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مقدمــة

نظ اًر لتعاظم دور التكنولوجيا الحديثة إححةد مفةردا

بة ا العةالم

الحيةاا اليومية ممةا د إلة

قري بغيرا متبل ب عضها ال عض مما وقع علة المهنديةي العةاأل اركبةر مة حمة لةواأل التقةدم

والرق لمجتمعاتهم وبنع ميتقب مشرق لمبرنا الحبي إ تتبو مإانتها بي ارمم المتقدم .
وحرباً م الكلي علة ميةايرا التقةدم مقةد قامة
مي ةةتو الد اري ةةا

موضةةوعا

الكلية بتنةوير منايجهةا وييإلهةا التعليمة لالرتقةاأل

العلي ةةا وال ح ةةون به ةةا وال ةةح عة ة نري ةةع إع ةةداد

ةور علميةاً جديةةداً يهةةد
جديةةدا ومنظة اً

حة ة للد اري ةةا

العلي ةةا تتض ةةم

إلة تزإي ة روا ا بتكةةار والتحةةدين وتعلةةيم النالةةا

إيفي التفإير العلمة والرجةول للم ارجةع العلمية وميةايرا التقةدم العلمة المةاي وتزويةد النالةا مزيةد
م المعلوما

تلبي

حتياجا

العلمي والتكنولوجي وزيادا عدد الدبلوما
يوق العم .

أهداف الالئحة:
 .1إعداد خريج عبر متيلا إام دوا

م الدرايا

العليا عما إان

عليه والح

التكنولوجيا وملما معلوماتها ومحي التعام معها.

 .2إعداد خريج له الشخبي الهنديي الناجح الت تجعله يجيد اتخاا القةرار ووضةع حلةول للتعامة
مع ارزما .

 .3إعةةداد خةريج قةةادر علة المنامية مة يةةوق العمة عة نريةةع إعةةداد للتعامة مةةع حةةدن ويةةا
التكنولوجيا الت تجعله قاد اًر عل التكيف مع التغي ار الت تحدن م المجتمع الدول .

 .4إعةةداد خة ةريجي يإون ةةو ن ةواا لكة ةوادر علمية ة تع ةةود ةةالنفع علة ة المجتم ةةع وتيةةايم مة ة رمعة ة ي ةةاا
الون .

 .5ايةةةتحدان عة ةةض الة ةةدبلوما

م ة ة مجة ةةا

تواكة ةةا التنة ةةور التكنولة ةةوج م ة ة المجة ةةال التنبيق ة ة

والهندي والت تياعد عل ربط الكلي المجتمع.

 .6تنةةوير قواعةةد التيةةجي وا متحانةةا
العم

حيةةن تةةم تالمة معظةةم البةةعو ا

التة ظهةةر مة خةةالل

الال ح القديم خاب م مجال التيجي وا متحانا .

 .7تقةةديم عةةض الب ةرامج التعليمي ة عل ة ميةةتو الد اريةةا
رإا التقدم التكنولوج م شت المجا

العليةةا للمهنديةةي والمتخببةةي لمواك ة

الت يرغبو تأيي

نفيهم ميها.

 .8إعداد خريج قادر عل المشارإ م ح المشاك البي ي م خالل الدرايا
النفع عل المجتمع أير .
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نبذة تاريخية عن الكلية
مرحلة البكالوريوس:
بد

الدراي إلي الهندي بجامع نننا مة

كتةوبر  1991حيةن تةم تنبيةع

حة إلية الهندية

بجامع عي شمس بف مؤقت ثم بدر القرار الةوزار رقةم  )828بتةاري  1997/8/13ال حة
إلي ة الهندي ة جامع ة نننةةا .عةةد مض ة  6يةةنوا

عل ة تنبيةةع يةةا الال ح ة ونظ ة اًر للتقةةدم العلم ة

الها ةة ولمي ةةايرا التن ةةو ار العالمية ة للعل ةةوم الهندي ةةي بة ة ا مة ة الض ةةرور تن ةةوير ي ةةا الال حة ة .
ومض ة

ح ة جديةةدا تواكةةا يةةاا

الكلي ة قةةدماً م ة خةةالل الخب ة ار العلمي ة الموجةةودا بهةةا م ة إعةةداد

التن ةةور العلم ة ة  .بتة ةةاري  2114/4/28ب ةةدر الق ة ةرار الة ةةوزار رق ةةم  583شة ةةأ الال ح ة ة الداخلي ة ة
ابتداأل م العام الجامع 2115/2114
الجديدا لمرحل ال إالوريوس والت تم تنبيقها
ً
مرحلة الدراسات العليا:
تةةم مةةتا ةةاا القيةةد للد اريةةا
وقة ةةد بة ةةد

الد ارية ةةا

العليةةا لةةدرجتك الماجيةةتير ودإتةةور الفليةةف مة العةةام الجةةامعك 93/92

العلية ةةا م ة ة مة ةةرل الرياضة ةةيا

قية ةةم الفيزيقة ةةا والرياضة ةةيا

الهندية ةةي للمعية ةةدي

والمدريي المياعدي .
تم متا اا القيةد للد اريةا

العليةا أقيةام الكلية ارخةر للمعيةدي والمدريةي الميةاعدي للماجيةتير

اعت ا اًر م العام الجامع  97/96ودإتور الفليف اعت ا اًر م العةةام الجامع .98/97
م ة العةةام الجةةامع  99/98تةةم مةةتا ةةاا القيةةد والتيةةجي

الد اريةةا

العليةةا لد اري ة دبلةةوم الد اريةةا

العليةةا ودرجتة ة الماجي ةةتير ودإت ةةور الفلي ةةف للن ةةالا مة ة الخةةارر وق ةةد ت ةةم م ةةنا العدي ةةد مة ة درج ةةا
الماجيتير ودإتور الفليف للعديد م الداريي .
وقةةد إان ة

الكلية تنبةةع

ح ة جامعة عةةي شةةمس منةةا

تةةم مةةتا ةةاا القيةةد للد اريةةا

ونظ ة اًر للتنةةور العلم ة والتكنولةةوج الكبيةةر إةةا ل ازم ةاً عل ة الكلي ة إعةةداد

التنور.
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الدرجات العلمية
 -1دبلوم الدراسات المهنية:
تهةةد

يةةا الد ارية إلةةك رمةةع الكفةةاألا المهني ة مةةك مجةةا

دراي مقر ار تنبيقي وتدري ا

عملي ويمإ

العم ة مةةك مةةرول الهندية م ة خةةالل

تكو مك تخببا

بيني .

 -2دبلوم الدراسات العليا:
تهةةد

يةةا الد اري ة إلةةك رمةةع الكفةةاألا العلمي ة مةةك المجةةا

التنبيقي ة للتخببةةا

الدقيق ة مةةك

مةةرول الهندي ة المتعةةددا م ة خةةالل د اري ة مقةةر ار تنبيقي ة وعلمي ة متقدم ة والمشةةارإ مةةك مةةرق
عم إلعداد مشروعا

تنبيقي .

 -3درجة ماجستير العلوم في الهندسة:
تهد

يا الدراي إلك تنمي القد ار ال حثي والتفإير العلمك والتنوير مك الفةرل والمجةال الةا

يختةةار النالةةا مةةك مجةةال تخببةةه مة واقةةع الخنة ال حثية للكلية  ،والةةح ايةةتخدام اريةةاليا
والتقنيا

العلمي الحديث م خةالل د ارية عةدد مة المقةر ار اركاديمية المتقدمة واجةراأل حةن

كاديمك وتنبيقك م خالل ريال علمي متكامل .

