تعلاميت منح درجة املاجس تري يف جامعة الطفيةل التقنية
صادرة عن جملس العمداء مبقتىض الفقرة (أ) من املادة ( )4من نظام منح ادلرجات والشهادات يف جامعة الطفيةل
التقنية رمق ( )93لس نة ()0212
املـادة ))١
تسمى هذه التعلاميت (تعلاميت منح درجة املاجس تري يف اجلامعة) ويعمل هبا اعتبارا من اترخي اقرارها.
املـادة ()0
يكون لللكامت والعبارات الآتية املعاين الواردة ازاء ل
ك مهنا ،ما مل تدل القرينة عىل خالف ذكل:
اجلامعة :جامعة الطفيةل التقنية.
الرئيس :رئيس اجلامعة.
جملس العمداء :جملس العمداء يف اجلامعة.
اجملـلس :جملس ادلراسات العليا.
العامدة :عامدة البحث العلمي وادلراسات العليا.
العميد :معيد البحث العلمي وادلراسات العليا.
اللكية :اللكية املعنية
معيد اللكية :معيد ل
اللكية املعنية
اللكية :جلنة ادلراسات العليا يف ل
جلنة ل
اللكية املعنية
القسـم :القسم املعين
جلنة القسـم :جلنة ادلراسات العليا يف القسم املعين.
جلنة الامتحان :جلنة الامتحان الشامل يف القسم املعين.
املرشد الاكدميي :عضو هيئة التدريس اذلي يرشد طلبة ادلراسات العليا يف القسم.
املرشف :عضو هيئة التدريس اذلي يرشف عىل رساةل الطالب.
الربانمج :أي برانمج من برامج املاجس تري.
الفصل ادلرايس :الفصل الول أو الثاين من العام اجلامعي
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صالحيات العميد وواجباته
املادة ()9
تناط ابلعميد الصالحيات والواجبات الآتية:
أ .العميد مسؤول عن ادارة شؤون برامج املاجس تري يف اجلامعة.
ب .رفع تقرير س نوي لرئيس اجلامعة حول وضع برامج املاجس تري يف اجلامعة.
ج .املوافقة عىل القبول والتحويل والانتقال والتأجيل واملواد الاس تدراكية.
د .تعيني املرشف وجلان املناقشة وحتديد مواعيد املناقشة.
ه .ايقاع عقوابت النذار والفص الاكدميي عىل طلبة املاجس تري.
و .تشكيل اللجان الفنية اليت تتعلق بعمل برامج املاجس تري من اللكيات املعنية ابلتنس يق مع معيد اللكية.
املــادة ))4
أ -ل
يشك جملس العمداء جملسا لدلراسات العليا يف مطلع ل
ك عام جامعي برئاسةة العميةد وعضةوية رؤسةاء جلةان
ادلراسات العليا يف ل
اللكيات وثالثة من الساتذة خيتارمه جملس العمداء من داخل اجلامعة أو من خارهجا.
ب -تناط ابجمللس الصالحيات واملسؤوليات التالية:
 .1التوصية اىل جملس العمداء بفتح أي برانمج من برامج املاجس تري يف اجلامعة أو جتميده أو الغائه.
 .0التوصية اىل جملس العمداء بأعداد الطلبة املقرتح قبوهلم س نوي يف برامج املاجس تري.
 .9التوصية اىل جملس العمداء ابلتعلاميت اخلاصة بربامج املاجس تري أو تعديلها
 .4اقرار كشوفات الطلبة املقبولني يف برامج املاجس تري يف ل
ك مسار بناء عىل توصية جلنة القسةم وتنسةيب
جلنة ل
اللكية
 .5التوصية اىل جملس العمداء ابقرار نتاجئ اخلرجيني.
 .2التوصية اىل جملس العمداء مبنح ادلرجات والشهادات العلمية.
 .7التوصية اىل جلنة اخلطة ادلراس ية يف اجلامعة ابخلط ادلراس ية لربامج املاجس تري املقرتحة أو تعديلها.
 .8التوصية اىل رئيس اجلامعة مبنح املساعدات والقروض لطلبة ادلراسات العليا.
 .3تقيمي العملية التدريس ية لدلراسات العليا ورفع نتاجئ التقيمي اىل رئيس اجلامعة.
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جلان ادلراسات العليا يف القسم و ل
اللكية
املـادة ()5
أ -يشكل جملس القسم اذلي يوجد فيه برامج دراسات عليا " جلنة ادلراسات العليا يف القسم " من أعضاء الهيئة
التدريس ية يف القسم ملدة عام ،ويفوض الهيا صالحيات جملس القسم املتعلقةة ابدلراسةات العليةا ويكةون تشةكيل
اللجنة عىل النحو التايل:
 -١رئيس القسم /رئيسا.
 -٢أربعة أعضاء خيتارمه جملس القسم ممن تنطبق علهيم رشوط الرشاف ،ويُفضل ل من حيمل درجةة السة تاذية –
ان توفروا -مع مراعاةمتثيل التخصصات ادلقيقة يف القسم ان أمكن.
تشةك مةن معيةد ل
ب -يف ل
اللكيات اليت يوجد فهيا برامج دراسات عليةا مشةرتةة ل
اللكيةة رئيسةا وعضةوية رؤسةاء
القسام فهيا.
ج– تُناط بلجنة القسم الصالحيات الآتية:
أول :الرشاد الاكدميي للطلبة يف القسم.
اثنيا :الرشاف عىل اكفة المور ذات العالقة ابدلراسات العليا يف القسم.
اثلثا :تقدمي توصيات اىل جلنة ل
اللكية يف المور التالية:
 .1اقرتاح فتح برامج دراسات عليا يف القسم أو جتميدها أو الغاهئا.
 .0اعداد اخلط ادلراس ية اجلديدة أو تعديلها.
 .9اقرتاح أعداد الطلبة املنوي قبوهلم.
 .4تشكيل جلان الامتحان الشامل وحتديد موعده.
 .5تسمية املرشف واملرشف املشارك (عند احلاجة) واقرار عنوان الرساةل.
 .2اقرار مشاريع الرسائل اجلامعية.
 .7حتديد املواد الاس تدراكية.
 .8انتقال الطلبة وحتويلهم من ختصص اىل أآخر.
 .3معادةل املواد ادلل راس لية.
 .12حتديد حاجة الربامج من مواد علمية ومس تلزمات رضورية.
 .11تشكيل جلان املناقشة وحتديد مواعيد املناقشات.
 .10النظر يف املشاك اليت تعرتض طلبة املاجس تري واقرتاح احللول ملعاجلهتا.
اللكية " جلنة ادلراسات العليا يف ا لللكيةة " ملةدة عةام وتفةوض الهيةا صةالحيات جملةس ل
يشك جملس ل
د -ل
اللكيةة
املتعلقة ابدلراسات العليا ويكون تشكيل اللجنة عىل النحو الآيت:
 .1معيد ل
اللكية (أو من ينيبه) رئيسا.
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 .0رؤساء جلان ادلراسات العليا يف القسام أعضاء.
 .9اثنان من أعضاء هيئة تدريس يف ا لللكية ممن حيملون رتبة أس تاذ وجيوز أن يكوان من الساتذة املشةارةني
عند احلاجة.
هة  -تُناط بلجنة اللكية الصالحيات الآتية:
 -١الرشاف عىل أمور ادلراسات العليا يف ل
اللكية.
 -٢دراسة توصةيات جلةان القسةام الةواردة يف الفقةرة (ج) مةن هةذه املةادة والتنسةيب اىل العميةد ابختةاذ القةرار
املناسب بشأهنا.
تقدمي طلبات القبول واجراءاهتا
املـادة ()2
أ-تقدم طلبات الالتحاق اىل العامدة عىل المنوذج املعد لهذه الغايةة خةالل الفةرتة الةيت يعلةن عهنةا مةن العةامدة ،ول
يعطى الطالب املقبول قرار القبول ال بعد تقدمي مجيع الواثئق املطلوبة مصدقة وفق الصول.
ب-ترسل الطلبات اىل جلنة القسم للنظر فهيا حسب الصول.
ج-تويص جلنة القسم اىل جلنة اللكية بأسامء الطلبة املنوي قبةوهلم يف بدايةة ك فصةل درايس وفقةا للشةوامتر لية
اقراراها من اجمللس.
د -ل ينظر يف أي طلب غري مس توف للرشوط.
القبةةةةةةةةةةةةول
املـادة ()7
أ .يُشرتط لقبول يف أي برانمج ماجس تري اجتياز امتحان اللغة وفق قةرارات جملةس التعلةمي العةايل النافةذة أثنةاء
قبوهل.
ب .يشرتط لقبول الطالب يف برانمج املاجس تري أن يكون حاصال عىل درجة الباكلوريوس أو ما يُعادلها ابدلراسةة
املنتظمة بتقدير ل يقل عن جيد من جامعة أو معهد علمي أو لكيه علمية تعرتف هبا اجلامعة.
ج .يف حال عدم اةامتل املقاعد اخملصصة لي برانمج ماجس تري حس امب ورد يف البنةد (ب) مةن هةذه املةادة جيةوز
قبول احلاصلني عىل درجة الباكلوريوس بتقدير مقبول وفقا لقرارات جملس التعلمي العةايل النافةذة أثنةاء صةدور
قرار قبوهل.
د .جيوز للمجلس عدم التقيلد يف الفقرة (ب) من هذه املادة يف حاةل الطلبة الوافدين.
ه .ل جيوز قبول أةرث من  %12من اجلامعات اخلاصة يف الربانمج.
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و.

