوات دراسية .وتعرف السنة الدراسية على
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أهنا فصالن اعتياديان ،قد يضاف إليهما فصل صيفي اختياري،
وتكون مدة الفصل االعتيادي ستة عشر أسبوعا كحد أدىن ،مبا
يف ذلك االمتحانات .أما مدة الفصل الصيفي ،فتكون مثانية
أسابيع كحد أدىن ،مبا يف ذلك االمتحانات.
ب .ال جيوز أن تقل املدة اليت يقضيها الطالب مسجال يف الدراسة،
للحصول على درجة البكالوريوس ،عن أربع سنوات دراسية ،يف
ختصصي الصيدلة وهندسة العمارة ،وعن ثالث سنوات دراسية يف
التخصصات األخرى ،ويستثىن من ذلك حالة االنتقال من جامعة
أخرى ،والطلبة الذين يلتحقون باجلامعة يف الفصل الصيفي .وال
يعين تغيري التخصص البدء باحتساب مدة جديدة ،وإمنا حتسب
املدة من بدء التحاق الطالب باجلامعة ،وحىت خترجه منها،
باستثناء فرتات التأجيل املشروعة ،كما هو وارد يف املادة ()14
من هذه التعليمات.
ج .ال جيوز أن تزيد املدة اليت يقضيها الطالب ،مسجال يف الدراسة
للحصول على درجة البكالوريوس ،عن مثاين سنوات يف ختصصي
اهلندسة والصيدلة ،وسبع سنوات يف التخصصات األخرى ،وال
حتسب مدة التأجيل أو مدة االنقطاع مـن هذه املدة.
د .ال يعترب الفصل الصيفي فصال دراسيا لغايات حساب مدة
الدراسة
ه .يف حال استنفد الطالب الفرتة القانونية للحصول على درجة
البكالوريوس ،ومل حيقق الشروط الالزمة للتخرج ،وكان خترجه ممكنا
مبنحه فصال إضافيا ،فيجوز لرئيس اجلامعة منح الطالب فصال
إضافيا ،الستكمال الشروط الالزمة للتخرج.
و .يصنف الطلبة املسجلون لنيل درجة البكالوريوس يف اجلامعة على
أربعة أو مخسة مستويات دراسية :السنة األوىل ،والسنة الثانية،
والسنة الثالثة ،والسنة الرابعة ،والسنة اخلامسة .ويعد الطالب
مسجال يف مستوى السنة الثانية ،أو الثالثة ،أو الرابعة ،أو اخلامسة
إذا كان قد جنح يف دراسة ما ال يقل عن (،00 ،66 ،33
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 )135ساعة معتمدة على التوايل جلميع التخصصات.
المادة العبء الدراسي:
احلد األعلى للعبء الدراسي هو ( )18ساعة معتمدة للفصل
أ.
(:)2
االعتيادي الواحد ،و( )0ساعات معتمدة للفصل الصيفي،
وجيوز رفع احلد األعلى للفصل االعتيادي إىل ( )21ساعة
معتمدة مبوافقة عميد الكلية ،شريطة أال يقل معدل الطالب
الرتاكمي عن ( )3.99نقاط ،بعد هناية آخر فصل درسه
الطالب.
ب .احلد األعلى لعبء الطالب املتوقع خترجه هو ( )21ساعة يف
الفصل االعتيادي و( )12ساعة يف الفصل الصيفي.
ج .جيوز رفع احلد األعلى لعبء الطالب املتوقع خترجه إىل ()24
ساعة يف الفصل االعتيادي ،و( )15ساعة يف الفصل الصيفي،
بتنسيب من العميد ،وبقرار من جملس العمداء.
د .احلد األدىن للعبء الدراسي للطالب هو ( )12ساعة معتمدة
للفصل االعتيادي ،وجيوز إنقاص احلد األدىن يف حاالت مربرة،
يوافق عليها عميد الكلية ،ويعلم عميد القبول والتسجيل بذلك
خطيا.
ه .جيوز للطالب يف فصل التخرج أن ال يتقيد باحلد األدىن املشار إليه
يف الفقرة (د) من هذه املادة.
المادة االنتظام الدراسي:
(:)8

أ .تشرتط املواظبة جلميع طلبة اجلامعة يف كل احملاضرات واملناقشات
والساعات العملية ،حسب الساعات املقررة لكل مادة يف اخلطة
الدراسية.
ب .ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ( )%15من الساعات
املقررة للمادة.
ج .يقوم مدرس املادة بتنبيه الطلبة الذين يتكرر غياهبم ،واقرتبت نسبة
غياهبم من ( )%15من جمموع الساعات املقررة لتدريس املادة،
وذلك من خالل لوحة اإلعالنات اخلاصة يف الكلية ،ووفقا
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للنماذج املعدة لذلك.
د .إذا جتاوز غياب الطالب أكثر من ( )%15من جمموع الساعات
املقررة للمادة ،دون عذر مرضي أو قهري يقبلهما عميد الكلية،
حيرم من التقدم لالمتحان النهائي ،ويعترب راسبا ويثبت له تقدير
( FAراسب بالتغيب) ،وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية،
وتدخل نتيجة ذلك الرسوب يف حساب معـدل عالمات الطالب
الفصلي والرتاكمي ،ألغراض اإلنذار ،والفصل من التخصص.
ه .إذا جتاوز غياب الطالب أكثر من ( )%15من الساعات املقررة
ملادة ما ،وكان هذا الغياب بسبب املرض ،أو لعذر قهري يقبله
عميد الكلية ،يعترب منسحبا من تلك املادة ،وتطبق عليه أحكام
االنسحاب ،ويبلغ عميد الكلية عميد القبول والتسجيل قراره
بذلك ،وتثبت مالحظة (منسحب) ( )Wإزاء تلك املادة يف
السجل األكادميي للطالب ،ويستثىن من ذلك الطلبة الذين ميثلون
اململكة أو اجلامعة يف النشاطات الرمسية ،فيسمح هلم بالتغيب
بنسبة ال تتجاوز (.)%29
و .يشرتط يف العذر املرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب
عيادة الطلبة يف اجلامعة ،أو معتمدة منه ،أو صادرة عن إحدى
املستشفيات املعتمدة من اجلامعة ،ويف حاالت استثنائية من جهة
طبية خارجية ،ويشرتط يف مجيع احلاالت اعتماد الشهادة من
طبيب اجلامعة ،وأن تقدم هذه الشهادة إىل عميد الكلية يف مدة
ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ انقطاع الطالب عن املواظبة ،ويف
احلاالت القاهرة األخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري يف
أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب.
ز .يقوم عمداء الكليات ،وأعضاء هيئة التدريس ،واحملاضرون ،وعميد
القبول والتسجيل بتنفيذ أحكام املواظبة اآلنفة الذكر.
المادة األعذار:
العذر المقبول:
(:)9
أ .هو العذر الطيب املعتمد من الطبيب املسؤول يف اجلامعة ،ويقبله
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عميد الكلية ،والعذر القهري هو العذر الذي يقبله عميد الكلية.
ب .على كل من يتغيب عن االمتحان النهائي ،أن يتقدم إىل عميد
الكلية اليت تدرس تلك املادة بطلب إعادة تقدمي هذا االمتحان،
يف ثالثة أيام من تاريخ عقد االمتحان النهائي ،وإذا كان قرار
العميد اعتبار تقدير املادة (غري مكتمل) ( ،)Iيقوم بإبالغ
مدرس املادة ،الذي يقوم بإجراء امتحان معوض للطالب يف املدة
احملددة لذلك ،وإذا مل يوافق عميد الكلية على عذر الطالـب،
يرصد للطالب جمموع ما حصل عليه من عالمات اختبارات
وتقييمات ما قبل االمتحان النهائي ،ويف مجيع احلاالت يبلغ القرار
إىل عميد القبول والتسجيل خطيا ،حلفظه يف ملف الطالب.
ج .إن املوافقة على اعتبار تقدير املادة (غري مكتمل) ( ،)Iهي فقط
من صالحيات عميد الكلية اليت تدرس املادة.
د .على كل من يتغيب عن اختبار فصلي بعذر مقبول ،وفقا لنص
الفقرة (أ) من هذه املادة ،أن يتقدم بالعذر إىل مدرس املادة يف
ثالثة أيام من تاريخ زوال العذر ،ويتوجب على مدرس املادة إجراء
اختبار معوض للطالب ،بالشكل الذي يراه مناسبا.
المادة االمتحانات والعالمات والمعدالت:
( :)11أ .تتكون األعمال الفصلية من اختبارين كتابيني على األقل ،يعلم
الطلبة مبوعدمها قبل أسبوع من عقدمها على األقل ،ويكون
االختبار األول يف األسبوع اخلامس أو السادس ،واالختبار الثاين
يف األسبوع احلادي عشر أو الثاين عشر يف الفصول االعتيادية،
ويف الفصل الصيفي يكون االختبار األول يف األسبوع الثالث،
واالختبار الثاين يف األسبوع السادس ،وترد األوراق مصححة
للطلبة يف أسبوع من عقد االمتحان ،أو ( )72ساعة يف حالة
الفصل الصيفي .وعلى مدرسي املواد إعالن حتصيل الطلبة من
األعمال الفصلية قبل هناية فرتة االنسحاب القهري ،وجيوز أن
تتضمن األعمال الفصلية امتحانات شفهية ،أو حبوثا ،أو تقارير،
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أو كل هذه جمتمعة ،أو بعضها ،حسبما يراه جملس القسم مناسبا،
وخيصص لألعمال الفصلية ( )%69من العالمة النهائية للمادة.
ب .يعقد االمتحان النهائي لكل مادة مرة واحدة يف هناية الفصل
الدراسي ،وخيصص له ( )%49من العالمة النهائية للمادة ،وقد
يشمل امتحانات شفهية ،أو عملية ،أو تقارير ختصص هلا نسبة
مئوية معينة ،وجيوز أن تتغري هذه النسب بقرار من جملس الكلية.
ج .ال ختضع الندوات ،والبحوث ،واملختربات ،واألعمال امليدانية،
واملشاريع ألحكام الفقرتني (أ،ب) من هذه املادة ،وإمنا تتبع
أنظمة داخلية ،يوصي هبا جملس القسم ،ويقرها جملس الكلية .ويف
حالة تعدد شعب واحدة من مواد متطلبات اجلامعة ،يعقد هلا
امتحان موحد.
د.

مدرس املادة هو املسؤول عن تصحيح أوراق االختبارات
واالمتحانات املتعلقة مبواده ،وتدقيقها ،وعن توثيقها يف الكشوف
اخلاصة بذلك.

ه.

يف حال تعدد شعب املادة الواحدة ،يسمى أحد أعضاء هيئة
التدريس القائمني بالتدريس منسقا لتدريس املادة ،ولتحديد
األسلوب املوحد للتقومي.
يسجل عضو اهليئة التدريسية العالمات النهائية باحلروف والنقاط
على الكشوف املعدة لذلك يف كل مادة ،ويسلمها إىل رئيس
القسم العتمادها ،مث إرساهلا إىل عميد الكلية ،الذي يعتمدها
ويرسلها إىل عميد القبول والتسجيل لرصدها ،بعد االحتفاظ
بنسخة منها يف الكلية .ويف حال استخدام أنظمة حاسوبية لرصد
العالمات ،تطبق التعليمات اإلجرائية الصادرة خبصوص ذلك.
تعرض إحصائيات نتائج الطلبة يف املواد على عميد الكلية،
ويناقشها مع رئيس القسم إذا رأى ذلك .وتشمل اإلحصائيات:
عدد الطلبة الناجحني ،وعدد الطلبة الراسبني ،ونسبة الطلبة
احلاصلني على كل تقدير يف املادة.

و.

ز.
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ح .يعلن عميد القبول والتسجيل النتائج النهائية للطلبة ،بعد رصدها
واعتمادها ،من خالل اخلدمات احلاسوبية اخلاصة بالطلبة.
ط .جيوز للطالب أن يتقدم بطلب رمسي  -مقابل رسم قدره
(ديناران)  -ملراجعة عالمته يف االمتحان النهائي يف أي مادة ،يف
مدة أقصاها هناية األسبوع الثاين من الفصل التايل ،وذلك بتعبئة
النموذج اخلاص هلذه الغاية ،ويف هذه احلالة ،يقوم عميد الكلية -
حبضور مدرس املادة ورئيس القسم  -مبراجعة ورقة اإلجابة
للتأكد من عدم وجود خطأ يف مجع العالمات ،أو نقلها ،ومن
عدم وجود أسئلة غري مصححة ،ويتم تصحيح اخلطأ إن وجد.
ويرفق مع النموذج الشروح واملربرات اخلاصة بتعديل العالمة،
وتسلم لعمادة القبول والتسجيل لتدقيقها وتنفيذها.
ي .حيق للطلبة االطالع على أوراق االختبارات الفصلية وإجاباهتم
عليها ،والتقارير ،والبحوث ،باستثناء أوراق االمتحانات النهائية،
فتحفظ يف عمادة الكلية ملدة عامني.
ك .يتوجب على الطالب التقدم إىل امتحان املادة اليت حصل فيها
على تقدير غري مكتمل ( )Iخالل ( )3أسابيع من بداية الفصل
الدراسي الالحق ،دون اعتبار الفصل الصيفي ،وإذا مل يتقدم
لالمتحان يرصد له صفر يف هذا االمتحان ،وحيتسب له جمموع ما
حصل عليه من عالمات اختبارات وتقييمات ما قبل االمتحان
النهائي يف هذه املادة .ويف حال كان الطالب مؤجال للفصل
الالحق ،أو انقطع قهريا ،فيبقى حقه قائما يف التقدم لالمتحان
عند انتهاء تأجيله أو إعادة قيده.
ل .كل من يتغيب عن امتحان هنائي معلن عنه دون عذر مقبول،
يرصد له صفر يف هذا االمتحان ،وحيتسب له جمموع ما حصل
عليه من عالمات اختبارات وتقييمات ما قبل االمتحان النهائي.
م .تصنف التقديرات على النحو اآليت ،وترصد عالمات املواد
باحلروف وفق النقاط املبينة إزاء كل منها:
النقاط
العالمة
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4.99
A
3.67
A3.33
B+
3.00
B
2.67
B2.33
C+
2.00
C
1.67
C1.33
D+
1.00
D
( 0.67راسب)
D( 0.00راسب)
F
( 9.99راسب بالتغيب)
FA
P
NP
(احلد األدىن لعالمة النجاح يف املادة هو عالمة ")"D
وخيصص للمعدل الرتاكمي بالنقاط التقديرات اآلتية:
التقدير

Academic Standing

 Excellent withممتاز مع
 Distinctionمرتبة الشرف
ممتاز
Excellent
جيد
Very Good
جدا
جيد
Good
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المعدل التراكمي
بالنقاط

(Cumulative
)GPA
4.99 – 3.80
3.88 – 3.67
3.66 – 3.99
2.00 – 2.33

ن.

Satisfactory
Weak

مقبول
ضعيف

2.32 – 2.99
أقل من 2.99

جيري حساب املعدل الرتاكمي للطلبة كما يأيت :تضرب نقاط
تقدير كل مادة من مواد اخلطة الدراسية يف عدد الساعات
املعتمدة لتلك املادة ،ويتم مجع حواصل الضرب هذه ،وقسمة
الناتج على عدد الساعات املعتمدة اإلمجالية اليت درسها الطالب
وفقا خلطته الدراسية.

س .حيسب املعدل الرتاكمي ألقرب منزلتني عشريتني.
ع .املعدل الرتاكمي هو معدل عالمات مجيع املواد اليت درسها
الطالب من خطته الدراسية  -جناحا أو رسوبا  -حىت تاريخ
حساب ذلك املعدل .ويف حال احتواء كشف درجات الطالب
على تقدير غري مكتمل ) (Iيف بعض املواد ،يتم حساب معدله
دون اعتبار هذه املواد .وعند استكمال عالمات تلك املواد ،يعاد
حساب املعدل ،وتعترب املعدالت ذات أثر رجعي من تاريخ
حصول الطالب على تقدير غري مكتمل (.)I
ف .ال حتسب املواد اليت حصل فيها الطالب على تقدير انسحاب
قهري ( )Wعند حساب املعدل الرتاكمي ،وال تدخل أيضا يف
حساب الساعات املعتمدة اليت درسها.
ص .حتسب الساعات املعتمدة لبعض املواد اليت يدرسها الطالب ضمن
خطته الدراسية ،ولكنها ال تدخل يف حساب معدله الرتاكمي
املطلوب للتخرج ،وحيصل الطالب يف هذه املواد على تقدير ناجح
بدون نقاط ( ،)Pأو راسب بدون نقاط (.)NP
ق .1 .وضع اسم الطالب على لوحة شرف اجلامعة يف أي فصل
(عدا الفصل الصيفي) حيصل فيه على معدل فصلي
( )3.80نقطة أو أكثر ،ويثبت ذلك يف سجله
األكادميي ،شريطة أال يقل عبؤه الدراسي عن ( )15ساعة
معتمدة يف ذلك الفصل ،وأن ال تكون قد صدرت حبقه
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عقوبة تأديبية .وال جيوز احتساب ساعات املواد اليت يرصد
هلا تقدير (ناجح /راسب) ضمن عبء الطالب هلذه
الغاية.
 .2يوضع اسم الطالب على لوحة شرف الكلية يف أي فصل
(عدا الفصل الصيفي) حيصل فيه على معدل فصلي
( ) 3.67نقطة أو أكثر يف ذلك الفصل ،ويثبت ذلك يف
سجله األكادميي ،شريطة أال يقل عبؤه الدراسي عن ()15
ساعة معتمدة يف ذلك الفصل ،وأن ال تكون قد صدرت
حبقه عقوبة تأديبية .وال جيوز احتساب ساعات املواد اليت
يرصد هلا تقدير (ناجح/راسب) ضمن عبء الطالب هلذه
الغاية.
المادة إعادة دراسة المواد – المواد البديلة:
أ .يتوجب على الطالب إعادة دراسة املواد اإلجبارية إذا رسب فيها،
(:)11
أما يف حالة رسوبه يف مادة اختيارية ،فيحق للطالب إعادة دراسة
املادة نفسها ،أو اختيار غريها ،حسب ما هو متوفر يف خطة
القسم املختص.
ب .إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما ،حتسب له أعلى عالمة حصل
عليها ،وتثبت يف سجله مجيع العالمات اليت حصل عليها.
ج .ال تدخل الساعات املعتمدة  -يف حالة إعادة دراسة املادة -
سوى مرة واحدة يف حساب عدد الساعات املطلوبة للتخرج.
د .إذا توقف خترج الطالب على دراسة مادتني إجباريتني على األكثر،
ومل تطرحا يف فصل التخرج ،أو تعارضت أي منهما مع مواد
إجبارية أخرى ،فيجوز للعميد – بعد تنسيب من رئيس القسم
املختص – أن يوافق على أن يدرس الطالب مادتني بديلتني
عنهما حدا أقصى ،على أن تكون املادة البديلة مكافئة للمادة
األصيلة من حيث املستوى وعدد الساعات املعتمدة ،وتكون
املادة البديلة ضمن املواد االختيارية للتخصص أو من أقسام أخرى
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يف الكلية ،مع إعالم عميد القبول والتسجيل خطياًّ بذلك.
ه .إذا رسب الطالب يف مادة إجبارية لثالث مرات أو أكثر ،فيجوز
لعميد الكلية  -بتنسيب من رئيس القسم املختص – السماح
للطالب بدراسة مادة بديلة من مواد الكلية ،مماثلة هلا من حيث
املستوى وعدد الساعات ،وملرة واحدة فقط يف سنوات دراسته.
و .إذا قام الطالب بدراسة مادة سبق وأن متت معادلتها له يف دراسته
يف جامعة أخرى ،فرتصد له العالمة املستحقة يف هذه املادة وتلغى
معادلتها.
المادة وضع الطالب على قائمة اإلنذار:
أ .ينذر كل طالب حيصل على معدل تراكمي يقل عن ()2.99
(:)11
نقطتني.
ب .على الطالب إزالة اإلنذار يف مدة أقصاها فصالن دراسيان
اعتياديان ،الحقان للفصل الذي أنذر فيه ،ويزيل الطالب اإلنذار
بأن يرفع معدله الرتاكمي إىل ( )2.99نقطتني أو أكثر.
ج .يفصل الطالب من ختصصه إذا مل يتمكن من إزالة امسه من قائمة
اإلنذار ،ويستثىن من ذلك كل طالب أمت دراسة ( )00ساعة
معتمدة بنجاح.
د .ال يوضع الطالب على قائمة اإلنذار يف هناية الفصل الدراسي
األول اللتحاقه باجلامعة ،أو يف هناية الفصل الدراسي األول لتغيري
ختصصه .ويقوم املرشد األكادميي بتنبيهه إذا كان معدله متدنيا.
ه.
و.

ال يدخل الفصل الصيفي ضمن الفصول اليت يوضع فيها الطالب
على قائمة اإلنذار.
يقبل الطالب املفصول من ختصصه ،بسبب تدين معدله الرتاكمي
عن احلد األدىن املقبول وهو ( )2.99نقطتان ،يف الدراسة اخلاصة
االستدراكية ،وفق الشروط اآلتية:
 .1إذا كان معدله الرتاكمي ال يقل عن ( )1.67نقطة ،يعطى
أربعة فصول دراسية لرفع هذا املعدل إىل احلد األدىن
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.2

.3
.4
.5

املقبول ،وهو ( )2.99نقطتان ،وإذا أخفق ال يسمح له
مبواصلة الدراسة اخلاصة االستدراكية ،إال إذا كان قد أهنى
ما جمموعه ( )00ساعة معتمدة ،مـن الساعات املقررة يف
خطته الدراسية ،وكان معدلـه الرتاكمي ال يقل عن
( )1.09نقطة ،ويف هذه احلال يعطى فصلني دراسيني
اثنني حدا أعلى  ،يفصل بعدمهـا إذا مل يتمكن من رفع
معدله.
إذا كان معدلـه الرتاكمي من ( -1أقل من  )1.67نقطة،
يعطى فصال دراسيا واحدا ،لرفع هذا املعدل إىل ()1.67
نقطة ،فإذا حقق ذلك ،يعطى ثالثة فصول إضافية ،لرفع
املعدل الرتاكمي إىل احلد األدىن املقبول وهو ()2.99
نقطتان .وإذا أخفق ال يسمح له مبواصلة الدراسة اخلاصة
االستدراكية ،إال إذا كان قد أهنى مـا جمموعه ( )00ساعة
معتمدة ،وكان معدله الرتاكمي ال يقل عن ( )1.09نقطة،
ويف هذه احلال يعطــى فصلني دراسيني حدا أعلى ،ويفصل
بعدمها إذا مل يتمكن من رفع معدله الرتاكمي إىل ()2.99
نقطتني.
يسمح لطالب الدراسة اخلاصة االستدراكية بدراسة 12
ساعة معتمدة حدا أعلى.
ال يتم فصل الطالب إذا نقص معدله عن ( )1.99نقطة
يف فصول الدراسة االستدراكية املقررة له.
يتم اعتماد املعدل الرتاكمي الذي حيصل عليه الطالب يف
هناية الفصل الصيفي ،يف فرتة اإلنذارات والدراسة
االستدراكية ،شريطة أن حيقق هذا املعدل مصلحة للطالب،
كإزالة امسه عن قائمة اإلنذار ،أو منحه فرصا استدراكية
أخرى ضمن الشرائح األعلى .وال جيوز االعتماد على
املعدل الرتاكمي الذي حيصل عليه الطالب ،يف فرتة
اإلنذارات والدراسة االستدراكية يف الفصل الدراسي
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الصيفي خالفا لذلك.
 .6تقوم اللجنة األكادميية املكونة من نائب الرئيس للشؤون
األكادميية ،وعميد الكلية املختص ،وعميد القبول
والتسجيل بالنظر يف استدعاءات الطلبة املفصولني أكادمييا
من ختصصاهتم ،للنظر يف إمكانية استمرارهم بالدراسة يف
ختصصاهتم ،استنادا إىل معدالهتم الرتاكمية ،وجمموع
الساعات اجملتازة ،وإمكانية رفعهم ملعدالهتم ،وترفع
مقرتحاهتا وتنسيباهتا جمللس العمداء إلقرارها.
المادة السحب واإلضافة:
أ .يسمح للطالب بالسحب واإلضافة دون غرامات يف الفرتة اليت
(:)11
متتد من بداية التسجيل املبكر وحىت هناية فرتة السحب واإلضافة
املعلن عنها يف التقومي اجلامعي ،وال تثبت املواد اليت انسحب
الطالب منها يف هذه الفرتة يف سجله األكادميي .وعلى مجيع
الطلبة استكمال تسجيل موادهم الدراسية قبل بدء التدريس
للفصل الدراسي املعلن عنه يف التقومي اجلامعي .وتفرض غرامة
على الطالب لقاء التسجيل بعد بدء التدريس ،وكما هو منصوص
عليه يف التقومي اجلامعي للجامعة.
ب .إذا رغب الطالب يف سحب مادة أو أكثر بعد بدء التدريس،
فعليه أن يقدم طلبا -حسب منوذج يصدر عن عمادة القبول
والتسجيل  -يتضمن رأي عميد الكلية ،الذي يبت يف األمر
ويرسل قراره إىل عمادة القب ــول والتسجيل .وإذا مت السحب يف
الفرتة بني األسبوع األول  -األسبوع الثالث من بداية الفصل
االعتيادي ،ترد للطالب  %75من رسوم املادة املسحوبة ،أما إذا
مت السحب يف الفرتة بني األسبوع الرابـع  -األسبوع اخلامس من
بداية الفصل الدراسي ،ترد للطالب  %59من رسوم املادة
املسحوبة ،ويف كلتا احلالتني ال تسجل املادة يف سجل الطالب
األكادميي ،أما إذا انسحب الطالب بني األسبوع السادس -
األسبوع الثالث عشر من بداية الفصل ،فيسجل له تقدير
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انسحاب قهري ( ،)Wوال ترد له رسوم املادة ،أما إذا مت
السحب يف الفرتة بني األسبوع األول  -األسبوع الثاين من بداية
الفصل الصيفي ،ترد للطالب  %75من رسوم املادة املسحوبة،
أمـا إذا مت السحب يف األسبوع الثالث من بداية الفصل الدراسي
الصيفي ،ترد للطالب  %59من رسوم املادة املسحوبة ،أما إذا
مت السحب يف الفرتة بني األسبوع الرابع -األسبوع السابع من
بداية الفصل الصيفي ،فيسجل له تقدير انسحاب قهري (،)W
وال ترد له رسوم املادة.
ج .إذا انسحب الطالب من مجيع مواده املسجلة (باستثناء الطلبة
املستجدين أو املنتقلني من اجلامعات) يتم رصد عالمة ()W
هلذه املواد وترد له الرسوم وفق الفقرة (-13ب) من هذه املادة
ويثبت يف سجله األكادميي "منسحب من الفصل" ويعد حكما
مؤجال لذلك الفصل إذا كان فصال اعتياديا وحيسب له هذا
الفصل من فرتة التأجيل املسموح هبا وفق املادة (-14ج) من
هذه التعليمات.
المادة تأجيل الدراسة /االنقطاع واالنسحاب من الجامعة:
أ .يلتزم الطالب بإجراء عمليات التسجيل ،والسحب ،واإلضافة وفق
(:)14
التقومي األكادميي للجامعة ،الذي تعلنه اجلامعة يف كل عام
دراسي .وحيق للجامعة اعتبار الطالب املنتظم منقطعا وفاقدا
ملقعده الدراسي ،يف أي فصل اعتيادي ال يسجل فيه يف الفرتة
الزمنية احملددة للتسجيل يف ذلك الفصل ،وجيوز أن يسمح
للطالب بالتسجيل إذا توفرت شواغر يف التخصص الذي يدرس
به الطالب.
ب .إذا رغب الطالب يف تأجيل دراسته لفصل ما ،فعليه أن يتقدم
بطلب  -على النموذج املقرر لذلك – يف عمادة القبول
والتسجيل ،قبل انتهاء فرتة السحب واإلضافة ،للفصل الذي يود
تأجيل دراسته فيه ،ويبت عميد الكلية يف هذا الطلب ،ويبلغ قراره
إىل عميد القبول والتسجيل ،ويثبت للطالب يف سجله األكادميي
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مالحظة "مؤجل" لذلك الفصل.
ج .جيوز للطالب أن يؤجل دراسته يف اجلامعة ملدة ال تزيد على أربعة
فصول سواء كانت متصلة أو متقطعة .وجيوز جمللس الكلية املوافقة
على تأجيل دراسة الطالب ملدة تزيد على ذلك ،ومبا ال يتجاوز
ستة فصول دراسية.
د .ال يسمح للطالب املستجد أو املنتقل إىل اجلامعة بتأجيل دراسته،
إال بعد انقضاء فصل دراسي كامل على التحاقه باجلامعة.
ه .ال حتسب مدة التأجيل ضمن املدة املسموح هبا للحصول على
درجة البكالوريوس ،وإذا انقضت فرتة السحب واإلضافة يف
الفصل االعتيادي ،ومل يسجل الطالب ،ومل يتقدم بطلب إىل
عمادة القبول والتسجيل لتأجيل دراسته ،يعد منقطعا عن
الدراسة ،وفاقدا ملقعده الدراسي يف اجلامعة ،وتسجل له يف سجله
األكادميي مالحظة "منقطع  /فاقد لمقعده الدراسي" ،ما مل
يتقدم مبربرات تبني سبب تأخره ،وذلك يف موعد أقصاه هناية
األسبوع الثالث من بدء الفصل االعتيادي .وتقوم اللجنة
األكادميية املختصة بالنظر يف طلبه ،وفقا للشواغر املتاحة.
و .إذا رغب الطالب يف االنسحاب من اجلامعة ،فعليه أن يتقدم
بطلب  -على النموذج املقرر لذلك  -لدى عمادة القبول
والتسجيل ،واستكمال اإلجراءات اخلاصة بتربئة ذمته من اجلهات
املعنية يف اجلامعة ،وتثبت له يف سجله األكادميي مالحظة
"منسحب من الجامعة".
ز.