 -4درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة:
تهةةد

يةةا الد ارية إلةةك تنمية الفإةةر الميةةتق والقةةدرا علةةك ا بتكةةار والتنةةوير ،ومة ثةةم إضةةام

الجديةد للعلةم مةةك الفةرل والمجةةال والموضةول الةةا يختةار النالةةا ،والةح بحت ةةال اربةول العلمية

التقني وال حثي المتخبب تخبباً دقيقاً وتعميع القد ار ال حثي التك تم اكتيابها مك مرحل
الماجيتير ع نريع إجراأل حن علمك م خالل ريال علمي مبتكرا.
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البـــاب الأول

قــواعد أساســية
مــادة  :)1يمــن مجلــس جامعــة طنطــا بنــا علــي طلــ مجلــس الكليــة الــدبلومات
والدرجات العلمية اآلتية:
 -1دبلوم الدرايا
 -2دبلوم الدرايا

المهني

العليا

 -3ماجيتير العلوم مك الهندي
 -4دإتو ار الفليف مك الهندي

والةح مةةك حةد الفةةرول المبينة مةةك المةةادا  )11لجميةع ارقيةةام العلمية الموجةةودا الكلية
والمبين الجدول التال :
م
1

القســــــم العلمي
قسم الهندســــــــة المعمارية

2

قسم هندســـــــــــة اإلنشاءات

CSE

3

قسم هندسة الري والهيدروليكا

CIH

4

قسم هندسة األشغال العامة

CPW

5

قسم هندسة الحاسبات و التحكم اآللي

CCE

6

قسم هندسة القوى واآلالت الكهربية

EPM

7

قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

EEC

8

قسم هندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي

MPD

9

قسم هندسة القوى الميكانيكية

MEP

11

قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية

PME

8

الكود با إلنجليزية
ARE

الالئحة الداخلية للدراسات العليا

جامعة طنطا
مادة  :)2نظام الدراسة

الدراي بنظةام اليةاعا

المقةةر ار
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المعتمةدا ويقةوم النالةا التيةجي مةك الفبة الد اريةك مةك عةدد مة

حةةد قبةةك  )12يةةاع معتمةةدا ويمإة للنالةةا التيةةجي مةةك مبة البةةيف مةةك

عدد م المقر ار

معتمدا.

حد قبك  )6ياعا

مادة  :)3مواعيد الدراسة

تقيم الين اركاديمي ال ثالثة مبةول د اريةي وتبةد الد ارية بجميةع م ارحة الد اريةا

إالتال :

الفـصل الدراسي األول  :يبد م اليب

العليةا

الثالن م شهر يبتمبر ولمدا  15يبوعا.

الفصـل الدراسي الثاني  :يبد م اليب

الثانك م شهر مبراير ولمدا  15يبوعا.
ارول م شهر يوليو ولمدا  6يابيع.

الفصـل الدراسي الصيفي :يبد م اليب

مادة  :)4الساعة المعتمدة

اليةاع المعتمةدا يةك وحةدا قيةاس د اريةي لتحديةد وز إة مقةرر د اريةك نيبة ة إلةك المقةةر ار

ارخة ة ةةر  ،وية ة ةةك تعة ة ةةادل محاض ة ة ةرا نظري ة ة ة مة ة ةةدتها ية ة ةةاع زمني ة ة ة واح ة ة ةةدا ية ة ةةبوعيا و درس
تنبيقك/عملك مدته ياعتا زمنيتا

مادة  :)5المقررات الدراسية
تنقيم المقر ار الدرايي إل

يبوعيا.

ربع ميتويا

ي :

أوال :المستوى الرابع

ويضم مقر ار إ م :

 .1الدراي التأييلي لدبلوم الدرايا

المهني

 .2الد ارية ة التكميلية ة لدرجة ة ماجي ةةتير العل ةةوم م ةةك الهندية ة قي ةةم الفيزيق ةةاأل والرياض ةةيا
الهنديي مقط للنالا الحابلي عل

ثانيا :المستوى الخامس

ويضم مقر ار إ م :

9

إالوريوس الهندي .
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-1دبلوم الد ارية ةةا

المهني ة ة

-2دبلوم الدرايا

العليا

كلية الهندسة

-3الدراي التمهيدي للحابلي عل تقدير قة مة جيةد و معةدل تراكمة
تمهيدا للقيد بدرج ماجيتير العلوم مك الهندي .

قة مة %65

ثالثا :المستوى السادس

ويضم مقر ار درج الماجيتير ومقر ار درج الدإتو ار .

رابعا :المستوى السابع

ويضم مقر ار درج الدإتو ار .
-يجةةوز

تحتةةو الد ارية التأييلية لةةدبلوم الد اريةةا

المهنية المتقدمة ،والد ارية التكميلية

لدرجة ماجيةةتير العلةةوم مةةك الهندية للنالةةا الحابة علة درجة إةةالوريوس الهندية مةةك
تخببةةا

تقةةع مةةك ننةةاق تخبةةم القيةةم المخةةتم ،عل ة مقةةر ار م ة الميةةتو ال ار ةةع

الميتو النها ك مرحل ال إالوريوس).

-يجة ةةوز

تحتة ةةو د اري ة ة دبلة ةةوم الد ارية ةةا

المهني ة ة المتقدم ة ة ،ودبلة ةةوم الد ارية ةةا

،والد ارية ة ة التكميلية ة ة لن ة ةةالا قي ة ةةم الفيزيق ة ةةا والرياض ة ةةيا

الهندي ة ةةي ،والد ارية ة ة التمهيدية ة ة

للحابلي عل تقدير ق م جيد و معدل تراكمةك مةك نظةام اليةاعا
 ،)2331عل مقر ار درايي م الميتو الخامس .

ويجةوز لققيةةام العلمية ايةةتحدان

مقةةر ار

العلية ةةا

المعتمةدا قة مة

خةر حيةةا نبيعة الد ارية والةةح عةد إقراريةةا مة

مجلس القيم العلمك المختم واعتماديا م لجن الدرايا

ممجلس الكلي .

مادة  :)6شروط عامة للقيد للدرجات العلمية والدبلومات

 .1يقب ة النالةةا الحاب ة علةةك درج ة إةةالوريوس الهندي ة م ة جامع ة نننةةا و م ة إحةةد
الجامعا

المعتر بها مة المجلةس ارعلة للجامعةا

للد ارية ببةرامج الد اريةا

العليةا إاا

ايتومك شروط القبول إ برنامج إما يو موضا المواد .)21 ،)16 ،)14 ،)12

 .2ايتكمال الشروط الخاب القيم العلمك إ وجد ) حيةن يجةوز
ش ةةرونا إض ةةامي معينة ة لتي ةةجي الن ةةالا ببة ةرامج الد اري ةةا

يضةع القيةم العلمةك

العلي ةةا حي ةةا نبيعة ة الد ارية ة

العلمية ة القي ةةم العلم ةةك وي ةةتم ع ةةرض تل ةةح الش ةةروط عل ةةك مجل ةةس الكلية ة ث ةةم يرم ةةع للجامعة ة

لإلعتماد.
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المنلو م قيم الدرايا

 .3ايتكمال جميع الميتندا
الجامع ة .

 .4يجةةوز قبةةول قيةةد النةةالا الحابةةلي عل ة
إحةد الجامعةا

اا

كلية الهندسة

العليا ن قا للقواعةةد المعمول بها مك

إةةالوريوس يندي ة م ة جامع ة نننةةا و م ة

المعتةر بهةةا مة المجلةس ارعلة للجامعةةا

ببةرامج الد اريةا

التخبةةم العةةام عةةد خةةا ر القيةةم العلمةةك المخةةتم مةةك مةةرض

عليهم م عدمه.

 .5يداد ريةوم القيةد ن قةا للموعةد المحةدد والمعلة

العليةا مةةك

م ةواد تكميلي ة

الكلية  .ويةتم يةداد يةا الريةوم يةنويا لكة

مرحلة ة و عن ةةد إع ةةادا القي ةةد .ويي ةةتثن مة ة ي ةةاا الش ةةرط المعي ةةدو والمدرية ةو المي ةةاعدو
ونالا المنا الدرايي .

 .6يقوم النالا يداد الريوم للمقر ار الدرايية لكك ييما له الحضور واحتةياا المقةر ار
الد اريةي وآخر موعد ليداد يا الريوم يو نهاي اريبول الثانك م بداي الفبة الد اريةك
ارول و الفب ة الد اريةةك الثةةانك ،ونهاي ة اريةةبول ارول للفب ة الد اريةةك البةةيفك ،والةةح
الني لمقر ار إ مب علك حدا.

