0

تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة البكالوريوس" في جامعة الشرق األوسط لسنة  ،5102ويعمل
اعتبار من تاريخ إقرارها.
ًا
بها

4

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:

:

جامعة الشرق األوسط.

الجامعة

المجلس

:

مجلس عمداء الجامعة.

العميد

:

عميد الكلية الملتحق بها الطالب.

:

الرئيس

:

الكلية

القسم

أي من كليات الجامعة.

:

أي قسم في الكلية.

:

وحدة قياس أكاديمي تقابلها ( )01محاضرة نظرية.

الفصل الدراسي العادي

:

العبء الدراسي

:

الساعة المعتمدة

رئيس الجامعة.

الفصل الدراسي األول أو الثاني من كل عام جامعي.

عدددد السدداعات المعتمدددة التددي يسددمح للطالددب تسددجيلها فددي الفصددل

الدراسي الواحد.

0

4

تطبق هذه التعليمات على جميع طلبة كليات الجامعة المسجلين لنيل درجة البكالوريوس.

أ.

يقددر المجلددس الخطددط الدراسددية التددي تددددي إلددى نيددل درجددة البكددالوريوس فددي التخصصددات التددي
تقدددمها األقسددام فددي كليددات الجامعددة ،وذلددك بندداء علددى تنسدديب مددن مجددالس الكليددات وتوصددية

ب.
ج.

د.

مجالس األقسام.

توضع الخطط الدراسية على أساس نظام الساعات المعتمدة.

يحدد لكدل مدادة مدن مدواد الخطدط الدراسدية ( )3سداعات معتمددة ،ويجدوق بقدرار مدن المجلدس أن
تقل أو تقيد عن ذلك.

يجري تقويم الساعات المعتمددة لكدل مدادة علدى أسداس أن المحاضدرة األسدبوعية ،أو النددوة هدي

سدداعة معتمدددة ،أمددا سدداعات المختب درات والتطبيددق ،فيجددري تقويمهددا لكددل مددادة علددى حدددة ،وفددي
جميع الحاالت ال يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين تطبيقيتين أو ساعتي مختبر.
4102 4104 444

4102 10 10

4102 4104 10 02

4102 10 42

Ref.: Board of Trustees Session No. (10/2014-2015), Decision No. 02, Date: 10/14/4102, Rev. b
Deans' Council Session No. (33-2013/2014), Decision No. 504, Date: 12/07/2014, Rev. b
1 21

2

يكون الحد األدنى لمجمدو السداعات المعتمددة المطلوبدة لنيدل درجدة البكدالوريوس فدي الخطدط الدراسدية
للتخصصات التي تقدمها كليات الجامعة كما يأتي:

اآلداب والعلوم

 .0اللغة االنجليقية وآدابها /البكالوريوس.

035

 .5اللغة العربية وآدابها /البكالوريوس.

035

الحقوق

 .0القانون /البكالوريوس.

040

األعمال

 .0إدارة األعمال /بكالوريوس.

035

 .5التسويق /البكالوريوس.

035

 .3التمويل /البكالوريوس.

035

 .4المحاسبة /البكالوريوس.

035

 .2اإلدارة السياحية /البكالوريوس.

035

تكنولوجيا المعلومات

 .0علم الحاسوب /البكالوريوس.

035

 .5نظم المعلومات الحاسوبية /البكالوريوس.

035

العلوم التربوية

 .0التربية الخاصة /البكالوريوس.

035

 .5تكنولوجيا التعليم /البكالوريوس.

035

الهندسة

 .0الهندسة المدنية /البكالوريوس.

015

 .5الهندسة المعمارية وأنظمة البناء /البكالوريوس.

015

 .3هندسة الطاقة المتجددة /البكالوريوس.

015

اإلعالم

 .0الصحافة /البكالوريوس

035

 .5اإلذاعة والتلفقيون /البكالوريوس.

035

العمارة والتصميم

 .0هندسة العمارة /البكالوريوس.

011

 .5التصميم الجرافيكي /البكالوريوس.

032

الصيدلة

 .0الصيدلة.
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6

تشمل الخطط الدراسية لكل تخصص تمنح فيه درجة البكالوريوس المتطلبات اآلتية ،على أن تحدد كل
خطة دراسية عدد الساعات المعتمدة المقررة للمتطلبات ضمن الحدود الدنيا والعليا كما يأتي:
تشكل متطلبات الجامعة أرضية مشتركة لجميدع طلبدة الجامعدة ،الهدده منهدا قيدادة قددرة الطالدب
علددى التواصددل والتعبيددر بدداللغتين العربيددة واإلنجليقيددة ،إضددافة إلددى تعقيددق قدراتدده فددي اسددتخدام

الحاسددوب رواثدراء معرفتدده فددي المجدداالت اإلنسددانية واالجتماعيددة والعلميددة ،وتعقيددق فهمدده لحضددارة

أمته وفكرها.

تتكون متطلبات الجامعة من ( )52ساعة معتمدة ،موقعة على النحو اآلتي:

أ.