جيوز للطالب املنسحب من اجلامعة أو املنقطع/الفاقد ملقعده
الدراسي أن يتقدم بطلب إلعادة تسجيله (إعادة قيده) باجلامعة
لعمادة القبول والتسجيل ،شريطة أن ال يزيد جمموع فصول
انسحابه وانقطاعه وتأجيله على  3سنوات ،وتقوم اللجنة
األكادميية املختصة بالنظر يف طلبه ،وإذا أعيد تسجيله حيتفظ
بسجله األكادميي كامال ،على أن يكمل متطلبات التخرج حسب
اخلطة الدراسية املعمول هبا حني التحاقه باجلامعة ،ويف هذه احلال
303

حتسب له املدة الدراسية السابقة ضمن احلد األعلى املسموح به
للحصول على درجة البكالوريوس ،وتطبق على الطالب الرسوم
الدراسية املعمول هبا حني التحاقه باجلامعة .وإذا مل يرغب الطالب
يف االحتفاظ بسجله األكادميي السابق ،يعاد تسجيله طالبا
مستجدا ،وتطبق عليه أسس القبول والرسوم الدراسية املعمول هبا
حينئذ.
المادة االنتقال من الجامعات األخرى:
أ .يسمح بانتقال الطلبة من اجلامعات األخرى إىل جامعة البرتا يف
(:)15
حال وجود شواغر وفق الشروط التالية:
 .1أن يستويف الطالب شروط القبول يف اجلامعة.
 .2أن يكون الطالب منتقال من جامعة أو كلية جامعية أو
معهد جامعي معرتف به.
 .3أن يكون معدله يف الثانوية العامة مقبوال يف القسم الذي
يزمع االنتقال إليه يف جامعة البرتا ،سنة حصوله على
شهادة الثانوية العامة ،أو سنة انتقاله للجامعة ،ومبا ال
يتعارض مع قرارات جملس التعليم العايل األردين النافذة.
ب .حيول عميد القبول والتسجيل الطلبات املقبولة إىل عميد الكلية
املختص ،ملعادلة املواد املقبولة مبا يتالءم مع خطط التخصصات
املعنية .وال يعادل لطالب االنتقال أكثر من ( )%59من
ساعات اخلطة الدراسية للتخصص ،وال جتوز معادلة أي مادة
مضى على دراستها أكثر من سبع سنوات دراسية باستثناء
متطلبات اجلامعة ،وحيسم فصل دراسي واحد من احلد األعلى
ملدة الدراسة وفقا للمادة (-6ج) ،مقابل كل ( )15ساعة
معتمدة حتسب للطالب .وتعد معادلة املواد هنائية ،وقطعية ،وال
جيوز تعديلها ،أو إعادة النظر فيها إال يف العام األول لقبول
الطالب.
ج .ال جيوز معادلة مواد من جامعات خارج األردن عالماهتا أقل من
( )%69أو من ( 2.99نقطة  ،)Cأما من اجلامعات من داخل
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األردن فال جيوز معادلة مواد ختصص عالماهتا أقل من ()%69
أو من ( 2.99نقطة .)C
د .ال تدخل تقديرات املواد اليت درسها الطالب يف جامعات أخرى
مبعدله الرتاكمي يف اجلامعة ،ويسجل هلذه املواد تقدير حتويل من
جامعات أخرى (.)T
ه .على الطالب دراسة ما ال يقل عن ( )%59من الساعات
املعتمدة لتخصصه يف اجلامعة.
و .يشرتط على الطالب املنتقل من اجلامعات األردنية أن ال يكون
مفصوال فصال تأديبيا ،وأن يزود اجلامعة عند قبوله بكتاب حسن
سرية وسلوك.
المادة الدراسة في جامعة أخرى:
يسمح للطالب  -بعد تقدميه لعذر قهري يقبله عميد الكلية املختص -
(:)16
دراسة ما ال يزيد على ( ) 36ساعة معتمدة يف جامعة أخرى ،معرتف
هبا ،وتعادل له هذه الساعات وفق نص الفقرة ( )3من املادة (،)15
وذلك حسب الشروط اآلتية:
أ .أن يكون الطالب قد أهنى دراسة ما ال يقل عن ( )36ساعة
معتمدة يف اجلامعة ،ومعدله الرتاكمي ال يقل عن (.)2.5
ب .أن تكون دراسته باالنتظام يف اجلامعة اليت ينوي الدراسة هبا.
ج .أن حيصل الطالب على موافقة جملس قسمه على دراسة املواد
املطلوبة.
د .ال جيوز أن يتجاوز جمموع ما سيتم السماح للطالب بدراسته من
مواد خارج اجلامعة ،واملواد املعادلة له سابقا ،ما جمموعه %59
من عدد ساعات خطة الطالب.
المادة التحويل من تخصص إلى آخر:
جيوز انتقال الطالب من ختصص إىل آخر شريطة استيفاء ما يأيت:
(:)12
أ .أن يتوافر شاغر يف التخصص الذي يزمع الطالب االنتقال إليه.
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ب .أن يكون املعدل الذي حصل عليه الطالب يف الثانوية العامة يؤهله
للقبول يف التخصص الذي يريد االنتقال إليه ،وفقا ألسس القبول
املعمول هبا عند انتقاله ،أو عند قبوله يف اجلامعة.
ج .أن يقدم الطلب إىل عمادة القبول والتسجيل يف الفرتة اليت حتددها
العمادة يف كل فصل دراسي .وحتسب للطالب مجيع املواد اليت
جنح فيها ،شريطة اتفاقها وخطة التخصص املنتقل إليه.
د .خي ضع الطالب جلميع أحكام اإلنذار والفصل ،مبا يتفق وخطة
التخصص احملول إليه.
ه .جيوز للطالب احملول إىل ختصص آخر أن يقدم طلبا خطيا إىل
عمادة القبول والتسجيل ،يطلب فيه إلغاء سجله األكادميي
السابق كامال ،وإعادة تسجيله طالبا مستجدا ،ويف هذه احلالة
تطبق عليه أسس القبـول والرسوم الدراسية املعمول هبا حينئذ.
و .ال جيوز للطالب املفصول من ختصص ما أن يعود إىل التخصص
نفسه مرة أخرى.
المادة متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس:
متنح درجة البكالوريوس بعد استيفاء املتطلبات التالية:
( :)18أ .النجاح يف مجيع املواد اليت حتددها خطة القسم للحصول على
درجة البكالوريوس ،واحلصول على معدل تراكمي أدناه ()2.99
نقطة.
ب .قضاء مدة دراسية يف اجلامعة وفقا ألحكام املادة (.)6
ج .استيفاء الفرتة الزمنية والساعات املعتمدة ،كما حتددها أحكام
االنتقال فيما خيص الطلبة املنتقلني من جامعات وكليات أخرى.
د .أن يكون طالبا منتظما يف دراسته يف اجلامعة ،يف آخر فصلني
دراسيني من دراسته ،مبا فيهما فصل التخرج.
المادة الدراسة الخاصة:
( :)19أ .جيوز أن تسجل للدراسة اخلاصة يف بعض املواد يف جامعة البرتا
الفئات اآلتية للحصول على وثيقة رمسية تبني النتائج يف تلك
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املواد:
 .1الطلبة الذين يدرسون يف جامعات أو معاهد جامعية عليا
خارج األردن أو داخله ،ويرغبون يف دراسة بعض املواد يف
اجلامعة ،يف فصل دراسي واحد أو أكثر.
 .2الراغبون يف تعميق معرفتهم التخصصية ،بغية حتسني أدائهم
ومهاراهتم يف األعمال والوظائف اليت يقومون هبا.
 .3الراغبون يف إثراء معرفتهم الثقافية أو األكادميية.
ب .يشرتط يف قبول الطالب للتسجيل يف الدراسة اخلاصة ما يأيت:
 .1أن يكون حاصال على شهادة الدراسة الثانوية العامة
األردنية أو ما يعادهلا ،مبا ال يتعارض مع أسس القبول
النافذة.
 .2أن يكون قد درس املتطلبات السابقة للمواد اليت ينوي
التسجيل فيها.
 .3أن تتوافر الشواغر يف املواد اليت ينوي التسجيل فيها ،بعد
إعطاء األولوية لطلبة القسم ،فطلبة اجلامعة املنتظمني.
ج .إذا قبل الطالب يف ختصص ما ،وسبق له أن درس مواد ضمن
الدراسة اخلاصة يف اجلامعة ،فال حتسب له أي من هذه املواد يف
دراسته يف التخصص الذي التحق به.
المادة أحكام عامة:
متنح درجة البكالوريوس عند استحقاقها يف هناية الفصل الدراسي ،ويكون
(:)11
حفل التخرج حسب التقومي األكادميي الذي يقره جملس العمداء.
المادة القسم يف الكلية هو املسؤول عن متابعة الوضع األكادميي للطالب
وإرشاده ،وتقوم عمادة القبول والتسجيل بالتحقق من استيفائه لشروط
( :)11التخرج.
المادة رئيس اجلامعة وعمداء الكليات املعنية وعميد القبول والتسجيل مسؤولون
عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
(:)11
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المادة يبت رئيس اجلامعة يف احلاالت اليت مل يرد فيها نص يف هذه التعليمات.
(:)11
المادة تلغي هذه التعليمات ،تعليمات منح درجة البكالوريوس يف جامعة البرتا
رقم ( )2لعام .2912
(:)14
 يف جلسته رقم ( )5102/5104-4بتاريخ 5102/10/52
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 -1/16تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة البترا
المادة
(:)1

أ .تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة املاجستري يف جامعة
البرتا لسنة  "2915ويعمل بأحكامها ابتداء من تاريخ إقرارها من
جملس اجلامعة.
ب .يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعاين الواردة إزاءها ،ما مل تدل
القرينة على خالف ذلك:
الجامعة
الرئيس
المجلس
العميد

 :جامعة البرتا.
:
:
:

القسم
لجنة الكلية
لجنة القسم
البرنامج
الطالب
المشرف

:
:
:
:
:
:

الفصل
االعتيادي

:

رئيس اجلامعة.
جملس الدراسات العليا يف اجلامعة.
عميد البحث العلمي و الدراسات العليا يف
اجلامعة.
أي قسم أكادميي يف إحدى كليات اجلامعة.
جلنة الدراسات العليا يف الكلية.
جلنة الدراسات العليا يف القسم.
برنامج املاجستري يف اجلامعة.
طالب املاجستري.
املشرف على رسالة الطالب لنيل درجة
املاجستري.
الفصل األول أو الثاين من كل عام جامعي.

برنامج الماجستير
المادة تكون متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اجلامعة اجتياز ()33
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(:)1

ساعة معتمدة بنجاح ،وذلك حسب اخلطة اليت يقرها جملس عمداء اجلامعة
بناء على تنسيب جلنة اخلطط الدراسية يف اجلامعة ،وتوزع هذه املتطلبات كما
يأيت:

أ .برنامج املاجستري /مسار الرسالة ،ويشمل:
 .1دراسة مواد جمموع ساعاهتا يساوي ( )24ساعة معتمدة
والنجاح فيها.
 .2إعداد رسالة بواقع ( )0ساعات معتمدة والنجاح يف
مناقشتها.
ب .برنامج املاجستري  /املسار الشامل ،ويشمل:
 .1دراسة مواد جمموع ساعاهتا ( )33ساعة معتمدة ،والنجاح
فيها.
 .2النجاح يف االمتحان الشامل.
المادة تتألف اخلطة الدراسية لكل برنامج من مواد مستوى ( )799مما يلي:
أ .برنامج املاجستري  /مسار الرسالة:
(:)1
 .1املواد اإلجبارية ،وجمموع ساعاهتا ( )15ساعة معتمدة حدا
أدىن.
 .2املواد االختيارية ،وجمموع ساعاهتا ( )0ساعات معتمدة حدا
أقصى.
 .3إعداد رسالة ،والنجاح يف مناقشتها ،وخيصص هلا ()0
ساعات معتمدة.
ب .برنامج املاجستري  /املسار الشامل:
 .1املواد اإلجبارية ،وجمموع ساعاهتا ( )24ساعة معتمدة حدا
أدىن.
 .2املواد االختيارية ،وجمموع ساعاهتا ( )0ساعات معتمدة حدا
أقصى.
المادة

أ.

ال جيوز دراسة مادة بديلة عن أي مادة إجبارية يف اخلطة.
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(:)4

المادة
(:)5

ب .جيوز للطالب دراسة مادة واحدة فقط من مستوى ( )799من برامج
دراسات عليا أخرى يف اجلامعة ،هلا ارتباط خبطته الدراسية ،أو من
مسا ٍر آخر يف الربنامج نفسه ،وتتم املوافقة على دراستها من جلنة
الكلية بناء على تنسيب من جلنة القسم ،وحتسب ضمن املواد
االختيارية.
ج .عند طرح مواد باسم "دراسات" ،أو "موضوعات خاصة" ،أو ما
شابه ضمن اخلطط الدراسية ،ال حتسب للطالب إال مادة واحدة،
حىت ولو اختلفت الدراسات ،أو املواضيع.
أ .للجنة القسم أن تطلب من الطالب (احلاصل على بكالوريوس يف
ختصص غري مناظر لتخصص الربنامج) دراسة مواد استدراكية على
أن ال تزيد على ( )0ساعات معتمدة ،تراها ضرورية .وحتدد هذه
املواد على منوذج االلتحاق.
ب .ال حتسب ساعات املواد االستدراكية ضمن الساعات املعتمدة
املطلوبة للحصول على درجة املاجستري ،وال تدخل عالماهتا ضمن
املعدل الرتاكمي للطالب.
ج .على الطالب أن ينهي دراسة املواد االستدراكية بنجاح يف موعد
أقصاه هناية العام اجلامعي األول اللتحاقه بالربنامج.

المادة

أ.

(:)6

ال جيوز أن تقل املدة الدراسية اليت يقضيها الطالب مسجال للحصول
على درجة املاجستري عن ثالثة فصول دراسية ،وال تزيد على مثانية
فصول دراسية.

ب .ال تزيد مدة التأجيل واالنسحاب مبجموعها على فصلني دراسيني،
وال حتسب هذه املدة من احلد األعلى لنيل درجة املاجستري املشار
إليه يف البند (/6أ).
المادة
(:)2

أ.

يكون احلد األعلى للعبء الدراسي للطالب يف الفصل الدراسي
االعتيادي ( )12ساعة معتمدة ،واحلد األدىن ( )6ساعات معتمدة،
وجيوز أن يقل العبء عن ذلك مبوافقة عميد الكلية املعين.
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ب .تتكون السنة الدراسية من فصلني دراسيني ،مدة كل منهما ()16
أسبوعا حدا أدىن ،وجيوز اعتماد فصل صيفي ال تقل مدته عن ()8
أسابيع حدا أدىن  ،على أن ال يزيد عدد الساعات اليت يسجلها
الطالب على ( )6ساعات فيه.
المادة
(:)8

أ.

القبول
يتم قبول الطالب يف الربنامج وفقا ملا يلي:
 .1أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عن
(جيد) من جامعة معرتف هبا ،وأن تكون دراسة الطالب يف
مرحلة البكالوريوس باالنتظام.
 .2مي كن قبول طلبة بتقدير مقبول ،شريطة أن ال تتجاوز نسبتهم
على  %29من الطلبة يف الربنامج .وعلى الطلبة املقبولني يف
برنامج املاجستري بتقدير مقبول يف البكالوريوس دراسة ()3
مواد من مواد املاجستري (يف الفصل األول من االلتحاق)
ححيددها القسم املراد االلتحاق به ،وتكون موحدة جلميع الطلبة
املتقدمني لذلك التخصص ،وذلك وفق قرارات جملس التعليم
العايل النافذة واملتضمنة األسس والشروط اخلاصة بقبول الطلبة
يف برامج الدراسات العليا.
 .3يقبل الطالب احلاصل على الدبلوم العايل (دبلوم الدراسات
العليا) يف مستوى املاجستري شريطة حتقيق الشروط التالية:
( -)iأن ال يقل معدل الطالب يف الدبلوم العايل عن (جيد
جدا ) ،أو ما يعادله.
( -)iiأن ال تزيد عدد الساعات احملتسبة من برنامج الدبلوم
العايل على ( )0ساعات معتمدة.
( -)iiiأن يكون برنامج الدبلوم العايل احلاصل عليه الطالب
صادرا عن إحدى اجلامعات األردنية.
( -)ivعدم احتساب ساعات من برامج الدبلومات التأهيلية
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أو املهنية.
ب .حيدد اجمللس التخصص أو التخصصات املناسبة لاللتحاق بالربنامج،
بناء على توصية من جلنة القسم ،وتنسيب من جلنة الكلية.
المادة

أ.

(:)9

تقدم طلبات االلتحاق بربامج املاجستري على النموذج الصادر عن
عمادة القبول والتسجيل يف الفرتة ،اليت حتددها عمادة البحث
العلمي والدراسات العليا ،وترفق بتلك الطلبات مجيع األوراق الثبوتية
الالزمة ،وترسل إىل الكليات املعنية للنظر فيها.

ب .يصدر اجمللس قوائم بأمساء املقبولني يف برامج الدراسات العليا ،بناء
على تنسيب من جلنيت القسم والكلية.
المادة
(:)11

أ.

ال جيوز أن يسجل الطالب يف برناجمني دراسيني للماجستري يف آن
واحد يف أي مرحلة من مراحل دراسته.

ب .إذا فصل الطالب من برنامج ماجستري ،فال جيوز إعادة قبوله يف
الربنامج نفسه مرة أخرى.

االنتقال والتحويل
المادة ال جيوز للطالب االنتقال من الربنامج الذي انتظم بالدراسة فيه إىل برنامج
آخر يف اجلامعة إال مبوافقة اجمللس ،وبتوصية من جلنة القسم ،وتنسيب من
( :)11جلنة الكلية املنتقل إليها.
المادة
(:)11

أ.

جيوز انتقال الطالب من برنامج ماجستري من جامعة أخرى إىل
برنامج ماجستري يف اجلامعة مماثل للربنامج املنتقل منه ،شريطة
استيفائه شروط القبول ،وتوافر الشواغر يف الربنامج.

ب .يشرتط يف املواد اليت درسها الطالب يف جامعة أخرى ،ويرغب يف
احتساهبا أن تكون معادلة يف احملتوى ،ومساوية يف املستوى ملادة أو
مواد يف اخلطة الدراسية املقررة ،وأن ال تقل عالمة الطالب يف كل
منها عن ( ،)Bأو ما يعادهلا .وال جيوز أن يزيد عدد الساعات
احملتسبة على ( )0ساعات معتمدة.
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ج .حيسم فصل دراسي واحد من احلد األعلى لسنوات التخرج للطالب،
الذي حتسب له ( )0ساعات معتمدة درسها يف جامعة أخرى.
المادة أ .يتم تسجيل مجيع الطلبة يف مسار الشامل عند التحاقهم بالربنامج،
وبعد اجتياز الطالب ( 18ساعة معتمدة) ،مبعدل تراكمي ال يقل
(:)11
عن ( ،)3.00حيق له اختيار مسار الرسالة.
ب .جيوز للطالب التحويل -وملرة واحدة فقط -من مسار إىل آخر ،بناء
على توصية من جلنيت القسم والكلية املختصتني ،وموافقة اجمللس.
المادة مع مراعاة ما ورد يف املادة (/12ب) ،جيوز للطالب أن يدرس ما ال يزيد
على ( )6ساعات معتمدة يف برنامج مماثل يف جامعة أخرى شريطة:
(:)14
أ .احلصول على موافقة اجمللس ،بناء على توصية من جلنيت القسم
والكلية املختصتني.
ب .أن ال يقل املعدل الرتاكمي عن (.)3.00
ج .أن ال تكون يف الفصل الدراسي األخري من دراسته يف املاجستري.
المادة ال تدخل عالمات املواد اليت درسها الطالب خارج اجلامعة ضمن املعدل
الرتاكمي.
(:)15
العالمات واالمتحانات
المادة تكون عالمة النجاح يف كل مادة من مواد برنامج املاجستري ( ،)C+وأما
املواد االستدراكية فريصد للطالب فيها نتيجة ناجح /راسب وتكون عالمة
( :)16النجاح حسب التقديرات يف برنامج البكالوريوس.
المادة أ .احلد األدىن للمعدل الرتاكمي للنجاح يف برنامج املاجستري ()3
نقاط.
(:)12
ب .جيوز للطالب – ألغراض رفع معدله الرتاكمي -إعادة دراسة مادتني
جنح فيهما مسبقا على األكثر طوال مدة دراسته ،وحتسب له أعلى
العالمتني يف كل مادة.
المادة يكون توزيع العالمات ملواد الدراسات العليا على النحو اآليت:
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( :)18أ.

ختصص ( )%69حدا أعلى من العالمات لألعمال الفصلية:
وتشمل هذه األعمال اختبارا واحدا على األقل ،ويرصد له نصف
عالمة أعمال الفصل ،وهي ( ،)%39وأعماال أخرى قد تتضمن
اختبارا ثانيا ،وتقارير وحبوثا ،يرصد هلا ( )%39من العالمة ،وبذلك
يكون جمموع أعمال الفصل ( )%69من العالمة النهائية.

ب .حخيصص ( )%49حدا أدىن من العالمات لعالمة االمتحان النهائي.
ج .أما مواد الندوات ،والبحوث ،واملختربات ،والتصاميم ،واالختبارات
العملية ،والتدريب العملي اليت هلا ساعات معتمدة ،فتكون هلا عالمة
واحدة ،هي جمموع عالمات األنشطة املختلفة ،وتشكل كامل عالمة
املادة.
المادة
(:)19

أ.

مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (ب) من املادة ( ،)17حتسب عالمات
مجيع املواد اليت يدرسها الطالب يف اجلامعة وفق خطته الدراسية جناحا
أو رسوبا يف معدله الرتاكمي.