ل يُقبل الطالب اذلي حصل عىل عقوبة تأديبية أثناء مرحليت ادلبلوم والباكلوريوس ابس تثناء عقوبة (التنبيه).

املـادة ()8
يعامل املعدل الرتامكي للطالب املتخةرج مةن جامعةة ل تسة تعمل التقةدير املعاةد يف اجلامعةة واملتقةدم للقبةول وفقةا
للربجميات املس تخدمة يف دارة القبول والتسجيل يف اجلامعة.
املـادة ()3
ل يقبل الطالب يف برانجمني دراس يني يف أآن واحد.
متطلبـات الربانمج واخلط ادلراس ية
املـادة ()12
أ -تكون متطلبات نيل درجة املاجس تري ( )٣٣ساعة معادة ،وتوزع هذه املتطلبات وفقا للمسارين الآتيني:
 -1برانمج املاجس تري مبسار الرساةل ويشمل:
أ -دراسة املواد الجبارية بنجاح بواقع ( )15ساعة معادة.
ب -دراسة ( )3ساعات معادة بنجاح من املواد الاختيارية.
ج -اعداد رساةل جامعية خيصص لها ) ( ٩ساعات معادة والنجاح يف امتحان مناقش هتا
 -0مسار الامتحان الشامل ويشمل:
أ -دراسة املواد الجبارية بنجاح بواقع ) )04ساعة معادة.
ب -دراسة ( )3ساعات معادة بنجاح من املواد الاختيارية.
ج -النجاح يف الامتحان الشامل ( 2ساعة معادة) ويعطى الرمق .738
املـادة ()11
تُعاد اخلطة ادلراس ية لربامج املاجس تري وفق اخلطوات الآتية:
أ -تقوم جلنة القسم ابعداد وحتديد مواد اخلط لك برانمج ووصف املواد ابللغتني العربية والجنلزيية والتوصية
اىل جلنة اللكية اليت تقوم بدورها بدراس هتا والتنسيب هبا اىل العميد.
ب -تعرض اخلطة عىل اجمللس لبحهثا ،والتوصية هبا اىل جلنة اخلطة ادلراس ية يف اجلامعة.
ج -ترفع توصية جلنة اخلطة ادلراس ية يف اجلامعة اىل جملس العمداء لختاذ القرار املناسب خبصوصها.
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املواد الاس تدراكية
املـادة ()10
 .1للعميد بناء عىل توصيه جملس القسم وتنسيب جلنة اللكية اعطاء طالب املاجس تري مواد اس تدراكية مبةا ل
يتجاوز ( )3ساعات معادة ،ويثبت ذكل يف ةتاب القبول وعىل الطالب دراس هتا يف الس نة الوىل ،واذا
مل تكن مطروحة يُعطى فصال اضافيا دلراس هتا ول يُعد الفصل الصيفي فصال دراس ليا لهذه الغاية.
 .0عالمة النجاح يف املواد الاس تدراكية يف برانمج املاجس تري  ي (.)%52
 .9ترصد عالمات املواد الاس تدراكية يف كشف عالمات الطالب بة (انحج  /راسب).
 .4ل جيوز حتديد مادة اس تدراكية س بق أن درسها أو درس ما يعادلها يف مرحةل سابقة.
 .5ل حتسب املواد الاس تدراكية مضن الساعات املعادة املطلوبة لنيل درجة املاجس تري.
مـدة ادلراسـة والعبء ادلرايس
املـادة ()19
احلد الدىن للمدة اليت يقضهيا الطالب يف اجلامعةة لسة تكامل متطلبةات نيةل درجةة املاجسة تري هةو ثالثةة فصةول
دراس ية ،واحلد العىل س تة فصول دراس ية ابتداء من بدء انتظامه يف ادلراسة ،وللعميد متديد احلةد العةىل مبةا ل
يزيد عن فصلني دراس يني أآخرين بناء عىل توصةية جلنةة القسةم وتنسةيب جلنةة اللكليةة ،ول يُعةد الفصةل الصةيفي
فصال دراس ليا لهذه الغاية.
املـادة ()14
أ .احلد الدىن للعبء ادلرايس للطالب يف الفصل الواحةد هةو ( )2سةاعات معاةدة واحلةد العةىل ( )10سةاعة
معادة يف الفصلني الول والثاين ،ول جيوز أن يزيد احلد العىل يف الفصل الصيفي عن ( )2ساعات معادة.
ب .عىل الرمغ مما ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة ،جيوز للعميد بناء عىل تنسيب معيد اللكية ختفيض احلد الدىن
ل ُيصبح ( )9ساعات معادة.
ت .جيوز أن يقل احلد الدىن عن ( )2ساعات يف احلالت الآتية:
 .1اذا أمكل الطالب مجيع املساقات بنجاح ومبعةدل ل ترامكةي ل يقةل عةن  ،%72ومل يُنةه الامتحةان الشةامل،
ويُسجل هل (صفر) ساعة لالمتحان الشامل.
 .0اذا أمكل الطالب مجيةع املسةاقات بنجةاح ومبعةدل ترامكةي ل يقةل عةن  ،%72ومل يُنةه مناقشةة الرسةاةل،
ويُسجل هل الساعات املطلوبة ملناقش هتا وعىل النحو الآيت:
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رمق املادة
799 A
799 B
799 C
799