المواد اإلجبارية وهي بواقع ( )05ساعة معتمدة على النحو اآلتي:
1011010

 .0اللغة العربية ()0

3

1011020

 .5اللغة اإلجنللييةة ()0

3

**

3

 .3العلوم العسكرةة

1011011

 .4التربية الوطنية

1011014
*

*

3

تكون مادة العلوم العسكرية إجبارية للطلبة األردنيين ،واختيارية للطلبة غير

األردنيين ،وعلى الطلبة غير األردنيين الذين لم يختاروا دراسة هذه المادة ،دراسة
أي مادة تطرحها الجامعة وتحسب ساعاتها ضمن الساعات المطلوبة للتخرج وال
تدخل في حساب المعدل التراكمي.

يعفى الطالب من دراسة مادة العلوم العسكرية دون الحاجة إلى اخذ مادة بديلة

في الحاالت اآلتية:

 .0إذا كان الطالب من خريجي الكليات العسكرية األردنية (جامعة مدتة ،الكلية
العسكرية الملكية ،مدرسة المرشحين) ،أو ما يعادلها من كليات عسكرية

أجنبية.

 .5إذا كان من الضباط الحاصلون على دورات الصنه التأسيسية ودورات
الوكالء التأسيسية بالنسبة للرتب األخرى.

 .3إبراق وثيقة من دائرة التعليم الجامعي التابعة لمديرية الثقافة العسكرية

بالقيادة العامة للقوات المسلحة األردنية تشير أن الطالب المعني تنطبق

**

عليه شروط اإلعفاء الواردة في  5 ،0من هذه المادة.

مادة التربية الوطنية إجبارية للطلبة األردنيين واختيارية لغير األردنيين ،وعلى

الطلبة غير األردنيين الذين لم يختاروا دراسة هذه المادة أن يدرسوا بدال منها أي

مادة أخرى.
4102 4104 444

4102 10 10

4102 4104 10 02

4102 10 42

Ref.: Board of Trustees Session No. (10/2014-2015), Decision No. 02, Date: 10/14/4102, Rev. b
Deans' Council Session No. (33-2013/2014), Decision No. 504, Date: 12/07/2014, Rev. b
3 21

ب.

على الطالب التقدم المتحانات المستوى (اللغة العربية ،واالنجليقية ،ومهارات الحاسوب)

في موعد أقصاه نهاية العام الجامعي من التحاق الطالب ولمرة واحدة ،رواذا لم يتقدم

الطالب لالمتحانات في موعدها يفقد حقه في التقدم إليها وترصد له عالمة (ه) صفر

جامعي ،وعليه دراسة المادة االستدراكية خارج الخطة الدراسية.

يستثنى من امتحانات المستوى الطلبة المجسرون والمنتقلون للجامعة ،شريطة أن

يكونوا قد اجتاقوا بنجاح امتحان المستوى في الكليات التي انتقلوا منها أو درسوا فيها

بنجاح هذه المواد.
ج.

الم دواد االختياريددة وهددي بواقددع ( )02سدداعات معتمدددة يختارهددا الطالددب مددن بددين الجددداول

الثالثة اآلتية:

الجدول األول :العلوم اإلنسانية ،ويدرس الطالب منه ( )1ساعات معتمدة
1011015

 .0اللغة العربية ()5

3

1011025

 .5اللغة االنجليقية ()5

3

1011011

 .3الثقافة اإلسالمية

3

الجدول الثاني :العلوم االجتماعية ،ويدرس الطالب منه ( )3ساعات معتمدة
1011050

 .0القانون في حياتنا

3

1011055

 .5حقوق اإلنسان

3

1011015

 .3تاريخ القدس والقضية الفلسطينية

3

1011013

 .4قضايا دولية معاصرة

3

الجدول الثالث :العلوم والتكنولوجيا والصحة ،ويدرس الطالب منه ( )1ساعات معتمدة
1011001

 .0مهارات حاسوب ()0

3

1011033

 .5مهارات االتصال والتواصل

3

1011034

 .3مهارات التفكير العلمي

3

1011533

 .4التربية الرياضية والصحية

3

تكددون السدداعات المعتمدددة لمتطلبددات الكليددة بواقددع ( )%02علددى األقددل مددن مجمددو السدداعات

المعتمدة للخطة الدراسية للتخصص .ويجوق أن تشتمل متطلبات الكليدة مدواداً إجباريدة وأخدرى
اختيارية ،وفي هذه الحالة يراعى أال تقيد المواد االختيارية عن ( )%41من متطلبات الكلية.
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تكون الساعات المعتمدة لمتطلبات التخصص بواقع ( )%11على األقل مدن مجمدو السداعات
المعتمدة للخطة الدراسية للتخصص.

أ.

ب.

تشمل مواد القسم التخصصية على مواد إجبارية وأخرى اختيارية.

يكون الحد األعلى للمواد االختيارية بواقع ( )%51من مجمو ساعات متطلبات القسم
التخصصية.

أ.