 .7إيقاف القيد :يإو وقف القيد ومقا للضوا ط التك يقرريةا مجلةس الد اريةا
الجامع ويشترط تقديم نلا ايقا
يتم تقديم نلا ايقا

القيد قب انتهاأل المدا اربلي للقيد و التيجي  ،عل

القيد قب الفب الدراي المحدد ن قا للمادا .)3

يجةةوز لمجلةةس الكلي ة بنةةاأل عل ة اقت ةراا مجلةةس القيةةم المخةةتم

الحا

 .الح ةةا

اآلتي :

المرض ةةي ش ةةرط ا يتق ةةدم النال ةةا الش ةةهادا

اإلدارا النبي الجامع .

ا .مرامق الزور و الزوج لليفر للخارر عل
ر .حا

التجنيد للقوا

د .رعاي النف

العليةا وال حةون

المرض ةةي الالزمة ة معتم ةةدا مة ة

يتقدم النالا ما يثب .

الميلح وتقديم ما يفيد الح.

شرط تقديم شهادا ميالد النف .

ية .المنا التدريبي والمهما

يوقةةف قيةةد النالةةا مةةك

الريمي التك يومد ميها النالا ع نريع جه عمله.
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يش ةةترط م ةةك جمي ةةع الح ةةا

كلية الهندسة

تزي ةةد م ةةدا وق ةةف القي ةةد عة ة ي ةةنتي د اري ةةيتي خ ةةالل م ةةدا

التيجي  ،مع ا لتزام يداد ريوم القيد المقررا.
 .8قائمـــة اانـــذار :يوض ةةع النال ةةا عل ةةك قا مة ة اإلن ةةاار بحلغ ةةاأل القي ةةد إاا ل ةةم يحق ةةع المع ةةدل
التراكمةةك المحةةدد لك ة درج ة علمي ة ومق ةاً رحإةةام يةةا الال ح ة والةةح مةةك نهاي ة إ ة مب ة

درايك ما عدا ول مب درايك يايك يلتحع ه النالا.
 .9إلغـا القيــد :يلغةك قيةد النالةةا مة يةجال

الد اريةةا

العليةا قةرار مة مجلةس الكلية بنةةاأل

علك توبي مجلس القيم المختم بناأل علك:
 .نلا مقدم م النالا بحلغاأل القيد.

ا.انقن ةال النالةةا ع ة الد اري ة بةةدو عةةار لمةةدا مبةةلي د اريةةيي بنةةاأل علةةك تقريةةر م ة
المشر الر ييك معتمد م ر يس القيم.

ر .إاا ظ النالا علك قا م اإلناار لمدا مبلي دراييي متتةاليي بنةاأل علةك تقريةر مة
المشر الر ييك.

د .رمض الريال مة قبة لجنة الحإةم والمناقشة علةك الريةال ويإةو الةح موامقة مجلةس
القيم المختم ولجن الد اريا

العليا وال حون.

 .11إعادة القيد :إاا تم إلغاأل قيد النالةا رحةد ارية اا المةاإورا مةك البنةد  ،9علةك النالةا
يتقدم نلا إعةادا القيةد مةك المواعيةد المحةددا لةالح ن قةاً للمةادا رقةم  3والشةروط العامة

للقيد ن قا للمادا رقم  2والشةروط الخابة القيةد لكة درجة والمبينة بهةا الال حة  .ويجةوز
لمجل ةةس الكلية ة بن ةةاأل عل ةةك اقتة ةراا مجل ةةس القي ةةم المخ ةةتم وموامقة ة لجنة ة الد اري ةةا

العلي ةةا

وال حةون إعةةادا قيةد وتعتمةةد المقةر ار التةةك يةةبع نجاحةه ميهةةا إاا لةم يإة مةر علةةك نجاحةةه

ميها كثر م عامي دراييي .
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مادة  :)7قواعد تقييم المقرر

المقررت وفقا للجدول التالي:
ا
 يتم تقييم
النسبة المئوية للدرجات

النقاط

رمز التقدير

0.4

A

 %09أو أكثر

7.3

A-

من  %58وحتي أقل من %09

7.7

B+

من  %59وحتي أقل من %58

7.4

B

من  %58وحتي أقل من %59

7.3

B-

من  %59وحتي أقل من %58

7.7

C+

من  %58وحتي أقل من %59

7.4

C

من  %59وحتي أقل من %58

0.4

D

من  %89وحتي أقل من %59

4.4

F

أقل من %89

 بيان حالة الطال يوض كالتالي:

ميتمع

AU Audit

اجتياز النالا مناقش الريال العلمي بنجاا
ريوا النالا مك مناقش الريال العلمي
انيحاا م المقرر
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Satisfactory

S

Unsatisfactory

U

Withdrawal

W
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مادة  :)8قواعد دراسة المقرر:

 -1ييما للنالا التيجي مك مقرر درايك ا
 -2يجةةوز للنالةةا

يحةةا  /يضةةيف

عد نجاحه م متنل ا

كلية الهندسة
ياا المقرر.

مقةةرر قب ة نهاي ة اريةةبول الثةةانك م ة بداي ة الفب ة

الد اريةةك ارول/الثةةانك) و نهاي ة اريةةبول ارول م ة الفب ة الد اريةةك البةةيفك و يظهةةر

المقرر المحاو

مك شهادته.

 -3ييما للنالا ا نيحاا م المقرر الدرايك عد التيجي والح قب نهاي اريبول الثةام
مة ة بداية ة الفبة ة الد اري ةةك ارول/الث ةةانك و نهاية ة اري ةةبول الثال ةةن مة ة الفبة ة الد اري ةةك
البيفك .ومك يا الحال

تحيا للنالا ياعا

يةاا المقةرر مةك متويةط نقةاط التقةدير

 (GPA Grade Point Averageويظهر له تقدير "انيحاا"  )Wمك شهادته.

 -4ييةةما للنالةةا بةةدخول ا متحةةا النهةةا ك إ إاا حضةةر  %75علةةك ارق ة م ة اليةةاعا
التدرييةةي للمقةةرر ،ومةةك حال ة عةةدم ايةةتيفا ه لهةةا الني ة -بنةةاألا عل ة خنةةاا م ة

يةةتاا

المقرر معتمد م ر يس القيم  -يحرم النالةا مة دخةول ا متحةا ويعتبةر النالةا ارية ا

م ياا المقرر ويحب عل تقدير ).)F

 -5النالةةا الةةا يتعةةار عليةةه دخةةول ا متحةةا النهةةا ك مة مقةةرر رية اا قهرية يقبلهةةا مجلةةس
الكلي عد خا ر مجلةس القيةم ويإةو قةد حضةر  %75مة اليةاعا

التدرييةي للمقةرر

علك ارق يحب علك تقدير "غير مإتم "  )Iو تحيا للنالا ياعا
تدخ م حياا متويط نقاط التقدير.

 -6يجوز للنالا إعادا التيجي مك

ياا المقرر و

مقرر يبع لةه النجةاا و الريةوا ميةه غةرض تحيةي

تقةةدير مةةك يةةاا المقةةرر ويعيةةد المقةةرر د ارية وامتحانةةا ،ومة يةةا الحالة يظهةةر للنالةةا مةةك

شهادته التقدير ارعل مك محاو ته ويدخ مك حياا متويط نقاط التقدير .)GPA

 -7يج ةةوز للنال ةةا التي ةةجي م ةةك مق ةةرر واح ةةد و مق ةةرري ض ةةم برنامج ةةه الد اري ةةك قي ةةم آخ ةةر
ةاأل عل ة اقت ةراا مجلةةس القيةةم التةةا ع لةةه النالةةا
الكلي ة والةةح عةةد موامق ة مجلةةس الكلي ة بنة ً
وتدخ يا المقر ار مك حياا متويط نقاط التقدير ).)GPA

 -8ينةةار النالةةا الةةا يحبة مةةك مقةةرر علةةك تقةةدير قة م ة  C+و يحيةةا لةةه يةةاا المقةةرر
ضةةم اليةةاعا