ب .خيصص لعالمة املواد باحلروف النقاط املبينة إزاء كل منها:
النقاط
العالمة
4.9
A
3.5
B+
3.0
B
2.5
C+
2.0
C
ج .حيدد التقدير العام للطالب حسب املعدل الرتاكمي بالنقاط كما
يلي:
النقاط
4.99 – 3.79
3.60 –3.33
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التقدير
ممتاز
جيد جدا

3.32 – 3.99

جيد

المادة ال جيوز التسجيل لساعات الرسالة قبل أن ينهي الطالب دراسة ( )18ساعة
معتمدة بنجاح (مبعدل تراكمي  3نقاط) على األقل ،وأن يكون قد مت تعيني
( :)11مشرف له ،وأقرت خطة رسالته.
المادة أ .إذا جتـ ــاوز غيـ ــاب الطالـ ــب دون عـ ــذر تقبلـ ــه جلن ـ ــة القسـ ــم أكثـ ــر م ـ ــن
( )%15م ــن جمم ــوع الس ــاعات املق ــررة ألي م ــادة ،حي ــرم م ــن التق ــدم
(:)11
لالمتحــان النهــائي ،وتكــون عالمتــه يف تلــك املــادة ( ،)Cوعليــه إعــادة
دراستها إذا كانت إجبارية.
ب .إذا جتاوز غياب الطالب بعذر تقبله جلنة القسم أكثر من ()%15
من جمموع الساعات املقررة ملادة أو أكثر ،فإنه يعترب منسحبا من
املادة أو املواد.
ج .تسري تعليمات منح درجة البكالوريوس يف اجلامعة على إجراءات
تقدمي العذر املرضي.
المواظبة
المادة كل من يتغيب عن االمتحان النهائي املعلن عنه ملادة ما بعذر تقبله جلنة
القسم ،تسجل له عالمة (غري مكتمل) ،ويبلغ القرار بقبول العذر ملدرس
( :)11املادة إلجراء امتحان معوض للطالب ،يف مدة أقصاها هناية األسبوع الثالث
للفصل التايل للفصل الذي مل يتقدم فيه لالمتحان ،إال إذا كان الفصل التايل
مؤجال رمسيا ،ويف تلك احلالة ،يعقد االمتحان يف الفصل التايل للفصل
املؤجل .وإذا مل يتقدم لالمتحان يرصد له صفر يف هذا االمتحان ،وحيتسب
له جمموع ما حصل عليه من عالمات ما قبل االمتحان النهائي.
المادة
(:)11

أ.

االنسحاب
 .1يسمح للطالب االنسحاب من دراسة مادة أو أكثر يف مدة
أقصاها عشرة أسابيع من بدء الفصل االعتيادي ،ومخسة
أسابيع من بدء الفصل الصيفي ،وتثبت يف سجله مالحظة
(منسحب).
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 .2يتم االنسحاب يف هذه احلال حسب منوذج خاص ،تعده
عمادة القبول والتسجيل ،ويتضمن هذا النموذج موافقة عميد
الكلية املختص.
ب .يعد الطالب الذي يتجاوز جمموع غيابه ( )%15من الساعات
املقررة جلميع مواد الفصل ،بعذر يقبله عميد الكلية ،بتنسيب من
مدرس املادة ،منسحبا من ذلك الفصل ،ويثبت يف سجله مالحظة
(منسحب) ،وتعد دراسته لذلك الفصل مؤجلة.
ج .جيوز للطالب أن ينسحب من مجيع املواد اليت سجلها يف الفصل
مبوافقة جلنة القسم ،شريطة أن يتم تقدمي طلب االنسحاب قبل موعد
االمتحانات النهائية بأسبوعني على األقل ،ويف هذه احلال ،تعد
دراسة الطالب يف ذلك الفصل مؤجلة.
د.

للطالب أن ينسحب بشكل هنائي من الربنامج الذي قبل فيه ،شريطة
أن يتم تقدمي طلب االنسحاب النهائي قبل موعد االمتحانات
النهائية بأسبوعني على األقل.

ه.

إذا انسحب الطالب من املادة اليت سجل فيها (يف أي فصل
اعتيادي) يف األسبوعني األولني ،فال يتحمل أي أعباء مالية ،أما إذا
انسحب يف الفرتة من بداية األسبوع الثالث ،وحىت هناية األسبوع
الرابع ،فتخصم ( )%59من الرسوم الدراسية .وإذا انسحب بعد
ذلك ختصم كامل الرسوم الدراسية لتلك املادة.

و.

إذا انسحب الطالب من املادة اليت سجل فيها (يف الفصل الصيفي)
يف األسبوع األول ،فال يتحمل أي أعباء مالية ،أما إذا انسحب يف
الفرتة من بداية األسبوع الثاين ،وحىت هناية األسبوع الثالث ،فتخصم
( )%59من الرسوم الدراسية ،وإذا انسحب بعد ذلك ،ختصم كامل
الرسوم الدراسية لتلك املادة.

التأجيل
المادة يشرتط فيمن يؤجل دراسته أن يكون قد أمضى فصال دراسيا واحدا على
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( :)14األقل يف الربنامج الذي التحق فيه .وال جيوز أن تزيد مدة التأجيل على
فصلني دراسيني متصلني أو منفصلني.
المادة يحعد طلب التأجيل على النموذج الصادر عن عمادة البحث العلمي
والدراسات العليا ،وذلك قبل بدء الدراسة ،وتصدر املوافقة من العميد ،وال
( :)15حتسب مدة التأجيل من احلد األعلى لسنوات التخرج ،أو لغايات إزالة
أسباب الوضع على قائمة اإلنذار.
المادة
(:)16
المادة
(:)12

المادة
(:)18

المادة
(:)19

االنقطاع
يعد الطالب منقطعا إذا بدأت الدراسة ،ومل يكن مسجال أو مؤجال لذلك
الفصل ،ويعد فاقدا ملقعده يف اجلامعة ،وتحسجل له يف سجله األكادميي
مالحظة "منقطع /فاقد ملقعده الدراسي".
إذا انقطع الطالب لفصلني دراسيني متصلني ،أو منفصلني ،يعد مفصوال من
اجلامعة ،إال إذا كان انقطاعه لعذر قهري يقبله عميد الكلية .وإذا قبل
العذر ،حتسب مدة االنقطاع من ضمن فصول التأجيل املستحقة للطالب،
والواردة يف املادة (.)24
اإلنذار والفصل
يوجه للطالب إنذار يف احلاالت التالية:
أ .إذا رسب الطالب يف مادة واحدة أو مادتني على األكثر يف الفصل
الواحد.
ب .إذا اخنفض املعدل الرتاكمي للطالب عن احلد األدىن ( 3نقاط) يف
أي فصل من الفصول.
يفصل الطالب من برنامج املاجستري يف احلاالت التالية:
أ .إذا رسب يف أكثر من مادتني يف أي فصل دراسي ،باستثناء الفصل
الدراسي األول االعتيادي اللتحاقه بالربنامج.
ب .إذا مل حيصــل علــى احلــد األدىن للنجــاح يف مــادة إجباريــة أكثــر مــن مــرة
واحدة.
ج .إذا مل حيصل على احلد األدىن للنجاح يف املعدل الرتاكمي للمواد يف
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هناية الفصلني التاليني لإلنذار.
د.
ه.

إذا مل يتقدم لالمتحان الشامل قبل انقضاء ( )48شهرا على تسـجيله
للدراسة ،مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )6من هذه التعليمات.
إذا رسب يف االمتحان الشامل يف املرة الثانية.

و.

إذا مل حيقق متطلبات التخرج ضمن احلد األعلى للمدة املسموح هبا
حسب املادة (.)6

ز.

إذا ارتكب خمالفة توجب فصله حسب األنظمة والتعليمات املعمول
هبا يف اجلامعة.

المادة يسمح للطالب الذي يفصل بسبب معدله الرتاكمي بدراسة ( )0تسع
ساعات معتمدة حدا أقصى ،هبدف رفع معدله الرتاكمي ،ويعاد تسجيله
( :)11للماجستري عند رفع معدله إىل ( )3نقاط وفق الشروط التالية:
أ .أن ال يقل معدله الرتاكمي عند فصله عن ( )2.8نقطة.
ب .أن تكون املواد اليت يدرسها ضمن اخلطة الدراسية املعتمدة لربنامج
املاجستري الذي التحق به.
ج .أن ينهي دراسة تلك املواد يف الفصلني التاليني لتاريخ فصله ،وحيسب
هذان الفصالن من املدة املنصوص عليها يف املادة (.)6
اإلشراف
المادة يصدر اجمللس بناء على توصية من جلنة القسم ،وتنسيب من جلنة الكلية
قرارا يتضمن :تعيني املشرف ،وإقرار عنوان الرسالة ،ومشروع خطتها بعد
( :)11اجتياز ( )18ساعة معتمدة من الربنامج مبعدل (.)3.00
المادة أ .يشرتط يف املشرف أن يكون من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة
برتبة أستاذ ،أو أستاذ مشارك.
(:)11
ب .جيوز عند احلاجة أن يتوىل اإلشراف األستاذ املساعد ،شريطة أن
يكون قد مضى على تعيينه يف جامعة البرتا عامان ،ونشر حبثني على
األقل يف جمال ختصصه يف آخر  3سنوات.
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المادة
(:)11
المادة
(:)14

يكون احلد األعلى لعدد رسائل املاجستري اليت يشرف عليها عضو اهليئة
التدريسية يف وقت واحد على النحو اآليت:
أ 6 .رسائل إذا كان أستاذا ،أو أستاذا مشاركا.
ب 3 .رسائل إذا كان أستاذا مساعدا.
جيوز أن يسمى اجمللس (باقرتاح من املشرف وتوصية من جلنة القسم،
وتنسيب من جلنة الكلية) عضو هيئة تدريس آخر ليكون مشرفا مشاركا،
وجيوز أن يكون املشرف املشارك من خارج اجلامعة ،شريطة أن يكون حاصال
على شهادة الدكتوراه يف التخصص للمشاركة يف اإلشراف على رسالة
الطالب .أو أن يكون قد سبق له أن شغل رتبة جامعية يف جامعة معرتف
هبا ،إذا كان هذا الشخص مقيما داخل األردن ،وأن تكون لديه أقدمية
سنتني على األقل يف الرتبة اجلامعية.

المادة جيوز تغيري املشرف ألسباب مربرة ،وذلك بالطريقة نفسها اليت مت هبا تعيينه.
(:)15
المادة جيوز بقرار من اجمللس ،بناء على توصية من جلنة القسم ،وتنسيب من جلنة
الكلية ،أن يستمر عضو هيئة التدريس احلاصل على إجازة تفرغ علمي ،أو
( :)16إجازة دون راتب يف اإلشراف على رسالة الطالب ،أو املشاركة فيه ،شريطة
أن يقضي هذه اإلجازة داخل األردن.
المادة حتسب للمشرف عن كل رسالة أشرف عليها ساعة معتمدة واحدة يف
الفصل الدراسي الواحد ،وذلك ابتداء من الفصل الذي عني فيه مشرفا ،ومبا
( :)12ال يزيد على ثالثة فصول ،ويف حالة وجود مشرف مشارك تقسم الساعة
املعتمدة مناصفة بينهما.
المادة جيوز تعديل عنوان الرسالة وخطتها ،إذا اقتضت ظروف البحث ذلك ،ويتم
التعديل بالطريقة نفسها اليت متت هبا املوافقة عليها.
(:)18
المادة تتكون جلنة املناقشة من:
أ .املشرف /رئيسا.
(:)19
ب .املشرف املشارك إن حوجد.
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المادة
(:)41

المادة
(:)41

المادة
(:)41
المادة

ج .عضوي هيئة تدريس على األقل ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف.
د .عضو من خارج اجلامعة يكون ختصصه ذا عالقة برسالة الطالب،
املناقشة،اإلشر
فيه شروط
أ .وتتو
اف .موعدها بقرار من اجمللس ،بناء على
وحيدد
تعنيافرجلنة
تنسيب من جلنة الكلية ،وتوصية من جلنة القسم بعد االستئناس برأي
املشرف.
ب .تسلم الرسالة إىل أعضاء اللجنة قبل أسبوعني على األقل من تاريخ
املناقشة.
تتم مناقشة الرسالة على النحو اآليت:
أ .يعرض الطالب ملخصا لرسالته.
ب .يتوىل رئيس اللجنة إدارة املناقشة ،وبعد انتهائها تتـداول اللجنـة ،وتقـرر
بأغلبية أعضائها إحدى النتائج اآلتية:
 .1ناجح.
 .2راسب.
 .3تعديل رسالته ،ويف هذه احلال على الطالب تعديل رسالته يف
مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ املناقشة ،وعرضها على
جلنة املناقشة ،ويعد الطالب ناجحا إذا وافقت اللجنة على
الرسالة ،وإال فيعد راسبا.
ج .يرسل قرار جلنة املناقشة بعد اطالع كل من جلنيت القسم والكلية إىل
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا يف موعد أقصاه أسبوعان من
تاريخ املناقشة.
االمتحان الشامل
يكون االمتحان الشامل ذا طبيعة شاملة تكاملية ،يهدف إىل قياس قدرة
الطالب على الربط بني املفاهيم املختلفة األساسية واملتقدمة ،اليت اكتسبها
من خمتلف املعارف ،وتوظيفها يف حل املشكالت العلمية والتطبيقية يف
ميدان ختصصه.
تتوىل جلنة القسم فيما يتعلق باالمتحان الشامل ما يأيت:
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( :)41أ .تنظيم االمتحان ،وإدارة شؤونه.
ب .حتديد اجملاالت اليت يشملها االمتحان الشامل ،واقرتاح املراجع
والقراءات الالزمة لذلك.
ج .التوصية إىل جلنة الكلية بتشكيل جلنة من أعضاء هيئة التدريس
(برتبة أستاذ مشارك على األقل) املختصني مبوضوع االمتحان للقيام
بوضع األسئلة ،وتصحيح اإلجابات ،على أن يصدر قرار بتشكيل
اللجنة من اجمللس.
د.

رفع نتائج االمتحان الشامل إىل عميد الكلية املختص ،الذي يرفعها
بدوره إىل اجمللس إلقرارها.

المادة يتكون االمتحان الشامل من ورقتني ،وتكون مدة االمتحان يف كل منهما
ساعتني ،ويعقد االمتحان مرة واحدة يف الفصل الدراسي الواحد .وجيوز عقد
( :)44االمتحان الشامل يف الفصل الدراسي الصيفي بناء على توصية من جلنة
الدراسات العليا يف القسم ،وجلنة الدراسات العليا يف الكلية.
المادة أ .يتقدم الطالب لالمتحان الشامل بعد إهنائه املواد املقررة ،شريطة أن
ال يقل معدله الرتاكمي يف هذه املواد عن ( )3نقاط.
(:)45
ب .إذا رسب الطالب يف االمتحان الشامل ،ميكنه التقدم هلذا االمتحان
مرة ثانية فقط .يف موعد االمتحان التايل ،وإذا رسب يف هذا
االمتحان للمرة الثانية ،يفصل من الربنامج.
ج .تسجل نتيجة الطالب يف االمتحان الشامل يف كشف عالماته بكلمة
(ناجح) أو (راسب).
منح درجة الماجستير
المادة متنح درجة املاجستري بقرار من جملس العمداء ،بناء على تنسيب من اجمللس.
(:)46

أحكام عامة
المادة يفوض الطالب اجلامعة خطيا حق تصوير الرسالة كليا أو جزئيا ،وذلك
لغايات البحث العلمي ،والتبادل مع املؤسسات التعليمية ،واجلامعات.
(:)42
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المادة حيدد الرئيس بتنسيب من عميد الكلية وعميد الدراسات العليا احلد األدىن
لعدد الطلبة املسجلني يف كل مادة من املواد املطروحة يف الربنامج.
(:)48
المادة يبت جملس اجلامعة بناء على توصية من جملس الدراسات العليا يف احلاالت
اليت مل يرد عليها نص يف هذه التعليمات.
(:)49
المادة الرئيس والعميد وعمداء الكليات وعميد القبول والتسجيل مسؤولون عن
تنفيذ هذه التعليمات.
(:)51
المادة تلغي هذه التعليمات ،تعليمات منح درجة املاجستري يف جامعة البرتا رقم
( )29لعام .2913
(:)51

 أقرت يف جلسته رقم ( )2915/2914-4بتاريخ 2915/96/28
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 -3/16تعليمات الدراسة في الفصل الصيفي في جامعة البترا
تعتمد األسس اآلتية يف تنظيم الدراسة يف الفصل الصيفي يف جامعة البرتا:
أوال :مدة الفصل الصيفي مثانية أسابيع دراسية حدا أدىن مبا يف ذلك
االمتحانات ،ويقرر جملس العمداء يف التقومي اجلامعي التاريخ الذي يبدأ فيه
الفصل.
ثانيا :يكون احلد األدىن ألعداد الطلبة املسجلني يف مواد متطلبات اجلامعة
املطروحة يف الفصل ( )25طالبا ،و( )19طالب يف املواد األخرى وجيوز
أن يكون أقل من ذلك مبوافقة من جملس العمداء.
ثالثا :تطبق على الطلبة املسجلني يف هذا الفصل األحكام الواردة يف تعليمات
منح درجة البكالوريوس يف جامعة البرتا من حيث املواظبة واالمتحانات
واحتساب العالمات.
رابعا :تطبق على الطلبة يف هذا الفصل أحكام نظام تأديب الطلبة يف جامعة
البرتا.
خامسا :أ .يتم تكليف أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة البرتا بالتدريس يف
هـذا الفصل بقرار من الرئيس ،بناء على تنسيب من عميد الكلية
املختص .وال جيوز أن يحكلف أحدهم أكثر من ست ( )6ساعات
معتمدة حدا أقصى.
ب .تدفع ملن يقوم بالتدريس يف الفصل الصيفي مكافأة حسب املعادلة
اآلتيـة 48 :ساعة عن املادة ذات الثالث ساعات معتمدة ×
مكافأة الساعة اإلضافيـة (حسب الرتبة األكادميية).
ج.

تدفع للعميد الذين يدرس يف الفصل الصيفي مكافأة حسبما ورد
فـي الفقرة (ب) من هذا البند كما يدفع له راتب شهر منقوصا منه
عالوة التنقل بـدل أعبائه اإلدارية ،وال جيوز أن يدرس أكثر من
( )3ساعات معتمدة .ويف حاالت خاصة جيوز للعميد تدريس
( )6ساعات معتمدة حدا أقصى بقرار من رئيس اجلامعة.
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د.

للرئيس أن يكلف أيا من املوظفني من اهليئة اإلدارية بالتدريس يف
الفصل الصيفي إذا اقتضت احلاجة ،ووفقا للقرارات الصادرة هبذا
الشأن.

سادسا :حتال مجيع احلاالت اليت مل يرد فيها نص يف هذه األسس إىل الرئيس الختاذ
القرار املناسب بشأهنا.

 -4/16تعليمات الجمعيات العلمية ،واالتحاد العام لطلبة الجامعة
في جامعة البترا
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المادة تسمى هذه التعليمات "تعليمات اجلمعيات العلمية واالحتاد العام لطلبة
اجلامعة يف جامعة البرتا" لسنة  ،2915ويعمل هبا من تاريخ إقرارها من
(:)1
جملس اجلامعة.
المادة يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين
املخصصة هلا أدناه ،ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
(:)1
الجامعة
 :جامعة البرتا.
 :رئيس اجلامعة.
الرئيـ ــس
 :عميد أي كلية من كليات اجلامعة.
العميد
 :أي كلية من كليات اجلامعة.
الكلية
 :أي قسم علمي يف كليات اجلامعة.
القسم
 :اجلمعيات اليت تؤسس من الطلبة يف اجلامعة.
الجمعيات
العلمية
الهيئـة العامـة
الهيئة اإلداريـة
االتحاد العــام
لطلبة الجامعة

 :تتكون من مجيع طلبة الكلية املنتظمني واملسجلني
لنيل درجة علمية يف اجلامعـة.
 :تتكون من سبعة أعضاء منتخبني من اهليئة
العامة.
 :اهليئة اليت تتشكل من رؤساء اجلمعيات العلمية
وأمناء السر فيها لكل عام.

الفصل األول :الجمعيات العلمية وأهدافها
المادة تؤسس يف اجلامعة -بقرار من الرئيس -مجعيات علمية للطلبة ،تشرف
عليها عمادة شؤون الطلبة ،يكون مركزها حرم جامعة البرتا.
(:)1
المادة لكل كلية احلق يف تأسيس مجعية علمية للطلبة.
(:)4
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المادة هتدف اجلمعيات العلمية إىل حتقيق الغايات اآلتية:
( :)5أ .تشجيع النشاط العلمي بني طلبة الكلية.
ب .نقل آراء الطلبة ومشكالهتم ومقرتحاهتم إىل اجلهات املختصة يف
الكلية أو اجلامعة.
ج .القيام بالنشاطات الثقافية والعلمية واالجتماعية والرياضية والفنية،
ودعمها داخل الكليات ومع العاملني يف اجلامعة.
د .االهتمام بشخصية الطالب ومسلكه ومواطنته الصاحلة ،وتوجيهه
إجيابيا للخدمة العامة ،واألعمال التطوعية ،والعمل اجلماعي.
ه .توثيق الروابط مع طلبة اجلامعات األخرى.
و .توثيق الصلة بني اجلامعة واجملتمع احمللي عن طريق اخلدمة
االجتماعية العامة.
ز .تنمية اإلحساس باملسؤولية جتاه احملافظة على مسعة اجلامعة
وممتلكاهتا.
ح .تنمية املواهب واهلوايات وتشجيعها.
المادة تعمل اجلمعيات العلمية على حتقيق أهدافها بالوسائل اآلتية:
( :)6أ .إصدار النشرات ذات الصبغة العلمية والفكرية واالجتماعية.
ب .املشاركة يف تنظيم النشاطات املختلفة ،مثل :النشاطات الرياضية
واملعارض والرحالت على مستوى الكلية.
ج .املشاركة يف تنظيم احملاضرات ،والندوات ،واللقاءات ،واملعارض
العلمية واألدبية والفكرية يف اجلامعة.
المادة ال جيوز ألي من اجلمعيات العلمية للطلبة القيام بأي نشاطات تتعارض
وسياسة اجلامعة.
(:)2
المادة حيظر على اجلمعيات العلمية للطلبة القيـام بأي نشـاط من شأنه إثـارة
النعرات الطائفية ،واإلقليمية ،والعنصرية ،واجلهوية.
(:)8
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الفصل الثاني :الهيئة العامة والهيئة اإلدارية
المادة
(:)9

أ.

يعني رئيس اجلامعة يف بداية كل عام دراسي مستشارا عاما
لالحتاد من بني أعضاء اهليئة التدريسية ،يقوم باملهام اآلتية:
 .1تنسيق النشاطات بني اجلمعيات العلمية املختلفة داخل
اجلامعة واإلشراف عليها.
 .2تقدمي املشورة واإلشراف على أعمال االحتاد وتسيري أموره.

ب .يعني الرئيس يف بداية كل عام دراسي مستشارا عاما لكل مجعية
علمية ،يقوم بتنسيق نشاطاهتا داخل الكلية واإلشراف عليها،
وتقدمي املشورة الالزمة هلا.
المادة متارس كل مجعية اختصاصها ،وتعمل على حتقيق أهدافها من خالل
اهليئتني اآلتيتني:
(:)11
أ .اهليئة العامة للجمعية.
ب .اهليئة اإلدارية.
المادة تتكون اهليئة العامة للجمعية من طلبة الكلية املسجلني لنيل درجة
البكالوريوس ،وتكون صالحياهتا ومهامها على النحو اآليت:
(:)11
أ .انتخاب اهليئة اإلدارية من بني أعضائها.
ب .مناقشة التقرير السنوي املايل واإلداري الذي تقدمه اهليئة اإلدارية
وإقراره.
ج .حق سحب الثقة من اهليئة اإلدارية بأغلبية ثلثي األعضاء يف
اجتماع قانوين.
د .إقرار خطة عمل اهليئة اإلدارية يف مدة ال تتجاوز أسبوعني من
تاريخ انتخاهبا.
ه .املشاركة يف نشاطات اجلمعية من خالل اللجان املؤلفة هلذا
الغرض.
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المادة أ .تتكون اهليئة اإلدارية لكل مجعية من سبعة أعضاء ،ينتخبون
بطريقة االقرتاع السري من اهليئة العامة  ،ووفق ترتيبات تعدها
(:)11
عمادة شؤون الطلبة.
ب .يشرتط لقانونية االنتخابات أن تشرتك يف عملية االقرتاع األغلبية
املطلقة من جمموع اهليئة العامة ،وإذا مل يكتمل النصاب القانوين
تؤجل االنتخابات لفرتة أقصاها أسبوع واحد ،تصبح بعدها
قانونية مهما بلغ عدد املقرتعني.
ج .يشرتط يف الطالب الذي يرشح نفسه لعضوية اهليئة اإلدارية ألي
مجعية ما يأيت:
 .1أن ال يقل معدلة الرتاكمي عن ( )2.99نقطة.
 .2أن يكون قد أمضى يف اجلامعة فصلني دراسيني على
األقل.
 .3أن ال تكون قد صدرت حبقه أي عقوبات تأديبية.
 .4أن يكون طالبا يف الكلية اليت تتبعها اجلمعية.
 .5أن تتبقى ملن يرغب بالرتشح سنة دراسية كاملة على
األقل.
د .يتم اختيار عضو اهليئة اإلدارية الذي حيصل على أكرب عدد من
أصوات اهليئة العامة رئيسا للجمعية ،وتوزع املناصب األخرى يف
اهليئة اإلدارية تباعا ،وفق تدرج جمموع عدد األصوات ،وبالرتتيب
اآليت:
 .1أمني سر اجلمعية ،ونائب الرئيس
 .2أمني صندوق اجلمعية.
 .3مسؤول لكل نشاط من األنشطة الطالبية.
ه .تدون قرارات اهليئة يف حمضر ،يوقع عليه أعضاء اهليئة اإلدارية
للجمعية ،وتقدم نسخة منه لكل من مستشار اجلمعية وعميد
شؤون الطلبة.
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المادة تتوىل اهليئة اإلدارية لكل مجعية علمية للطلبة تصريف شؤون اجلمعية
اإلدارية واملالية والتنظيمية ،وتدخل ضمن اختصاصاهتا األمور اآلتية:
(:)11
أ .القرارات ومتابعة اإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف اجلمعية.
ب .تشكيل جلان فرعية (مبا ال يتجاوز مخسة أعضاء يف اللجنة
الواحـدة) من بني األعضاء العاملني ،وتكليفهم مبسؤوليات
ونشاطات معينة ضمن أهداف اجلمعية.
ج .تقدمي التقرير السنوي عن النشاطات املختلفة للجمعية إىل اهليئة
العامة وعمادة شؤون الطلبة.
د .تقدمي التقرير املايل واإلداري السنوي إىل عمادة شؤون الطلبة
واملدير املايل.
ه .قبول استقالة األعضاء من اهليئة اإلدارية أو اجلمعية.
و .اإلشراف على اجتماعات اهليئة العامة للجمعية وتنفيذ قراراهتا.
المادة يتوىل أعضاء اهليئة اإلدارية القيام باملهام اليت تناط هبم كل حسب
اختصاصه وفق ما يلي:
(:)14
أ .رئيس الجمعية
 .1متثيل اجلمعية لدى اجلهات املسؤولة يف اجلامعة.
 .2عرض قرارات اهليئة اإلدارية املتعلقة بآراء الطلبة
ومشكالهتم ومقرتحاهتم املتصلة بالكلية على عميد الكلية
املختص.
 .3متابعة تنفيذ قرارات اهليئة اإلدارية ،واإلشراف على إدارة
اجلمعية ،وتوقيع مراسالهتا.
 .4رئاسة جلسات اهليئة اإلدارية واهليئة العامة للجمعية.
 .5متثيل اجلمعية يف االحتاد العام للطلبة.
 .6أي مهام أخرى توكلها إليه اهليئة اإلدارية مبا ال يتعارض مع
هذه التعليمات.
ب .أمين السر ونائب الرئيس
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 .1القيام بأعمال رئيس اجلمعية يف حالة غيابه.
 .2حفظ السجالت واإلشراف على تنظيمها.
 .3تدوين وقائع جلسات اهليئة اإلدارية واهليئة العامة للجمعية.
 .4إعداد التقارير اإلدارية.
 .5متثيل اجلمعية يف االحتاد العام للطلبة.
 .6تنفيذ ما تكلفه به اهليئة اإلدارية.
ج .أمين الصندوق
 .1حفظ الدفاتر واملستندات املالية يف مركز اجلمعية واحملافظة
عليها.
 .2تسليم املبالغ اليت ترد إىل اجلمعية مبوجب إيصاالت رمسية
خمتومة خبامت اجلمعية وموقعة منه ،وإيداع تلك املبالغ يف
البنك الذي تقره اجلامعة.
 .3إعداد التقرير املايل السنوي ،وعرضه على اهليئة اإلدارية
متهيدا لعرضه على اهليئة العامة وتقدمي صورة عنه إىل عميد
شؤون الطلبة واملستشار العام لالحتاد.
د .مسؤول النشاط الثقافي والفني
 .1املشاركة يف تنظيم احملاضرات والندوات واملسابقات
والنشاطات الفكرية.
 .2اإلشراف على إصدار اجملالت والنشرات.
 .3املشاركة يف تنظيم وإقامة احلفالت واملعارض واملسابقات
والنشاطات الفنية.
ه .مسؤول النشاط الرياضي والرحالت
 .1املشاركة يف تنظيم وإقامة املباريات واملسابقات والنشاطات
واملهرجانات واحلفالت الرياضية.
 .2املشاركة يف تنظيم الرحالت العلمية والعامة داخل اململكة
أو خارجها بالتنسيق مع اجلهات املختصة يف عمادة شؤون
الطلبة.
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المادة
(:)15
المادة
(:)16
المادة
(:)12
المادة
(:)18