يختددار كددل قسددم الم دواد المسدداندة مددن األقسددام األخددرى فددي الكليددة أو مددن سددائر كليددات

ب.

تكون المواد المساندة وثيقة الصلة بطبيعة التخصص في القسم.

الجامعة األخرى.

يختددار الطالددب مددن ( )1-3سدداعات معتمدددة مددن الم دواد المطروحددة فددي الجامعددة مددع مراعدداة
المتطلب السابق للمادة.

0

أ.

تصنه المواد التي يطرحها كل قسم ،والمواد التي ترد في الخطة الدراسية على أساس مستويات
أربعددة أو خمسددة ،وتعطددى كددل مددادة رقمداً يدددل علددى الكليددة ،القسددم ،المسددتوى ،المجددال المعرفددي
والرقم التسلسلي للمادة ضمن مجالها المعرفي.

ب.

تحدددد المتطلبددات السددابقة أو المتقامنددة لكددل مددادة (إن وجدددت) ،وتثبددت هددذه المتطلبددات إقاء كددل

ج.

ال يجوق للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن يدرس متطلبها السابق إال بموافقة عميدد الكليدة التدي

د.

يجوق للطالب أن يدرس مادة ما ،ومتطلبها السدابق بشدكل متدقامن فدي الفصدل ذاتده ،إذا كدان قدد

مادة.

تدرس المادة ،وفي حالة حدوث ذلك فإن تسجيله وعالمته في تلك المادة يعدان ُملغيين.

درس المتطلب السابق ولم ينجح فيه ،أو إذا كان مسجالً فدي الفصدل المتوقدع تخرجده فيده وكدان
تخرجه يتوقه على دراسة تلك المادة ،أو إذا كان منقوال من جامعة أخرى شريطة حصدوله علدى

موافقة العميد.

0

أ.

.0

تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين عاديين هما :الفصل األول والفصل الثاني.

.5

يجوق للجامعة أن تطرح مواد في الفصل الصيفي ،وال يعد هذا الفصل فصال دراسيا.

.3

تكون مدة الدراسة لنيل الدرجة الجامعية األولى بعبء دراسي عادي ثمانية فصدول (أربدع

سنوات دراسية) للتخصصات ذات السنوات األربع ،وعشرة فصول (خمس سنوات دراسية)
للتخصصات ذات السنوات الخمس.
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.4

ال يجددددوق للطالددددب أن يحصددددل علددددى درجددددة البكددددالوريوس فددددي مدددددة تقددددل عددددن ثددددالث

سددددنوات دراسددددية فددددي التخصصددددات ذات السددددنوات األربددددع واأل تقددددل عددددن أربددددع سددددنوات
دراسددددية للتخصصددددات ذات السددددنوات الخمددددس ،والسددددنة الدراسددددية هنددددا تعنددددي الفصددددل

.2

احد.
األول والثاني ،ويجوق للمجلس تقليص هذه المدة فصالً دراسياً و ً

ال يجوق أن تقيد المدة التدي يقضديها الطالدب مسدجالً فدي الدراسدة للحصدول علدى الدرجدة
الجامعية األولى في الجامعة عن أربعة عشدر فصدالً (سدبع سدنوات دراسدية) للتخصصدات

ذات السدددنوات األربدددع ،وسدددتة عشدددر فصدددالً (ثمددداني سدددنوات دراسدددية) للتخصصدددات ذات
السنوات الخمس.

.1

يجددوق للمجلددس مددنح فصددل دراسددي إضددافي واحددد للطالددب الددذي اسددتنفد المدددة القمنيددة

.2

ال يقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد في أي مرحلة من مراحل دراسته.

المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس ،على أن يكون تخرجه في ذلك الفصل.

ب.

تكددون مدددة الفصددل الدراسددي سددتة عشددر أسددبوعاً بمددا فددي ذلددك االمتحانددات ،أمددا الفصددل الصدديفي

ج.

يكدددون الحدددد األدندددى للسددداعات المعتمددددة التدددي يدرسدددها الطالدددب المسدددجل لنيدددل درجدددة

فتكون مدته ثمانية أسابيع بما في ذلك االمتحانات.

.0

البكدددالوريوس ( )05سددداعة معتمددددة فدددي الفصدددل ،ويجدددوق بموافقدددة العميدددد أن يددددرس ()9
ساعات معتمدة ،ويستثنى من ذلك الطالب الذي يتوقه تخرجه على عدد أقل من ذلك.

.5

يكددون الحددد األعلددى للسدداعات المعتمدددة التددي يدرسددها الطالددب ( )01سدداعة معتمدددة فددي

.3

يجوق أن يصل العبء الدراسي للطالب في أي فصل إلدى ( )50سداعة معتمددة شدريطة أال

.4
.2

الفصل.

يقل معدله الفصلي أو التراكمي في الفصل السابق عن ( 3612نقطة)  ،أو إذا كان متوقع
تخرجه في ذلك الفصل.

يجوق بموافقة العميد أن يصل العبء الدراسي للطالب في فصل التخرج إلدى ( )55سداعة

معتمدة ،شريطة أن تكون ساعة تدريب أو مختبر.

