الجامعة الهاشمية

تعليمات رقم ( )10لسنة 2004
تعليمات منح شهادة الدبلوم العالي في الجامعة الهاشمية

صادرة بموجب المادة ( )3من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية و الشهادات في الجامعة الهاشمية
المادة (:)1

************************************

تسمى هذه التعليمات( تعليمات منح شهادة الدبلوم العالي في الجامعة الهاشمية) ويعمل بها اعتبا اًر من تاريخ إصدارها.

المادة(:)2
يكون للكلمات والعباارات التالياة ثياماا وردت فاي هاذه التعليماات المعااني الماصصاة لهاا لدنااه ماا لام تادل ال ريناة علاى
غير ذلك:
الجامعة

 :الجامعة الهاشمية.

الكلية

 :لية كلية لو معهد لو مركز علمي في الجامعة.

القسم

 :ال سم األكاديمي في الكلية.

المجلس

 :مجلس الدراسات العليا.

اللجنة

 :لجنة الدراسات العليا في الكلية.

مجلس القسم

 :مجلس ال سم في الكلية.

العميد

 :عميد الكلية في الجامعة.

الدبلوم

 :الدبلوم العالي في الجامعة.

المادة (:)3
يجااوز لن ينش ا فااي األألسااام األكاديميااة لو الم اركااز العلميااة فااي الجامعااة ب ارامد للد ارسااات العليااا ت ا د الد ارسااة فيه اا إلااى
ثصول الطالب على شهادة الدبلوم.
المادة (:)4
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يثدد مجلس العمادا كال عاام جاامعي عادد الطلباة الاذين ي بلاون فاي بارامد الادبلوم ،وذلاك بناا علاى األتا ار مان مجلاس
ال سم الماتص وتوصية من اللجنة وتنسيب من المجلس.

المادة (:)5
يااتم إأل ارار الاطااة الد ارسااية للاادبلوم ب ارار ماان مجلااس العماادا  ،وتنساايب ماان المجلااس ،وتوصااية ماان اللجنااة واألت ا ار ماان
مجلس ال سم.

المادة (:)6
ل.

يشترط لل بول في برامد الدبلوم ما يلي:

 .1ثصااول المت اادم علااى درجااة البكااالوريوس لو مااا يعادلهااا ماان الجامعااة لو ماان جامعااة لااار تعتاار بهااا
الجامعة.

 .2لن يكون تاصص الطالب في درجة البكالوريوس ي هله للدراسة فاي برناامد الادبلوم الاذ يرغاب اقلتثاا
به.

ب .يثدد مجلس العمادا التاصصاات التاي تعتماد لل باول فاي ل مان بارامد الادبلوم فاي الجامعاة ،وذلاك بناا علاى
تنسيب من المجلس وتوصية من اللجنة واألت ار من مجلس ال سم.

ج .يتم ألبول الطلبة في برامد الدبلوم تنافسياً وف معدقتهم في درجة البكالوريوس ،ووفا لياة لساس لاار يثاددها
مجلااس ال ساام وي رهااا المجلااس ،وذلااك ب ارار ماان مجلااس العماادا وتنساايب ماان المجلااس بنااا علااى توصااية ماان

د.

اللجنة واألت ار من مجلس ال سم.

يصدر المجلس لسما الم بولين في برامد الدبلوم بنا على تنسيب من اللجنة.

المادة (:)7
ل.

يجوز انت ال طالب الدبلوم من تاصص إلى آار داال الجامعة ،وذلك ب رار من المجلاس وتنسايب مان اللجناة

وتوصية من مجالس األألسام المعنية.

ب .في ثالة ألبول طالب دبلوم منت ل من برنامد إلى برنامد آار سوا مان دااال الجامعاة لو مان اارجهاا ،يجاوز
لل ساام المنت اال إليااه لن يعااادل بعااا لو جميااي الماواد التااي درسااها الطالااب ماان مسااتو

الاادبلوم بمااا يعادلهااا ماان

مواد برنامد الدبلوم في ذلك ال سم ،على لن ق ت ل عالمة الطالاب فاي ل منهاا عان ( جأ) لو ( )65%لو ماا
يعادلها ،على لن ق تكون هذه المواد ألد ثسبت له في ل شهادة لو درجة جامعية لار يثملها.