المنلو ة للحبةةول علةةك الدرج ة ولك ة يةةدخ مةةك حيةةاا متويةةط نقةةاط

التقدير الفبل

.)GPA

 -9يةتم حيةاا متويةةط نقةاط التقةةدير  (GPAلكة مبة د اريةةك وإةالح متويةةط نقةاط التقةةدير
التراكم ) )GPAومقا للمعادله التالي :
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مجمول نقاط الياعا

متويط نقاط التقدير الفبلك =

مجمول الياعا

متويط نقاط التقدير التراكم =

كلية الهندسة

المعتمدا لجميع المقر ار الميجل مك الفب الدرايك
المعتمدا لجميع المقر ار الميجل مك الفب الدرايك

مجمول نقاط الياعا
مجمول الياعا

المعتمدا لك المقر ار الت دريها النالا
المعتمدا لك المقر ار الت دريها النالا

 -11يمإة ة للنال ةةا التي ةةجي م ةةك مق ةةرر د اري ةةك إمي ةةتمع .م ةةك ي ةةا الحالة ة ل ةةيس منلو ة ةا من ةةه
النجاا مك المقرر و ايتيفاأل متنل ا

النجاا ميه .مةك حالة حضةور النالةا  %75مة

حبم المقرر و كثر يحب النالا علك تقدير "ميتمع" ).(AU

 -11تظهر ياعا

التيجي للريال إما "اجتياز النالا مناقشة الريةال العلمية بنجةاا"

 ،)Sو "ري ةةوا النال ةةا م ةةك مناقشة ة الري ةةال العلمية ة "  )Uم ةةك ش ةةهادته و ت ةةدخ م ةةك
حياا متويط نقاط التقدير التراكم

.)GPA

مادة  :)9المرشد األكاديمي والمشرف ببرامج الدراسات العليا

يحدد القيم العلمك التا ع له النالا مرشدا كاديميا مة عضةاأل يي ة التةدريس القيةم لتقةديم
النبا واإلرشاد خالل مترا د اريةته وإةالح لميةاعدته مةك اختيةار المقةر ار الد اريةي  .ييةتبدل

المرشةةد اركةةاديمك المشةةر علةةك الريةةال مةةك حال ة تيةةجي النالةةا لدرج ة الماجيةةتير و

درج الدإتو ار .

مادة  :)11تحويل المقررات

▪ عةةد موامق ة مجلةةس الكلي ة وبنةةاأل علةةك اقت ةراا مجلةةس القيةةم ييةةما للنالةةا بتحوي ة عةةدد م ة
دريةتها مةةك جامعة خةةر خاضةةع لقةةانو تنظةةيم الجامع ةا
المقةةر ار الد اريةةي التةةك يةةبع لةةه ا
والح حد قبك مقرري علك

و يإو قةد نجةا ميهةا بتقةدير

تكو يا المقر ار ضم متنل ا

يقة عة  C+و مةا يعادلهةا شةرط

الحبول علك الدرجة

يإةو قةد حبة بهةا

علك درج علمي خر  ،و يإو قد مر عل نجاحه ميها كثر م عامي دراييي .
▪ يجوز للنالا الميج مك حد برامج الدرايا
برنامج لم ييةتكمله ونجةا ميهةا بتقةدير

العليا

يحول مقر ار يبع له

يقة عة  C+إاا إانة

دريها مك

يةا المقةر ار مة متنل ةا

البرنامج و حد قبك مقرري ولم يمنا بهما درج علمية  ،و يإةو قةد مةر علة نجاحةه ميهةا
كثر م عامي دراييي .
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البـاب الثانى

برامج الدراسات العليا
مادة :)11

يمةةنا مجلةةس جامعة نننةةا بنةةاأل علة نلةةا مجلةةس الكلية الةةدبلوما
م ارقيام العلمي التالي :

 -1قسم الهندسة المعمارية ))ARE
أوال :الدبلومات المهنية في الهندسة المعمارية تخصص:
 -1اإلنشاأل المعمار وتكنولوجيا البناأل.
 -2إدارا المشروعا

ودرايا

الجدو ا قتبادي .

ثانيا :دبلومات الدراسات العليا في الهندسة المعمارية تخصص:
 -1التبميم المعمار .
 -2تكنولوجيا البناأل.

 -3العمارا الميتدام .
 -4إدارا المشروعا

ودرايا

الجدو ا قتبادي .

ثالثا :ماجستير العلوم في الهندسة الهندسة المعمارية)
رابعا :دكتو اره الفلسفة في الهندسة الهندسة المعمارية)

 -2قسم هندسة اانشا ات )CSE

أوال :الدبلومات المهنية في هندسة اانشا ات تخصص:
 -1المنشآ

الخرياني .

 -2يندي اريايةا .

 -3ض ط جودا المواد والمنشآ .
 -4إدارا مشروعا

التشييد.

 -5إبالا وتدعيم وترميم المنشآ .
 -6المنشةآ

المعدني ة .
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ثانيا :دبلومات الدراسات العليا في هندسة اانشا ات تخصص:
 -1المنشآ

الخرياني .

 -2يندي اريايةا .

 -3ض ط جودا المواد والمنشآ .
 -4إدارا مشروعا

التشييد.

 -5إبالا وتدعيم وترميم المنشآ .
 -6المنشةآ

المعدني ة .

ثالثا :ماجستير العلوم في الهندسة تخصص:
 -1يندي اإلنشاألا .
 -2ادارا مشروعا

التشييد.

رابعا :دكتوراه الفلسفة في الهندسة تخصص:
 -1يندي اإلنشاألا .
 -2ادارا مشروعا

التشييد.

 -3قسم هندسة الري والهيدروليكا )CIH

أوال :الدبلومات المهنية في هندسة الري والهيدروليكا تخصص:
 -1القيايا

الهيدروليإي والهيدرولوجي

 -2إدارا الموارد الما ي .

ثانيا :دبلومات الدراسات العليا في هندسة الري والهيدروليكا تخصص:
 -1إدارا الموارد الما ي .
 -2المنشآ

الما ي .

 -3الهيدرولوجيا البي ي .

ثالثا :ماجستير العلوم في الهندسة هندسة الري والهيدروليكا)

رابعا :دكتوراه الفلسفة في الهندسة هندسة الري والهيدروليكا)

 -4قسم هندسة األشغال العامة )CPW

أوال :الدبلومات المهنية في هندسة األشغال العامة تخصص:

ثانيا :دبلومات الدراسات العليا في هندسة األشغال العامة تخصص:

ثالثا :ماجستير العلوم في الهندسة هندسة األشغال العامة)
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رابعا :دكتوراه الفلسفة في الهندسة هندسة األشغـال العامة)

 -5قسم هندسة الحاسبات والتحكم اآللي )CCE

أوال :الدبلومات المهنية في هندسة الحاسبات والتحكم اآللي تخصص:
 -1التحإم اآللك.
وتكنولوجيا المعلوما .

 -2البرمجيا

 -3نظم الحاي ا .
 -4ش إا

الحايا.

 -1ش إا

الحايا وتكنولوجيا المعلوما .

ثانيا :دبلومات الدراسات العليا في هندسة الحاسبات والتحكم اآللي تخصص:
 -2نظم التحإم ا ل .

 -3نظم يندي الروبوتا .

 -4الاإاأل ا بنناعك ونظم الخبرا.
 -5النظم الموزع مك الحاي ا

والتحإم.

 -6يندي البرمجيا .

ثالثا :ماجستير العلوم في الهندسة هندسة الحاسبات والتحكم اآللي).
رابعا :دكتو اره الفلسفة الهندسة هندسة الحاسبات والتحكم اآللي).

 -6قسم هندسة القوي واآلالت الكهربية )EPM

أوال :الدبلومات المهنية في هندسة القوي واآلالت الكهربية تخصص:
 -1نظم القو الكهربي .
 -2اآل

الكهربي .

ثانيا :دبلومات الدراسات العليا في هندسة القوى واآلالت الكهربية تخصص:
 -1يندي اآل

الكهربي .

 -2يندي الجهد العالك.
 -3إلكترونيا
 -4المحنا

القو .

والش إا

الكهربي .