الساعات املعادة
 9ساعات
 2ساعات
صفر ساعة
 3ساعات
الانتـقـال

املـادة ()15
أ -جيوز أن ينتقل الطالب من برانمج للامجس تري اىل برانمج أآخر داخل اجلامعة ،أو من برانمج مماثل من جامعة
أخرى ،يف حال استيفائه رشوط القبول يف الربانمج اذلي يرمتب يف الانتقال اليه ،بقرار من العميد بناء عةىل
توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية املنتقل الهيا.
ب -للعميد بناء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية أن يعادل للطالب املنتقل بعض املواد اليت درسةها مبةا
يعادلها من مواد بةرانمج املاجسة تري املُنتقةل اليةه يف اجلامعةة ،عةىل أن ل تتجةاوز املةواد املعةادةل ( )10سةاعة
معادة ،وأن ل تقل عالمته يف أي مهنا عن ( ،)%72ويثبةت يف هلةا الاكدميةي نتيجةة انحج ،ول تةدخل يف
حساب معدهل الرتامكيُ ،وحيسم فصل درايس من احلةد العةىل لدلراسةة عةن ك ( )2سةاعات ية احتسةاهبا
للطالب.
ج -اذا قُبل الطالب يف برانمج املاجس تري يف اجلامعة واكن قد درس مواد يف جامعة أخرى أو يف برانمج أآخر يف
اجلامعة مل تُؤد اىل حصوهل عىل درجة املاجس تري واكنت تكل املواد مضن اخلطة ادلراس ية للتخصص اذلي قُبل
فيه ،فيجوز لعميد اللكية املعين بناء عىل تنسيب جلنة القسم وجلنةة اللكيةة أن يُعةادل هل مةا ل يتجةاوز ()10
ساعة معادة ،رشيطة أن ل تقل عالمته يف أي مهنا عن ( ،)%72وتُثبت يف هلا الاكدميي نتيجةة انحج ،ول
تدخل يف حساب معدهل الرتامكي.
د -يُعامل الطالب املنتقل معامةل الطالب املس تجد لغايت التأجيل والنذار والفصل من التخصص.
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التحةويـل
املـادة ()12
أ -جيوز للعميد بناء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية حتويل الطالب من مسار الامتحان الشةامل اىل
مسار الرساةل مضن الربانمج الواحد رشيطة أن يكون الطالب قةد أهنة ى دراسةة ( )18سةاعة معاةدة بنجةاح مةن
خطته ادلراس ية يف التخصص اذلي قبل فيه ومبعدل ترامكي ل يقل عن ( ،)%82وأن يتوافر مرشف خمتص عىل
رسالته.
ب-جيوز للعميد بناء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنةة اللكيةة حتويةل الطالةب مةن مسةار الرسةاةل اىل مسةار
الامتحان الشامل مضن الربانمج الواحد رشيطة أن يكون الطالب قد أهن ى دراسة ( )18ساعة معادة بنجاح مةن
خطته ادلراس ية يف التخصص اذلي قبل فيه ومبعدل ترامكي ل يقل عن ( ،)%82عىل أن يس تمكل دراسةة املةواد
الجبارية للمسار اجلديد.
ج -ي اختيار الطلبة من بني املتقدمني تنافس يا حسةب معةدلهتم الرتامكيةة بنةاء عةىل كشةف مفاضةةل يعةدل لهةذه
الغاية من قبل جلنة القسم.
د -يرفع كشف املفاضةل اىل العامدة متضمنا أسامء الطلبةة اذليةن حققةوا رشوط التحويةل يف فةرتة زمنيةة ل تتجةاوز
أس بوعني من بداية الفصل الول أو الثاين ،ول يقبل حتويل أي طالب بعد هذه الفرتة.
خصصةات الةيت
ه -للمجلس عدم التقليد برشط املعدل الرتامكي املنصوص عليه يف الفقرة (أ) مةن هةذه املةادة يف التل ل
يتوافر فهيا مرشفون ،أو يف حاةل الطلبة الوافدين وحسب ما يتوافق مع مصلحة اجلامعة.
العـالمـات والتقادير
املـادة ()17
أ -تكةون عالمةةة النجةةاح يف ك مةةادة مةةن مةواد بةرامج املاجسة تري ( ،)%72وتكةةون عالمةةة الصةةفر اجلةةامعي
(.)%52
ب-