المادة
(:)19
المادة

حجترى انتخابات اهليئة اإلدارية لكل مجعية علمية يف الشهر الثاين من بداية
العام الدراسي ،ووفق تنظيم خاص تعده جلنة يشكلها العميد املختص
بالتنسيق مع عميد شؤون الطلبة.
جتتمع اهليئة العامة للجمعية العلمية مرة كل عام دراسي ،وجيوز دعوهتا
الجتماع غري عادي بقرار من اهليئة اإلدارية ،أو بناء على طلب أغلبية
أعضاء اهليئة العامة.
تدعو اهليئةح اإلداريةح اهليئةَ العامةَ للجمعية العلمية لالجتماعات يف املكان
الذي تعينه داخل حرم اجلامعة بإعالن يوضع على لوحة إعالنات
اجلامعة ،وذلك قبل موعد االجتماع بأسبوع على األقل ،ويرفق هبذا
اإلعالن جدول األعمـال.
أ .يكون اجتماع اهليئة العامة قانونيا إذا حضره أغلبية األعضاء ،أما
إذا مل يكتمل النصاب ،فإن االجتماع يؤجل ملدة أسبوع واحد،
ويعترب بعد ذلك قانونيا مهما بلغ عدد احلضور.
ب .يبلغ رئيس اجلمعية قرارات اهليئة العامة وقرارات اهليئة اإلدارية إىل
عميد الكلية ،اليت تنتسب هلا اجلمعية وعميد شؤون الطلبة.
أ .جتتمع اهليئة اإلدارية مرة يف الشهر على األقل.
ب .تعد اجتماعات اهليئة اإلدارية قانونية إذا حضرها أغلبية األعضاء،
على أن يكون من بينهم الرئيس وأمني السر ،وتصدر القرارات
بأغلبية أصوات احلاضرين.
جيب أن تكون قرارات اهليئة العامة واهليئة اإلدارية منسجمة مع سياسة
اجلامعة وأهدافها.

(:)11
المادة يعد عضو اهليئة اإلدارية فاقدا لعضويته يف إحدى احلالتني التاليتني:
( :)11أ .إذا ختلف عن حضور جلسات اهليئة اإلدارية ثالث مرات متتالية
بدون عذر تقبله اهليئة اإلدارية بعد إشعاره خطيا بضرورة احلضور.
ب .إذا صدرت حبقه إحدى العقوبات املنصوص عليها يف تعليمات
اإلجراءات التأديبية املعمول هبا يف اجلامعة.
المادة إذا خال منصب عضو من أعضاء اهليئة اإلدارية ألي سبب كان ،حيل
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( :)11حمله الطالب الذي يليه يف ترتيب عدد األصوات يف آخر انتخابات
أجرهتا اهليئة العامة .ويف حال تعذر ذلك ،فللهيئة اإلدارية اختيار العضو
البديل من اهليئة العامة خالل أسبوع واحد من تاريخ خلو املنصب.
المادة مدة عضوية اهليئة اإلدارية عام جامعي واحد ،تبدأ من بداية شهر تشرين
الثاين ،وتنتهي يف هناية شهر تشرين التايل من العام الذي يليه.
(:)11
الفصل الثالث :العضوية
المادة أنواع العضوية وشروطها:
( :)14أ .عضو الهيئة اإلدارية :هو الطالب الذي انتخب عضوا يف هذه
اهليئة.
ب .عضو الهيئة العامة :هو الطالب املسجل يف الكلية  -اليت تتبعها
اجلمعية  -لنيل درجة علمية.
ج .العضو المؤازر :هو أي طالب يف اجلامعة مسجل لنيل درجة
علمية من خارج الكلية ،ويرغب يف مؤازرة نشاطات هذه
اجلمعية .وميكنه أن يشارك يف مجيع نشاطات اجلمعية.
الفصل الرابع :مالية الجمعيات العلمية
المادة تبدأ السنة املالية لكل اجلمعيات العلمية بانتخاب اهليئة اإلدارية ،وتنتهي
بانتخاب هيئة إدارية جديدة.
(:)15
المادة تودع أموال اجلمعية العلمية بامسها يف البنك الذي تعتمده اجلامعة.
(:)16
المادة تتكون إيرادات اجلمعية العلمية الطالبية من:
( :)12أ .رسم االشرتاك الذي حيدده الرئيس ،ويدفعه عضو اهليئة العامة
للجمعية العلمية.
ب .التربعات واهلبات واإليرادات األخرى اليت يوافق عليها عميد
الكلية املختص ،ويعلم عميد شؤون الطلبة بذلك.
ج .املبالغ اليت تقدمها اجلامعة لدعم نشاطات اجلمعية.
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د .ريع نشاطات اجلمعية.
المادة جيري سحب األموال مبوجب شيكات حتمل توقيع كل من عميد شؤون
الطلبة ورئيس اجلمعية أو نائبه بالتفويض من الرئيس وأمني الصندوق.
(:)18
المادة جيري صرف أموال اجلمعية العلمية بقرار من اهليئة اإلدارية يف اجتماع
قانوين ،ومبوافقة عميد شؤون الطلبة ،وال جيوز صرف هذه األموال إال يف
( :)19األوجه اليت ختدم أهداف اجلمعية ونشاطاهتا العامة.
المادة يتم تدقيق املشرتيات والنفقات واألمور املالية اخلاصة باجلمعيات من
اإلدارة املالية يف اجلامعة ،وحسب اإلجراءات اليت تقرر هلذه الغاية ،ويقدم
( :)11املدير املايل تقريرا بذلك إىل عميد شؤون الطلبة.
الفصل الخامس :االتحاد العام لطلبة الجامعة
المادة يشكل من رؤساء اجلمعيات العلمية وأمناء السر فيها احتاد للطلبة يسمى
االتحاد العام لطلبة الجامعة ،وينتخب هؤالء من بينهم رئيسا وأمينا
( :)11للسر .ويتم االنتخاب بالطريقة اليت يقررها االحتاد وفق تنظيم تعده
عمادة شؤون الطلبة ،بالتعاون مع املستشار العام لالحتاد ،وبالتنسيق مع
الرئيس.
المادة يتوىل االحتاد العام ما يلي:
أ .مشاركة إدارة اجلامعة يف رسم السياسة العامة للجمعيات العلمية
(:)11
الطالبية.
ب .تنمية اجلمعيات العلمية الطالبية وتطويرها لتحقيق أهدافها.
ج .متثيل الطلبة لدى اجلامعة ،وتبين قضاياهم لتحقيق مصاحلهم وفق
سياسة اجلامعة.
د .تقدمي االقرتاحات إىل اجملالس املختصة يف اجلامعة ،لتطوير اخلطط
الدراسية ،وحتسني التدريس اجلامعي.
ه.

املشاركة يف النشاطات الثقافية والعلمية واالجتماعية والرياضية
والفنية يف اجلامعة ،واملسامهة يف النهوض بالعملية الرتبوية فيها.
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و .توثيق الصلة بني الطالب واهليئتني التدريسية واإلدارية يف اجلامعة،
وإجياد الثقة املتبادلة بينهما.
ز .العمل على تنمية االجتاهات البناءة لدى الطلبة ،وتعزيز االنتماء
للجامعة ،واحملافظة على ممتلكاهتا.
ح .العمل على ترسيخ جو الفضيلة واألخالق احلميدة واآلداب
الرفيعة ،وتنمية روح احلوار واحرتام الرأي اآلخر ،وتعزيز روح
التعاون ومفهوم العمل اجلماعي.
ط .املشاركة يف بناء الشخصية الطالبية املتكاملة الواعية لقضايا
أمتها ،وتعزيز االنتماء للوطن واألمة ضمن إطار عقيدة األمة
وثقافتها العربية اإلسالمية.
ي .العمل على وحدة الصف ،وتوثيق عرى الوحدة الوطنية ،ونبذ
النعرات الطائفية واإلقليمية والعنصرية واجلهوية.
ك .تقدمي خدمات للمجتمع احمللي ،بالتعاون مع املؤسسات الرمسية
والشعبية.
ل .اختيار ممثلي اجلمعيات من بني هيئاهتا اإلدارية ،وذلك لعضوية
جلان اجلامعة وجمالسها ،اليت تنص األنظمة والتعليمات على أن
يكون فيها من ميثل الطلبة.
المادة يتوىل رئيس االحتاد العام ما يلي:
أ .الدعوة الجتماعات االحتاد ورئاسة جلساته.
(:)11
ب .تلبية الدعوة حلضور االجتماعات اليت تبحث فيها القضايا اليت
طلبت اجلمعيات مناقشتها.
ج .متابعة حل القضايا الطالبية العامة مع اجلهات املعنية يف اجلامعة.
د .متابعة تنفيذ برامج االحتفال باملناسبات اخلاصة.
ه .تنفيذ ما يوكله إليه عميد شؤون الطلبة واملستشار العام لالحتاد
من مهام.
المادة يتوىل أمني السر ونائب الرئيس ما يأيت:
أ .ينوب عن رئيس االحتاد يف حالة غيابه.
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( :)14ب .وضع جداول أعمال جلسات االحتاد ،وتدوين وقائعها ،وإعداد
التقارير اإلدارية الالزمة.
ج .القيام بأية مهمة يكلفه هبا االحتاد.
المادة جيتمع االحتاد العام مرة كل فصل على األقل ،وجيوز دعوته من رئيس
االحتاد الجتماعات غري عادية.
(:)15
المادة أ .ينهي رئيس االحتاد العام قرارات االحتاد إىل الرئيس وعميد شؤون
الطلبة واملستشار العام لالحتاد.
( :)16ب .جيب أن تكون قرارات االحتاد العام واهليئة العامة واهليئة اإلدارية
لكل مجعية ضمن األهداف احملددة يف هذه التعليمات،
ومنسجمة مع سياسة اجلامعة.
المادة يعد االحتاد موازنته السنوية مبينا مصادر اإليرادات وأوجه الصرف
بإشراف املستشار العام لالحتاد وعميد شؤون الطلبة.
(:)12
الفصل السادس :أحكام عامة
المادة حتل اجلمعية الطالبية واالحتاد العام للطلبة بتنسيب من جملس العمداء
وبقرار من الرئيس.
(:)18
المادة تقوم كل مجعية بوضع نظامها الداخلي مبا ال يتعارض مع هذه
التعليمات ،ومع قانون اجلامعات األردنية وأنظمة اجلامعة وتعليماهتا.
(:)19
المادة للرئيس البت يف احلاالت اليت مل يرد عليها نص يف هذه التعليمات.
(:)41
المادة تلغي هذه التعليمات ،تعليمات اجلمعيات العلمية واالحتاد العام
للجمعيات العلمية يف جامعة البرتا رقم ( )16لعام .2990
(:)41
 يف جلسته رقم ( ،)2915/2914-4تاريخ 2915/96/28

 -5/16تعليمات األندية الطالبية في جامعة البترا
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أوال :تشكيل األندية الطالبية وأهدافها
المادة تؤسس يف اجلامعة أندية طالبية ،بإشراف عمادة شؤون الطلبة ،وفق
القرارات اليت يصدرها رئيس اجلامعة ،بناء على تنسيب من عميد شؤون
( :)1الطلبة ،ويكون مركزها احلرم اجلامعي.
المادة يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاين املبيَّنةح إزاءَها
أدناه ،ما مل َّ
تدل القرينة على خالف ذلك:
(:)1
األندية  :األندية الطالبية.
العمادة  :عمادة شؤون الطلبة.
العميد  :عميد شؤون الطلبة.
المادة للعميد – مبوافقة رئيس اجلامعة – تشكيل أندية لذوي النشاطات
واهلوايات الرياضية ،واملوسيقية ،واملسرحية ،واألدبية ،والشطرنج ،والسينما،
( :)1والرحالت ،والتصوير الضوئي ،واألنشطة االجتماعية املختلفة ،واخلدمات
العامة التطوعية وغريها ،وذلك لدعم هوايات الطلبة ونشاطاهتم داخل
احلرم اجلامعي وخارجه.
المادة هتدف األندية الطالبية إىل حتقيق الغايات التالية:
أ .تشجيع امليول التطوعية ،واخلدمة العامة ،والعمل اجلماعي بني طلبة
(:)4
اجلامعة.
ب .تنمية املواهب واهلوايات وتشجيعها.
ج .إفساح الفرص لطلبة اجلامعة للمشاركة يف األنشطة اليت تتناسب مع
ميوهلم ،وقدراهتم ،واستعداداهتم.
د .تنمية االهتمام بتذوق النواحي اجلمالية.
ه .تنمية االهتمام بالرتاث احلضاري يف األردن ،والوطن العريب ،والعامل
اإلسالمي ،والعناية بالثقافة احمللية والعاملية.
المادة متارس األندية اختصاصاهتا ،وتعمل على حتقيق أهدافها من اهليئتني
التاليتني:
( :)5أ .اهليئة العامة.
ب .اهليئة اإلدارية.
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المادة
(:)6

المادة
(:)2

المادة
(:)8

المادة
(:)9

أ .تتكون اهليئة العامة من مجيع األعضاء املنضمني إىل النادي ،على
أال يقل عددهم عن عشرة.
ب .متارس اهليئة العامة االختصاصات التالية:
 .1انتخاب اهليئة اإلدارية من بني أعضائها.
 .2مناقشة التقرير السنوي املايل واإلداري ،الذي تقدمه اهليئة
اإلدارية وإقراره.
ج .إقرار خطة العمل السنوية.
 .1سحب الثقة من اهليئة اإلدارية ،على أن ال يتم ذلك إال
بأغلبية ثلثي األعضاء.
 .2املشاركة الفعالة يف نشاطات النادي من اللجان املختصة.
تتكون اهليئة اإلدارية لكل ٍ
ناد من مخسة أعضاء ،تنتخبهم اهليئة العامة
بطريقة االقرتاع السري ،يف النصف األول من شهر تشرين الثاين ،من كل
عام جامعي ،وفق ترتيبات تعدها العمادة .ويشرتط لقانونية هذه
االنتخابات أن ميارس عملية االقرتاع ( )%51على األقل من جمموع
األعضاء العاملني ،وإذا مل يكتمل النصاب القانوين تؤجل االنتخابات ملدة
أسبوع ،وتصبح بعدها قانونية مهما بلغ النصاب.
يشرتط يف الطالب الذي يرشح نفسه لعضوية اهليئة اإلدارية ألي ٍ
ناد ما
يلي:
أ .أن ال يقل معدله الرتاكمي عن  2.99نقطة.
ب .أن يكون قد أمضى يف اجلامعة فصلني دراسيني على األقل.
ج .أن ال تكون قد صدرت حبقه أي عقوبات تأديبية.
أ .تنتخب اهليئة اإلدارية من بني أعضائها – يف أول اجتماع تعقده –
رئيسا هلا ،وأمينا للسر ،وأمينا للصندوق ،وذلك بطريقة االقرتاع
السري.
ب .يعني رئيس اجلامعة لكل ٍ
ناد – وبناء على تنسيب من عميد شؤون
الطلبة ،مستشارا من أعضاء اهليئة التدريسية أو اإلدارية ،يتوىل
اإلشراف على أعمال اهليئة اإلدارية للنادي ،وتوجيهها.
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تتوىل اهليئة اإلدارية لكل ٍ
ناد من النوادي شؤوهنا اإلدارية واملالية والتنظيمية،
المادة
ويدخل ضمن اختصاصاهتا تصريف األمور التالية:
( :)11أ .اختاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف النادي.

ب .تشكيل اللجان الطالبية للنشاطات املختلفة من أعضاء اهليئة
العامة ،واإلشراف على أعضائها.
ج .تقدمي خطة عمل سنوية إىل اهليئة العامة ،تتضمن النشاطات اليت
تنوي القيام هبا ،واملستلزمات املالية لتنفيذها.
د .تقدمي التقرير املايل واإلداري السنوي إىل اهليئة العامة.
ه .تنفيذ قرارات اهليئة العامة.
و .النظر يف طلبات االنضمام إىل النادي ،والبت فيها ،ويف حال رفض
أي من هذه الطلبات ،حيق ملقدم الطلب استئناف قرار اهليئة
اإلدارية إىل العميد ،يف أسبوع من تاريخ تبليغ القرار للطالب.
ز .قبول استقالة األعضاء.
ح .اإلشراف على اجتماعات اهليئة العامة.
ط .حتديد الوسائل املناسبة لتحقيق أهداف النادي.
ي .التنسيب إىل العميد بقيمة االشرتاك يف عضوية النادي ،وكيفية دفع
هذا االشرتاك.
المادة يتوىل أعضاء اهليئة اإلدارية القيام باملهام املوكلة إليهم كل حسب
اختصاصه ،كما يتوىل رئيس النادي متثيل ناديه أمام الدوائر اجلامعية
( :)11املختصة.
ثانيا :تنظيم أعمال األندية
المادة عضوية األندية الطالبية:
العضو العامل :الطالب املسجل يف جامعة البرتا لنيل درجة علمية ،ووافقت اهليئة اإلد
(:)11
طلبه املتضمن االنضمام للنادي ،على أن يلتزم مبمارسة النشاط اخلاص
النادي.
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العضو المؤازر :اخلريج الذي يرغب يف استمرار عضويته بالنادي ،ملتزما بدفع قيمة ا
ومبؤازرة النادي بشىت الوسائل ،دون أن ميارس النشاطات ،أو يش
التصويت.
المادة تزول العضوية يف إحدى احلالتني اآلتيتني:
أ .االستقالة اخلطية.
(:)11
ب .فقدان أحد شروط العضوية.
المادة مدة عضوية اهليئة اإلدارية ،وما يتفرع عنها من جلان ،سنة واحدة جتري
بعدها انتخابات جديدة.
(:)14
المادة تعترب اجتماعات اهليئة اإلدارية قانونية إذا حضرها ما يزيد على نصف عدد
األعضاء ،وتصدر القرارات بأغلبية أصوات احلاضرين ويف حال تساوي
( :)15األصوات ،يرجع اجلانب الذي صوت له رئيس اهليئة.
المادة تسقط العضوية عن عضو اهليئة اإلدارية إذا ختلف عن حضور جلسات
اهليئة ثالث مرات متتالية ،أو ست مرات متقطعة ،دون عذر تقبله اهليئة.
(:)16
المادة إذا خال منصب عضو من أعضاء اهليئة اإلدارية ألي سبب كان ،حيل حمله
الطالب الذي يليه يف ترتيب عدد األصوات يف آخر انتخابات أجرهتا اهليئة
( :)12العامة ،ويف حال تعذر ذلك ،تقوم اهليئة باختيار عضو للمنصب الشاغر،
ممن تنطبق عليهم شروط عضوية اهليئة اإلدارية.
المادة تبلغ اهليئة العامة قراراهتا وقرارات اهليئة اإلدارية للعميد.
(:)18
المادة جتتمع اهليئة العامة مرة كل عام ،وجيوز دعوهتا الجتماعات غري عادية،
بقرار من اهليئة اإلدارية ،أبو بناء على طلب ما يزيد على نصف أعضاء
( :)19اهليئة العامة.
المادة يكون اجتماع اهليئة العامة قانونيا إذا حضره ما يزيد على نصف عدد
األعضاء ،وإذا مل يكتمل النصاب يؤجل االجتماع ملدة أسبوع.
(:)11
المادة جيب أن تكون قرارات اهليئة العامة واهليئة اإلدارية منسجمة مع سياسة
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( :)11اجلامعة ،وأهدافها ،ومصلحتها ،ومع ما ورد يف املادتني ( )5 ،4من هذه
التعليمات.
ثالثا :مالية األندية
المادة تبدأ السنة املالية لألندية ببدء العام اجلامعي ،وتنتهي بنهايته.
(:)11
المادة تودع أموال األندية بامسها يف البنك املعتمد من اجلامعة ،وتسحب بتوقيع
كل من أمني الصندوق والرئيس أو أمني السر والعميد.
(:)11
المادة جيري صرف أموال النادي بقرار من اهليئة اإلدارية يف اجتماع قانوين.
(:)14
المادة تتكون إيرادات األندية من:
أ .اشرتاكات األعضاء.
(:)15
ب .ريع النشاطات اليت يقوم هبا النادي.
ج .التربعات واهلبات اليت يوافق عليها العميد.
د .أي إيرادات أخرى يوافق عليها العميد.
المادة يتم تدقيق الفواتري ،واملشرتيات ،واألمور املالية اخلاصة باألندية من قبل
حماسب ،تنتدبه اإلدارة املالية يف اجلامعة هلذا الغرض.
(:)16
رابعا :أحكام عامة
يف املرحلة التأسيسية اليت تسبق تشكيل اهليئة اإلدارية لكل ٍ
ناد ،وفقا
المادة
ألحكام املادة ( )7من هذه التعليمات ،يتوىل العميد صالحيات اهليئة
( :)12اإلدارية ،مبا فيها النظر يف الطلبات املقدمة لالنضمام للنادي ،واختاذ القرار
املناسب بشأهنا.
المادة للعميد أن يفوض صالحياته املبينة يف هذه التعليمات كال أو بعضا منها
إىل أحد العاملني يف العمادة.
(:)18
المادة ال ححيل النادي إال بقرار من الرئيس ،بناء على تنسيب من العميد ،ويف
هذه احلالة تؤول أموال النادي وموجوداته إىل صندوق العمادة.
(:)19
341