يكددون الحددد األعلددى للعددبء الدراسددي للطالددب فددي الفصددل الصدديفي ( )9سدداعات معتمدددة،

ويجددوق بموافقددة العميددد قيددادة عدددد السدداعات إلددى ( )05سدداعة معتمدددة لغايددات التخددرج،

ويسمح بإضافة ( )0سداعة قيدادة عدن الحدد األقصدى إذا توقده تخرجده عليهدا شدريطة أن
د.

تكون ساعة تدريب أو مختبر.

يصنه الطلبة المسجلون في الجامعة لنيل درجة البكدالوريوس علدى أربعدة أو خمسدة مسدتويات

هي مستوى السنة األولى والسنة الثانية والسنة الثالثدة والسدنة الرابعدة والسدنة الخامسدة  ،ويعدد

الطالب في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة إذا كان قد نجح في دراسة ما

ه.

ال يقل عن ( )035 ( ،)99( ،)11( ،)33ساعة معتمدة على التوالي.

يقدم كل قسم خطة استرشادية موقعدة علدى الفصدول المحدددة لكدل تخصدص (لديس مدن ضدمنها

الفصل الصيفي).
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و.

ق.

تعطى كل مادة رقما يدل على مستواها ومجالها وتسلسلها.

يلغى تسجيل الطالب في أي فصل إذا لم يسدد الرسوم الدراسية المقررة في المواعيد المحددة

في ذلك الفصل.

9

ح.

يضاه ( )%21من رسوم الساعة المعتمدة لكل ساعة يسجلها الطالب أثناء الدراسة

أ.

تشددترط المواظبددة علددى الحضددور لجميددع الطلبددة حسددب السدداعات المقددررة لكددل مددادة فددي الخطددة

االستدراكية.

الدراسية.

ب.

ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من ( )%02من مجمو السداعات المقدررة للمدادة دون عدذر يقبلده

ج.

إذا غدداب الطالددب أكثددر مددن ( )%02مددن مجمددو السدداعات المقددررة للمددادة دون عددذر مرضددي أو

مدرس المادة.

قهري يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ،فإنه يحرم مدن التقددم لالمتحدان النهدائي لتلدك المدادة
ويعد راسبا فيها ،وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجباريدة ،وفدي جميدع األحدوال تددخل نتيجدة ذلدك
الرسددوب فددي حسدداب معدددل عالمددات الطالددب الفصددلي والتراكمددي ألغ د ار

د.

اإلنددذار والفصددل مددن

التخصص.

إذا غاب الطالب أكثر من ( )%02من الساعات المقررة لمادة ما وكدان هدذا الغيداب لعدذر مرضدي

أو قهري يقبله العميد ،يمكدن اعتبدار الطالدب منسدحبا مدن تلدك المدادة بقدرار مدن العميدد ،وتطبدق
عليه في هذه الحالة أحكام االنسحاب ،ويبلغ العميد مددير القبدول والتسدجيل بدذلك ،وتثبدت كلمدة

(منسحب) إقاء تلك المادة في السجل األكاديمي للطالب.

هد.

يسمح للطلبة الذين يمثلون المملكة ،أو الجامعة في النشاطات الرسمية داخل الدبالد أو خارجهدا

و.

ينبه الطالب خطيداً مدن مددرس المدادة قبدل إيقدا عقوبدة الحرمدان بحقده وبموجدب نمدوذج خداص

ق.

بنداء
يتم حرمان الطالب من دخول االمتحان النهائي بقرار من العميد ،وتنسيب من رئيس القسم ً
علدى توصددية مدددرس المددادة ،ويدتم تبليددغ مدددير دائددرة القبددول والتسدجيل بددذلك عنددد وصدول غيدداب

ح.

يشترط فدي العدذر المرضدي أن يكدون بشدهادة صدادرة عدن طبيدب عيدادة الطلبدة فدي الجامعدة ،أو

بالتغيب بنسبة ال تتجاوق (.)%51
معد لهذه الغاية.

الطالب للنسبة المبينة سابقاً.

صادرة عن المستشفى ،أو عيادة معتمدة من الجامعة ،وأن تقدم هذه الشدهادة إلدى العميدد خدالل
مدة ال تتجاوق أسبو من تاريخ انقطا الطالب عن المواظبة ،وفي الحاالت القاهرة األخرى يقدم
الطالب ما يثبت عذره القهري خالل أسبو من تاريخ قوال أسباب الغياب.
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ط.

أما في حال التغيب عن االمتحانات النهائية فيشرط في العذر المرضي أن يكون صاد ارً عن

طبيب الجامعة ،أو من قسم الطوارئ في مستشفى معتمد من الجامعة ،وأن تقدم للعميد بعد
مصادقة عيادة الجامعة فور انتهاء مدة العذر.

10

ي.

عمددداء الكليددات وردسدداء األقسددام وأعضدداء هيئددة التدددريس والمحاضددرون ومدددير دائددرة القبددول

أ.