التخرج (.)%72
احلد الدىن للمعدل للرتامكي لغايت ل

ج -جيوز للطالب اعادة دراسة املادة اليت حصل فهيا عىل عالمة ( )%75مفةا دون مةرة واحةدة فقة  ،وحتسةب
العالمة الخرية يف املعدل الرتامكي همام اكنت ويوضع مالحظة (معادة) ازاهئا.
د-

تثبت مجيع عالمات املواد اليت درسها الطالب (مبا يف ذكل املواد املعادة) يف هلل عالماته رمسيا.
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ه-

تُعطى التقديرات الآتية للنسب املئوية للمعدل الرتامكي:
النس بة املئوية للمعدل

التقدير

(% )122 – 84

ممتاز

(% )83.99 – 72

جيد جدا

املـادة()18
أ -يكون توزيع العالمات لمتحاانت مواد برامج املاجس تري عىل النحو الآيت:
 22(.1عالمة) لعامل الفصل وتشةمل اختبةارا واحةدا ُي لرصةد هل  92عالمةة ،واختبةارات نظريةة أو معليةة
أخرى وتقارير وحبواث يُلكلف هبا الطالب.
 42( .0عالمة) لالمتحان الهنايئ.
ب -يبلغ الطالب بعالماته وتعاد هل أوراق الامتحاانت الفصلية قبل أآخر موعد لالنسحاب من املواد.
املـادة()13
املقر من جملس العمداء
أ .يُعقد امتحان غري املكال يف الس بوع الول من بدء دوام الطلبة وفق التقومي اجلامعي ل
يف الفصل ادلرايس اذلي ييل الفصل اذلي تغ ليب فيه الطالب عن الامتحان الهنةايئ ،وخةالف ذكل تُ لرصةد هل
عالمة الصفر اجلامعي يف الامتحان ويُعاد مجموع عالماته السابقة.
التخرج من اجلامعة ،جيري احتساب املعةدل ل الفصةيل والرتامكةي للطالةب بعةد اةةامتل
ب .لغايت النذار والفصل و ل
عالمة املادة أو املواد اليت حتمل مالحظة (غري مكال) ،وتُعترب املعدلت ذات أثر رجعةي مةن اترخي حصةول
الطالب عىل نتيجة غري مكال.
املةواظبـة
املـادة()02
أ .اذا أمت الطالب دراسة مجيع املواد بنجاح واس تو ى الساعات املعادة للرساةل ومل يتقةدم للمناقشةة أو الامتحةان
الشامل ،فعليه أن يثبت اس ارارية تسجيا وذكل بدفع رسوم التسجيل يف ل
ك فصل اىل حني التخرج خالل
فرتة التسجيل املعلن عهنا ،وعىل أن ل يتجاوز احلد العىل املسموح به لدلراسة.
ب .تُط لبق تعلاميت املواظبة املعمول هبا لطلبة الباكلوريوس عىل طالب برامج املاجس تري.
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التأجيل والانسحاب والانقطاع
املـادة()01
أ -يشرتط يف الطالب اذلي يتقدم بطلب تأجيل أن يكون قد أمىض فصال دراس يا واحدا عىل القل يف الربانمج
اذلي التحق به ،وجيوز يف حالت خاصة يقدرها العميد أن يوافق للطالب عىل تأجيل دراس ته للفصل اذلي قُبةل
فيه ،عىل أن يلزم الطالب بدفع رسوم التسجيل يف ذكل الفصل.
ب-مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة جيوز للطالب أن يؤجل دراس ته مدة أقصةاها فصةالن دراسة يان
متصالن أو منقطعان وذكل بقرار من العميد عىل المنوذج املعدل ذلكل ،ول حتسب مدة التأجيل يف هذه احلاةل من
احلد العىل لس نوات ادلراسة ،ول جيوز التأجيل أثناء مدة متديد ادلراسة.
ج -تعدل دراسة الطالب مؤجةل يف أي من احلالتني التاليتني:
-1موافقة العميد عىل طلب التأجيل.
-0املوافقة عىل انسحاب الطالب من الفصل مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة.
د -يسمح للطالب ابلنسحاب من مادة أو أةرث يف أي وقت قبل بدء الامتحةاانت الهنائيةة للجامعةة وفةق التقةومي
اجلامعي امل ُ لقر من جملس العمداء.
خترهجم
املواد البديةل للمتوقع ل