المادة لرئيس اجلامعة البت يف احلاالت اليت مل يرد فيها نص يف هذه التعليمات.
(:)11
المادة لرئيس اجلامعة أن يصدر القرارات التنفيذية واإلجرائية اليت يراها ضرورية
لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
(:)11
المادة رئيس اجلامعة والعميد مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
(:)11
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 -6/16تعليمات السكن الداخلي للطالبات في جامعة البترا
المادة تسمى هذه التعليمات تعليمات السكن الداخلي للطالبات يف جامعة البتـرا
لسنة  ،2915ويعمل هبا من تاريخ إقرارها من جملس اجلامعة.
(:)1
المادة يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين
املخصصة هلا أدناه ،ما مل تدل القرينة على غري ذلك:
(:)1
 :جامعة البرتا.
الجامعة
 :جملس أمناء اجلامعة.
المجلس
 :رئيس اجلامعة
الرئيس
 :عميد شؤون الطلبة يف اجلامعة.
العميد
مديرة السكن  :املسؤولة العامة عن السكن الداخلي
 :املشرفة املناوبة داخل السكن
المشرفة
 :طبيب اجلامعة
الطبيب
المادة عند اإلقامة يف السكن الداخلي تراعى املبادئ العامة التالية:
السكن الداخلي هو منزلك الشخصي يف أثناء دراستك اجلامعية ،وإقامتك
(:)1
فيه تستدعي االنتباه إىل مجلة مبادئ رئيسة والتصرف وفقا هلا:
أ .عندما ختتارين اإلقامة يف السكن الداخلي للجامعة ،فأنت تستأجرين
غرفة مفروشة مفردة ،أو مزدوجة ،ويغدو لك احلق يف استخدام مجلة
من املرافق والتجهيزات تعود ملكيتها للجامعة .لذلك فأنت مسؤولة
عن احملافظة عليها وعن حسن استخدام الطاقة واملياه ،ونظافة املكان
واألشياء وفق حدود مرسومة.
ب .السكن الداخلي هو سكن جامعي مجاعي ،تقيمني فيه مع عدد
كبري من زميالتك الطالبات الاليت حيتجن مثلك للهدوء ،سواء أكان
ذلك بقصد توفري جو دراسي مالئم ،أم بقصد الراحـة؛ لذلك ال بد
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من ضبط مصادر الضوضاء املختلفة.
ج .إن وجودك يف السكن الداخلي مينحك ،وأسرتك ،وإدارة اجلامعة
إحساسا بالطمأنينة ،لذلك ال بد لضمان هذا اإلحساس من االلتزام
مبواعيد اخلروج من السكن ،والعودة إليه ،كما تنص عليها التعليمات
اخلاصة بذلك .إن وجودك يف سكن مجاعي جامعي ميلي تنظيم
بعض األمور على حنو يكفل النظام ،ومن مثة ،فإن تقيدك
بالتعليمات اليت توفر هذا النظام سوف مينحك فرصة ملمارسة
حقوقك كاملة فيه ،دون اإلخالل حبقوق اآلخرين.
د .إن وجودك يف سكن جامعي مجاعي يفرض إسهامك الفعال يف
إقامة عالقات إنسانية إجيابية مع املشرفات على السكن ،والعامالت
فيه ،ومع زميالتك الطالبات ،يف إطار من القيم األخالقية
واملمارسات السلوكية الرفيعة.
ه .لقد أسس هذا السكن خلدمتك وتوفري أقصى أسباب السالمة
والراحة لك ،لذلك ،فإن تعاونك املتصل مع إدارة السكن سوف
ينعكس على حنو مستمر يف االرتقاء بنوعية هذه اخلدمة ،ويوفر لك
مناخا مالئما يسهم يف االرتقاء بتحصيلك األكادميي ،ويف جعل
حياتك اجلامعية االجتماعية أكثر راحة ومتعة.
و .تعرضك خمالفتك هلذه التعليمات  -اليت تغدو ملزمة لك بالتضامن
مع ويل أمرك مبجرد توقيع عقد إقامتك يف السكن  -إلجراءات مت
توضيحها يف الباب الثالث من هذه التعليمات.
المادة يشرتط لقبول الطالبة يف السكن:
أ .أن تكون مسجلة لدراسة مادة أو أكثر يف اجلامعة.
(:)4
ب .أن تكون الئقة صحيا وخالية من األمراض السارية مبوجب شهادة
من الطبيب.
ج .أن توقع  -وويل أمرها  -تعهدا لدى إدارة السكن بالتقيد التام بنظام
السكن الداخلي وتعليماته ،وفق النموذج املعد هلذا الغرض.
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د .أن تسدد الرسوم اليت تقررها اجلامعة والتأمينات اخلاصة باإلقامة يف
الوقت احملدد لذلك.
ه .أن تكون حسنة السرية والسلوك.
المادة حيدد اجمللس مقدار الرسوم للسكن والتأمينات قبل بدء السنة الدراسية.
(:)5
المادة يتم قبول الطالبة يف السكن وفق ما يأيت:
أ .أن تكون مسجلة للدراسة يف اجلامعة.
(:)6
ب .أن تقدم طلبات لاللتحاق بالسكن يف عمادة شؤون الطلبة.
ج .أن توافق جلنة السكن اليت يؤلفها عميد شؤون الطلبة برئاسته للنظر
يف الطلبات املقدمة.
د .أن تسدد الرسوم املقررة للسكن ويحسلم إيصال الدفع اىل إدارة
السكن.
المادة تستوىف من الطالبة رسوم السكن والتأمينات عن الفصل الدراسي يف بداية
الفصل.
(:)2
نصف فصل دراسي.
المادة رسوم السكن والتأمينات يف الفصل الصيفي ح
(:)8
المادة ال ترد رسوم السكن إذا تركت الطالبة السكن يف الفصل الدراسي ألي سبب
من األسباب إال للطالبة ،اليت تصاب مبرض مينعها من اإلقامة فيه مبوجب
( :)9تقرير طيب معتمد من الطبيب ،ويف هذه احلال خيصم من الرسوم ما يعادل
رسوم مدة إقامة الطالبة.
المادة ترد رسوم التأمينات للطالبة عند خروجها من السكن بعد خصم مثلي قيمة
ما قد تسببت يف إتالفه.
(:)11
المادة يف حال خمالفة الطالبة ألحكام هذه التعليمات ،توقع عليها العقوبات
املنصوص عليها يف نظام تأديب طالبات السكن باجلامعة.
(:)11
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المادة أ .يشكل عميد شؤون الطلبة جلنة دائمة برئاسته ملعاجلة خمالفة هذه
التعليمات ،وعضوية خمتصة التوجيه واإلرشاد ،ومديرة السكن.
( :)11ب .تواجه الطالبة اليت ختالف هذه التعليمات إجراءات تتفاوت حسب
حجم املخالفة ونوعها وفقا لتقدير جلنة املعاجلة .وهذه اإلجراءات
هي:
 .1التنبيه الشفوي.
 .2التنبيه اخلطي.
 .3اإلنذار بدرجاته الثالث( :أول ،ثاين ،هنائي).
 .4احلرمان ملدة حمدودة من ممارسة نشاط ،أو أكثر من
نشاطات طالبات السكن الداخلي.
 .5التغرمي مبا ال يقل عن مثلي قيمة الشيء ،أو األشياء اليت
أتلفتها طالبة السكن.
 .6الفصل املؤقت من السكن ملدة فصل دراسي أو أكثر.
 .7الفصل هنائيا من السكن الداخلي.
ج .جيوز اجلمع بني إجراءين أو أكثر من هذه اإلجراءات.
د .يوقع رئيس اجلامعة على اإلجراءين ( )6و(.)7
ه .باقي اإلجراءات يوقع عليها عميد شؤون الطلبة.
و .تصبح هذه التعليمات ملزمة للطالبة مبجرد توقيعها عقد إقامتها يف
السكن.
المادة أ .يفتح السكن أبوابه قبل ثالثة أيام من بدء الدراسة يف مطلع العام
اجلامعي.
(:)11
ب .ختلي الطالبة غرفتها يف مدة أقصاها ثالثة أيام بعد هناية الدراسة
واالمتحانات لكل فصل دراسي.
ج .جيوز للطالبة البقاء يف السكن يف أثناء اإلجازات الرمسية والعطالت
القصرية اليت ال تتجاوز أسبوعني دون استيفاء رسوم إضافية.
د .جيوز للطالبة اخلرجية البقاء يف السكن جمانا ملدة أربعة أيام بعد التخرج
الستكمال أوراق التخرج من اجلامعة ،وإمتام براءة الذمة بناء على
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موافقة خطية من عميد شؤون الطلبة ،وبتنسيب من مديرة السكن،
على أن تدفع الطالبة الرسوم املقررة وهي ( )15دينارا عن كل يوم
إقامة إذا زادت املدة على ذلك.
ه .جيوز للطالبة البقاء يف سكن الطالبات بعد انتهاء الفصل الدراسي
الصيفي ولغاية الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي الذي يليه
مقابل استيفاء رسوم استضافة ( )15دينارا نظري كل يوم إقامة.
المادة عند اإلقامة يف السكن الداخلي تراعي الطالبة األمور التالية:
أ .المحافظة على السكن
(:)14
 .1كل طالبة مسؤولة عن استخدام خمتلف التجهيزات يف املبىن
بصورة سليمة ،حسب اإلرشادات املخصصة لذلك.
 .2يعد األثاث يف غرفة الطالبة عهدة شخصية لديها ،لذلك
عليها احملافظة عليه ،وعدم نقله خارج الغرفة.
 .3مينع دق أي مسامري يف جدران الغرفة ،أو املمرات لتعليق
الصور واللوحات ،أو أي غرض آخر ،ويستخدم لذلك
الغرض مواد الصقة ال ترتك أثرا على اجلدران.
 .4ال جيوز تغيري قفل باب الغرفة إال مبوافقة مديرة السكن.
 .5ال يسمح للطالبة باستخدام أجهزة كهربائية يف غرفتها مثل:
تلفزيون ،ثالجة كبرية ،مايكروويف ،كومبيوتر ،أو ما شابه
ذلك إال بإذن من عميد شؤون الطلبة.
 .6يف حال مالحظة الطالبة ألي عطل ،أو تلف يف غرفتها ،أو
يف املرافق األخرى ،عليها إبالغ مشرفة السكن مباشرة،
بالكتابة يف السجل املخصص لذلك.
 .7كل طالبة مسؤولة عن نظافة غرفتها ،وترتيبها ،واحملافظة على
نظافة املبىن عموما ،علما أن هناك عامالت يقمن بتنظيف
ممرات املبىن ومرافقه الصحية يوميا.
 .8كل طالبة مسؤولة عن غسل مالبسها الشخصية ،وجتفيفها،
يف غساالت السكن ونشافاهتا ،وفق رسوم حتددها إدارة
اجلامعة ،وحسب القواعد املعمول هبا يف إدارة السكن
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الداخلي ،علما أن هذه اإلدارة مسؤولة عن غسل بياضات
األسرة ،وأكياس املخدات وكيها أسبوعيا.
 .0حتفظ األطعمة يف اخلزائن املخصصة يف مطبخ السكن ،أو
الثالجة ،ومينع وضعها يف خزائن املالبس.
 .19كل طالبة مسؤولة عن ترك التجهيزات اليت تستخدمها يف
املطبخ ،أو غرفة الغسيل ،نظيفة بعد استخدامها.
 .11تراعي الطالبة ترشيد استهالك الكهرباء واملاء.
ب .الصحة والسالمة وممتلكات الطالبة الشخصية
 .1حيظر على الطالبة إدخال املشروبات الروحية واملخدرات ،أو
أي نوع من املواد ،والعقاقري املضرة بالصحة.
 .2حيظر على الطالبة اقتناء أي أجهزة إشعال ناري ،أو مواد
قابلة لالشتعال .ويف هذا اإلطار حيظر استخدام مدافئ
الكهرباء ،والكريوسني ،والسوالر ،والغاز ،وحيظر اقتناء
األراجيل بأشكاهلا داخل الغرف ،أو يف ممرات السكن
وقاعاته.
 .3على الطالبة اليت تعاين من مرض مراجعة الطبيب ،ويف
احلاالت املرضية الطارئة يتم إبالغ املشرفة الختاذ اإلجراءات
الالزمة .ويف كل األحوال تراعي الطالبة اعتبارات الصحة
العامـة.
 .4حيظر االحتفاظ باحليوانات األليفة داخل املبىن.
.5

.6

كل طالبة مسؤولة عن حاجياهتا اخلاصة ،وضياع أي منها
ليس من مسؤولية اجلامعة ،أو إدارة السكن ،لذا لن يتم
التحقيق يف حوادث السرقة إال يف احلاالت اليت تدين فيها
الطالبة أشخاصا تتعرف عليهم.
على الطالبة يف هناية كل فصل دراسي ،وعند ترك السكن
أخذ حاجياهتا اخلاصة كافة ،وإدارة السكن غري مسؤولة عن
فقدان أي منها.
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ج.

 .7حتتفظ إدارة السكن مبفتاح إضايف لكل غرفة ألغراض األمن
والسالمة.
توفير الهدوء والمحافظة على النظام
 .1االمتناع عن التسبب بالضوضاء ،اليت ميكن أن تحزعـج
الطالبات األحخريات (صوت ٍ
عال ،مسجل ،مذياع ،تلفاز).
 .2احملافظة على اهلدوء التام ،من الساعة احلادية عشرة ليال،
وحىت الثامنة صباحا.
 .3متتد فرتات اهلدوء التام يف أوقات االمتحانات النهائية من
الثامنة مساء ،وحىت الثامنة صباحا.
 .4جيب على الطالبات كلهن مراعاة املظهر الالئق داخل
السكن ،ومينع منعا باتا التجول خارج أقسام املنامة مبالبس
النوم.
 .5على الطالبة عدم إساءة استعمال اهلاتف العام ،كما جيب
االقتصاد والتقليل من املكاملات؛ إلفساح اجملال لبقية
الزميالت لالتصال ،حسب اإلجراءات املعمول هبا يف
السكن.
 .6يسمح للطالبة استخدام اهلاتف اخلاص بالسكن الداخلي
للمكاملات اخلارجية فقط ،نظري إيصاالت رمسية حتصل عليها
من اإلدارة املالية ،وال يسمح باستخدامه للمكاملات
الداخلية إال للضرورة.
 .7تلتزم الطالبة باملبيت يف الغرفة املخصصة هلا والتواجد فيها يف
موعد التفقد الليلي ،الذي تقوم به مشرفة السكن.
 .8ال يسمح للطالبة تغيري الغرفة املخصصة هلا ،أو تبديلها دون
موافقة إدارة السكن.
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د.

ه.

 .0إذا رغبت الطالبة يف االحتفال مبناسبة شخصية داخل
السكن ،فإن عليها االستئذان من مديرة السكن .ويف
األحوال كافة يستحسن أن تكون هذه احلفالت يف أيام
العطل ،وضمن القواعد املرعية.
مغادرة السكن والعودة إليه
 .1تلتزم الطالبة بالرجوع إىل السكن ،وفق املواعيد اليت جيري
حتديدها يف كل فصل.
 .2تلتزم الطالبة بتسجيل امسها يف سجل اخلروج اليومي للسكن
يف حال مغادرة احلرم اجلامعـي.
 .3يسمح للطالبة املبيت خارج السكن يف عطلة هناية األسبوع
والعطل الرمسية لدى األشخاص الواردة أمساؤهم يف اإلقرار،
الذي وافق عليه ويل أمرها ،وذلك بعد تعبئتها للنموذج
اخلاص باملبيت لدى مشرفة السكن.
 .4ال يسمح للطالبة باملبيت خارج السكن خالل أيام الدوام
األسبوعي إال يف احلاالت االضطرارية ،وبعد حصوهلا على
إذن مسبق من ويل األمر بالفاكس وموافقة عميد شؤون
الطلبة.
 .5ال يسمح للطالبة بالسفر خارج مدينة عمان دون حصوهلا
على إذن مسبق من ويل األمر وموافقة عميد شؤون الطلبة،
على أن يكون االستئذان واملوافقة قبل يوم واحد.
 .6يسمح للطالبة االشرتاك يف الرحالت اجلامعية ،وفق نظام
الرحالت يف اجلامعة .أما السهرات واجلوالت الرتفيهية داخل
عمان فتتم بإشراف عمادة شؤون الطلبة.
العالقات اإلنسانية والنظام العام
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 .1تلتزم الطالبة باإلسهام يف بناء عالقات إنسانية إجيابية،
أساسها الود واالحرتام ،مع زميالهتا ،ومع املشرفات على
السكن ،والعامالت فيه.
 .2تلتزم الطالبة باستخدام أمناط رفيعة من اخلطاب والتعامل مع
الفئات املذكورة يف املادة السابقة.
 .3متتنع الطالبة عن اإلتيان بأي فعل يتعارض مع قيم اجملتمع
األساسية ،أو ميكن أن يسيء إىل مسعتها ،أو إىل زميالهتا،
أو إىل اجلامعة والعاملني فيها.
 .4مينع توزيع النشرات ،أو مجع التواقيع ،أو التربعات دون
احلصول على ترخيص مسبق ملمارسة هذه األنشطة.
و .استقبال الضيوف
 .1تراعي الطالبات استقبال أولياء أمورهن وزوارهن يف قاعة
االستقبال املخصصة لذلك يف السكن ،وتحسجل أمساؤهم يف
السجل اخلاص بذلك ،وال يحسمح باصطحاهبم إىل الغرف،
أو الطوابق ،أو استضافتهم فيها.
 .2يسمح مببيت واستضافة األم أو األخت ملدة  48ساعة
فقط ،يف احلاالت اليت يوافق عليها عميد شؤون الطلبة ،ويف
هذه احلاالت تلتزم الطالبة بدفع رسوم االستضافة للدائرة
املالية بقيمة ( )15دينارا لليوم الواحد أو يقيد على حساهبا
اجلامعي لدى الدائرة املالية بتنسيب من عميد شؤون الطلبة.
 .3ال يسمح للزوار من خارج السكن بالبقاء فيه بعد املوعد
احملدد للزيارة.
المادة عميد شؤون الطلبة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
(:)15
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المادة تلغي هذه التعليمات ،تعليمات السكن الداخلي للطالبات يف جامعة البرتا
رقم ( )17لعام .2990
(:)16

 أقر يف جلسته رقم ( )5102/5104-4بتاريخ 5102/10/52
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 -2/16تعليمات تأديب الطلبة في جامعة البترا
المادة تسمى هذه التعليمات" ،تعليمات تأديب الطلبة يف جامعة البرتا لسنة
 ،"2915ويحعمل هبا من تاريخ إقرارها من جملس اجلامعة.
(:)1
المادة يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذه التعليمات ،املعاين
املخصصة هلا أدناه ،ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
( :)1الجامعة  :جامعة البرتا.
 :رئيس اجلامعة.
الرئيس
 :جملس عمداء اجلامعة.
مجلس
العمداء
 :جملس تأديب الطلبة.
مجلس
التأديب
 :عميد شؤون الطلبة.
العميد
المخالفة  :املخالفة اليت تعرض الطالب الذي يرتكبها للعقوبات
التأديبية.
التأديبية
 :الطلبة املسجلون واملنتظمون يف الدراسة كافة يف
الطلبة
جامعة البرتا.
المادة تعد األعمال التالية خمالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أيا
منها للعقوبات التأديبية املبينة يف هذه التعليمات:
( :)1أ .االمتناع املتعمد  -الفردي أو اجلماعي -عن حضور الدروس
واألعمال اجلامعية األخرى ،اليت تقتضي األنظمة املواظبة عليها،
وكل حتريض على هذا االمتناع.
ب .الغش أو حماولة الغش يف االختبارات واالمتحانات ،أو اإلخالل
بنظامها.
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ج .أي فعل ،أو قول ،أو عمل يرتكبه الطالب يف اجلامعة ،ويكون
ماسا بالشرف ،أو الكرامة ،أو األخالق ،أو خمال حبسن السرية
والسلوك ،أو ما من شأنه اإلساءة إىل مسعة اجلامعة ،أو العاملني
فيها ،وتنطبق هذه الفقرة على أي من األفعال املنصوص عليها،
إذا ارتكبها الطالب خارج اجلامعة يف نشاط أو مناسبة ،سواء
اشرتكت فيها اجلامعة ،أم مل تشرتك.
د .القيام بأي تنظيم داخل احلرم اجلامعي ،أو املشاركة فيه ،أو
التحريض عليه ،من غري ترخيص سابق من املراجع املختصة يف
اجلامعة ،أو االشرتاك يف أي نشاط مجاعي خيالف األصول
التنظيمية يف اجلامعة.
ه .استعمال مباين اجلامعة ومرافقها لغري األغراض اليت أحعدت هلا ،أو
دون إذن سابق.
و .توزيع النشرات ،أو امللصقات ،أو إصدار اجلرائد يف اجلامعة ،أو
مجع التواقيع ،أو التربعات دون احلصول على ترخيص من املراجع
املختصة يف اجلامعة ،أو إساءة استعمال الرتخيص املمنوح
ملمارسة األنشطة املذكورة.
ز .اإلخالل بالنظام ،أو الضبط الذي تقتضيه احملاضرات ،أو
الندوات ،أو األنشطة اليت تحلقى داخل اجلامعة.
ح .أي إهانة أو إساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس ،أو
ألي من العاملني ،أو الطلبة ،أو الزائرين يف اجلامعة.
ط .سرقة ،أو إتالف ،أو أي هتديد ،أو حماولة  -عن قصد أو إمهال
 من شأهنا املساس مبمتلكات اجلامعة املنقولة أو غري املنقولة،مبا يف ذلك مصادر املعلومات.
ي .خمالفة القوانني ،واألنظمة ،والتعليمات ،والقرارات النافذة يف
اجلامعة ،أو التحريض عليها.
ك .االحتيال يف احلصول على وثائق جامعية ،أو التزوير فيها ،أو
استعمال أوراق مزورة يف أي أغراض جامعية.
ل .التحريض ،أو االتفاق مع طلبة أو أشخاص آخرين على ارتكاب
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أعمال عنف ،أو مشاجرات ،أو التشهري (الشفوي ،الكتايب،
الرقمي) ضد طلبة ،أو أشخاص آخرين داخل اجلامعة.
م .إعطاء وثائق أو هويات جامعية لآلخر بقصد استخدامها بطريقة
غري مشروعة ،أو رفض إبرازها عند الطلب من املراجع املختصة
يف اجلامعة.
ن .انتحال طالب شخصية طالب آخر داخل احلرم اجلامعي يف أي
فعل ،أو عمل ،أو قول من شأنه اإلخالل بالقوانني ،واألنظمة،
والتعليمات ،والقرارات النافذة يف اجلامعة.
س .كل فعل ،أو قول ،أو عمل من شأنه اإلساءة إىل الوحدة
الوطنية ،أو اإلساءة إىل أمن البلد ومعتقداته ،من خالل بث
أفكار سياسية ،أو طائفية ،أو قبلية ،أو إقليمية.
ع .استعمال أو املساعدة يف استعمال ،أو املشاركة ،أو التحريض يف
إدخال ،أو محل األسلحة احلادة ،أو النارية  -مرخصة كانت أو
غري مرخصة  -داخل احلرم اجلامعي ،أو أي مواد أخرى ،ميكن
استخدامها ألغراض غري مشروعة.
ف .تعاطي ،أو ترويج ،أو حيازة أي من املواد املخدرة ،أو الروحية،
أو احلضور إىل اجلامعة حتت تأثريها.
المادة حتدد العقوبات التأديبية اليت جيوز فرضها على الطالب مبا يتناسب مع
املخالفات الواردة يف املادة ( ،)3وهي:
( :)4أ .التنبيه.
ب .إخراج الطالب من قاعة التدريس ،أو استدعاء األمن اجلامعي
عند الضرورة إلخراجه.
ج .حرمان الطالب من حضور بعض ،أو مجيع حماضرات املادة ،اليت
أخل بالنظام أثناء تدريسها.
د .احلرمان ملدة حمددة من االستفادة من املرافق اجلامعية ،اليت
ارتكب فيها املخالفة.
ه .اإلنذار األول.
و .اإلنذار املزدوج (الثاين).
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ز .اإلنذار النهائي.
ح .إلغاء التسجيل ملادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه
املخالفة ،وعدم رد الرسوم.
ط .تغرمي الطالب قيمة مثلي الشيء الذي أتلفه.
ي .مصادرة كل ما من شأنه اإلخالل بنظام احملاضرات ،وإخطار
عميد الكلية ،أو رئيس القسم بذلك خطيا.
ك .الفصل املؤقت من اجلامعة ملدة فصل دراسي أو أكثر.
ل.

الفصل هنائيا من اجلامعة.

م .تأجيل منح الطالب الدرجة العلمية لفرتة زمنية ،حيددها جملس
العمداء.
ن .إلغاء قرار منح الشهادة ،إذا تبني أن هنالك عملية تزوير ،أو
احتيال يف إجراءات احلصول عليها.
المادة أ .جيوز اجلمع بني عقوبتني تأديبيتني أو أكثر من العقوبات
املنصوص عليها يف هذه التعليمات.
( :)5ب .يتم حترير أية خمالفة تأديبية يرتكبها الطالب ،وفقا للمادة ( )3من
هذه التعليمات كتابة ،مشفوعة بالوقائع واألدلة ما أمكن ذلك.
المادة أ .يف حاالت الفصل املؤقت ملدة فصل دراسي أو أكثر ال يعترب
الفصل الصيفي فصال دراسيا هلذه الغاية ،وال يسمح للطالب
(:)6
املفصول بالدراسة فيه ،كما ال حتسب املساقات اليت قد يدرسها
الطالب يف أي معهد أو كلية أو جامعة يف فرتة الفصل.
ب .يف حالة إيقاع عقوبة الفصل املؤقت أو النهائي من اجلامعة ،تبلغ
الدائرة املختصة رمسيا بالقرار لتنفيذه ،وتحسحب هوية الطالب
املفصول ،وحمينع من الدخول إىل احلرم اجلامعي ،إال بإذن من
اجلهات املختصة باجلامعة.
ضبط الطالب متلبسا بالغش كتابيا ،أو (رقميا) ،أو ثبت
المادة أ .إذا ح
نتيجة التحقيق أنه حاول الغش ،أو اشرتك ،أو شرع فيه ،فتوقع
(:)2
عليه العقوبات اآلتية منفردة أو جمتمعة:
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 .1ترصد للطالب عالمة صفر يف ذلك االمتحان.
 .2أي من العقوبات الواردة يف الفقرات من (ه-ك) من
املادة ( )4من هذه التعليمات.
ب .توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر على الدخول
لتأدية امتحان بدال منه العقوبات اآلتية جمتمعة:
 .1اعتباره راسبا يف املادة الدراسية.