ج .مي مراعاة ما ورد في الف رة(ب) من هذه المادة ،يجوز لل سم المنت ل إليه الطالب لن يعاادل لاه ماا ق يزياد علاى

( )9تسي ساعات معتمدة من هذه المواد إذا كان الطالب منت الً من اارج الجامعة ،لما إذا كاان الطالاب منات الً
من ألسم إلى آار داال الجامعة فيجوز معادلة جميي المواد التي درسها ثسب الاطة المعمول بها.

المادة (:)8
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ل.

تتكااون الاطااة الد ارسااية لبرنااامد الاادبلوم ماان ( )30االاااين ساااعة معتماادة علااى األألاال ،منهااا( )21ساااعة معتماادة

بالتاصص من مواد مستو ( )500فما فو  ،ويجاوز لن تشاتمل علاى ماواد مان لألساام متصالة بالتاصاص مان

مستو ( )400بثيث ق تزيد على( )9تسي ساعات معتمدة.

ب .يجااوز لمجلااس ال ساام لن ي اارر علااى الطالااب د ارسااة م اواد اسااتدراكية بثيااث ق تاادال هااذه الم اواد
الساعات المعتمدة المذكورة في (ل) من هذه المادة.

اامن عاادد

المادة (:)9
ل.

يكون العب الدراسي لطالب الدبلوم من ( )3-12االاة إلى اانتي عشرة ساعة معتمدة في الفصل الواثد.

ب .يكون الثد األعلى للعب الدراسي للطالب في الفصل الصيفي( )9تسي ساعات معتمدة ،ويجوز بمواف ة العميد
لن يصل العب إلى ( )12اانتي عشرة ساعة معتمدة إذا كان ذلك ي د إلى تارجه.

تم تعديل لثكام المادة (/9ب) بموجب ألرار مجلس العمدا

رألم ()2021/20/682

بتاريخ

2021/5/24

المادة (:)10
ل.

يكااون الثااد األألصااى للماادة المساامو بهااا للثصااول علااى شااهادة الاادبلوم( )6سااتة فصااول د ارسااية ،وق يثسااب

الفصل الصيفي من

منها ،ويجوز عند ال رورة ال صو لن يزاد فصلين دراسيين ف ط للطلبة الاذين تساتدعي

ثالتهم ذلك ،بنا على توصية مجلس ال سم وتنسيب اللجنة وألرار المجلس.

ب .يجوز للطالب ت جيال الد ارساة لمادة ق تزياد بمجموعهاا علاى فصالين د ارسايين متصالين لو منفصالين ،وق تثساب
مدة الت جيل من مدة الثد األألصى المسمو بها للثصول على الشهادة.

ج .يلغى تسجيل كل طالب ين طي عان متابعاة برناامد الادبلوم بغيار عاذر ت بلاه اللجناة ،وعلاى الطالاب الاذ ان طاي

بعذر لن يت دم اطياً إلى اللجنة للنظر في العذر االل الفصل الذ ان طي فيه ،وفي ثالة ألبول العاذر تثساب
مدة اقن طاع

من المدة ال صو المسمو بها للت جيل.

تم تعديل لثكام المادة (/10ل) بموجب ألرار مجلس العمدا رألم ( )2021/20/682بتاريخ 2021/5/24

المادة (:)11
يعد الطالب من طعاً عن الدراسة في الثاقت التالية:
ل.

إذا انتهت فترة اقنسثاب واإل افة ولم يكن مسجالً لذلك الفصل.

ب .إذا للغي تسجيله بسبب عدم دفي رسومه الجامعية.