املـادة()00
جيوز اعطاء الطالب مادة بديةل واحدة يف حاةل عدم طرح املادة الصلية يف الفصل اذلي يتوقع خترج الطالب فيه،
وبتنسيب من جلنيت القسم واللكية وموافقة العميد ،وذكل وفق السس الآتية:
.1أن تكون املادة البديةل ماكفئة من حيث احملتوى للامدة الصلية من القسم نفسه اذا اكن القسم يطةرح أةةرث مةن
برانمج أو من اللكية اليت يتبع لها ذكل القسم ،واذا تع لذر ذكل ميكن أن تكون املادة من ختصةص أآخةر هل ارتبةاط
مبارش مبوضوع املادة الصلية.
.0اذا تع لذر وجود مادة ماكفئة مةن حيةث احملتةوى وخصوصةا يف مةواد التخصةص ادلقيةقو يُعطةى الطالةب مةادة
حمتواها قريب من حمتوى املادة الصلية ،رشيطة أن يُقدل م الطالب حبثا ُمتخصصا يف موضوع املادة الصلية.
.9يُمكن للطالب دراسة املادة الصلية وغةري املطروحةة يف الفصةل اذلي ُيهنة ي يف الطالةب اجلاهزيةة للمناقشةة أو
الامتحان الشامل يف اجلامعات الردنية الرمسية ،رشيطة تقدمي وثيقةة مبحتةوى املةادة املطروحةة يف اجلامعةة املةراد
دراسة املادة فهيا وبتنسيب من جلنيت القسم واللكية وموافقة العميد املس بقة ،عىل أن يس تو ى من الطالب رسةوم
اس ارارية التسجيل حسب الصول.
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الانقطاع عن ادلراسة
املـادة()09
أ -يعد الطالب منقطعا عن ادلراسة اذا تأخلر عن التسجيل ملدة أس بوعني مةن بدايةة التةدريس يف الفصةل ادلرايس
املقر من جملس العمداء.
وفق التقومي اجلامعي ل
ب -اذا جتاوز انقطاع الطالةب فصةلني دراسة يني ،يعةد فاقةدا ملقعةده يف اجلامعةة ،ول يعةد الفصةل الصةيفي فصة ُال
دراس يا لهذا الغرض.
ج -اذا اعترب الطالب منقطعا عن ادلراسة لي سبب من الس باب ،فيعترب فاقةدا ملقعةده يف اجلامعةة ال اذا تقةدم
بعذر يقبا العميد خالل الفصل ادلرايس اذلي انقطع فيةه ،أو اجمللةس اذا تقةدم ابلعةذر يف الفصةل اذلي يةيل
فصل الانقطاع.
د -يُطوىُقيد ُلططلطدإُا لُانقطع عن ادلراسة أةرث من فصةلني ،أو انسةحب مةن ادلراسةة يف اجلامعةة أو قةام بعمةل
براءة ذمة.
ه-جيوز للطالب اذلي طوي قيةده التقةدم مةن جديةد لي بةرانمج أآخةر يرمتةب يف الالتحةاق بةه ،حسةب رشوط
القبول املعمول هبا يف اجلامعة كطالب جديد.
و -حتسب مدة الانقطاع من احلد العىل لدلراسة.
ز -اذا انقطع الطالب عن التسجيل يف أي برانمج من برامج املاجس تري ملدة فصل أو أةرث دون تأجيل وقبةل عةذره
عن مدة الانقطاع ،فعليه دفع رسوم اس ارارية التسجيل عن الفصول اليت انقطع فهيا عن ادلراسة عند اعادتةه
اىل مقعده اجلامعي.
النـذار
املـادة()04
ينذر الطالب انذارا أوليا يف احلالت الآتية:
-1اذا مل حيصل عىل احلد الدىن للنجاح يف مادتني يف هناية أي فصل درايس مبا يف ذكل الفصل ادلرايس الصيفي،
ابس تثناء الفصل الول لقبول الطالب.
-0اذا مل حيصل عىل احلد الدىن للمعدل الرتامكي ( )%72يف هناية أي فصل درايس ابس تثناء الفصل الول لقبةول
الطالب.
-9اذا رأى العميد بناء عىل تقرير من املرشف وتوصية من جلنة القسم وتنسةيب مةن جلنةة اللكيةة أن الطالةب قةد
أمهل يف اجناز رسالته اجلامعية.
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املـادة ()05
أ -اذا مل يُلغي الطالب مفعول النذار خالل الفصل ادلرايس التايل لالنةذار الول يعطةى انةذارا هنائيةا ،ول يُعتةرب
الفصل الصيفي فصال دراس يا لهذا الغرض.
ب-ل يعد الفصل اذلي يدرسه الطالب فصال دراس يا لغايت النذار أو الفصل اذا اكنت مجيع املواد املسةجةل فيةه
مواد اس تدراكية.
الفصل من الربانمج
املـادة ()02
أ -يفصل الطالب من الربانمج يف احلالت الآتية:
 -1اذا رسب يف مادة اجبارية مرتني.
 -0اذا مل حيصل عىل احلد الدىن للمعدل الرتامكةي للمةواد يف هنايةة الفصةل اذلي يةيل الفصةل اذلي حصةل فيةه
الطالب عىل النذار الهنايئ.
 -9اذا رسب يف الامتحان الشامل مرتني.
 -4اذا رسب يف مناقشة الرساةل.
 -5اذا مل ُيمكل بنجاح متطلبات احلصول عىل درجة املاجس تري املطلوبة مضن املدة الزمنية املسموح هبةا يف هةذه
التعلاميت.
 -2اذا تغيب عن الامتحان الشامل مرتني دون عذر بعد استيفاء رشوط التقدم هل.
 -7اذا تبني انه فاقد لي رشط من رشوط القبول يف اي مرحةل من مراحل دراس ته.
ب -اذا فصل الطالب من برانمج املاجس تري ل جيوز أن يُقبل يف التخصص نفسه مرة اثنية.
ج -ل يُفصل الطالب أاكدمييا خالل الفصل الول من دراس ته.
د -اذا فصل الطالب لس باب تأديبية من الربانمةج فال جيوز قبوهل يف أي برانمج أآخر يف اجلامعة.
ه -جيةوز للطالةب املفصةول أاكدمييةا مةةن أحةد بةرامج املاجسة تري التقةدم مةةن جديةد اىل بةرانمج أآخةر وفةةق