 -5وقاي النظم الكهربي .
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 -6الناق الجديدا والمتجددا.

ثالثا :ماجستير العلوم في الهندسة هندسة القوى واآلالت الكهربية).

رابعا :دكتوراه الفلسفة في الهندسة هندسة القوى واآلالت الكهربية).

 -7قسم هندسة االكترونيات واالتصاالت الكهربية )EEC

أوال :الدبلومات المهنية في هندسة االكترونيات واالتصاالت الكهربية تخصص:
 -1جهزا ا تبا

.

 -2ارجهزا اإللكتروني .

ثانيا :دبلوم الدراسات العليا في هندسة االكترونيات واالتصاالت الكهربية تخصص:
 -1ش إا

ا تبال.

 -2ارجهزا اإللكتروني النبي .
 -3الموجا

الدقيق والهوا يا .

ثالثا :ماجستير العلوم في الهندسة هندسة اا لكترونيات واالتصاالت الكهربية).

رابعاً :دكتو اره الفلسفة في الهندسة هندسة االكترونيات واالتصاالت الكهربية).

 -8قسم هندسة اانتاج والتصميم الميكانيكي )MPD

أوال :الدبلومات المهنية في هندسة اانتاج والتصميم الميكانيكى تخصص:
 -1يندي المواد.
 -2جودا اإلنتار.

ثانيا :دبلومات الدراسات العليا فى هندسة اانتاج والتصميم الميكانيكى تخصص:
 -1يندي ا نتار و التآك .
 -2تكنولوجيا اللحام.

 -3التبميم الميإانيإك.

ثالثا :ماجستير العلوم في الهندسة هندسة اانتاج والتصميم الميكانيكي).

رابعا :دكتوراه الفلسفة في الهندسة هندسة اانتاج والتصميم الميكانيكي).
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 –9قسم هندسة القوي الميكانيكية )MEP

أوال :الدبلومات المهنية في هندسة القوى الميكانيكية تخصص:
 -1التبريد وتكييف الهواأل.
 -2محنا

و نظم الناق الح ارري .

ثانيا :دبلومات الدراسات العليا في هندسة القوى الميكانيكية تخصص:
 -1يندي التبريد وتكييف الهواأل.
 -2محرإا
 -3محنا

ا حتراق.

الناق الح ارري .

 -4نظم الناق الجديدا والمتجددا.
 -5يندي الروبوتا

و ارتمت .

ثالثا :ماجستير العلوم في الهندسة هندسة القوى الميكانيكية).

رابعا :دكتوراه الفلسفة في الهندسة هندسة القوى الميكانيكية).

 -11قسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية))PME

أوال :ماجستير العلوم في الفيزيقا والرياضيات الهندسية:
 -1ماجيتير العلوم مك الفيزيقا والرياضيا

 -2ماجيتير العلوم مك الفيزيقا والرياضيا

الهنديي
الهنديي

ثانيا :دكتوراه الفلسفة في الفيزيقا والرياضيات الهندسية:
 -1دإتو ار الفليف مك الفيزيقا والرياضيا
 -2دإتو ار الفليف مك الفيزيقا والرياضيا
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البـاب الثالث

قواعد دبلوم الدراسات المهنية
مادة  :)12شروط القيد

اإلضام للشروط الواردا مك المادا  )6يجوز لمجلس الكلي قبول قيد الحابلي

علةةك إةةالريوس الهندي ة م ة إحةةد إليةةا
المجلةةس ارعلةةك للجامعةةا
الدرايا

الجامعةةا

المب ةري و المعادل ة م ة

والةةح عةةد خةةا ر القيةةم العلمةةك المخةةتم وتحديةةد

العلمي المنلو ويتم تحديد اليةاعا

المعتمةدا للد اريةا

التأييلية لكة

نالا بناأل عل خلفيته العلمي وخبرتةه العملي  .تتراوا مةدا الد ارية بةي  6و 12
ياع معتمدا .ويتم اختيار المقر ار م بي مقةر ار
ياعا

الدرايا

التأييلي ضم الياعا

الميةتو ال ار ةع و تحتيةا

المعتمةدا مةك مةادا  )13علة

يةتم

الةةح م ة إنةةار الضوابة ةةط الت ة تضةةعها ارقيةةام العلمية ة المعني ة موامق ة مجل ةةس
الكلي .
مادة  :)13الساعات الدراسية:

 يحب النالةا علة دبلةوم الد اريةا
الد اريةةا

المهنية إاا تةم د ارية جميةع المقةر ار المحةددا لةدبلوم

المهني ة وعةةدد يةةاعاتها  18يةةاع معتمةةدا م ة الميةةتو الخةةامس و متويةةط نقةةاط

التقدير لتلح المقر ار

 يعتبةةر دبلةةوم الد اريةةا
مرحل خر .

يق ع .C+

المهني ة مرحل ة منتهي ة و تتةةيا للحاب ة عليهةةا التقةةدم للد اري ة ري ة

 الحد اردنك لدراي مقر ار دبلوم الدرايا

المهني مبال دراييا .

 الحةةد ارقب ة لد اري ة مقةةر ار دبلةةوم الد اريةةا
الدرايا

التأييلي .
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البـــاب الرابع

قواعــد دبلوم الدراسات العليا
مادة  :)14شروط القيد

يشترط لقيد الطال فى دبلومات الدراسات العليا بااضافة للشروط الواردة في المادة :)6
 -1يلتحع بها جميةع النةالا الحابةلي علة درجة ال إةالوريوس مةك الهندية مةك التخبةم مة
المبري و ما يعادله المجلس ارعل للجامعا

الجامعا

م جميع التخببا .

 -2يجوز لمجلس الكلي قبول قيد النالا الحاب عل درج ال إالوريوس قيةم عمةارا مة إليةا
الفنو

الجامعا

المبري للقيد قيم الهندي المعماري .

مادة  :)15الساعات الدراسية للبرنامج
 يحب النالا علك دبلوم الدرايا

العليا مك التخبم إاا اجتاز مقر ار دبلوم الدرايا

العليةةا التةةك عةةدد يةةاعاتها  31يةةاع معتمةةدا مة الميةةتو الخةةامس و متويةةط نقةةاط التقةةدير
لتلح المقر ار

يق ع .C+

 يج ةةوز لمجل ةةس القي ةةم المخ ةةتم

يق ةةوم النال ةةا بد ارية ة و اجتي ةةاز ع ةةض

يوام ةةع علة ة

المقر ار الدرايي مة مقةر ار مرحلة ال إةالوريوس الميةتو ال ار ةع) و تحيةا يةا ضةم

عدد الياعا

المعتمدا.

 الحد اردنك لدراي دبلوم الدرايا

 الحد ارقب لدراي دبلوم الدرايا
 يجا

العليا ربع مبول درايي ر ييي
العليا ي

مبول درايي ر ييي .

يجتاز النالا مادا المشرول متويط نقاط

التك ييج بها النالا مك الدبلوم.
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البـاب الخامس

القواعد العامة للحصول على درجة ماجستير العلوم فى الهندسة
مادة  :)16شروط واج ار ات القيد


يإو النالا حابالً عل درج ال إالوريوس مك الهندي مك التخبم متويةط نقةاط

التقدير C+و تقدير تراكمك جيد علك ارق

و معدل تراكمك

يق ع .%65

 يج ةةوز لمجل ةةس الكلية ة بن ةةاأل علة ة اقتة ةراا مجل ةةس القي ةةم المخ ةةتم ،قب ةةول تي ةةجي النال ةةا
الحاب عل درج ال إالوريوس مك تخببا

تقع مك نناق تخبم اا

تقةدير قة مة جيةد و معةدل تراكمةةك مةك نظةةام اليةاعا

المعتمةةدا قة مة

القيةم ،علة

، )2331والةةح

عد اجتياز بنجاا عددا م المقر ار التكميلي  ،والتك يرايا القيم ضروري لدرايته  ،و حد

قب ة  18يةةاع معتمةةدا لجميةةع ارقيةةام  ،و 24يةةاع معتمةةدا لقيةةم الفيزيقةةا والرياضةةيا
الهنديةةي

 18يةةاع م ة الميةةتو ال ار ةةع  6+يةةاعا

يق ة ة متوية ةةط نقة ةةاط التقة ةةدير ميهة ةةا ع ة ة

م ة الميةةتو الخةةامس ) ،وعل ة

 ، )233و تحتية ةةا ية ةةا الم ة ةواد ضة ةةم الية ةةاعا

المنلو للبرنامج .