يجري احتساب العالمات وتسجيلها لكل مادة بالحروه مع بيان عدد ساعاتها المعتمدة.

ب.

والتسجيل مسدولون عن تنفيذ أحكام المواظبة.

.0

العالمة النهائية لكل مادة هي مجمو عالمة االمتحان النهائي وعالمدات أعمدال الفصدل،

.5

يعقددد االمتحددان النهددائي لكددل مددادة فددي نهايددة الفصددل ،ويكددون االمتحددان تحريري داً شددامالً

ويستثنى من ذلك كل مادة ال تدخل في المعدل التراكمي إذ تسجل نتائجها ناجح/راسب.

لمقددرر المددادة ،ويخصددص لدده ( )%21مددن العالمددة اإلجماليددة للمددادة ،ويجددوق أن يشددمل
االمتحان النهائي امتحاندات عمليدة ،يحددد مجلدس القسدم النسدبة التدي تخصدص لهدا مدن

عالمة االمتحان النهائي ،على أن يعتمد هذا التوقيع من مجلس الكلية المختصة.
.3

.4

تقددوم مجددالس األقسددام المعنيددة ببيددان كيفيددة توقيددع العالمددات التددي توضددع للمددواد ذات
الطبيعة العمليدة أو المدواد البحثيدة أو الخاصدة علدى أن يعتمدد هدذا التوقيدع مدن مجدالس

الكليات المعنية ،وتبلغ به دائرة القبول والتسجيل.

تشمل األعمال الفصلية للمادة ما يأتي:

أوالً :االختبارات الشفهية والقصيرة أو التقارير أو البحوث أو الواجبات.

ثانياً :اختبارين تحريريين ،ويكون االختبار األول في األسدبو الخدامس أو السدادس مدن
الفصل( ،األسبو الثالث من الفصل الصيفي) ،ويكون االختبار الثاني في األسبو

الحادي عشر أو الثاني عشر من الفصل (األسبو الخامس من الفصل الصيفي)،

ويخصص لكدل اختبدار تحريدري ( )%51مدن العالمدة اإلجماليدة للمدادة ،وتخصدص
العالمات العشر المتبقية ( )%01لما تبقى من أعمال الفصل.

ثالثاً :أ.

يجددوق فددي حدداالت خاصددة االقتصددار علددى اختبددار تحريددري واحددد (اختبددار

نصفي) شريطة أن يتم الحصول على موافقة مجلس القسم علدى ذلدك قبدل

بدايددة الفصددل ،ويخصددص لالختبددار النصددفي فددي هددذه الحالددة ( )%32مددن
العالمدددة اإلجماليدددة للمدددادة ،ويعقدددد هدددذا االختبدددار فدددي األسدددبو الثدددامن أو

التاسع من الفصل.
ب.

فددي حددال الم دواد المتعددددة الشددعب التددي يدرسددها أكثددر مددن مدددرس ،يعددين
مجلس القسم أحد مدرسدي المدادة منسدقاً لهدا .يتدولى المنسدق وضدع خطدة

تدددريس المددادة واإلش دراه علددى االختبددارات واالمتحانددات المشددتركة للمددادة

والتعاون مع المدرسين عند تقييم أداء الطلبة في المادة.
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رابعاً:

المواد العملية:

أ .يخصددص ألعمددال الفصددل ( )%11مددن العالمددة النهائيددة ،وتشددمل عالمددات
التقارير ،والتقويم ،واالمتحانات اليومية.

ب .يخصص ( )%41من العالمة النهائية لالمتحان النهائي.
خامساً :ال يجدوق للطالدب الدذي حصدل علدى مجمدو ( )%21مدن أعمدال الفصدل فددي أي
مددادة مهمددا كددان نوعهددا ،التغيددب أو عدددم التقدددم لالمتحددان النهددائي مددن أجددل
استكمال العالمدة النهائيدة للمدادة واعتمادهدا ،وخداله ذلدك يحدال األمدر لمجلدس

الكلية الستكمال نتيجة هذه المادة.
ج.

مدرس المادة مسدول عن تصحيح أوراق االختبارات واالمتحانات الخاصة بمواده وعن نقلها إلى

د.

.0

تددرد أوراق االختبددارات للطالددب باسددتثناء االمتحددان النهددائي بعددد تصددحيحها وتعددد العالمددة

.5

تحفظ أوراق االمتحان النهائي في الكلية لمدة فصل دراسي للرجو إليها عند الحاجدة ،ثدم

.3

تسلم كشوه بالعالمات النهائية لكل مادة بتفصديالتها إلدى رئديس القسدم ،وتقدر العالمدات

كشوه العالمات بشكل صحيح ونهائي.

نهائيه بعد انقضاء أسبو على ردها.

يجري التصره بها إلتالفها من قبل لجنة مشكلة من الكلية المعنية.

في مجلس القسم بعد تدقيقها ،ويتحمدل القسدم مسددولية األخطداء التدي تقدع بهدا ،ثدم يدتم
رفعها إلى مجلس الكلية إلقرارها ثم رفعها إلى دائرة القبول والتسجيل.