خصةص اذلي قُبةل فيةه برشةط أن
الصول ،وجيوز احتساب ما ل يزيد عىل ( )3ساعات معادة مةن ال لت ل
تكون هذه املواد من مضن اخلطة ادلراس ية املنتقل الهيا وبعالمة ل تقل عن ( )%72وذكل مبوافقة العميد
وتوصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكيةُ ،وخيصم فصل درايس مةن احلةد العةىل ملةدة ادلراسةة عةن ك
( )2ست ساعات تُعادل للطالب.
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التـدريـس
املـادة ()07
أ -يُشرتط فمين يدرس مواد املاجس تري أن يكون برتبة أس تاذ أو أس تاذ مشارك ،ويسمح عند احلاجة ملن هةو
برتبة أس تاذ مساعد ابلتدريس ،رشيطة أن يكون قد مىض عىل تعيينه يف اجلامعة عامان عىل القل ،ودليةه
حبثان منشوران أو مقبولن للنرش يف جمةل حممكة تعرتف هبا اجلامعةة ،وذكل بقةةةرار مةن العميةد بنةاء عةىل
توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية.
ب -يُعاد وصف املادة املعاد رمسيا يف اجلامعة بغض النظر لمعن يقوم بتدريسها.
الامتحان الشامل
املـادة ()08
ل
تشك جلنة القسةم يف بدايةة ل
ك عةام درايس جلنةة أو أةةرث لةكل بةرانمج مةن بةرامج املاجسة تري يكةون عةدد
أ.
خصص املعين ،وتناط
أعضاهئا ثالثة أعضاء يرأسها أعالمه رتبة أاكدميية ،وتسمى جلنة الامتحان الشامل يف ال لت ل
هبذه اللجنة املهام الآتية ابلتنس يق مع املدرسني املعنيني:
 .1حتديد حماور الامتحان الشامل وفق اجملالت املعرفية لكل ختصص حبيث يرتاوح عدد احملةاور بةني ()5-9
حماور.
 .0حتديد القراءات املطلوبة لكل حمور من حماور الامتحان الشامل.
تخصص اذلي يدرسه الطالب.
 .9اختيار أس ئةل الامتحان الشامل يف ال ل ل
 .4الرشاف عىل وضع الجاابت المنوذجية لس ئةل الامتحان الشامل.
 .5الرشاف عىل تصحيح الجاابت ووضع العالمات ورفع النتيجة اىل جلنة القسم.
ب .جيوز للطلبة بعد اهناء املواد الجبارية بنجاح ومبعدل ل ترامكي ل يقل عن  %72التقدل م لالمتحان الشامل.
ج .يعقد الامتحان الشامل مرة واحدة يف ل
ك فصل درايس وفق املوعد املعلن يف التقومي اجلةامعي ،وجيةوز عقةده
يف الفصل الصيفي بناء عىل قرار من العميد.
د .عالمة الامتحةان الشةامل الهنائيةة  ي متوسة عالمةات حمةاور املةواد ،ويُعةدل ل
الطالةب انًةا اذا اكن متوسة
عالماته ( )%72عىل القل
هة .تُرفع نتاجئ الامتحان الشامل ل
بشك مكتوم اىل جلنة القسم لقرارها ،والتوصةية هبةا اىل جلنةة اللكيةة لرفعهةا اىل
العميد يف مدة ل تتجاوز أس بوع من اترخي عقد الامتحةان ،ويرسةلها العميةد اىل دا ةرة القبةول والتسةجيل خةالل
أس بوع.
و .يكون قرار النتيجة الهنائية اذلي تضعه جلنة الامتحان الشامل عىل النحو الآيت:
 .1انحج :اذا جنح الطالب مبعدل ل (متوس ) ل يقل عن ( ،)%72رشيطة التقدل م مجليع حماور الامتحان.
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 .0راسب :اذا اكن متوس عالمات الطالب يف مجيع احملاور اقل من (.)%72
املـادة ()03
أ.تثبت نتيجة الامتحان الشامل يف هلل الطالب الاكدميي يف ك مرة يتقدم فهيا لالمتحان.
ُ
ب.حتف أوراق الس ئةل ودفاتر الجاابت والجاابت المنوذجية عند معيد اللكية ملدة عامني.
ج.للطالب اذلي رسب يف الامتحان الشامل للمرة الوىل التقدم لهذا الامتحان مرة اثنية ،فاذا مل يةنجح يف املةرة
الثانية يطوى هلا الاكدميي.
الشةراف
املـادة ()92
أ -يُشرتط يف املرشف أن يكةون أسة تاذا أو أسة تاذا مشةاراك أو حمةارضا متفرغةا برتبةة أسة تاذ أو أسة تاذ مشةارك،
وجيوز للعميد وبناء عىل توصية من جلنة القسم وتنسيب من جلنة اللكية تعيني مرشف من أعضاء هيئة التةدريس
من رتبة أس تاذ مساعد ممن نرش هل أو قبل للنرش حبثان يف دورية علمية حممكة تعرتف هبا اجلامعة.
ب -احلـد العىل لعبء املرشف ثالثة فصول دراس ية للطالب الواحد.
ج -حيدل د املرشف وتبدأ معلية الرشاف مع بداية الفصل ادلرايس.
د -جيوز يف حالت يقبلها العميد بناء عىل توصية جلنةة القسةم وتنسةيب جلنةة اللكيةة تعيةني مرشةف مشةارك مةن
داخل أو خارج اجلامعة ،اذا اكن موضوع الرساةل يتعلق بتخصصه.
املـادة()91
أ -يتقدم الطالب ومبوافقة املرشف اىل رئيس جلنة القسةم مبرشةوع خطةة رسةالته ملناقشة هتا واقرارهةا عةىل أن
يُصاغ املرشوع وفق العراف الاكدميية املرعية.
ب -يعاد العميد خطة رساةل الطالب بناء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية.
ج -يصدر العميد بناء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية قرارا يتضمن تعيني املرشةف بعةد أن يهنة ي
