قرار مجلس العمداء رقم ( )2015/502تاريخ .2015/9/21
تعليمات كلية الدارسات العليا

الصادرة بموجب الفقرة (أ) من المادة ()4
من نظام منح الدرجات والشهادات

في جامعة مؤتة رقم  36لسنة 2003

المادة ()1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات كلية الدراسات العليا في جامعة مؤتة) ويعمل بها

المادة ()2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على

إعتبا ار من تاريخ إقرارها على جميع الطلبة.
خالف ذلك:

جامعة مؤتة

الجامعة:

رئيس الجامعة

الرئيس:

مجلس العمداء في الجامعة

مجلس العمداء:

كلية الدراسات العليا

الكلية:

عميد كلية الدراسات العليا

العميد:

مجلس الكلية

المجلس:

لجنة الدراسات العليا في الكلية

لجنة الكلية:

عميد أي كلية في الجامعة

عميد الكلية:

أي برنامج من برامج الدراسات لعليا

البرنامج:

القسم المعني بالبرنامج

القسم:

لجنة الدراسات العليا في القسم

لجنة القسم:

الكلية التي يتبعها القسم

الكلية المعنية:

ﺍلماﺩﺓ ( / )3ﺃ :يﺸﻜل المجلس في مﻁلع كل عاﻡ جامعي على النحو اآلتي:
 -1ﻋميﺩ كلية الدراسات العليا/رئيسا
 -2عميد البحث العلمي/عضوا

 -3نواب عميد كلية الدراسات العليا/أعضاء

 -4نواب عمداء كل كلية من كليات الجامعة التي تطرح برامج دراسات عليا.

 -5عضوان من خارج الجامعة من ذوي االختصاص و الخبررة يعينران بقررار مرن الررئيس ،و
بالتنسيب من العميد لمدة سنة واحدة.

ﺍلماﺩﺓ ( :)4يتولى مجلﺱ ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلعليا ﺍلﺼالحياﺕ ﻭﺍلمسﺅﻭلياﺕ اآلتية:

1

 -1ﺍلتﻭﺼية ﺇلى مجلﺱ العمداء باستحداث ﺃﻱ بﺭنامج مرﻥ بﺭﺍمج ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلعليا في
ﺍلجامعة ،ﺃﻭ تجميﺩه ،ﺃﻭ ﺇلﻐائﻪ.

 – 2ﺍلتﻭﺼية ﺇلى مجلﺱ العمداء بمنﺢ ﺍلﺸهاﺩﺍﺕ ﺍلعلمية.
 -3ﺍلتنسيﺏ للجنة ﺍلخﻁة ﺍلﺩﺭﺍسية في ﺍلجامعة بالخﻁﻁ ﺍلﺩﺭﺍسية ﺃﻭ تعﺩيلها.
 -4ﺍلتﻭﺼية لمجلﺱ العمداء بﺈﻗﺭﺍﺭ نتائج ﺍلخﺭيجيﻥ.

 -5ﺍلتﻭﺼية لﺭئيﺱ ﺍلجامعة بمنﺢ ﺍلمساﻋﺩﺍﺕ ،ﻭﺍلﻘﺭﻭﺽ لﻁلبة ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلعليا.

 -6ﺍلتﻭﺼية لمجلﺱ العمداء بﺭﺼﺩ مبلﻎ سنﻭﻱ لبﺭنامج تﺸﻐيل ﺍلﻁلبة فري بﺩﺍية كل
عاﻡ.

 -7تﻘويم ﺍلعملية ﺍلتﺩﺭيسية لمواد الﺩﺭﺍساﺕ ﺍلعليا ،ﻭﺭفع نتائج ﺍلتﻘويم ﺇلى ﺭئيﺱ
ﺍلجامعة.

سنﻭيا فري بﺭﺍمج
ﹰ
 -8ﺍلتﻭﺼية لمجلﺱ العمداء بﺄﻋﺩﺍﺩ ﺍلﻁلبة ﺍلمﻘتﺭﺡ ﻗبﻭلهﻡ
ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلعليا.

 -9ﺍلتﻭﺼية لمجلﺱ العمداء بالتعليماﺕ ﺍلخاﺼة بالﺩﺭﺍساﺕ ﺍلعليا ،ﺃﻭ تعﺩيلها.
 -10ﺇﻗﺭﺍﺭ كشوفات ﺍلﻁلبة ﺍلمﻘبﻭليﻥ في بﺭﺍمج ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلعليا فري كل مساﺭ ،بناء
ﺍلﻜلية.
على تﻭﺼية لجنة ﺍلﻘسﻡ ﻭتنسيﺏ لجنة ﹼ

الماااادة ( )5تااام تعااادال ناااب الماااادة بموجاااب قاارار مجلاااس العماااداء رقااام ( )2016/523تااااريخ
 ،2016/9/28لتق أر على النحو التالي:
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المادة ( :)6أ .تشكل لجنة تسمى لجنة أخالﻗيات الرسائل ،واألطروحات الجامعية" بقرار من
المجلس في مطلع كل عام جامعي ،ويكون تشكيل اللجنة على النحو اآلتي:
 .1عميد كلية الدراسات العليا /رئيسا.

 .2عضوا هيئة تدريس من الكليات اإلنسانية برتبة أستاذ.
 .3عضوا هيئة تدريس من الكليات العلمية برتبة أستاذ.

ب .يجوز للجنة االستعانة بمن تراه مناسبا في حاالت خاﺼة تقدرها.

ج .تكون مهمة هذه اللجنة النظر في القضايا الخالفية للجوانب األخالﻗية بتوﺼية

من لجنتي القسم ،والكلية ،والمجلس ،بما في ذلك مدى استيفائها لمواﺼفات

البحث العلمي وﺸروطﻪ ،بما يحقق حماية لحقوق أفراد الدراسة ،والمجتمع
بشكل عام ،ومراعاة قوانين حماية الملكية الفكرية.
المادة ( )7ﺼالحيات العميد وواجباتﻪ:

 .1العميد مسؤول عن إدارة ﺸؤون الدراسات العليا في الجامعة.

 .2رفع تقرير سنوي لرئيس الجامعة حول وضع الدراسات العليا في الجامعة.

 .3الموافقة على القبول ،والتحويل ،واالنتقال ،والتﺄجيل ،والمواد االستدراكية ،والجدول
الدراسي ،وتشﻐيل طلبة الدراسات العليا.

 .4تعيين المشرف ،ولجان المناقشة ،وتحديد مواعيد المناقشة.

 .5إيقاع عقوبة اإلنذار ،والفصل األكاديمي لطلبة الدراسات العليا.
 .6تشكيل اللجان الفنية التي تتعلق بعمل الدراسات العليا من الكليات المعنية بالتنسيق مع
عميد الكلية المعني.

 .7دعم عالقة الجامعة بالمؤسسات المهتمة بالدراسات العليا داخل المملكة وخارجها.
 .8متابعة تطبيق األنظمة ،والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا.
المادة ( :)8يبت المجلس في اإلﺸكاليات التي تنشﺄ عن تطبيق هذه التعليمات.

المادة ( :)9العميد ،وعميد الكلية المعنية ،ورؤساء لجان الدراسات العليا في القسم ،والكلية،

ومدير وحدة القبول والتسجيل ،واية جهة أخرى حسب اإلتفاﻗيات الموقعة مع الجامعة

مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.

المادة ( :)10يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص من هذه التعليمات

4