ه.

كددل طالددب يتغيددب عددن االمتحددان النهددائي المعلددن عندده دون عددذر يقبلدده العميددد يعددد راسددباً فددي

و.

كل من يتغيب عن اختبار معلن عنه بعذر مرضي أو قهري ،عليه أن يقدم ما يثبت عدذره

االمتحان ،وترصد له عالمة (الصفر الجامعي) في ذلك االختبار أو االمتحان.

.0

لرئيس القسم خالل يومي عمل من تداريخ قوال العدذر ،وفدي حدال قبدول هدذا العدذر ،يبلدغ
مدرس المادة بذلك ،وعلى مدرس المادة إجراء اختبار تعويضي للطالب خدالل أسدبو مدن

تاريخ تبليغه بقبول عذر الطالب.
.5

كل من يتغيب عن االمتحان النهائي المعلدن عنده بعدذر مرضدي أو قهدري ،عليده أن يقددم

ما يثبت عذره للعميد خالل يومي عمل من تاريخ قوال العذر ،وفي حدال قبدول العدذر فدإن

العميددد يبلددغ قدراره لددرئيس القسددم الددذي يبلدغ بدددوره مدددرس المددادة إلجدراء امتحددان تكميلددي
للطالب في مدة أقصاها نهاية األسبو الثاني من الفصل الدراسي الذي يليه ،وال يحتسدب

منها الفصل الصيفي ،على أن يعلم مدير القبول والتسجيل رسمياً بذلك.

.3

كددل مددن يتغيددب عددن االمتحددان النهددائي يسددجل غائبددا فددي ذلددك االمتحددان ( ) فددي خانددة

.4

تسجل مالحظة (غير مكتمل) على نموذج رصد العالمات للمادة التدي تغيدب فيهدا الطالدب

العالمة النهائية من نموذج رصد العالمات.
عن امتحانها النهائي بعذر يقبله العميد.
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.2

إذا تغيدب الطالددب عددن مناقشددة مشددرو أو لددم يسدتطع إكمددال مشددروعه بعددذر يقبلدده عميددد

الكليددة المعنيددة ،ترصددد للطالددب عالمددة "غيددر مكتمددل" فددي هددذا المشددرو  ،علددى أن يددتم

اسددتكمال المناقشددة أو تقددديم المشددرو فددي موعددد أقصدداه نهايددة الفصددل التددالي رواال تعددد
عالمته صف ارً.

11

أ.

يجوق للطالب أن يطلب مراجعة عالمته النهائيدة فدي أي مدادة وفدق النمدوذج المعتمدد خدالل مددة
أقصداها أسدبوعين مددن بدايددة الفصددل التددالي ،علدى أن يعلددم مدددير القبددول والتسددجيل رسددميا بددذلك
وذلك بعد دفع الرسم المالي المقرر لهذا الغدر  ،وتقتصدر المراجعدة علدى التأكدد مدن عددم وقدو

ب.

خطأ مادي (أسئلة غير مصححة أو خطأ في الجمع).

تتولى مراجعة عالمة الطالب لجنة ثالثية مشكلة من العميد ورئيس قسم المادة ومدرسها ،وتبلغ

اللجنة قرارها خطياً إلى مدير القبول والتسجيل.

12

الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة هو (د).
أ.

ب.

ترصد عالمات المواد بالحروه وفق النقاط المبينة إقاء كل منها:
أ

4611

أ-

3622

ب+

3621

ب

3611

ب-

5.7.

ج+

5621

ج

5611

ج-

0622

د+

0621

د

0611

ه

صفر

تخصص للعالمات بالنقاط للمعدل الفصلي والتراكمي التقديرات المبينة إقاء كل منها:
4611-3612

ممتاق

3614-3611

جيد جداً

5699-5621
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13

5649-5611

مقبول

دون 5611

ضعيه

ج.

يكون معدل الفصل عبارة عن معدل عالمات جميدع المدواد التدي درسدها الطالدب نجاحداً أو رسدوباً

د.

يكددون المعدددل التراكمددي عبددارة عددن معدددل عالمددات جميددع الم دواد التددي درسددها الطالددب نجاح داً أو

هد.

يجري احتساب أي من المعددالت السدابقة بضدرب العالمدة النهائيدة لكدل مدادة فدي عددد السداعات

و.

يثبت المعدل الفصلي أو التراكمي ألقرب منقلتين عشريتين.

ق.

يكون الحد األدنى لعالمة الرسوب (ه).

في ذلك الفصل.

رسوباً ضمن الخطة الدراسية المقررة حتى تاريخ احتساب ذلك المعدل.

المعتمدة ،وقسمة مجمو حواصل الضرب الناتجة على مجمو عدد الساعات المعتمدة.

ح.

تطبق تعليمات لوحة الشره في الجامعة لمنح درجة البكالوريوس للطلبة المتفوقين.

أ.

يعد الطالب منذ ارً أكاديمياً حكماً إذا حصل على معدل تراكمي أقل من ( 5611نقطة) في أي فصل

ب.