الطالب دراسة ما ل يقل عن  18ساعة معادة بنجاح واقرار عنوان الرساةل وخطهتا.
املـادة ()90
جيوز بتوصية من جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية وبقرار من اجمللس أن يكون املرشف من خارج القسم املعين أو
التخصصات ذات العالقة برساةل الطالب.
من خارج اجلامعة من ذوي
ل
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املـادة ()99
للعميد وبناء عىل توصية جلنة القسم وتنسةيب جلنةة اللكليةة املوافقةة عةىل أن يسة ار عضةو هيئةة التةدريس احملةال
للتقاعد أو اجملاز أو املعار أو املنتدب داخةل الردن يف الرشاف عةىل رسةائل طلبةة املاجسة تري ،عةىل أن يكةون
اترخي بدء الرشاف يف الفصل اذلي يس بق الفصل اذلي يتقدم فيه عضو هيئة التدريس بطلب الجازة أو العارة
أو الانتداب أو ُحيال فيه للتقاعد ،ول جيوز أن يزيد عدد الطلبة اذلين يس ار يف الرشاف عىل رسائلهم عن ثالثة
طالب ،ول يلكلف عضو هيئة التدريس ابلرشاف عىل أي رسائل جديدة أثناء الجازة أو العارة أو الانتداب.
املادة ()94
جيوز تعديل موضوع الرساةل وخطهتا اذا اقتضت ظروف البحث ذكل ،وي التعديل ابلطريقة نفسها اليت متت هبةا
املوافقة علهيا ،وجيوز تعديل عنوان الرساةل بتنسيب من املرشف ،وتوصية من جلنة القسم أو جلنة املناقشة وقةرار
من العميد.
املـادة ()95
أ -احلد العىل لعدد الطالب اذلين جيوز الرشاف علهيم يف وقت واحد هو:
 ( )4أربعة طالب اذا اكن املرشف برتبة أس تاذ. ( )9ثالثة طالب اذا اكن املرشف برتبة أس تاذ مشارك. ( )0طالبني اذا اكن املرشف برتبة أس تاذ مساعد.ب -للعميد بناء عىل تنسيب من جلنة ادلراسات العليا يف القسم واللكية اضافة طالب واحد (فوق الرقام احملةدل دة
يف البند أ من هذه املادة) لك مرشف عىل ان ل يرتتب عىل اجلامعة أي عبء مايل.
املـادة()92
أ -يكون العبء ادلرايس للمرشف ساعة معادة واحدة يف الفصل الول والثاين عن ك طالب يُرشف عليه،
ُوحيسب العبء مناصفة يف حال وجود ُمرشف ُمشارك.
بُ -حيتسب الرشاف عىل الرسائل من مضن النصاب التدرييس لعضو هيئة التدريس.
ج -يعد الفصل الصيفي فصال دراس يا لغايت املناقشة فق  ،اذا اكن الطالةب مسةجال فيةه سةاعات الرسةـاةل،
ول يرتتب يف الفصـل الصيفي أي الزتامات ماليـة للمرشف ابس تثناء ماكفأة املناقشة.
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املـادة ()97
أ -جيوز بقرار من العميد أن يعامل املرشف احملال للتقاعد أو احلاصل عىل اجازة أو اعةارة أو انتةداب داخةل
الردن معامةل املرشف اذلي عىل رأس معا فامي يتعلق مباكفأة الرشاف واملناقشة.
ب -جيوز وبقرار مةن العميةد املوافقةة عةىل تغيةري املرشةف وجلنةة املناقشةة ،وذكل ابلطريقةة نفسةها الةيت مت هبةا
اقرارمه.
ج -ل جيوز الرشاف أو مناقشة رساةل لحد أقارب املرشف أو عضو جلنة املناقشة اذا اكنت درجة القرابة من
ادلرجة الوىل.
املنـاقشـة
املـادة ()98
أ -يُ لعني اجمللس جلنة مناقشة بتنسيب من جلنة اللكية وتوصية من جلنة القسم بعد دراسة الطالةب مجيةع مسةاقات
اخلطة ادلراس ية بنجاح ومبعدل ل ترامكي ل يقل عن  ،%72وعىل النحو الآيت:
 املرشف /رئيسا املرشف املشارك (ان وجد) /عضوا اثنان من أعضاء هيئة التةدريس ممةن تنطبةق علةهيم رشوط الرشاف مةن اجلامعةة وعةىل صةةل وثيقةة بتخصةصالطالب.
 عضو من خارج اجلامعةب -يقوم الطالب بتسلمي نسخ الرساةل بشلكها الهنايئ اىل أعضاء اللجنة قبل ثالثةة أسةابيع عةىل القةل مةن موعةد
املناقشة.
ج -حيةدد موعةةد املناقشةةة بقةرار مةةن العميةةد بنةةاء عةةىل تنسةيب مةةن جلنةةة اللكيةةة وتوصةةية مةةن جلنةةة القسةةم بعةةد
الاس تئناس برأي املرشف.
د -حيدد أآخر موعد للمناقشات يف أي من الفصول ادلراس ية حبيث يكون قبل أس بوعني مةن الامتحةاانت الهنائيةة
يف ك فصل.
اجراءات املناقشة
املـادة ()93
أ -يرفع املرشف منوذج جاهزية الرساةل للمناقشة اىل جلنةة القسةم ،بعةد تعبئتةه مةن املسةجل يف دا ةرة القبةول
والتسجيل.
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تطلع جلنتا القسم واللكية عىل الرساةل وترفع ك جلنة توصياهتا منفةردة خبصةوص جاهزيةة الرسةاةل للمناقشةة
اىل العميد.
يرسل منوذج جاهزية الرساةل للمناقشة اىل ك عضو من أعضاء جلنة املناقشة.
يعرض الطالب ملخصا لرسالته أمام جلنة املناقشة.
جيوز للمرشف أن يُعقب عىل مالحظات املناقشني واس تفساراهتم يف هناية مناقشة ك مهنم.
ل يسمح للحضور ابلتدخلل يف املناقشة أو املداخالت أو ابداء املالحظات.
يقوم العميد بتحديد مندوب من العامدة حلضور املناقشة ،وتقدمي تقرير مبجريهتا للعميد.