 يجوز لمجلس الكلي بناأل عل اقتراا مجلس القيم المختم الموامق عل قبول قيد النالةا
الحابة ة علة ة تق ةةدير مقب ةةول مة ة ال إ ةةالوريوس و مع ةةدل تراكمة ة

قة ة مة ة  %65لد ارية ة

الماجيةةتير عةةد اجتيةةاز بنجةةاا الد اري ة التمهيدي ة وعةةدد يةةاعاتها المعتمةةدا  12يةةاع م ة
المي ةةتو الخ ةةامس علة ة
المقر ار ضم ياعا

يقة ة متوي ةةط نق ةةاط التق ةةدير ميه ةةا عة ة  C+و تحي ةةا ل ةةه ي ةةا

البرنامج.

 يجةوز للنالةةا الحابة علة تقةدير مقبةةول مةةك ال إةالوريوس و اجتةةاز دبلةوم الد اريةةا
مك التخبم متويط نقاط تقدير C+

العليةةا

يتم قيد لدرج ماجيتير العلوم مك الهندي .

مادة  :)17متطلبات الحصول على درجة الماجستير:

 يةةدرس النالةةا  18يةةاع معتمةةدا م ة الميةةتو اليةةادس لمقةةر ار القيةةم ويجةةوز للمشةةر
الر ييةةك

يختةةار للنالةةا مقةةر ار د اريةةي م ة مقةةر ار ارقيةةام العلمي ة ارخةةر م ة نفةةس

الميةةتو و التةةك يحتاجهةةا النالةةا مةةك د اريةةته ،وتحيةةا لةةه يةةا المقةةر ار ضةةم يةةاعا
البرنامج.

 يقةةوم المرشةةد اركةةاديمك بتقةةديم الخن ة الد اريةةي لك ة نالةةا مقيةةد الدرج ة ويجةةا
المقةةر ار الد اريةةي م ةواد إج اري ة مةةك العلةةوم اريايةةي الهنديةةي مةةا
معتمدا و يزيد ع  6ياعا

معتمدا.
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 يي ةةما للنال ةةا بتي ةةجي الري ةةال ع ةةد موامقة ة المش ةةر الر يي ةةك و ع ةةد ا نته ةةاأل مة ة د ارية ة
مقر ار تعادل  12ياع معتمدا علك ارق م مقر ار الماجيتير و متويةط نقةاط التقةدير
يق .C+

لتلح المقر ار

 لكك يحب النالةا علةك درجة ماجيةتير مةك العلةوم الهنديةي مةك مةرل التخبةم بةد
يجتةةاز النالةةا بنجةةاا المقةةر ار الد اريةةي المنلو ة متويةةط نقةةاط تقةةدير نهةةا ك

يقة عة

 C+اإلض ةةام إل ةةك مناقشة ة الري ةةال الت ةةك تن ةةاظر 18ي ةةاع د اري ةةي معتم ةةدا وإ ةةالح يجت ةةاز
امتحا شهادا  TOEFLالدولك مك اللغ اإلنجليزي الحد اردن الا يتم تحديد م قب
مجلس الكلي و ما يعادل ياا ا متحا م امتحانا

والح إأحد متنل ا


التيجي لنقن ال حن.

اللغ اإلنجليزي المعتةر بهةا عالميةا

ييما للنالا مناقش الريةال قبة اجتيةاز جميةع المقةر ار بنجةاا و متويةط نقةاط تقةدير

يق ع .C+

 مناقش الريال التك تناظر 18ياع درايي معتمدا.

 الحد اردن للحبول عل درج ماجيةتير العلةوم مةك الهندية يةنتا مة تةاري القيةد علة
يمةةر يةةن إاملة علة تيةةجي خنة ال حةةن تحتيةةا مة تةةاري موامقة مجلةةس الد اريةةا

العليا وال حون علة تيةجي الموضةول والحةد ارقبة لهةا ربةع يةنوا

مة تةاري القيةد مةك

بناأل عل تقرير
مقر ار الماجيتير ويتم إلغاأل القيد عد يا المدا ،ويجوز لمجلس الجامع
ً
المشر الر يي وموامق مجلس الكلية ومجلةس الد اريةا العليةا وال حةون الموامقة علة مةد
القيد لمدا اضامي

تزيد ع عةام واحةد ويجةوز المةد حتة مةنا الدرجة إاا تةم تشةإي لجنة

الحإةةم والمناقش ة قب ة انتهةةاأل العةةام ارول وارخيةةر للمةةد بنةةاأل عل ة ر المشةةر مةةع اعت ةةار

تاري القيد لدرج الماجيتير يو تاري موامق مجلس الدرايا

مادة  :)18ااشراف

 يعي مجلس الكلي لإلش ار

العليا وال حون عل القيد.

عل النالا الميج لدرج ماجيتير العلوم مةك الهندية بنةاأل

عل ة اقت ةراا مجلةةس القيةةم العلم ة المخةةتم مش ةرماً ر يي ةياً م ة بةةي اريةةاتاا و اريةةاتاا

المياعدي ويجوز

يتعدد المشرمو م بي عضاأل يي التدريس وم يا الحال يجوز

للمدري ةةي ا ش ةةتراح م ةةك اإلشة ة ار

الموجودي

الجمهوري عل

حي ةةن

يزي ةةد ع ةةدد المش ةةرمي علة ة ثالثة ة عض ةةاأل مة ة

يإو المشر الر ييك قدم عضاأل اللجن .

 مةةك حال ة قيةةام النالةةا ب حةةن خةةارر الجامع ة يجةةوز موامق ة مجلةةس الكلي ة
اإلش ار

يشةةترح مةةك

حد المتخببي مك الجه التك يجر ميهةا ال حةن .ومة جميةع ارحةوال
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عل ثالث عضاأل.

 مك حال إعارا المشر علك الريال إلك جه خارر إليته يقدم إلك مجلس الكلي تقري اًر ع

المةد الةا وبة إليةه النالةا مةك إعةداد الريةال ومةك ضةوأل الةح يعةي المجلةس مة يحة
محله و م ينضم إليه مك اإلش ار

 لمجلس الكلي

بناأل علك إقتراا مجلس القيم.

يقوم بتعدي لجن اإلش ار

مجلس القيم العلمك.

الرمع و اإلضام و إليهمةا بنةاأل علةك إقتةراا

مادة  :)19لجنة الحكم والمناقشة
 يشترط

يقوم النالا عم عرض ييمنار) مك موضةول ال حةن و حضةور عضةاأل يي ة

التةةدريس القيةةم وقيةةام مجلةةس القيةةم بتشةةإي لجن ة لإلش ة ار
الكلي للدرايا

علةةك اليةةمينار ويخنةةر وإي ة

العليا وال حون بنتيج اليمينار قرار م مجلس القيم والح قب النظر مك

تشإي لجن الحإم عل الريال ويجوز لمجلةس القيةم دعةوا المتخببةي مة خةارر القيةم
لالشتراح مك يا العروض الييمنا ار ).

 يقدم المشر الر ييك عل الريال عد ا نتهاأل م إعداديا تقري اًر إل مجلس القيم العلمك
المختم تمهيدا للعرض عل مجلس الكلي متضمناً ما يل :

ةر ع ة بةةالحي الريةةال للمناقش ة موضةةا ةةه ميةةتوايا العلمةةك وال حثةةك واإلضةةاما
-تقرية اً

العلمية ة الت ةةك ق ةةام به ةةا النال ةةا ،ويق ةةوم ةةالتوقيع علي ةةه جمي ةةع المشةةرمي الموج ةةودي داخةة
الجمهوري .