ال ينذر الطالب أكاديمياً في نهاية الفصل األول من التحاقه بالتخصص.

ج.

من الفصول الدراسية باستثناء الفصل الصيفي.

عند حصول الطالب علدى إندذار أكداديمي عليده إلغداء مفعولده فدي مددة أقصداها فصدالن دراسديان

بعد الفصل الذي حصل فيه على اإلنذار باستثناء الفصل الصيفي ،ويلغي الطالب مفعول اإلنذار

برفع معدله التراكمي إلى ( 5611نقطة) فأكثر.
د.

ه.

يفصددل الطالددب مددن التخصددص مدقتداً إذا لددم يددتمكن مددن إلغدداء مفعددول اإلنددذار بعددد مددرور المدددة

المحددة كما ورد أعداله .ويسدتثنى مدن ذلدك الطالدب الدذي أتدم بنجداح ( )99سداعة مسدتوى سدنة

رابعة لجميع المستويات على األقل من مجمو الساعات المعتمدة لخطته الدراسية.

يمكددن للطالددب المفصددول مدقتداً والددذي يقدع معدلدده التراكمددي بددين ( 0692نقطددة إلددى مددا دون 0699

نقطة) االستمرار في تخصصده كطالدب (دراسدة خاصدة) بموافقدة المجلدس وتطبدق عليده فدي هدذه

ود

ق.

ه.

الحالة تعليمات الدراسة االستدراكية مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من المادة (.)54

يفصل نهائياً من التخصص كل طالدب يحصدل علدى معددل تراكمدي أقدل مدن ( 0611نقطدة) فدي أي
فصل مدن فصدول السدنة باسدتثناء الفصدل األول مدن التحاقده بدذلك التخصدص ،وكدذلك أي فصدل

صيفي.

ال يجوق إعادة قبول الطالب المفصول من تخصصه إلى التخصص نفسه مرة ثانية.

عد إعالن ق اررات اإل نذار والفصل النهائي من الجامعة وأي أمور أخرى تخص الطلبة على لوحة
ُي ّ
اإلعالنددات فددي كليددة الطالددب أو باسددتخدام البريددد اإللكترونددي للطالددب أو البريددد المسددجل "تبليغ داً"
بالمعنى القانوني.
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14

أ.

علددى الطالددب إعددادة دراسددة كددل مددادة يحصددل فيهددا علددى نتيجددة راسددب ،وتكددون اإلعددادة إجباريددة
للمواد اإلجبارية في الخطة ،وأما إذا كان الرسوب في مادة اختيارية فيجوق للطالب إعادة دراسدة
هددذه المددادة أو أي مددادة أخددرى ضددمن قائمددة الم دواد االختياريددة فددي خطتدده الدراسددية ،وتعددد هددذه

المددادة التعويضددية كمددادة معددادة بالنسددبة للمددادة االختياريددة التددي رسددب فيهددا مددن حيددث حسدداب

عالمتها في المعدل التراكمي.

ب.

يمكن للطالب إعادة دراسة أي مادة حصل فيها على عالمة (ج )+فما دون ألغ ار

ج.

فددي حددال رسددوب الطالددب فددي مددادة إجباريددة ثبتددت نتيجددة الرسددوب لتلددك المددادة فددي سددجله ،وعنددد

د.

التراكمي ،وتحتسب له في هذه الحالة العالمة األعلى فقط.

رفدع معدلده

إعادتها تحتسب له العالمة األعلى .أمدا المدواد االختياريدة فلده حدق إعادتهدا أو اسدتبدالها بمدادة
اختيارية أخرى من خطته مع حذه العالمة السابقة.

في حال إعدادة الطالدب دراسدة مدادة بسدبب رسدوبه ،أو ألي سدبب آخدر فدإن سداعات تلدك المدادة

تدددخل فددي حسدداب عدددد السدداعات المطلوبددة للتخددرج ،وفددي حسدداب المعدددل التراكمددي مددرة واحدددة
ه.

وتحتسب له العالمة األعلى.

تعامل المادة أو المواد التي يدرسها الطالب خارج الجامعة بعد معادلتها حسب األصول إذا سبق

له دراستها داخل الجامعة معاملة المادة أو المواد المعادة ،بحيث ال تحسب عالمة المادة التي
درسها داخل الجامعة في معدله الفصلي والتراكمي.

تشتمل الدراسة الخاصة على نوعين من الدراسة هما:

15

أ.

16

يجددوق أن يسددجل للدراسددة الحددرة فددي بع د

.0

.5

الدراسة الحرة.

الدراسة االستدراكية.
المدواد فددي الجامعددة الطلبددة الددذين يدرسددون فددي جامعددات أو

معاهد عليدا داخدل األردن أو خارجده ممدن يرغبدون فدي دراسدة هدذه المدواد خدالل فصدل دراسدي أو أكثدر،

وكذلك األشخاص الراغبون في تعميق معارفهم التخصصية بغية تحسين أدائهدم ومهداراتهم فدي األعمدال
أو الوظائه التي يقومون بها ،أو إلثراء معرفتهم الثقافية أو األكاديمية.