المادة
(:)8
المادة
(:)9

 .2إلغاء تسجيله يف بقية املواد املسجلة له يف ذلك الفصل،
وعدم رد الرسوم.
 .3فصله من اجلامعة ملدة فصل دراسي ،ابتداء من الفصل
ضبط فيه.
الذي يلي الفصل الذي ح
ج .توقع على الطالب الذي دخل االمتحان بدال من طالب آخر
العقوبات اآلتية جمتمعة:
 .1إلغاء تسجيله يف املواد املسجلة له يف ذلك الفصل ،وعدم
رد رسومها.
 .2فصله من اجلامعة ملدة فصل دراسي ،ابتداء من الفصل
ضبط فيه.
الذي يلي الفصل الذي ح
 .3إذا كان الشخص الذي دخل قاعة االمتحان من غري طلبة
اجلامعة ،فيحال إىل اجلهات األمنية املختصة.
حيفظ قرار فرض العقوبة التأديبية يف ملف الطالب ،وجيوز تبليغ القرار إىل
ويل أمر الطالب ،أو للجهة املوفدة إن وجدت رمسيا ،وللعميد املعين
إعالن القرار يف لوحة اإلعالن ،إذا وجد ذلك ضروريا.
أ .يؤلف جملس العمداء بتنسيب من عميد شؤون الطلبة يف الشهر
األول من كل عام  -وملدة سنة  -جملسا يسمى جملس تأديب
الطلبة ،ويتكون هذا اجمللس من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس،
ومدير اخلدمات الطالبية (أمني سر للمجلس) ،وعميد شؤون
الطلبة (مقررا) .ويتوىل هذا اجمللس صالحيات النظر والبت يف
املخالفات اليت يرتكبها الطلبة يف حرم اجلامعة ،مبا يف ذلك
وسائل املواصالت ،واألنشطة اجلامعية الالمنهجية املقامة داخل
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اجلامعة وخارجها ،ويتوىل عميد شؤون الطلبة إحالة املخالفات
إىل جملس تأديب الطلبة للتحقيق فيها ،وتنسيب العقوبة املناسبة
وفقا للمادة ( )4من هذه التعليمات.
ب .تكون مجيع جلسات التحقيق سرية.
ج .كل فعل ،أو قول ،أو عمل من شأنه اإلخالل جبلسات
التحقيق ،أو إحلاق اإلساءة ألي عضو من أعضاء جلنة التحقيق
يعد خمالفة تأديبية جديدة.
المادة أ .إذا انتهت املدة احملددة جمللس تأديب الطلبة ،يستمر يف ممارسة
صالحيته إىل أن يشكل جملس تأديب جديد حيل حمله ،وتكون
(:)11
قراراته نافذة.
ب .على جملس تأديب الطلبة البت يف القضايا احملالة إليه يف مدة ال
تتجاوز ثالثني يوما من تاريخ إحالتها إليه ،ولرئيس اجلامعة متديد
املدة أكثر من ذلك إذا اقتضت الظروف ،وبتنسيب من عميد
شؤون الطلبة.
ج .يتم التحقيق يف املخالفات كافة وفق األصول اآلتية:
 .1مجع املعلومات ،وقبول الشكاوى إن وجدت ،وحتديد
موعد إلجراء التحقيق من قبل عمادة شؤون الطلبة ،مع
وصف املخالفات وصفا مبدئيا.
 .2إعالم عمادة القبول والتسجيل رمسيا باسم الطالب الذي
وقعت عليه واحدة من العقوبات املنصوص عليها يف
الفقرات (ح ،ك ،ل ،م ،ن) ،إليقاف مجيع احلركات
األكادميية املتعلقة به.
 .3تبليغ الطالب خطيا مبوعد إجراء التحقيق بواسطة عمادة
شؤون الطلبة على نسختني ،على أن يتم توقيع الطالب
على هاتني النسختني ،تسلم نسخة منها للطالب ،وتعاد
النسخة األخرى لتحفظ يف ملف التحقيق.
 .4يف حالة رفض الطالب التوقيع على ورقة التبليغ ،يتم
إلصاق نسخة منها على لوحة اإلعالنات يف كليته،
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ويشرح املوظف على النسخة األخرى بشروحات تفيد
رفض الطالب التبليغ ،ويقوم املوظف بالتوقيع على هذه
النسخة ،وحتفظ يف ملف التحقيق.
 .5يقوم جملس تأديب الطلبة بإجراءات التحقيق يف اليوم
املعني إلجرائها ،ويقوم الطالب بكتابة إفادته خطيا ،وتتم
مناقشته فيها ،ومساع الشهود ،وضم البينات إىل ملف
التحقيق ،وبعد ختام اإلفادات يقوم كل من الطالب
املخالف والشهود بالتوقيع على احملاضر ،وحتذف إفادة
الشاهد إذا رفض التوقيع ،مع بيان سبب الرفض.
 .6ختلف الطالب عن املثول ،عن قصد ،أو غري قصد ،أمام
جلنة التأديب ،يف أي جلسة من جلساهتا ،بعد إبالغه
وفقا لألصول ،ال مينع جلنة التأديب من عقد جلساهتا ،أو
االستمرار فيها ،أو إصدار القرار التأدييب غيابيا.
 .7جمللس التأديب دعوة عميد الطالب ،أو رئيس قسمه،
حلضور جلسات التحقيق معه ،مع مالحظة أنه ال يعتد
بصوهتما عند اختاذ القرار.
المادة حتدد صالحيات توقيع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو اآليت:
أ .لعضو هيئة التدريس أو من يدرس املادة – دون الرجوع إىل
(:)11
جملس تأديب الطلبة – حق توقيع العقوبات املنصوص عليها يف
الفقرتني (أ ،ب) من املادة ( )4من هذه التعليمات ،شريطة أن
ال يؤدي حرمان الطالب من احملاضرات ،أو إخراجه منها يف هذه
احلالة إىل حرمانه من دخول االختبار أو االمتحان .وجيوز لعضو
هيئة التدريس الطلب من عميده إحالة املوضوع إىل جملس تأديب
الطلبة.
ب .مجيع العقوبات املتبقية (من ج إىل ن) ،الواردة يف املادة ( )4من
هذه التعليمات يقرها جملس تأديب الطلبة.
المادة أ .تكون مجيع القرارات التأديبية قطعية ،باستثناء العقوبات
املنصوص عليها يف الفقرات (ك ،ل ،م ،ن) من املادة (،)4
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وجيوز للطالب الذي صدرت حبقه أي من العقوبات الواردة يف
(:)11
الفقرات (ك ،م ،ن( أن يتقدم باسرتحام جمللس العمداء ،يف
أسبوع من تاريخ التصديق على القرار.
ب .جيوز للطالب الذي متت املصادقة على قرار فصله من جامعة
البرتا فصال هنائيا ،وفقا للمادة (-4ل) أن يتقدم وملرة واحدة
باسرتحام جمللس العمداء ،للنظر يف إمكانية عودته إىل اجلامعة،
وفق الشروط التالية:
 .1أن يكون قد مضى على صدور قرار الفصل النهائي من
اجلامعة سنتان تقومييتان كاملتان.
 .2أن ال يقل معدله الرتاكمي عن ( )2.99نقطة.

المادة
(:)11

المادة
(:)14

 .3أن ال يقل عدد الساعات اليت اجتازها بنجاح يف جامعة
البرتا عن ( )69ستني ساعة.
 .4أن يتضمن االسرتحام االعتذار الصريح جراء اإلقدام على
املخالفة اليت ارتكبها.
 .5أن يتضمن االسرتحام استعدادا صرحيا للقيام بالعمل
التطوعي الذي يقرره جملس العمداء.
ج .مع مراعاة ما ورد يف (أ) فإن جمللس العمداء أن يقبل أو يرفض
النظر يف طلب االسرتحام املقدم من الطالب.
لرئيس اجلامعة أن يتوىل مجيع الصالحيات املتعلقة بتوقيع العقوبات
املنصوص عليها يف هذه التعليمات  -دون الرجوع إىل جلنة التأديب -
يف حالة حدوث اضطراب أو إخالل بالنظام يف اجلامعة ،يتسبب عنه
عدم انتظام الدراسة فيها ،أو وقوع حالة هتدد بذلك ،ما يستدعي البت
السريع ،ويبلغ رئيس اجلامعة قراره الذي يصدره يف هذه احلالة إىل جملس
العمداء.
أ .احلكم بأي من العقوبات املنصوص عليها يف هذه التعليمات ال
يعفي الطالب من دفع التعويض عن األضرار اليت يتسبب هبا،
وللجامعة احلق باستيفاء هذه التعويضات.
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ب .فرض العقوبات التأديبية املنصوص عليها يف املادة ( )4من هذه
التعليمات ال مينع من مالحقة الطالب قضائيا ،يف احلاالت اليت
تشكل فيه املخالفة التأديبية جرما يعاقب عليه القانون.
ج .إن صدور حكم جزائي بتربئة الطالب ،أو احلكم بعدم مسؤوليته،
ال مينع من اختاذ إجراءات تأديبية حبقه.
المادة أي جهل باألنظمة والتعليمات والقرارات املطبقة يف اجلامعة ،أو الصادرة
عنها ،ال يعفي الطالب من حتمل املسؤولية.
(:)15
المادة تلغي هذه التعليمات تعليمات تأديب الطلبة السابقة يف جامعة البرتا.
(:)16
المادة أ.

يبت رئيس اجلامعة بأي حاالت مل يرد فيها نص يف هذه
التعليمات.
( :)12ب .جمللس اجلامعة الصالحية الكاملة يف تفسري نصوص هذه
التعليمات.
المادة تلغي هذه التعليمات ،تعليمات تأديب الطلبة يف جامعة البرتا رقم ()14
لعام .2912
(:)18
 يف جلسته رقم ( )2915/2914-4بتاريخ 2915/96/28
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 -8/16تعليمات المنح والتشغيل لطلبة جامعة البترا
الفصل األول
المادة تسمى هذه التعليمات تعليمات املنح والتشغيل لطلبة جامعة البرتا
لسنة  ،2915ويعمل هبا من تاريخ إقرارها من جملس اجلامعة.
(:)1
المادة ت كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات
املعاين املخصصة هلا أدناه ،ما مل تدل القرينة على غري ذلك:
(:)1
الجامعة  :جامعة البرتا.
المجلس  :جملس األمناء.
الرئيس  :رئيس اجلامعة.
الطالب  :الطالب امللتحق بالدراسة يف أي من كليات
اجلامعة.
المادة يعتمد جملس األمناء سنويا مبلغا يرصد يف صندوق املنح الدراسية
والتشغيل ،خيصص منه مبلغ للمنح الدراسية واآلخر لتشغيل الطلبة.
(:)1
المادة تتألف موازنة املنح والتشغيل من املصادر التالية:
أ .ما ختصصه اجلامعة سنويا.
(:)4
ب .أي موارد أخرى يوافق عليها اجمللس.
الفصل الثاني :منح التفوق في امتحان الثانوية العامة
المادة يشرتط حلصول الطالب املستجد على هذه املنحة أن يكون حاصال
على شهادة الثانوية العامة األردنية ،أو الفلسطينية ،ومن محلة
( :)5اجلنسية األردنية ،أو الفلسطينية.
المادة مينح الطالب املستجد املستويف للشرط الوارد يف املادة ( )5أعاله
منحه خاصة بالرسوم الدراسية فقط على النحو اآليت:
(:)6
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المادة
(:)2
المادة

أ .كلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية العمارة والتصميم
املنحة املقررة
املعدل العام يف الثانوية العامة
%59
من  % 05فأكثر
%25
من  - %09أقل من %05
ب .باقي كليات اجلامعة
املنحة املقررة
املعدل العام يف الثانوية
%199
من  %05فأكثر
%59
من  - %09أقل من %05
%25
من  - %85أقل من %09
تستمر هذه املنحة ملدة عام دراسي كامل مبا يف ذلك الفصل
الصيفي.
يتم تقييم أداء الطالب بعد انتهاء هذه املدة ،وتطبق عليه بعدها
تعليمات منح التفوق األكادميي املعمول هبا يف اجلامعة.

(:)8
الفصل الثالث :منح التفوق األكاديمي
المادة تقدم اجلامعة منحة دراسية فصلية خاصة بالرسوم الدراسية فقط،
وذلك للطالب املتفوق أكادمييا يف الفصل الالحق الستيفائه لشروط
( :)9التفوق األكادميي ،على النحو اآليت:
املنحة املقررة من الرسوم الدراسية
املعدل الرتاكمي بالنقاط من
((4.99
%199
4.99
%59
3.00 – 3.80
%25
3.88 – 3.67
المادة أ .يشرتط على الطالب للحصول على منحة التفوق األكادميي
للمرة األوىل أن يكون قد اجتاز ( )39ساعة معتمدة من
(:)11
ضمن خطته الدراسية يف جامعة البرتا ،وأن حيقق معدال
تراكميا حده األدىن  ،3.67شريطة احملافظة على احلد األدىن
363

لعدد الساعات املسجلة يف الفصل االعتيادي.
ب .تستمر منحة التفوق األكادميي يف الفصول الالحقة ،شريطة
اجتياز  12ساعة معتمدة حدا أدىن يف الفصل االعتيادي،
و 6ساعات يف الفصل الصيفي ،مع األخذ بعني االعتبار
ضرورة كون هذه املواد من خطة الطالب وأن تكون من املواد
اليت تدخل يف حساب املعدل الرتاكمي ،باإلضافة إىل حتقيق
معدل تراكمي حده األدىن (.)3.67
ج .بغض النظر عما ورد يف أ و ب من هذه املادة ،يشرتط على
الطالب للحصول على منحة التفوق األكادميي أن ال تكون
قد صدرت حبقه عقوبة تأديبية من درجة إنذار فأكثر.
الفصل الرابع :منح المساعدة والمنح التشجيعية
المادة تقدم اجلامعة منحا دراسية تشجيعية للطلبة املستجدين على النحو
اآليت:
( :)11أ .منحة ألبناء العاملني يف اجلامعة وأزواجهم ،قيمتها ()%59
من الرسوم الدراسية.
ب .منحة ألشقاء العاملني يف اجلامعة ،قيمتها ( )%25من
الرسوم الدراسية.
ج .منحة اإلخوة املسجلني يف اجلامعة ،وفقا ملا يأيت:
 .1منحة األخوين األول والثاين للطالب قيمتها ()%15
من الرسوم الدراسية.
 .2منحة األخ الثالث للطالب قيمتها ( )%29من
الرسوم الدراسية.
 .3منحة األخ الرابع للطالب قيمتها ( )%25من الرسوم
الدراسية.
د .منح دراسية تقدمها اجلامعة للطلبة املتفوقني رياضيا وفنيا
وثقافيا ،حسب تعليمات تصدرها اجلامعة ،وتعلن عن
شروطها سنويا.
المادة يشرتط الستمرار منح املساعدة واملنح التشجيعية ما يأيت:
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(:)11

أ .حصول الطالب على معدل تراكمي ( )2.99نقطة أو
أكثر ،ويف حال اخنفاض معدله الرتاكمي عن ()2.99
نقطة ،تسحب هذه املنحة يف الفصل الدراسي الالحق حىت
يرفع معدله الرتاكمي إىل ( )2.99نقطة أو أكثر ،وعندها
تعاد له املنحة .وال ينطبق هذا الشرط على املنح الواردة يف
البنود (أ،ب،ج) من املادة (.)11
ب .أن يدرس الطالب احلاصل على منحة تشجيعية ما ال يقل
عن ( )15ساعة معتمدة ،والطالب احلاصل على منحة
مساعدة ما ال يقل عن ( )12ساعة معتمدة ،وذلك يف
الفصل الدراسي الواحد من ضمن خطته الدراسية .ويستثىن
من ذلك الفصل الصيفي وفصل التخرج.

ج .أال يكون قد صدر حبق الطالب عقوبة تأديبية من درجة
إنذار فأكثر.
المادة ال ختضع الصناديق اخلاصة بتربعات شركة اجلامعة ،أو مؤسسات
أخرى ،أو أفراد ،هلذه التعليمات ،وتكون وفق شروط املتربع اليت
( :)11توافق عليه اجلامعة.
الفصل الخامس :التشغيل
المادة أ .يطلب رئيس اجلامعة من عمداء الكليات ومديري الدوائر
اإلدارية واخلدمية حتديد احتياجاهتم من ساعات العمل
(:)14
املطلوب إشغاهلا من الطلبة لغايات التشغيل لكل فصل
دراسي وأماكن عملهم وطبيعة املهام اليت ستناط هبم.
ب .حيدد جملس العمداء سنويا فرص العمل يف اجلامعة بناء على
تنسيبات الكليات والدوائر ،وبناء على املوازنة احملددة من
جملس األمناء.
ج .يعلن عميد شؤون الطلبة يف بداية كل فصل دراسي عن
الشواغر املتوفرة يف مرافق اجلامعة وفق اخلطة اليت يقرها جملس
العمداء.
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المادة
(:)15

د .ترسل الكليات والدوائر اإلدارية واخلدمية كشفا بأمساء الطلبة
اليت ترغب بتشغيلهم لديها ،واملهام املوكلة هلم يف الفصل
الدراسي إىل عميد شؤون الطلبة موقعا من اجلهة الطالبة،
وعميد الكلية ،أو مدير الدائرة املعين.
يشرتط للحصول على فرص التشغيل يف اجلامعة مقابل مكافأة مالية
ما يأيت:
أ .أن يكون الطالب قد أهنى ( )39ساعة معتمدة على األقل
داخل اجلامعة.
ب .أن ال يقل معدله الرتاكمي عن ( )2.99نقطة.
ج.
د.

المادة
(:)16

أ.

أن ال يكون قد صدر حبقه عقوبة تأديبية من درجة إنذار
فأكثر.
تعطى األولوية يف التشغيل للطالب غري املقتدر ماليا ،ويرتك
للعميد أو رئيس الدائرة املختص تقدير الوضع املايل للطالب.
حتدد ساعات العمل يف الفصول الدراسية مبعدل ساعتني
يوميا وحبد أقصى ( )49ساعة يف الشهر ومبعدل دينارين
مقابل كل ساعة عمل.

ب .يقوم الطالب الراغب يف العمل بتعبئة منوذج التشغيل املعتمد
لدى العميد ،أو مدير الدائرة املختص والذي بدوره ينسب
لعميد شؤون الطلبة بأمساء الطلبة املرشحني للعمل.
ج .ال يسمح للطالب العمل ألكثر من ( )249مائتني وأربعني
ساعة عمل خالل دراسته يف اجلامعة ،إال يف حال عدم
وجود طلبة يرغبون يف ملء الشواغر غري املشغولة.

المادة

د .جيوز لرئيس اجلامعة يف حاالت استثنائية ،وبتنسيب خطي
من العميد أو مدير الدائرة املختص ،رفع السقوف الواردة يف
البندين (أ ،ج) من هذه املادة.
ترفع عمادة شؤون الطلبة الكشوف الشهرية إىل مدير الدائرة املالية
بعد اعتمادها من العمداء ومديري الدوائر املختصة ومكتب التشغيل
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( :)12الوظيفي يف عمادة شؤون الطلبة مبينا فيها اسم الطالب وعدد
ساعات العمل خالل الشهر العتماد صرف املكافآت ،وحتفظ صورة
من الكشوفات يف ملف الطالب وصورة أخرى يف ملف التشغيل.
المادة يتوىل مكتب التشغيل الوظيفي بعمادة شؤون الطلبة متابعة عملية
تشغيل الطلبة يف الكليات والدوائر اإلدارية ورفع تقارير دورية يف هناية
( :)18كل فصل إىل عميد شؤون الطلبة يتضمن أمساء الطلبة وعدد
ساعات العمل اليت عملها كل طالب يف الفصل وعدد ساعات
العمل اإلمجايل خالل فرتة دراسته يف اجلامعة.
الفصل السادس :أحكام عامة
المادة تستثىن من املنح الدراسية رسوم املواد اآلتية كافة:
(:)19

المادة
(:)11
المادة
(:)11
المادة
(:)11
المادة
(:)11

أ .مادة العلوم العسكرية.
ب .املواد الدراسية املعادة.
ج .املواد اليت يدرسها الطالب من خارج خطته الدراسية.
ال جيوز اجلمع بني منحتني ،ويف حال استحقاق الطالب ألكثر من
منحة ،يعطى املنحة األعلى.
يعلن عميد القبول والتسجيل قوائم بأمساء الطلبة املتفوقني أكادمييا يف
كل ختصص ،وذلك يف هناية كل فصل دراسي ،ويرفعها إىل الرئيس
العتمادها ،وإصدار األمر بالصرف ،وترسل هذه القوائم بعد ذلك
للمدير املايل إلجراء الالزم.
تتابع الدائرة املالية بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل املسرية
الدراسية لطلبة املنح وتحعد قوائم بأمساء الطلبة الذين ال يستحقون
االستمرار يف احلصول على منحهم ،وترسل القوائم للمدير املايل
إلجراء الالزم.
تقدم الدوائر املعنية تقريرا سنويا للرئيس ،توضح فيه أحوال الطلبة
املستفيدين من املنح الدراسية وفرص التشغيل.
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المادة
(:)14
المادة
(:)15

رئيس اجلامعة مسؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.
تلغي هذه التعليمات ،تعليمات املنح والتشغيل لطلبة جامعة البرتا
رقم ( )7لعام .2990

 أقرت يف جلسته رقم ( ،)2915/2914-4بتاريخ 2915/96/28
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 -9/16تعليمات منح التفوق الفني لطلبة جامعة البترا
المادة
(:)1
المادة

تسمى هذه التعليمات ،تعليمات منح التفوق الفين لطلبة جامعة البرتا
لسنة  ،2915ويعمل هبا من تاريخ إقرارها من جملس اجلامعة.

تكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذه التعليمات
املعاين املخصصة هلا أدناه ،ما مل تدل القرينة على غري ذلك.
(:)1
 :جامعة البرتا.
الجامعة
 :رئيس اجلامعة.
الرئيس
 :الطالب املسجل يف اجلامعة.
الطالب
 :عميد شؤون الطلبة يف اجلامعة.
العميد
 :عمادة شؤون الطلبة يف اجلامعة.
العمادة
 :قسم النشاط الفين يف اجلامعة.
القسم
 :منحة التفوق الفين يف اجلامعة.
المنحة
معايير التفوق الفني ودرجاته
المادة يعد الطالب متفوقا فنيا حسب المعايير اآلتية:
أ .تفوق فني من الدرجة األولى:
(:)1
 .1من كان مشرتكا يف إحدى الفرق الفنية املدرسية على
مستوى مديريات الرتبية والتعليم يف اململكة ،اليت
تشمل :العزف على اآلالت املوسيقية ،والكورال،
والتمثيل املسرحي ،والفن الشعيب ،والرقص التعبريي،
والشعر ،والفنون التشكيلية ،والنحت.
 .2من كان عضوا يف إحدى الفرق الفنية املعروفة داخل
اململكة أو خارجها على حد سواء ،اليت تشمل فرق:
الغناء ،والعزف ،والفن الشعيب ،والتمثيل ،والرقص
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التعبريي ،والشعر ،والفنون التشكيلية ،والنحت
والتصوير.
ب .تفوق فني من الدرجة الثانية:
من كان حاصال على شهادة تدريب يف العزف على إحدى
اآلالت املوسيقية من أحد املعاهد املعتمدة الرمسية داخل
اململكة وخارجها.
ج .تفوق فني من الدرجة الثالثة:
 .1من كان ميتلك إحدى املواهب الفنية املذكورة يف البند
(ا) من هذه املادة ،واجتاز اختبار املهارة الذي تعده
العمادة يف مطلع كل عام جامعي بنجاح ،وأثبت كفاءة
متميزة ،وتعهد بااللتزام باملشاركة يف نشاطات القسم يف
أثناء سنوات دراسته.
 .2من عمل بنشاط يف جمال اخلدمة العامة يف اجلامعة
بدون انقطاع ملدة سنتني متتاليتني.
شروط الحصول على المنحة
المادة يشترط للحصول على المنحة ما يلي:
أ .انطباق أحد معايري التفوق الفين على الطالب.
(:)4
ب .اجتياز الطالب الختبار املهارة يف الفرق الفنية املتفوق فيها
ج .اجتياز الطالب فصال دراسيا واحدا يف اجلامعة على األقل.
شروط استمرار المنحة
المادة يشترط الستمرار المنحة ما يلي:
أ .االلتزام مبمارسة النشاط الفين داخل اجلامعة وخارجها ،وفقا
(:)5
للربامج اليت يعدها القسم يف العمادة.
ب .استمرار الطالب باملشاركة يف فعاليات القسم خالل فرتة
دراسته باجلامعة.
ج .أال تكون قد صدرت يف حقه عقوبة تأديبية من درجة إنذار
فأكثر.
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د.

أال يقل معدله الرتاكمي عن ( )2نقطتني.

نسب منح التفوق الفني
المادة يحصل المتفوقون فنيا حسب المعايير والشروط السابقة على
المنح التشجيعية التالية:
(:)6
أ .املتفوق فنيا من الدرجة األوىل منحة  %59من الرسوم
الدراسية.
ب .املتفوق فنيا من الدرجة الثانية منحة  %35من الرسوم
الدراسية.
ج .املتفوق فنيا من الدرجة الثالثة منحة  %25من الرسوم
الدراسية.
الوثائق الرسمية المطلوبة
المادة يتقدم الطالب الراغب في الحصول على المنحة بالوثائق الرسمية
التالية:
( :)2أ .شهادة تفوق فين ،أو ما يعادهلا مصدقة من املدرسة ،أو املعهد
املعنيني ،وفقا لنوع تفوقه.
ب .شهادة حسن سرية وسلوك صادرة عن املدرسة ،أو املعهد
املعنيني.
أحكام عامة
المادة أ .جيتاز الطالب املتقدم للمنحة مقابلة شخصية ،وفحص عملي
يف النشاط املتفوق فيه.
( :)8ب .تقدم طلبات منح التفوق الفين للعميد ،الذي يتحقق من
مطابقتها للمعايري والشروط ،ويرفعها بدوره للرئيس.
ج .حيدد عدد املنح املقدمة خبمس عشرة منحة يف العام اجلامعي
الواحد يف حدها األقصى.
د .ال جيوز للطالب اجلمع بني منحتني ،ويف هذه احلالة يعطى
املنحة األعلى.
ه .ميكن التغاضي عن شرط املعدل الرتاكمي يف حاالت حمددة
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المادة
(:)9

ألولئك الذين أثبتوا كفاءة عالية شريطة أن ال يقل املعدل
الرتاكمي عن ( )1.0نقطة.
و .يبت الرئيس يف احلاالت اليت مل يرد فيها نص يف هذه
التعليمات.
تلغي هذه التعليمات ،تعليمات منح التفوق الفين لطلبة جامعة البرتا
رقم ( )24لعام .2990

 أقر يف جلسته رقم ( )5102/5104-4بتاريخ 5102/10/52
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 -11/16تعليمات منح التفوق الرياضي لطلبة جامعة البترا
مدخل
المادة
(:)1
المادة

تسمى هذه التعليمات ،تعليمات منح التفوق الرياضي لطلبة جامعة
البرتا لسنة  ،2915ويعمل هبا من تاريخ إقرارها من جملس اجلامعة.