ا-اقت ارح ة ةاً بتشة ةةإي لجن ة ة الحإة ةةم عل ة ة الرية ةةال م ة ة بة ةةي ارية ةةاتاا وارية ةةاتاا المية ةةاعدي
المتخببي مك مجال ال حن.

■

يجوز وجود ممتح

جنب ضم لجن الحإم

تخببه الدقيع م مجال الريال

تق درجته العلمي ع

 يشترط قب الموامق علك تشإي لجنة الحإةم علةك الريةال

يتاا و يإو

يقةوم النالةا بنشةر حةن مةك

مجل علمي محإم متخبب و مؤتمر علمك دولةك متخبةم ويإةو ال حةن ميةتخرجاً
م الريال ويقدم النالا ما يفيد نشر ال حن و قبوله للنشر.

 يش ةةإ مجل ةةس الكلية ة لجنة ة للحإ ةةم علة ةةك الري ةةال بن ةةاألا علة ة اقتة ةراا مجل ةةس القي ةةم العلمة ة
المختم علة ا تكةو المناقشة علنية وتضةم اللجنة حةد المشةرمي

و كثةر مة اريةاتاا

واري ةةاتاا المي ةةاعدو ويإ ةةو له ةةم ب ةةو واح ةةد مع ةةدود بجان ةةا عض ةةوي آخةةري مة ة ب ةةي

ارية ةةاتاا و ارية ةةاتاا المتفة ةةرغي

و الغية ةةر متفة ةةرغي
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يإةةو حةةديما عل ة ارق ة م ة خةةارر الكلي ة ويإةةو ر ةةيس اللجن ة قةةدم

ارياتاا.

 يقةةوم مجلةةس القيةةم بتحديةةد موعةةد المناقش ة بنةةاأل عل ة نلةةا المشةةر الر ييةةك التنيةةيع مةةع
لجن ة الحإةةم ويخنةةر ةةه وإي ة الكلي ة للد اريةةا

العليةةا وال حةةون لإلعةةال عنةةه قب ة ميعةةاد

المناقش أيبوعي علك ارق .

 يجوز

تتم المناقش العلنية حضةور عضةوي مة داخة الجمهورية مقةط إاا إةا العضةو

الثالن خارر ال الد ،وم يا الحال يإتف بتقرير الفرد ع بالحي الريال

 للجن ة الحإةةم

توب ة بحعةةادا الريةةال إل ة النالةةا يةةتكمال مةةا ت ة ار م ة نقةةم عل ة

تتقةةدم بتقريةةر جمةةاعك للقيةةم المخةةتم توب ة ميةةه بةةالح واعنا ةةه مرب ة

تزيةةد ع ة يةةن

ميالدي ة م ة تةةاري المناقش ة إلتمةةام المنلةةوا واعةةادا مناقشةةته مةةر خةةر والةةح عةةد موامق ة
مجلس الكلي عل اقتراا مجلس القيم م ياا الشأ .

 يةةتم عةةرض التقةةارير الفردي ة والتقريةةر الجمةةاعك علةةك مجلةةس القيةةم العلمةةك المخةةتم إلبةةداأل
الةةر والتوبةةي مةةا ي ة ار ثةةم تحةةال تلةةح التقةةارير وتوبةةي القيةةم إلةةك لجن ة الد اريةةا

العليةةا

وال حةةون الكلي ة ثةةم مجلةةس الكلي ة للتوبةةي م ةةنا الدرج ة ويرمةةع ق ةرار الكلي ة ال ة مجل ةةس

الجامع للموامق علك منا الدرج .
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الـبـاب السادس

القواعد العامة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة
مادة  :)21شروط و إج ار ات القيد:

ةور الفلي ةةف م ةةك الهندية ة
يش ةةترط للقي ةةد لدرجة ة دإت ة ا

ماجيةةتير العلةةوم مةةك الهندي ة

يإ ةةو النال ةةا حابة ةالً علة ة درجة ة

م ة نفةةس التخبةةم م ة إحةةد إليةةا

الهندي ة الجامعةةا

المبري و درج معادل لها م المجلس ارعل للجامعا  ،ويعتبةر القيةد مة تةاري موامقة
مجلس الدرايا

وال حون الجامع .

مادة  :)21متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه:


ينج ةةز النال ةةا ع ةةدد  )48ي ةةاع د اري ةةي معتم ةةدا  18ي ةةاع للمق ةةر ار الد اري ةةي مة ة

الميةتويي اليةةادس واليةةا ع ا ضةام الة  31يةةاع للريةةال العلمية مةةك برنةةامج الةةدإتو ار )
ا ضام ال مناقش الريال .


يجتاز النالا بنجاا امتحانا شامال خالل متةرا مة ثالثة شةهر وحتة اثنة عشةر شةه ار

م بداي القيد.

وومقاً للقواعد والضوا ط المحددا ميما يل :

يش ةةإ مجل ةةس القي ةةم العلمة ة المخ ةةتم لجنة ة مة ة خميةة عض ةةاأل مة ة اري ةةاتاا واري ةةاتااالمياعدي يتم اختياريم حين تتنول تخببةاتهم حةول المجةال العةام للنالةا ويإةو قةدم

ارياتاا مك اللجن مقر ار لها.

تجتمةع اللجنة بةدعوا مة مقرريةا لتحديةةد الموضةةوعاحين تشم التخببا

التةك يةةيؤد النالةا ا متحةةا ميهةةا

اريايي حول المجال العام و متنل اته.

يقةدم النالةةا نل ةةا لعقةد ا متحةا الشةةام وتحةةدد اللجنة موعةدا لالمتحةةا التحريةر والةةزمالالزم له.

 -عةد داأل النالةةا لالمتحةةا التحريةر تحةةدد اللجنة موعةدا رداأل ا متحةةا الشةةفو

حضةةور

جميع عضا ها لتناقش النالةا مةك إجا اتةه عة امتحانةه التحريةر وتقةوم اللجنة مةك نهاية
الجلي بحعال نجاا و ريوا النالا مك ياا ا متحا .

يحةع للنالةا التقةدم لالمتحةا الشةام مةرتيلك مرا للتقدم.
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 يقوم المشر اركاديمك _ عد نجاا النالا م ا متحا الشام  -بتقديم الخنة الد اريةي
لكة ة نال ةةا مقي ةةد الدرجة ة ويج ةةا
اريايي الهنديي م  3ياعا

تش ةةم المق ةةر ار الد اري ةةي مة ةواد إج ارية ة م ةةك العل ةةوم

معتمدا ال  6ياعا

معتمدا.

دإتور الفليةف مةك الهندية للنالةا الةا يجتةاز مناقشة ريةالته العلمية وجميةع
ا
 تمنا درج
متنل ا

 يجا

الدرج .

ينهك النالا دراي  12ياع معتمدا علك ارق م مقر ار درجة الةدإتو ار قبة

تيجي موضول ال حن للريال متويط نقاط تقدير


يق ع .C+

يتقدم النالا لمناقش الريال قب اجتياز جميع المقر ار بنجاا و متويط نقاط تقةدير

يق ع .C+

 الحد اردن للحبول عل درج دإتةو ار الفليةف يةنتي مة تةاري موامقة مجلةس الد اريةا
العليا وال حون عل تيجي الموضول والحد ارقب لها ي

ينوا

تبد م تاري القيد،

وتشةةم د اري ة مقةةر ار درج ة الةةدإتو ارا واعةةداد الريةةال ويةةتم إلغةةاأل القيةةد عةةد الحةةد ارقب ة

ةاألا علة تقريةر المشةر الر ييةك وموامقة مجلةس الكلية ومجلةس
للمدا ولمجلس الجامعة بن ً
تزيةةد ع ة عةةام واح ةد
الد اريةةا العليةةا وال حةةون الموامق ة عل ة مةةد التيةةجي لفت ةرا اضةةامي
ويجةةوز المةةد حتة مةةنا الدرجة إاا تةةم تشةةإي لجنة الحإةةم والمناقشة قبة انتهةةاأل العةةام ارول

وارخير للمد بناأل عل ر المشر .