المادة (:)12
للطالب المن طي عن الدراسة لن يت دم ب سباب ان طاعه وف اً لما يلي:
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ل.

للعميااد الااذ لااه الث ا فااي ألبااول العااذر جواعااادة تسااجيله لو اعتباااره م ا جالً لااذلك الفصاال ،إذا ألاادم الطالااب عااذره
االل لسبوعين من بداية الفصل.

ب .للمجلس الذ له الث في النظر ب سباب ان طاعه واعتباره م جالً فاي ثاال ألباول عاذره ،وذلاك إذا ألادم الطالاب
العذر بعد لسبوعين من بداية الفصل ولم يتجاوز نهايته.

ج .لمجلس العمدا في ثال انتها الفصل الدراسي الذ له الث في النظر ب ساباب ان طاعاه واعتبااره ما جالً فاي
د.

ثال ألبول عذره.

تثتسب مدة اقن طاع من

من مدة الثد األعلى الم ررة للثصول على شهادة الدبلوم.

ه .يسمح للطالب العائد للدراسة بعد ان طاعه بالتسجيل للمواد في بداية الفصل الذ يلي الفصل الذ ان طي فيه.
المادة (:)13
تكون عالمة النجا (ج) على لن ق ي ل المعدل التراكمي للطالب عن (  2.50ن طة) .

المادة (:)14
مي مراعاة ما ورد في المادتين ( 7و  )8من هذه التعليماات ،إذا ساب للطالاب لن ألاام بد ارساة بعاا الماواد فاي اطتاه
الدراسية لانا دراسته ،يعطى مواد مكافئة لها في الوص

والمستو مان الماواد المطروثاة فاي ألسام التاصاص لو فاي لياة

لألسااام متصاالة بتاصااص الطالااب يثااددها مجلااس ال ساام ،ش اريطة لن ق يكااون ألااد م ااى علااى د ارسااة ل منهااا ماادة تزيااد
على( )7سنوات.

المادة (:)15
ل  .يجوز لن تمنح شهادة الدبلوم لطالب الماجستير المسجل في ذلك ال سم إذا ث

ما يلي:

 .1لنهى بنجا جميي المواد المطلوبة منه ثسب الاطة الدراسية المعتمدة لبرنامد الماجستير.
 .2ثصل على معدل تراكمي في برنامد الماجستير م داره( 2،50ن طة ) فما فو .

 .3درس ( )30االاين ساعة معتمدة من مستو ( )400فما فو بما فيها المواد اقساتدراكية ،جواذا كاان ماا درساه
في برنامد الماجستير ي ل عن هذا العدد ،فإن عليه لن يستوفي الاالاين سااعة المعتمادة بدارساة ماواد ينطبا
عليها ما ينطب على مواد الدبلوم شريطة لن ق ي ل معدله التراكمي في هذه المواد عن ( 2.50ن طة ).

المادة ( :)16
يجوز ألبول طالب الدبلوم المفصول من التاصص في الدراسة الااصة اقساتدراكية لمادة فصالين د ارسايين لرفاي معدلاه
التراكمي إلى ( )2،50ن طة ،وتطب عليه تعليمات الدراسة الااصة اقستدراكية فيما يتعل بالرسوم الجامعية.
المادة (:)17
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تطبا علااى الطلبااة المسااجلين لنياال شااهادة الاادبلوم تعليمااات ماانح درجااة البكااالوريوس فااي مااا لاام ياارد عليااه ناص فااي هااذه
التعليمات.
المادة (:)18
يباات مجلااس العماادا فااي الثاااقت التااي لاام ياارد عليهااا نااص فااي هااذه التعليمااات ،وفااي اإلشااكاقت التااي ألااد تنش ا عاان
تطبي ها.
المادة (:)19
عميد كلية الدراسات العليا وعمدا الكليات وماديرو الم اركاز ومادير وثادة ال باول والتساجيل مسا ولون عان تنفياذ لثكاام
هذه التعليمات.
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