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذه التعليمات
املعاين املخصصة هلا أدناه ،ما مل تدل القرينة على غري ذلك:
(:)1
 :جامعة البرتا.
الجامعة
 :رئيس اجلامعة.
الرئيس
 :الطالب املسجل يف اجلامعة.
الطالب
 :عميد شؤون الطلبة يف اجلامعة.
العميد
 :عمادة شؤون الطلبة يف اجلامعة.
العمادة
 :قسم النشاط الرياضي يف اجلامعة.
القسم
 :منحة التفوق الرياضي يف اجلامعة.
المنحة
معايير التفوق الرياضي ودرجاته
المادة يعد الطالب متفوقا رياضيا حسب المعايير التالية:
أ .تفوق رياضي من الدرجة األولى:
(:)1
 .1من كان العبا يف منتخب وطين ،ومثل األردن يف دورة
أوملبية ،أو إقليمية ،أو عربية ،أو أي لقاء دويل خارجي
واحد على األقل ،يف لعبة من األلعاب الرياضية اليت
يشرف عليها احتاد رياضي من االحتادات التابعة
للمجلس األعلى للشباب.
 .2من كان العبا يف فريق عسكري ،أو يف فريق مدرسي
مبدارس اململكة ،ومثل األردن يف لقاء خارجي واحد
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على األقل.
ب .تفوق رياضي من الدرجة الثانية:
 .1من كان العبا يف فريق ناد من أندية الدرجة املمتازة ،أو
األوىل ،يف لعبة مجاعية ،أو فردية ،يشرف عليها احتاد
رياضي من االحتادات التابعة للمجلس األعلى
للشباب.
 .2من كان العبا يف إحدى فرق مديريات الرتبية والتعليم
يف اململكة.
 .3من كان حاصال على املستوى الذهيب جلائزة احلسن
للشباب شريطة حصوله على اجلائزة خالل وجودة يف
اجلامعة.
ج .تفوق رياضي من الدرجة الثالثة:
 .1من كان العبا يف ناد من أندية الدرجة الثانية ،أو
الثالثة ،يف لعبة مجاعية ،أو فردية ،يشرف عليها احتاد
رياضي من االحتادات التابعة للمجلس األعلى
للشباب.
 .2من كان العبا يف ٍ
ناد عسكري ،أو مدرسي ،حائز على
املركز األول يف بطولة رياضية من بطوالت مديريات
التعليم يف اململكة.
 .3من أصبح العبا أساسيا ،يف أحد منتخبات اجلامعة
الرياضية ،وأبدى كفاءة متميزة ،بعد مرور فصلني
دراسيني على تفوقه ومشاركته يف بطوالت اجلامعة
الداخلية واخلارجية.
شروط الحصول على المنحة
المادة يشترط للحصول على المنحة ما يلي:
أ .أن تنطبق على الطالب أحد معايري التفوق الرياضي.
(:)4
ب .اجتياز الطالب الختبار املهارة واللياقة البدنية املقرر من
العمادة ،يف اللعبة املتفوق فيها سنويا.
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شروط استمرار المنحة
المادة يشترط الستمرار المنحة ما يأتي:
أ .االلتزام مبمارسة النشاط الرياضي داخل اجلامعة وخارجها ،وفق
(:)5
الربامج اليت يعدها القسم يف العمادة.
ب .أال تكون قد صدرت يف حقه عقوبة تأديبية من درجة إنذار
فأكثر.
ج .أال يقل معدله الرتاكمي عن ( )2نقطتني.
نسب منح التفوق الرياضي
المادة يحصل المتفوقون رياضيا حسب المعايير والشروط السابقة على
المنح التشجيعية التالية:
( :)6أ .املتفوق رياضيا من الدرجة األوىل منحة  %59من الرسوم
الدراسية.
ب .املتفوق رياضيا من الدرجة الثانية منحة  %35من الرسوم
الدراسية.
ج .املتفوق رياضيا من الدرجة الثالثة منحة  %25من الرسوم
الدراسية.
الوثائق الرسمية المطلوبة
المادة يتقدم الطالب الراغب في الحصول على منحة تفوق بالوثائق
الرسمية التالية:
( :)2أ .شهادة تفوق رياضي ،أو ما يعادهلا ،مصدقة من االحتاد
الرياضي املختص ،أو االحتاد الرياضي العسكري ،أو وزارة
الرتبية والتعليم ،وفقا لنوع تفوقه.
ب .شهادة حسن سرية وسلوك ،صادرة عن اجلهة الرياضية املعنية.
ج.
أحكام عامة
المادة أ.

صورة عن اهلوية اجلامعية سارية املفعول.
جيتاز الطالب املتقدم للمنحة مقابلة شخصية ،وفحصا عمليا
يف اللعبة املتفوق فيها.
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(:)8

المادة
(:)9

ب .تقدم طلبات منح التفوق الرياضي للعميد ،الذي يتحقق من
مطابقتها للمعايري والشروط ،ويرفعها بدوره للرئيس.
ج .ححيدد عدد املنح املقدمة بعشرين منحة يف العام اجلامعي الواحد
يف حدها األقصى.
د .ال جيوز للطالب اجلمع بني منحتني ،ويف هذه احلال يعطى
املنحة األعلى.
ه .ميكن التغاضي عن شرط املعدل الرتاكمي يف حاالت حمددة
ألولئك الذين أثبتوا كفاءة عالية شريطة أن ال يقل املعدل
الرتاكمي عن ( )1.0نقطة.
و .يبت الرئيس يف احلاالت اليت مل يرد فيها نص يف هذه
التعليمات.
تلغي هذه التعليمات ،تعليمات منح التفوق الرياضي يف جامعة البرتا
رقم ( )25لعام .2919

أقر يف جلسته رقم ( ،)2915/2914-4تاريخ 2915/96/20
َّ 
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 -11/16تعليمات تأديب طلبة مركز التعليم المستمر ،وخدمة
المجتمع
المادة

تسمى هذه التعليمات "تعليمات تأديب الطلبة يف مركز التعليم املستمر،

(:)1
المادة

وخدمة اجملتمع" رقم ( )43لسنة  2912يف جامعة البرتا ،ويحعمل هبا
ابتداء من تاريخ إقرارها من جملس اجلامعة.
يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املبينة

(:)1

املخصصة هلا أدناه ،ما مل تدل القرينة على غري ذلك:

 :جامعة البرتا.
الجامعة
 :رئيس اجلامعة.
الرئيس
المجلس  :اجمللس االستشاري ملركز التعليم املستمر ،وخدمة اجملتمع.
 :مدير مركز التعليم املستمر ،وخدمة اجملتمع.
المدير
 :جلنة تأديب طلبة التعليم املستمر ،وخدمة اجملتمع.
اللجنة
المخالفة  :املخالفة اليت تعرض الطالب الذي يرتكبها للعقوبات
التأديبية.
التأديبية
 :الطلبة املشاركون يف الدورات من غري طلبة اجلامعة.
الطلبة
المادة تسري أحكام هذه التعليمات ،وما تتضمنه من إجراءات تأديبية ،على
الطلبة املسجلني كافة يف مركز التعليم املستمر ،وخدمة اجملتمع.
(:)1
المادة مع مراعاة ما ورد ذكره يف املادة ( )3من هذه التعليمات ،ال تسري هذه
التعليمات على الطلبة املسجلني يف جامعة البرتا.
(:)4
المادة يؤلف رئيس اجلامعة جلنة تأديبية ،تتكون من:

377

( :)5أ .عميد شؤون الطلبة( ،رئيسا).
ب .مدير اخلدمات الطالبية (أمني سر اللجنة).
ج .عضو من اهليئة االستشارية جمللس التعليم املستمر.
د .مدير مركز التعليم املستمر وخدمة اجملتمع (عضوا).
ه .أحد أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعة (عضوا).
المادة تكون مهام اللجنة التأديبية املؤلفة ،مبوجب املادة ( )5من هذه التعليمات،
التحقيق ،واختاذ العقوبة املناسبة للمخالفات املرتكبة من طلبة املركز.
(:)6
المادة مع مراعاة ما ورد ذكره يف املادة ( )6من هذه التعليمات ،حيال طالب
اجلامعة ،إذا كان أحد طريف النزاع ،إىل جملس .تأديب الطلبة ،على أن
( :)2يحطبق هذا األخري ،تعليمات تأديب الطلبة رقم ( )14لسنة  2912يف
جامعة البرتا.
المادة تعد األعمال اآلتية خمالفات تأديبية ،تعرض الطالب الذي يرتكب أيا منها
للعقوبات التأديبية املبينة يف هذه التعليمات:
( :)8أ .خمالفة أنظمة اجلامعة وتعليماهتا.
ب .االمتناع املتعمد ،الفردي أو اجلماعي ،عن حضور احملاضرة،
واألعمال اجلامعية األخرى ،اليت تقتضي األنظمة املواظبة عليها،
وكل حتريض على هذا االمتناع.
ج .الغش أو حماولة الغش يف االختبارات أو االمتحانات ،أو اإلخالل
بنظامها.
د .أي فعل ،أو قول ،أو عمل ،يرتكبه الطالب يف اجلامعة ،ويكون
ماسا بالشرف ،أو الكرامة ،أو األخالق ،أو خمال حبسن السرية
والسلوك ،أو ما من شأنه اإلساءة إىل مسعة اجلامعة ،أو العاملني
فيها.
ه .تشكيل أي تنظيم داخل احلرم اجلامعي ،أو املشاركة فيه ،أو
التحريض عليه ،من غري ترخيص سابق من املراجع املختصة يف
اجلامعة ،أو االشرتاك يف أي نشاط مجاعي ،خيالف األصول
التنظيمية يف اجلامعة.
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و.
ز.

ح.
ط.
ي.
ك.
ل.
م.
ن.

س.
المادة حتدد

التحريض ،أو االتفاق مع طلبة ،أو أشخاص آخرين ،على ارتكاب
أعمال عنف ،أو مشاجرات ،أو تشهري (شفوي ،كتايب ،رقمي)،
ضد الطلبة ،أو أشخاص آخرين داخل اجلامعة.
توزيع النشرات ،أو امللصقات ،أو إصدار جرائد يف اجلامعة ،أو مجع
التواقيع ،أو التربعات دون احلصول على ترخيص من املراجع
املختصة يف اجلامعة ،أو إساءة استعمال الرتخيص املمنوح ملمارسة
األنشطة املذكورة.
استعمال مباين اجلامعة ومرافقها لغري األغراض اليت أحعدت هلا ،أو
دون إذن سابق.
اإلخالل بالنظام أو الضبط الذي تقتضيه احملاضرات ،أو الندوات،
أو األنشطة ،اليت تحلقى داخل اجلامعة.
أي إهانة أو إساءة يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس ،أو ألي
من العاملني ،أو الطلبة ،أو الزائرين يف اجلامعة.
سرقة ،أو إتالف ،أو أي هتديد ،أو حماولة ،عن قصد أو إمهال ،من
شأهنا املساس مبمتلكات اجلامعة املنقولة ،أو غري املنقولة ،مبا يف
ذلك مصادر املعلومات.
التزوير يف الوثائق اجلامعية ،أو استعمال أوراق مزورة يف أي أغراض
جامعية.
كل فعل ،أو قول ،أو عمل ،من شأنه اإلساءة إىل الوحدة الوطنية،
أو اإلساءة إىل أمن ومعتقدات البلد من خالل بث أفكار سياسية،
أو طائفية ،أو قبلية ،أو إقليمية.
استعمال ،أو املساعدة يف استعمال ،أو املشاركة ،أو التحريض ،يف
إدخال ،أو محل األسلحة احلادة ،أو النارية ،مرخصة كانـت أو غري
مرخصة داخل احلرم اجلامعي ،أو أية مواد أخرى ميكن استخدامهـا
ألغراض غيـر مشروعـة.
التعاطي ،أو الرتويج ،أو حيازة أي من املواد املخدرة ،أو الروحية،
أو احلضور إىل اجلامعة حتت تأثريها.
العقوبات التأديبية اليت جيوز فرضها على الطالب مبا يتناسب مع
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( :)9املخالفات الواردة يف املادة ( )8وهي:
أ .التنبيه (كتابيا من عميد شؤون الطلبة /مقرر جلنة التأديب).
ب .إخراج الطالب من قاعة التدريس.
ج .اإلنذار بدرجاته الثالث :األول ،أو املزدوج (الثاين) ،أو النهائي.
د .حرمان الطالب من حضور بعض حماضرات الدورة ،اليت أخل
بالنظام أثناء تدريسها ،أو حرمانه من مجيع هذه احملاضرات.
ه .ترصد للطالب عالمة صفر ،ويلغى تسجيله ،ويعد راسبا يف تلك
الدورة ،وال ترد إليه الرسوم ،إذا ثبت ،نتيجة التحقيق أنه حاول
الغش ،أو اشرتك ،أو شرع فيه.
و .الفصل املؤقت من الدورة.
ز .الفصل هنائيا من الدورة.
ح .إلغاء قرار منح الشهادة ،إذا تبني أن هنالك عملية تزوير ،أو
احتيال يف إجراءات احلصول عليها.
ط .تغرمي الطالب قيمة مثلي الشيء ،أو األشياء اليت أتلفها الطالب.
المادة تعترب القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة املؤلفة مبوجب املادة ( )5من
هذه التعليمات ،قطعية ،وال حيق لطالب املركز استئنافها.
(:)11
المادة جيوز اجلمع بني عقوبتني تأديبيتني أو أكثر من العقوبات املنصوص عليها
يف هذه التعليمات.
(:)11
المادة يف حالة إيقاع عقوبة الفصل املؤقت ،أو النهائي من الدورة ،تحسحب هوية
الطالب املفصول ،وحمينع من الدخول إىل احلرم اجلامعي ،إال بإذن من
( :)11اجلهات املختصة يف اجلامعة.
المادة حتفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية يف ملف طالب املركز لدى مركز
التعليم املستمر وخدمة اجملتمع ،وتحبلغ اجلهة املختصة بفرض العقوبة هذا
( :)11القرار لويل أمر الطالب ،أو للجهة املوفدة إن وجدت.
المادة فرض العقوبات التأديبية املنصوص عليها يف املادة ( )9من هذه التعليمات
ال مينع من مالحقة الطالب قضائيا يف احلاالت اليت تشكل فيه املخالفة
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( :)14التأديبية جرما يعاقب عليه القانون.
المادة إن صدور حكم جزائي بتربئة الطالب ،أو احلكم بعدم مسؤوليته ،ال مينع
من اختاذ إجراءات تأديبية حبقه.
(:)15
المادة أي جهل باألنظمة والتعليمات والقرارات املطبقة يف اجلامعة ،أو الصادرة
عنها ،ال يعفي الطالب من حتمل املسؤولية.
(:)16
المادة يبت رئيس اجلامعة يف احلاالت اليت مل يرد فيها نص يف هذه التعليمات.
(:)12

 يف جلسته رقم ( ،)5105/5بتاريخ 5105/10/52
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 -11/16تعليمات التأمين الصحي لطلبة جامعة البترا
المادة

تسمى هذه التعليمات تعليمات التأمني الصحي لطلبة جامعة البرتا.

(:)1
المادة

يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعاين املذكورة أمامها ما مل تدل القرينة
على خالف ذلك:
(:)1
 :جامعة البرتا.
الجامعة
 :جملس أمناء اجلامعة.
المجلس
 :رئيس اجلامعة.
الرئيس
لجنة التأمين  :اللجنة اليت يشكلها رئيس اجلامعة لإلشراف
على تطبيق هذه التعليمات.
الصحي
 :كل طالب منتظم يف اجلامعة.
الطالب
 :املركز الصحي يف حرم اجلامعة.
المركز
عقد التأمين  :عقد اتفاق التأمني املربم مع الشركة.
الصحي
 :شركة التأمني املتَعاقَدة معها اجلامعة ألغراض
الشركة
التأمني الصحي.ح
المادة يهدف التأمني الصحي إىل تقدمي اخلدمة الطبية الضرورية للطلبة من
فحوص سريرية وخمربية وشعاعية ،وأدوية ،وعمليات جراحية لدى
( :)1اجلهات الطبية املعتمدة من الشركة.
المادة االشرتاك يف التأمني الصحي للطالب إجباري ويتم حتديد رسوم االشرتاك
ضمن رسوم اخلدمات املدفوعة يف بداية كل فصل دراسي.
(:)4
المادة يكون التأمني الصحي ساري املفعول مع بدء الدراسة يف الفصل الدراسي
املسجل به الطالب مبا يف ذلك الفصل الصيفي وينتهي بانتهاء اليوم
( :)5األخري لوثيقة التأمني الصحي يف  98/31من كل عام دراسي ما مل
يكن خاضعا للعالج داخل املستشفى.
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المادة تكون اإلقامة يف املستشفى يف الدرجة الثانية ،ومع مراعاة املادة اخلاصة
باالستثناءات فإن احلد األقصى الذي تتحمله الشركة سنويا لكل طالب
( :)6حتدده وثيقة التأمني الصحي.
المادة أ .خيضع كل طالب يف حال التحاقه باجلامعة لفحص طيب شامل يف
املركز الصحي ،وفق منوذج خاص يحعد هلذا الغرض.
( :)2ب .تقدم اخلدمة الطبية من خالل اجلهات الطبية املعتمدة من الشركة.
ج .تكون البطاقة اجلامعية الوثيقة الوحيدة املعتمدة ألغراض التأمني
الصحي.
د .تتكون اخلدمات الطبية مما يلي:
 .1تقدمي العناية الطبية يف املركز الصحي.
 .2التحويل إىل اجلهة الطبية املختصة اليت تستلزمها حالة
الطالب املريض عند الضرورة من قبل طبيب املركز الصحي.
 .3التحويل إىل املستشفيات املعتمدة من أطباء املركز الصحي
للحاالت العاجلة أو الطبيب االستشاري الذي أرسل
الطالب إليه لالستشارة وذلك إلجراء املعاجلة والعمليات
اجلراحية حسب احلاجة ،ويف الدرجة الثانية .ويف حال
اختيار درجة أعلى من قبل الطالب ،يتحمل فرق
التكاليف ،كما يتحمل كافة النفقات األخرى غري العالجية
كاهلاتف واملأكوالت اإلضافية اليت يطلبها واملرطبات وأية
أشياء أخرى ال تتعلق بالعالج ،كما أن الشركة ال تتحمل
نفقات املرافق للمريض باملستشفى بأي حال.
 .4يف احلاالت الطارئة اليت يتعذر معها مراجعة طبيب (املركز
الصحي) (بعد الدوام الرمسي للمركز الصحي) يراجع
الطالب طوارئ أحد املستشفيات املعتمدة ،وعليه إبراز
البطاقة اخلاصة بالطالب والسارية املفعول .وتقوم املشرفة
املناوبة يف السكن الداخلي مبرافقة الطالبة املقيمة يف السكن
الداخلي ،أما الطالب غري املقيم يف السكن فيمكنه مراجعة
طوارئ أي من املستشفيات املعتمدة ،شريطة أن تكون
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احلالة طارئة فعال .وعلى الطالب إرفاق التقرير الذي يثبت
إن احلالة كانت طارئة فعال وإال فإن مدير املركز الصحي ال
يعتمدها حالة طارئة ،ويتحمل الطالب نفقاهتا كما ال
تعتمد اإلجازة املرضية إن وجدت.
 .5ال يغطي التأمني الصحي زيارات األطباء للمنازل إال يف
حاالت الضرورة القصوى اليت تقبلها جلنة التأمني الصحي.
 .6ال تتحمل الشركة نفقات جهة طبية غري معتمدة ،إال إذا
متت اإلحالة من طبيب اختصاصي معتمد لسبب تقبله
وتوافق عليه جلنة التأمني الصحي ،حيث تتحمل الشركة
احلد األدىن املقرر مبوجب تعليمات التأمني الصحي.
 .7ال يشمل التأمني الصحي املعاجلة خارج اململكة األردنية
اهلامشية ،وال تشمل املواد غري املسجلة لدى وزارة الصحة
يف اململكة األردنية اهلامشية.
المادة حيدد عقد التأمني الصحي احلاالت اليت ال يشملها التأمني الصحي
بشكل واضح.
(:)8
المادة أ .تتألف جلنة التأمني الصحي للطلبة من:
 .1نائب الرئيس أو من ينيب عنه – رئيسا.
(:)9
 .2عميد شؤون الطلبة.
 .3مدير الشؤون املالية.
 .4مدير الشؤون اإلدارية.
 .5طالب ميثل جملس احتاد الطلبة.
 .6مدير املركز الصحي  -أمينا لسر اللجنة.
ب .ينظم رئيس اللجنة اجتماعاهتا كلما تطلب األمر ذلك.
ج .تكون مهام اللجنة كما يلي:
 .1إصدار الرتتيبات التفصيلية لتنفيذ هذه التعليمات.
 .2املوافقة على البطاقات والنماذج واألضابري الالزمة.
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 .3التأكد من االلتزام بتعليمات التأمني الصحي.
 .4النظر يف احلاالت الطارئة والنظر يف كافة القضايا احملالة
إليها مبوجب هذه التعليمات.
 .5متابعة املخالفات وتوقيع العقوبات.
المادة

يبت رئيس اجلامعة وبتنسيب من جلنة التأمني الصحي يف احلاالت اليت ال
تنطبق عليها نصوص هذه التعليمات.

(:)11
المادة تصرف األدوية الالزمة من صيدلية املركز الصحي ،ويف حالة عدم توفر
العالج يف صيدلية املركز ،تصرف األدوية الالزمة بوصفة من طبيب املركز
( :)11من الصيدليات املعتمدة.
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 -11/16تعليمات الرحالت الطالبية
المادة تسمى هذه التعليمات "تعليمات الرحالت الطالبية" يف جامعة البرتا
لعام .2990
(:)1
المادة يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذه التعليمات
( :)1املعاين املخصصة هلا أدناه ،ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
 :جامعة البرتا.
الجامعة
 :رئيس اجلامعة.
الرئيس
العميـ ـ ــد  :عميد أي كلية من كليات اجلامعة.
 :أي كلية من كليات اجلامعة.
الكليـ ـ ــة
 :أي قسم علمي يف كليات اجلامعة.
القسـ ـ ــم
الجمعيات  :اجلمعيات اليت تؤسس من قبل الطلبة يف اجلامعة،
الطالبية
واألندية الطالبية ،أو احتاد الطلبة.
المادة تنقسم الرحالت الطالبية يف جامعة البرتا إىل النوعني اآلتيني:
( :)1أ .الرحالت الطالبية العلمية.
ب .الرحالت الطالبية العامة.
الرحالت الطالبية العلمية
المادة الرحلة العلمية هي تلك الرحلة اليت تكون جزءا من مادة دراسية معينة،
أو تكون مادة قائمة بذاهتا.
(:)4
المادة تنظم الرحالت العلمية وتنفذ بقرار من الرئيس ،وتنسيب من عميد
الكلية ،بناء على توصية من القسم املختص ،تتضمن بيان طبيعة
(:)5
الرحلة ،ووجهتها ،ومدهتا ،واملشاركني فيها ،واملشرف عليها.
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المادة تعني الكلية مشرفا على الرحلة العلمية من بني أعضاء اهليئة التدريسية.
(:)6
الرحالت الطالبية العامة
المــادة تضم الرحالت الطالبية العامة كل أنواع الرحالت الطالبية األخرى،
وتنظمها أو تشرف عليها عمادة شؤون الطلبة.
( :)2
المــادة تعلن عمادة شؤون الطلبة عن رحالهتا ،ضمن إطار خطتها الفصلية
اليت يقرها الرئيس.
( :)8
المــادة تعلن عمادة شؤون الطلبة على لوحات اإلعالنات يف اجلامعة عن كل
رحلة من رحالهتا ،على أن تبني يف اإلعالن التفاصيل األساسية
( :)9
للرحلة.
المــادة يكلف عميد شؤون الطلبة أحد موظفي العمادة  -أو أكثر -
باإلشراف على تنظيم الرحلة ومرافقتها.
(:)11
المــادة ميكن للهيئات الطالبية تقدمي مقرتحات  -على مناذج خاصة تصدرها
عمادة شؤون الطلبة  -للقيام برحلة ،ويف حال موافقته على االقرتاح،
(:)11
يكلف عميد شؤون الطلبة أحد موظفي العمادة أو أكثر لإلعداد
للرحلة ،ومرافقتها ،واإلشراف عليها ،بالتنسيق مع اهليئة الطالبية
املعنية.
ميزانية الرحالت
المــادة حيدد عميد شؤون الطلبة  -بتنسيب من القسم املختص يف العمادة -
قيمة اشرتاك الطالب يف الرحلة يف ضوء تكلفتها ،ويعتمد موازنتها بعد
(:)11
القيام هبا ،وحييلها مع أي مبالغ فائضة للجامعة إىل اإلدارة املالية.
أحكام عامة
المــادة الرحالت الطالبية جزء ال يتجزأ من احلياة اجلامعية ،يراعي املشاركون
فيها روح هذه احلياة ،ويتصرفون وفقا هلا ،وكل ما هو ممنوع داخل احلرم
(:)11
اجلامعي يكون ممنوعا خالل الرحلة الطالبية.
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المــادة ال تتم الرحلة اجلامعية إال مبوافقة مسبقة من الرئيس.
(:)14
المــادة يتم احلصول على املوافقة الالزمة للرحلة من اجلهة اإلدارية املخولة يف
اجلامعة وفق املواعيد التالية:
(:)15
أ .الرحالت الداخلية اليت ال تستغرق أكثر من يوم واحد ،قبل
أسبوع على األقل من موعد الرحلة.
ب .الرحالت الداخلية اليت تستغرق أكثر من يوم واحد ،قبل
أسبوعني على األقل من موعد الرحلة.
ج .الرحلة اخلارجية ،قبل أربعة أسابيع على األقل من موعد الرحلة.
المــادة تقدم الطالبات املشرتكات يف الرحالت اخلارجية ،أو اليت تستغرق أكثر
من يوم واحد ،ما يفيد مبوافقة أولياء أمورهن على مشاركتهن فيها.
(:)16
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 -14/16تعليمات تأجيل خدمة العلم للطلبة األردنيين
المادة
(:)1
المادة
(:)1
المــادة
( :)1
املــادة
( :)4

املــادة
( :)5
املــادة
( :)6

على الطالب املستجد مراجعة عمادة شؤون الطلبة /دائرة اخلدمات
الطالبية ،للقيام بتسليم األوراق الالزمة ،لتأجيل دفرت خدمة العلم
اخلاص به.
تتم عملية تأجيل دفاتر خدمة العلم مرة واحدة فقط ،يف بداية كل عام
دراسي ،خالل الفرتة من  19/1ولغاية .12/31
تنظم العمادة كشوفات دورية بأمساء الطلبة األردنيني ،ملواليد كل سنة
على حدة ،وترسل إىل مديرية التعبئة واجليش الشعيب.
على مجيع الطلبة املقيمني يف الضفة الغربية ،وحيملون تصاريح احتالل
منفصلة ،أو مدخلون مع ذويهم ،مراجعة عمادة شؤون الطلبة،
مصطحبني معهم صورة عن تصريح االحتالل العائدة له ،أو املدخل
به ،وصورة عن بطاقة إحصاء اجلسور مع بيان لوهنا ،باإلضافة إىل
صورة عما يثبت جنسيتهم األردنية ،مثل (دفرت العائلة أو جواز
السفر) ،وصورة عن شهادة امليالد ،وصورتني شخصيتني ،وذلك للطلبة
الذين ال حيملون دفاتر خدمة علم.
على الطالب املسجل يف اجلامعة من أبناء قطاع غزة ،مراجعة عمادة
شؤون الطلبة ،مصطحبا معه األوراق الثبوتية الكاملة.
يقوم الطالب باملراجعة الشخصية ملديرية التعبئة واجليش الشعيب،
إلحضار موافقة خطية ،ليقوم باستكمال التسجيل باجلامعة ،إذا
انطبقت عليه واحدة من النقاط التالية:
أ .طالب اجلامعات عند إكماهلم سن ( )26عاما ،إذا كانت مدة
الدراسة ( )4سنوات ،و( )28عاما إذا كانت الدراسة تزيد عن
( )4سنوات.
ب .الطالب الذين حيملون تاريخ دعوة لاللتحاق مبراكز التدريب،
أو حدد هلم موعد اللجان الطبية أو املستشار الطيب.
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املــادة
( :)2
املــادة
( :)8