املـادة ()42
أ -تقرر جلنة املناقشة بأغلبية أصوات أعضاهئا احدى النتاجئ الآتية:
 -1انحج اجازة الرساةل بعد اجراء التعديالت الطفيفة خالل مدة ل تزيد عن شهر من اترخي املناقشة.
 -0تعديل الرساةل ،ويف هذه احلاةل عىل الطالب تعةديل رسةالته يف مةدة ل تزيةد عةن ( )4شةهور مةن اترخي
املناقشة.
 -9راسب (رفض الرساةل).
ب -يقوم مندوب ادلراسات العليا جبمع الامنذج اليت تعدها العامدة لغرض املناقشة بعد توقيعها.
ج -يعلق السري يف اعامتد نتيجة الطالب حلني اس تكامل توقيع مجيع الةامنذج وفةق الصةول وخاصةة أمنةوذج واجةراء
التعديالتو والخراج الفين للرساةل.
اعامتد نتيجة املناقشة
املـادة()41
أ -حيتف رئيس جلنة املناقشة (املرشف) بأمنوذج التعديالت املتضمن مالحظات مجيةع أعضةاء املناقشةة املطلةوب
تعديلها.
ب -اذا اكنت النتيجة تعديل الرساةل وفق البنةد (/0أ) مةن املةادة ( )42مةن هةذه التعلةاميت جتاةع جلنةة املناقشةة
بوجود الطالب للنظر يف التعديالت بعد اجراهئا للتأةد من امتاهما ،ويقـدم رئيس اللجنة (املرشف) تقريرا ابلنتيجةة
(متضمنا قرار ك عضو فامي طلبه من التعديالت) موقعا من مجيع العضاء ،ويكةون قةرار اجةازة الرسةاةل أو عةدم
اجازهتا ابلغلبية.
ج -جيب عىل الطالب اذلي انقش رسالته واكن عليه اجراء التعديالت ومل يس تطع اجراءهةا يف فصةل املناقشةة،
دفع الرسوم اجلامعية املطلوبة يف الفصل اذلي يليه حسب الصول.
د -اذا مل ياكن الطالب من اجراء التعديالت املطلوبة مضن املدة املسموح هبا ،أو رسب يف املناقشة يطوى قيده.
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املـادة()40
اذا تغ ليب الطالب عن موعد مناقشة الرساةل ،دون عذر قهري تقةبا جلنتةا القسةم واللكيةة ُيرفةع المةر اىل العميةد
لختاذ القرار املناسب ،بناء عىل توصية جلنة القسم وتنسيب جلنة اللكية.
مواصفات الرساةل اجلامعية
املـادة ()49
أ -تكتب الرساةل اجلامعية ابللغة العربية ،ويف اللكيات والقسام اليت تس تعمل فهيا اللغة الجنلزيية للتدريس
تكتب الرساةل بتكل اللغة.
ب -يكتب الطالب عىل الصفحة الوىل من رسالته :والآراء الةواردة يف الرسةاةل اجلامعيةة ل تعةرب عةن وهجةة
نظر اجلامعة و.
ج -يوقع الطالب عىل منوذج التعهد اخلاص ابللةزتام ابلنظمةة والتعلةاميت اخلاصةة بكتابةة الرسةائل اجلامعيةة،
ويرفع مع منوذج حتديد عنوان الرساةل.
املـادة ()44
تكتب الرساةل وفق دليل ةتابة الرسائل اجلامعية املعاد من العامدة.
املـادة ()45
تقوم العامدة مبراجعة النسخة الهنائية من الرساةل فنيا وفق رشوط الخراج الفين املعاد دلهيا وتراعى طرق التوثيةق
اخلاصة يف بعض التخصصات مبوافقة العميد.
املـادة ()42
أ  -يقوم الطالب بزتويد العامدة بنسختني هنائيتني ونسخة الكرتونية من الرساةل ،بعد اعامتدها حسب الصول.
ب  -ترسل احدى النسخ اجملدلة اىل القسم املعين ،وأخرى اىل املكتبة.
اجراءات منح درجة املاجس تري وشهادة ادلبلوم العايل
املـادة ))47
أ.متنح درجة املاجس تري بقرار من جملس العمداء بناء عىل تنسيب اجمللس ،وتوصية من جلنيت ل
اللكية والقسم بعد
استيفاء الرشوط الآتية:
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 .1امتام مجيع املتطلبات املذكورة يف تعلاميت منح ادلرجة العلمية املعمول هبا يف اجلامعة ،واحلصول عىل معدل
ترامكي ل يقل عن ) .)%72
 .0امتام اجراءات التخرج العامة يف اجلامعة.
 .9قضاء احلد الدىن للمدة املطلوبة للتخرج ،وعدم جتاوز احلد العىل لها.
ب .جيوز جمللس العمداء وبناء عىل تنسيب اجمللس ،وتوصية من جلنيت اللكية والقسم منح شهادة ادلبلوم العايل يف
التخصص يف احلالت الآتية:
 .1اذا مل ياكن الطالب من اجراء التعديالت املطلوبةة عةىل الرسةاةل مضةن املةدة املسةموح هبةا ،أو رسةب يف
املناقشة.
 .0اذا رسب الطالب يف الامتحان الشامل مرتني.
 .9اذا أهن ى مجيع مساقات اخلطة ادلراس ية بنجاح ومبعدل ل يقل عن  %72وقدل م املرشف تقريرا بعد فصلني
دراس يني من الرشاف يُفيد بأن الطالب غري مؤهل لةامل الرساةل.
 .4اذا أهن ى الطالب مجيع مساقات اخلطة ادلراس ية بنجاح ومبعةدل ل يقةل عةن  %72وتقةدل م بطلةب خطةي
للحصول عىل شهادة ادلبلوم العايل يف التخصص.
أحاكم عامة
املـادة ()48
جيوز للطالةب مراجعةة أوراق الامتحةان الهنةايئ يف بةرامج املاجسة تري وفةق تعلةاميت مةنح درجةة الباكلوريةوس،
وللرئيس يف حالت خاصة تشكيل جلنة خاصة ملراجعة الوراق والتحقق من العالمات ودقهتا ،والتوصية مبا تراه
مناس با هبذا الشأن لختاذ الجراءات الالزمة حسب الصول.
املـادة ((43
أ .للجامعة احلق يف تصوير الرساةل لك ليا أو جزئيا ،وذكل لغايت البحث العلمي والتبادل الثقةايف مةع املؤسسةات
التعلميية واجلامعات ومؤسسات مصادر املعلومات ودور النرش.
ب .حقوق امللكية للرسائل للجامعة
املـادة ()52
تعاد العامدة الامنذج الالزمة لعملها بعد اقرارها من اجمللس.
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املـادة ()51
أ .ترسي أحاكم نظام تأديب الطلبة يف اجلامعة والتعلاميت التنفيذية املنبثقة عنه عةىل طلبةة بةرانمج
املاجس تري.
ب .يتخذ جملس العمداء قرارا بسحب ادلرجة العلميةة اذا تبةني يف أي وقةت مةن الوقةات أن هةذه
ادلرجة قد مت احلصول علهيا بطرق غةري قانونيةة ،أو أن الرسةاةل املقدمةة لنيةل ادلرجةة العلميةة ل
تتفق يف مضةموهنا ومعةايري المانةة العلميةة عةىل أن تُبللةغ اجلهةات ذات العالقةة داخةل اجلامعةة
وخارهجا هبذا القرار.
املـادة ))50
يعني القسم مرشدا أاكدمييا لطلبة املاجس تري يف ذكل القسم.
املـادة ()59
يبت جملس العمداء يف احلالت اليت مل يرد فهيا نص يف هذه التعلاميت ويف أي اشاكل ينشأ عن تطبيقها.
املـادة ()54
العميةد ومعةداء اللكيةات ورؤسةاء جلةان بةرامج املاجسة تري يف القسةم و ل
اللكيةة ومةدير دا ةرة القبةول والتسةجيل
مسؤولون عن تنفيذ هذه التعلاميت.
املـادة ()55
تُلغى تعلاميت منح درجة املاجس تري املعمول هبا يف اجلامعة قبل نفاذ هذه التعلةاميت وأي قةرارات صةادرة مبقتضةاها
ُختالف أحاكم هذه التعلاميت.
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