مادة  :)22ااشراف

 يعي مجلس الكلي لإلش ار

ةور الفليةف مةك الهندية بنةاأل
عل النالةا الميةج لدرجة دإت ا

عل ة اقت ةراا مجلةةس القيةةم العلمةةك المخةةتم مش ةرماً ر يي ةياً م ة بةةي اريةةاتاا و اريةةاتاا
يتعدد المشرمو م بي عضاأل يي التدريس ومك يا الحال يجوز

المياعدي ويجوز

للمدري ةةي ا ش ةةتراح م ةةك اإلشة ة ار
الجمهوري عل

الموجودي

حي ةةن

يزي ةةد ع ةةدد المشة ةرمي علة ة

ربعة ة عض ةةاأل مة ة

يإو المشر الر ييك قدم عضاأل اللجن .

 مةةك حال ة قيةةام النالةةا ب حةةن خةةارر الجامع ة يجةةوز موامق ة مجلةةس الكلي ة
اإلش ار

حد المتخببي م الجه التك يجر ميها ال حةن ،ومةك جميةع ارحةوال

لجن ة اإلش ة ار

الجامعةةا

يشةةترح مةةك

عل ة

ربع ة عضةةاأل ،ومةةك الحةةا

و المعايةةد ارجنبي ة المعتةةر بهةةا يمإ ة

عضاأل إحد قبك.

 لمجلس الكلي

يقوم بتعدي لجن اإلش ار
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مجلس القيم العلمك.

مادة  :)23لجنة الحكم والمناقشة
 يشترط

يقوم النالا عم عرضي

عدد  2ييمنار) مةك موضةول ال حةن .وتشةإ لجنة

يعينه ةةا مجل ةةس القي ةةم العلم ةةك المخ ةةتم لإلشة ة ار

للدرايا

عل ةةك إة ة ي ةةمينار ويخن ةةر وإية ة الكلية ة

العليا وال حون بنتيج إ حلق نقاش بتوبةي قةرار مة مجلةس القيةم .و يجةوز

تشةةإي لجن ة الحإةةم للنالةةا إ

عةةد التأكةةد م ة الت ازمةةه بتقةةديم العةةرض المنلةةوا حضةةور

عضةةاأل يي ة التةةدريس القيةةم ويجةةوز لمجلةةس القيةةم دعةةوا المتخببةةي م ة خةةارر القيةةم

لحضور ياا اليمينار.

 يقةةدم النالةةا مةةا يفيةةد اجتيةةاز امتحةةا شةةهادا  TOEFLالةةدولك مةةك اللغ ة اإلنجليزي ة الحةةد
اردنة الةةا يةةتم تحديةةد م ة قب ة مجلةةس الكلية و مةةا يعةةادل يةةاا ا متحةةا م ة امتحانةةا

اللغ اإلنجليزي المعتر بها عالميا والح قب النظر م تيجي نقن ال حن.

 يقدم المشر الر ييك عل الريال عةد مةرور عةام علة ارقة مة اجتيةاز النالةا امتحةا
المق ةةر ار و ع ةةد ا نته ةةاأل مة ة إع ةةداديا تقرية ة اًر إلة ة مجل ةةس القي ةةم العلم ةةك المخ ةةتم تمهي ةةدا
للعرض عل مجلس الكلي يتضم اآلت :

ةر ع ة بةةالحي الريةةال للمناقش ة موضةةا ةةه ميةةتوايا العلمةةك وال حثةةك واإلضةةاما
 تقرية اًوالنتا ج العلمي المبتكرا والمتميزا التك قام بها ال احن.

ا -اقت ارح ةاً بتشةةإي لجن ة الحإةةم والمناقش ة للريةةال م ة بةةي اريةةاتاا واريةةاتاا الميةةاعدي
المتخببي مك مجال ال حن.

 يجةةوز وجةةود ممةةتح

جنبةةك ضةةم لجنة الحإةةم

تخببه الدقيع مك مجال الريال .

تقة درجتةةه العلمية عة

 يشترط قب الموامق علك تشإي لجن الحإم والمناقش للريال
م ةةك مجلة ة علمية ة محإمة ة متخببة ة ويج ةةوز

يةةتاا و يإةةو

يقوم النالا بنشر حثةي

يإ ةةو ح ةةديما م ةةك م ةةؤتمر علم ةةك دول ةةك

متخبم ويإو ال حثا ميتخرجي م الريال ويقدم النالا مةا يفيةد نشةريما و قبولهمةا

للنشر.

 يشةةإ مجلةةس الكلية لجنة للحإةةم علة الريةةال بنةةاألا علة اقتةراا المشةةر الر ييةةك وموامقة
مجلس القيم العلم المختم علة ا تكةو المناقشة علنية وتضةم اللجنة حةد المشةرمي
و كث ةةر مة ة اري ةةاتاا و اري ةةاتاا المي ةةاعدي عل ةةك
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يإةو حةةديما علة ارقة مة خةارر جامعة نننةةا

ويإو ر يس اللجن قدم ا ياتاا.

 يقةةوم ر ةةيس لجن ة الحإةةم والمناقش ة بتحديةةد موعةةد المناقش ة التنيةةيع مةةع اللجن ة ويخنةةر ةةه
وإي ة الكلي ة للد اريةةا

ارق .

 يجوز

العليةةا وال حةةون لإلعةةال عنةةه قب ة موعةةد المناقش ة أيةةبوعي علةةك

تتم المناقش العلني حضور العضوي م داخة الجمهورية مقةط إاا إةا العضةو

الثالن خارر ال الد وم يا الحال يإتفك بتقرير الفرد ع بالحي الريال .

 للجنة الحإةةم والمناقشة
علك

توبة بحعةةادا الريةةال إلةةك النالةةا يةةتكمال مةةا تة ار مة نقةةم

تتقدم بتقرير جماعك للقيم المختم توبك ميه بالح مع إعناأل النالا مربة

تزيد ع ين ميالدي م تاري المناقش إلتمةام المنلةوا واعةادا مناقشةته مةرا خةر شةرط

موامق مجلس الكلي عل اقتراا مجلس القيم بهاا الشأ .

 يةةتم عةةرض التقةةارير الفردية والتقريةةر الجمةةاعك علةةك مجلةةس القيةةم العلمةةك المخت ةم إلب ةداأل
ال ةةر ث ةةم تح ةةال تل ةةح التق ةةارير إل ةةك لجنة ة الد اري ةةا

العلي ةةا وال ح ةةون الكلية ة ممجل ةةس الكلية ة

للتوبي منا الدرج ثم مجلس الجامع للموامق علك منا الدرج .
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البـاب السابع

الأحكام الانتقالية
مادة :)27

تنبةةع حإةةام يةةا الال ح ة عل ة نةةالا الد اريةةا

العليةةا اعت ةةا اًر م ة العةةام الجةةامع التةةال

لتاري بدور القرار الوزار شأ العم بها الال ح .

مادة :)28
الحةةا

الت ة لةةم يةةرد م ة شةةأنها نةةم و الت ة تنشةةأ عنةةد تنبيةةع يةةا الال ح ة تعةةرض عل ة

مجلس الكلي

تخاا القرار المنايا بخبوبها وتعرض عل مجلس الجامع لالعتماد.

البــاب الثامن

الجداول والمحتوى العلمى للمقررات الدراسية
مادة :)29
31
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 تب ةةي الج ةةداول التالية ة المق ةةر ار الد اري ةةي لبة ةرامج الد اري ةةا
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العلي ةةا وع ةةدد الي ةةاعا

اريةةبوعي الفبةةلي الد اري ةيي ارول والثةةانك وإةةالح عةةدد اليةةاعا
ا متح ةةا التحري ةةر والنية ة الم وية ة ل ةةدرجا
العملي /الشفوي واخت ا ار

 يتم مضاعف الياعا

إة ة مق ةةرر لالمتحان ةةا

التدريي ةةي

المعتمةةدا وعةةدد يةةاعا

التحريرية ة وا خت ةةا ار

عمال الفب وإالح المحتو العلم لها المقر ار .

التدرييي اريبوعي مك الفب الدرايك الثالن البيفك).

(النظام الكودى للمقررات الدراسية)

رقم المقرر

المستوى( )7-4
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