ج .الطالب املؤجلون لغاية  8/31لبلوغهم احلد األعلى من العمر
املسموح هلم مبتابعة دراستهم.
د .الطالب غري املؤجلني لألعوام الدراسية السابقة.
ه .الطالب املؤجلون املقيمون يف اخلارج ،ويرغبون يف متابعة
دراستهم داخل البالد.
و .الطالب األردنيون الذين حيملون جنسية مزدوجة.
ز .الطالب املؤجلون كمعاملة جارية.
على مجيع الطلبة الذين حيملون دفاتر خدمة العلم ،القيام بإبالغ
عمادة شؤون الطلبة يف حال ترك الدراسة.
كل من أهنى أو استثىن من خدمة العلم يسمح له مبتابعة الدراسة،
دون موافقة مديرية التعبئة واجليش الشعيب ،إذا أبرز إثباتا لعمادة شؤون
الطلبة بذلك.
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 -15/16تعليمات اإلقامة للطلبة غير األردنيين
املـادة يقوم مكتب شؤون الطلبة الوافدين بتسهيل حصول طلبة اجلامعة
( :)1الوافدين ،من الدول العربية الشقيقة واألجنبية الصديقة ،على اإلقامة
السنوية يف األردن ،وفقا للمتطلبات واإلجراءات اآلتية:
أ .متطلبات تأشرية الدخول.
ب .صورة عن جواز السفر ساري املفعول.
ج .إثبات طالب من عمادة القبول والتسجيل يف اجلامعة.
د .العنوان الدائم واملؤقت.
ه .صورة اإلقامة يف بلد اإلقامة (للجنسيات املقيمة خارج بلدها
األم).
اإلقامة السنوية
املــادة حتتاج مجيع اجلنسيات لإلقامة ،وحتتاج تأشرية دخول لألردن ،ما عدا
( :)1جنسيات (دول اخلليج العريب ،ومصر ،وسوريا) فال حتتاج إىل إقامة أو
تأشرية دخول لألردن ،بل إىل حتديد سكن يف أقرب مركز أمين ،متواجد
يف املنطقة القريبة من إقامة سكن الطالب.
متطلبات اإلقامة ألول مرة
أ .جواز السفر األصلي ساري املفعول ملدة ال تقل عن  6أشهر،
وصور عنه (صفحة املعلومات ،والصفحة املتضمنة آخر دخول
وآخر خروج من األردن ،وختم حتديد السكن)
ب .شهادة صحية ( جيرى الفحص الطيب يف مركز األمراض الصدرية،
شارع اجلاردنز ،جبانب الكلية العربية).
ج .حتديد سكن ،وإجراء البصمة على جواز السفر ،يف أقرب مركز
أمين متواجد يف منطقة سكن الطالب.
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د .ورقة إثبات طالب من عمادة القبول والتسجيل (عدد  ،)2على
أن تصدق إحداها من وزارة التعليم العايل.
ه .صورتان شخصيتان.
و .صورة عن اإلقامة من بلد اإلقامة ،ال تقل عن سنة للجنسيات
املقيمة خارج بلدها األم.
ز .بالنسبة حلملة الوثائق الفلسطينية يطلب منهم باإلضافة إىل ما
سبق :تأشرية خروج وعودة ملدة سنة ،واإلقامة يف بلد اإلقامة ملدة
سنة ،كما يشرتط أن ال تقل صالحية اجلواز عن سنة.
متطلبات تجديد اإلقامة
املــادة مجي ــع م ــا ذك ــر يف امل ــادة ( )1أع ــاله ،باس ــتثناء الفح ــص الط ــيب ،وحتدي ــد
( :)4السكن ،والبصمة على جواز السفر.
المتطلبات في حال تخرج الطالب
املــادة أ .التوجه للمركز األمين لتسديد امللف ،واحلصول على براءة الذمة.
( :)5ب .احلصول على براءة الذمة من اجلامعة.
المتطلبات في حال نقل الكفالة إلى الجامعة
املــادة أ .براءة ذمة من اجلهة اليت تكفل الطالب الوافد عند منحه اإلقامة
السابقة.
( :)6
ب .املتطلبات املذكورة يف املادة الثالثة (متطلبات اإلقامة ألول مرة).
متطلبات نقل الكفالة من الجامعة
املــادة أ .إسقاط اإلقامة السنوية (تسديد ملف).
( :)2ب .كتاب من وزارة الداخلية بنقل الكفالة.
معلومات إضافية
املــادة أ .يراجع محلة جواز السلطة الفلسطينية دائرة الشؤون الفلسطينية،
واجلهات األمنية املعنية مباشرة.
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( :)8ب .يراجع محلة جواز السفر املؤقت اجلهة األمنية املعنية ،إذا توفرت
لديهم (البطاقة اخلضراء).
ج .ال جيوز خماطبة اجلهات املعنية باإلقامة ،يف حال عدم تسجيل
الطالب يف اجلامعة ،وتوفر "إثبات طالب" مصدق حسب
األصول.
د .عند طلب أي طالب للجهة األمنية املختصة ،عليه تقدمي ما

ه.

و.
ز.
ح.

يلي:
 .1اهلوية اجلامعية.
 .2جواز السفر.
 .3إثبات طالب.
 .4جدول احملاضرات.
 .5الوصوالت املالية.
 .6رقم كتاب اجلامعة لوزارة الداخلية.
يتحمل الطالب كامل املسؤولية يف حال تأخره يف املراجعة ،أو
قيامه بتزويد عمادة شؤون الطلبة بعنوان خاطئ ،أو تكليفه
أشخاصا آخرين  -ليس هلم صفة رمسية يف اجلامعة  -مبتابعة
املعاملة.
تعد اإلقامة ملغاة تلقائيا إذا أمضى الطالب ستة أشهر فأكثر
خارج األردن.
إذا فقد الطالب إقامته السنوية ،عليه إبالغ أقرب مركز شرطة،
وإحضار نسخة عن البالغ ملكتب شؤون الطلبة الوافدين
للمتابعة.
يف حال طلب الطالب للمراجعة من اجلهات األمنية ،يقتضي
ذلك قيام الطالب شخصيا مبراجعة اجلهات األمنية ،يف مجيع
األحوال ،وتقدمي األوراق بنفسه للموظف املختص ،مرفقا معها
جواز السفر ،واإلقامة السابقة إن وجدت.
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ط .عند جتديد جواز السفر ،جيب مراجعة دائرة اإلقامة واحلدود،
لتثبيت ختم الدخول وحتديد السكن .ولغايات تسهيل أمور
اإلقامة السنوية للطلبة ،مت ختصيص موظف دائم يف مكتب شؤون
الوافدين ،الستقبال الطلبات ،والرد على االستفسارات ،والتنسيق
مع موظف املتابعة اخلارجي.
منح اإلعفاءات الجمركية للطلبة الوافدين
األوراق المطلوبة لمعامالت الجمارك:
 .1إثبات طالب عدد (.)2
 .2جواز السفر األصلي وصور عنه (صفحة املعلومـات ،وخـتم حتديـد
السكن ،وآخر دخول وآخر خروج).
 .3صورة عن اإلقامة احلالية.
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 -16/16تعليمات استئجار الخزائن الطالبية
حرصا من اجلامعة على احلفاظ على األمتعة الشخصية للطلبة ،فقد قامت بتأمني
خزائن خاصة يف الكليات التالية:
 كلية تكنولوجيا املعلومات.
 كلية الصيدلة والعلوم الطبية.
 كلية العمارة والتصميم.
 عمادة شؤون الطلبة.
وتستعمل هذه اخلزائن حلفظ الكتب واملالبس واألجهزة واملعدات التعليمية ،وميكن
حجزها باسم الطالب ،الستخدامها فصليا ،وفقا للتعليمات اآلتية:
تعليمات االشتراك
المادة أ .دفع قيمة إجيار اخلزانة للدائرة املالية ،والبالغ (مخسة دنانري) ،عن
كل فصل دراسي.
(:)1
ب .مراجعة دائرة اخلدمات العامة والصيانة لتعبئة النموذج اخلاص
وحجز اخلزانة.
ج .تسليم الوصل إىل دائرة اخلدمات العامة والصيانة ،واستالم مفتاح
اخلزانة.
تعليمات االستخدام
المادة أ .احملافظة على اخلزانة من العطب والتلف ،ويف حال حدوث أي
عطب أو تلف باخلزانة سيرتتب على ذلك دفع مبلغ وقدره ()19
(:)1
دنانري.
ب .احملافظة على مفتاح اخلزانة ،ويف حال فقدان املفتاح سيرتتب على
ذلك دفع مبلغ وقدره ( )3دنانري للدائرة املالية.
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ج.

حيق للطالب استئجار اخلزانة ألكثر من فصل دراسي.

د.

يتم االحتفاظ بنسخة من مفتاح اخلزانة لدى عمادة شؤون
الطلبة.

 -17/16تعليمات التأمين على الحياة للطلبة
تشرتك اجلامعة بالتأمني على احلياة ،جلميع طلبتها املسجلني ،لتغطية حاالت الوفاة
مببلغ ألف دينار ،على أن يتم اإلبالغ عن الوفاة يف أسبوعني من تاريخ حدوثها،
وهذا التأمني جماين مقدم من الشركة املتعاقد معها ،ضمن عقد التأمني الصحي.
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 -18/16تعليمات الحاالت الطارئة ،واألحوال الجوية السيئة
المادة تسمى هذه التعليمات" ،تعليمات احلاالت الطارئة ،واألحوال اجلوية
( :)1السيئة" رقم ( )42لعام  2912يف جامعة البرتا ،ويعمل هبا من تاريخ
إقرارها.
المادة يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذه التعليمات،
املعاين املخصصة هلا أدناه ،ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
(:)1
 :جامعة البرتا.
الجامعة
الرئيس

 :رئيس اجلامعة.

النائب

 :نائب الرئيس للشؤون األكادميية.

العميد

 :عميد شؤون الطلبة.

مدير
الخدمات

 :مدير اخلدمات العامة والصيانة.

مدير
العالقات

 :مدير العالقات العامة والدولية يف اجلامعة.

الحاالت
الطارئة

 :عقد اتفاق التأمني املربم مع الشركة يف
احلاالت اليت هتدد أمن جمتمع اجلامعة
وحياته ،مثل :الكوارث الطبيعية ،واحلرائق،
واهنيار املباين ،وحاالت الشغب الطاليب
داخل احلرم اجلامعي.
 :جلنة احلاالت الطارئة.

األحوال
الجوية

الثلوج،

اللجنة

 :حاالت األعاصري ،وتساقط
واالجنماد ،واألمطار الغزيرة.
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السيئة
المــادة يكون تعليق ،أو تأخري الدوام ،أو تأجيل االمتحانات ،بقرار من رئيس
اجلامعة ،أو من ينيبه يف ذلك.
( :)1
المــادة يقوم العميد باالتصال برئيس اجلامعة ألخذ موافقته على تعليق ،أو
تأخري الدوام ،أو تأجيل االمتحانات ،إذا اقتضت الضرورة ،ويقوم
( :)4
بإبالغ قرار الرئيس لكل من ،مدير العالقات ،ومدير اخلدمات.
المــادة مع مراعاة ما ورد ذكره يف املادة ( ،)4يتوىل نائب رئيس اجلامعة ،يف
حال تغيب رئيس اجلامعة ،اختاذ قرار تعليق ،أو تأخري الدوام ،أو تأجيل
( :)5
االمتحانات ،بصفته املفوض مبوجب املادة ( )3من هذه التعليمات.
المــادة يكون اإلعالن على تعليق ،أو تأخري الدوام ،أو تأجيل االمتحانات،
من خالل الشريط اإلخباري ملوقع اجلامعة اإللكرتوين ،أو التلفزيون
( :)6
األردين واإلذاعة ،أو عرب خدمة الرسائل القصرية  ،SMSأو اللجنة
املكلفة بذلك ،شريطة صدور قرار التعليق من الرئيس أو من ينيبه يف
ذلك.
المــادة توكل لكل من :مدير العالقات ،ومدير اخلدمات ،اختاذ اإلجراءات
التنفيذية الالزمة لوضع القرار الصادر عن رئيس اجلامعة ،أو من ينيبه،
( :)2
موضع التنفيذ.
المــادة يتوىل مدير العالقات املهام التالية:
( :)8أ .االتصال بوسائل اإلعالم احمللية املتاحة ،املرئية ،واملسموعة،
وخباصة التلفزيون األردين واإلذاعة ،ومن خالل استخدام خدمة
ال ـ  ،SMSإلعالمهم بقـرار الرئيس ،أو مـن ينيبه يف ذلك.
ب .االتصال بالعمداء ،ومدراء الدوائر ،وإعالمهم بقرار الرئيس ،أو
من ينيبه يف ذلك.
ج .إحاطة الرئـيس أو نائبـه علمـا مبـا تـم اختاذه من إجراءات الزمة.
المــادة يتوىل مدير اخلدمات املهام اآلتية:
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( :)9

المــادة
(:)11
المــادة
(:)11
المــادة

أ.

تأمني املواصالت إلخالء مجيع الطلبة ،والعاملني يف اجلامعة.

ب .تـأمني املواصالت على مـدار فرتة تعليـق الدوام ملـن تقتضي طبيعـة
عملهـم التواجد يف اجلامعة ،وخباصة األمن اجلامعي.
ج .تأمني سكن الطالبات داخل احلرم اجلامعي بكل ما يلزم من
مواصالت ،وكهرباء ،وتدفئة.
د .التواصل دون انقطـاع ،مع سـكـن الطالبات داخــل احلـرم
اجلامعي.
ه .تـفـقـد مجيـع مباين اجلامعــة ،ومرافقها ،والتأكـد من عدم وجود ما
يعيق عملها ،كتسرب للمياه ،أو انقطاع للتيار للكهربائي ،أو
ماس كهربائي.
و .تسهيـل املرور داخل احلـرم اجلامعي ،وفتـح الطرق املوصلـة إىل
الشارع الرئيسـي ،والشـوارع الفرعية الضرورية احمليطة باجلامعة،
واختاذ اإلجراءات الالزمة الكفيلة بتحقيق ذلك.
ز .تزويد مقسم اجلامعة باملعلومات الضرورية كافة ،للرد على
استفسارات املتصلني باجلامعة.
يتوىل رئيس وأفراد قسم األمن اجلامعي اختاذ مجيع اإلجراءات االحرتازية
الالزمة ،فـي احلاالت الطارئة ،أو يف حاالت سوء األحوال اجلوية،
للحـفاظ عـلى أمن جمتمع اجلامعة ،واألموال املنقولة وغيـر املنقولة كافة
داخل احلرم اجلامعي.
يتوىل مدير اخلدمات العامة التنسيق عند الضرورة مع الدفاع املدين
بشكل عام ،واالستعانة هبم لتدريب أفراد األمن اجلامعي على التعامل
مع احلاالت الطارئة ،أو سوء األحوال اجلوية.
تلتزم يف احلاالت الطارئة ،أو سوء األحوال اجلوية اللجنة املشكلة من

( :)11كل من:
أ.

عميد شؤون الطلبة.
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ب .مدير الشؤون اإلدارية.
ج .مدير اخلدمات العامة والصيانة.
د .مدير العالقات العامة والدولية.
بعدم مغادرة اجلامعة ،إال بعد التأكد من إخالئها من مجيع الطلبة،
وأعضاء اهليئتني األكادميية واإلدارية.
المــادة يتم اعتماد أرقام اهلواتف اآلتية يف احلاالت الطارئة أو سوء األحوال
( :)11اجلوية ،ويتم حتديثها دوريا:
عميد شؤون الطلبة :فرعي ( / )298خلوي (.)9705955673
مدير الشؤون اإلدارية :فرعي ( / )493خلوي (.)9705506775
مدير اخلدمات العامة والصيانة :فرعي
(/)494خلوي(.)9707445447
مدير العالقات العامة والدولية :فرعي (/)249خلوي
(.)9706543994
رئيس قسم األمن :فرعي ( / )256خلوي (.)9707149114
المــادة جمللس اجلامعة الصالحية الكاملة يف تفسري نصوص هذه التعليمات.
(:)14
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 .12إرشادات عامة
أخي الطالب ،أخيت الطالبة:
 .1إذا مل تقم بتسجيل فصل دراسي تعد منقطعا عن الدراسة ،ويعد تسجيلك
الغيا يف اجلامعة ،إال إذا تقدمت بعذر مقبول إىل اجلهة املختصة.
 .2تنتهي فرتة السحب واإلضافة والتسجيل دون غرامات مع بداية الدوام يف
كل فصل ،ويف حال التسجيل املتأخر ،أو التعديل يف اجلدول بعد ذلك
يرتتب عليك غرامات تزداد مع زيادة التأخر (راجع التقومي اجلامعي).
 .3بإمكانك االنسحاب من دراسة مادة أو أكثر يف مدة  3أسابيع من بدء
الدوام يف الفصل العادي ،وأسبوعني يف الفصل الصيفي ،مع فقدان %25
من الرسوم .ويف حال قررت االنسحاب بعد ذلك وحىت فرتة انقضاء 5
أسابيع من بداية الدوام يف الفصل العادي ،أو  3أسابيع من بداية الفصل
الصيفي ،فيمكنك ذلك مع خسارة  %59من الرسوم .ويف حال قررت
االنسحاب القهري بعد هذه الفرتة ،فيمكنك ذلك مع خسارة %199
من الرسوم ،وتنتهي فرتة االنسحاب القهري يف الفصل العادي قبل بداية
االمتحانات النهائية بأسبوعني ،ويتم ذلك كله وفق منوذج خاص حتصل
عليه من عمادة القبول والتسجيل.
 .4إذا رغبت يف االنسحاب من املواد مجيعها اليت سجلتها يف فصل دراسي،
جيوز لك ذلك بعد موافقة عميد كليتك ،وعليك التقدم بطلب لذلك قبل
موعد االمتحانات النهائية بأسبوعني على األقل.
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 .5بإمكانك مراجعة عالمتك يف االمتحان النهائي ألي مادة ،مقابل رسم
مقداره ديناران عن كل طلب تتقدم به ملراجعة عالمة من عالماتك ،وذلك
يف فرتة ال تتجاوز أسبوعني من بداية دوام الفصل الذي يليه.
 .6قيامك بتزوير وثائق اجلامعة أو استعمال األوراق املزورة يف أي من أغراض
اجلامعة ،قد يعرضك إىل إلغاء قرار منحك الشهادة اجلامعية.
 .7اإلرشادات والتعليمات الصادرة عن اجلامعة هي املعتمدة والرمسية ،أما
املعلومات اليت تصلك عن طريق النقل ،أو بطرق أخرى فهي غري دقيقة.
 .8اجلامعة أنشئت ألجلك وألبنائك من بعدك ،فيجب أن حتافظ على
ممتلكاهتا ومرافقها ،وأن يكون انتماؤك خالصا هلا.
 .0نظافة اجلامعة تعكس نظافة طلبتها ،فحافظ عليها نظيفة مجيلة لتعكس
الوجه احلضاري لصرح علمي شامخ.
 .19جامعة البرتا صرح علمي متميز ،روعي يف إنشائه التسهيالت واإلمكانات
احلديثة امليسرة ،فما عليك أخي الطالب إال اإلفادة من هذه املنشآت
والتجهيزات اليت وجدت ألجلك.
 .11ال ترتدد يف مراجعة أستاذك يف الساعات املكتبية املخصصة للمراجعة.
 .12استعن مبرشدك وراجعه يف خطتك الدراسية يف الوقت املناسب يف الفصل.
 .13املكتبة صرح حديث وجمهز بأحدث التقنيات ،فال ترتدد يف اإلفادة منها،
واستغالل أوقات فراغك االستغالل األمثل.
 .14اإلعالن هو وسيلة االتصال الرئيسية مع الطلبة ،لذا عليك أخي الطالب
االطالع بتمعن على لوحات اإلعالنات املنتشرة يف مباين اجلامعة ،وعلى
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املوقع اإللكرتوين هلا.
 .15هويتك اجلامعية وثيقة مهمة عليك احملافظة عليها ومحلها معك باستمرار.
 .16عند مواجهتك ألي مشكلة عليك مراجعة عمادة شؤون الطلبة ،فهي
املعنية مبساعدتك.
 .17ال تتوان عن تقدمي املساعدة لزمالئك من ذوي االحتياجات اخلاصة.
 .18ترفع التقارير املعتمدة من أطباء غري أطباء اجلامعة يف ( )72ساعة من
حتريرها ،العتمادها من قبل طبيب اجلامعة.
 .10عند إهناء إجراءات تسجيلك ودفع الرسوم ،عليك مراجعة العيادة لفتح
امللف املتعلق بالتأمني الصحي ،والذي خيولك للمعاجلة اجملانية.
 .29ينبغي احلرص على قراءة دليل الطالب قراءة متأنية ،من أجل التعرف على
أنظمة اجلامعة وتعليماهتا ،ألن اجلهل هبا ال يعفي من املسؤولية.

 .18نشيد الجامعة
ِ ِ
فاص َعدي
للمعايل ْ
أَ ْشَر ْعت بابَك َ

ِ
املشاع َل بالفـ ـؤ ِاد وباليَـ ـ ِد
وخـ ـ ـذي
ح

ها أنْ ِ
ت رائِـ َدةٌ فَدومي واسعدي

وتسل ـحي بالعل ِم واخلح ِلق النـ ـ ـــ دي

آمال الغ ـ ـ ـ ِد
يف ص ـ ـ ـخ ِر ِك
الوردي ح
ِّ

بَت ـ ـ ـ ـراءح جامع َة احلضارةِ واهل ـحـ ـ ـدى
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تس ـ ـ ـ ـل ِم البتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءح جـ ـ ـ ـ ـامع ـة لن ـ ـ ـ ـا
فَـ ْل ْ

ِ
وحلل ِ
ت يف ِ
اجلديد مكانَة
القرن
َ

الكتاب َاخت ْذ ِ
ِ
وم َن
ت َهنجا قيـمـ ـ ـاَ
ِ َ
ِ
ِ
تحالت أَنـ حجماَ
فاس ْ
يف س ْف ِر ححبـِك ْ
ص َع حد حسلَّـ ـ ـ ـماَ
وإىل الثـحَّريا س َ
ـوف نَ ْ

ِ
القسمات ر ح ِ
ناضر
يا ححَّرةَ
وضك ٌ
َ
لك يف ِ ِ
ور زاهـ ـ ـ ٌـر
سبيل اجملد ن ـ ـ ـ ٌ

ِ ِ
فور اجلَـ ـ ـ ـىن ،ومؤمـ ـ ـ حل
ومحـ ـاك َمـ ـ ـ ْو ح
ِ
بالبحث و ِ
التفكري يسمو املوئـِ حل

ِ
يكفيك فخ ـ ـ ـرا يا منـارةَ حح ـ ـ ـ ـبِّنا
ور ِ
وق الصرِح أَنْـبَ َل َراي ـ ـ ـ ٍة
فعت فَ َ
ََ
َسس ِ
ت للمهن احلديثة معه ـ ــدا
أ َّ ْ

أ ْن ِصر ِ
ت َجنَّتَنا وواق ـ ـ َع حح ْلم ــِنا
ْ

الرفيع تأصـ ـ ـال
الفك حـر و ح
األدب ح
الفـ ـن وا ِإلبــداعح َخـطا أَحـ ـ ـ ـ ـ ــْحرفـ ـا

تس ـ ـ ـ ـل ِم البتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءح جـ ـ ـ ـ ـامع ـة لن ـ ـ ـ ـا
فَـ ْل ْ

ومو ِاهب الط ِ ِ
عما حن م ـ ـ ـ ح ِ
ص َقـ حل
تاجـها
الب عندك تح ْ
هدك والع ـروبةح ح
ح
تس ـ ـ ـ ـل ِم البتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءح جـ ـ ـ ـ ـامع ـة لن ـ ـ ـ ـا
فَـ ْل ْ
ورٍة بِ َـوف ـ ـ ـائـِ ـ ـن ـ ـ ـا وبِعـَْزمـ ـ ـ ـ ــِن ـ ـاَ
ممَْـ ـ ـ ـهـ ـ ـ َ
و َغ َدو ِ
ت يف دنيا الثـ ـ ِ
قافة َم ْو ِطناَ
ح
َ ْ
تس ـ ـ ـ ـل ِم البتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءح جـ ـ ـ ـ ـامع ـة لن ـ ـ ـ ـا
فَـ ْل ْ
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 .19اتصل بنا
جامعة البرتا :طريق املطار -ص.ب  061343عمان –  – 11106األردن -عمان
هاتف اجلامعة / 990626 – 5700555 :فاكس اجلامعة5715579 :
Website: www.uop.edu.jo

عمادة القبول والتسجيل
فاكس عمادة القبول والتسجيل990626 – 5715083 :
الرقم الفرعي لقسم القبول / )5912-5911( :الرقم الفرعي لرئيس قسم القبول)5919( :
الرقم الفرعي لرئيس قسم الوثائق / )5939( :الرقم الفرعي لرئيس قسم التسجيل)5929( :
E-mail: registrar@uop.edu.jo

عمـادة شـؤون الطلبـة
هاتف  9906265700555فرعي  259فاكس 9906265712788
ص.ب 061343 :عمان  11106األردن
E-mail :student-affairs@uop.edu.jo
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لجنة إعداد دليل الطالب
د .غازي أبو زيتون (مقررا)
د .ناصـر اجلمـ ــل

د .عاطف كنعان

م .لي ـلى ق ـ ـ ـدورة

اطـ ـ ـراد اجمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـايل
م ـ ـ ـأمون العياصـ ـرة
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