17

أوالً :يشترط في قبول الطالب للتسجيل في الدراسة الحرة ما يأتي:

أ .أن يكون حاصالً على شهادة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها ،على أال يقل معدله
في شهادة الثانوية العامة عن الحد األدنى للقبول في الجامعة.
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ب .أن تتوافر الشواغر في المواد التي يرغب التسجيل فيها.

ثانياً :يستثنى من الشرط السابق (أ) الطلبة المسجلون للدراسة في جامعات أو معاهد عليا غير
الجامعة وعليهم إحضار ما يثبت ذلك.

ثالثاً :يطلب من الطالب الذي يرغب بالتسجيل في الدراسة الحرة تقديم إحدى الوثيقتين اآلتيتين أو
كلتيهما:

أ .كشه عالمات شهادة الدراسة الثانوية العامة ،أو ما يعادلها.

ب .وثيقة إثبات التحاقه بالدراسة في جامعة أو معهد جامعي أخر.
بناء على توصية من مدير القبول
رابعاً :يقبل الطلبة في ا
الدرسة الحرة بقرار من رئيس الجامعةً ،
والتسجيل.

00

يجوق تسجيل الطلبة الذين ال تنطبق عليهم شروط القبول في المواد التي يرغبون في تسجيلها ،طلبة
مستمعين ،إذ يسمح بحضورهم المحاضرات فقط ،وال يطلب منهم التقدم المتحاناتها.

02

أ.

إذا قبل طالب في برنامج البكالوريوس في إحدى كليات الجامعة ،وسبق له أن درس مواد دراسة
حرة في الجامعة ،وكانت هذه المواد ضمن خطته الدراسية ،يحسب له من هذه المواد ( )31ستة
وثالثون ساعة معتمدة على األكثر شدريطة أالّ يكدون قدد مضدى علدى دراسدته لهدا أكثدر مدن ()2

ب.

41

سنوات.

تدخل عالمات المواد التي درسها الطالب دراسة حرة وحسبت له ضمن معدلة التراكمي.

الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الواحد لطالب الدراسة الحرة هو اثنتا عشرة ساعة معتمدة في
الفصل االعتيادي ،ويجوق بموافقة العميد أن تقيد عن ذلك ،و( )9ساعات في الفصل الصيفي.

44

يجوق أن يقبل في الدراسة االستدراكية طالب البكالوريوس المفصول من التخصص بسدبب تددني معدلده
التراكمي عن ( 5611نقطة) وفق الشروط اآلتية:
أ.

إذا كان معدل الطالب التراكمي ال يقل عن ( 0611نقطة) فانه يمدنح (فصدلين دراسديين) وال يشدمل

الفصل الصيفي لرفدع هدذا المعددل إلدى ( 5611نقطدة) فدأكثر وبموافقدة المجلدس ،فدإذا أخفدق فدي

رفع معدله يتم فصله أكاديمياً من التخصص الملتحق به إال إذا كان قد أنهى مدا مجموعده ()99

ساعة مستوى سنة رابعة لجميع المستويات من السددداعات المعتمددة لمتطلبدات التخددرج ،أو كدان

معدلدده التراكمددي ال يقددل عددن ( 0699نقطددة) ،وفددي هددذه الحالددة يعطددى فص دلين دراس ديين إضددافيين

وبموافقة المجلس ،ويفصل بعدهما الطالب أكاديمياً من التخصص إذا لدم يدتمكن مدن رفدع معدلده

إلى ( 5611نقطة) فأكثر.
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ب.

42

يحدق للمجلدس مدنح الطالددب فصدالً دراسدياً اسددتدراكياً نهائيداً بعدد اسددتنفاده المددة القانونيدة حسددب

الفقددرة (أ) مددن هددذه المددادة لغايددات رفددع معدلدده التراكمددي إلددى ( 5611نقطددة) ف دأكثر ،فددإذا أخفددق

الطالب بذلك فإنه يفصل من التخصص فصالً نهائياً.

ج.

على الطالب المحول إلى الدراسة االستدراكية (الدراسة الخاصة) دفع كامل الرسوم الدراسية

أ.

يحددق للطالددب المفصددول فص دالً نهائي داً مددن تخصصدده فددي الجامعددة ألسددباب تتعلددق بتدددني معدلدده

المقررة لذلك.

التراكمي وعدم قدرته على تسدوية وضدعه ،أن يحدول إلدى تخصدص آخدر طالمدا أنده حقّدق شدروط
القبددول فيدده ،علددى أن ينهددي درجددة البكددالوريوس فددي مدددة أقصدداها ( )2سددنوات مددن قبولدده فددي

الجامعة (للتخصصات ذات السنوات األربع) و( )1سنوات (للتخصصدات ذات السدنوات الخمدس)،

ويعامل الطالب في ذلك معاملة الطالب المستجد أو المنقول من أي جامعة أخدرى ،وذلدك لغايدات
اإلندددذار والفصدددل مدددن التخصدددص وتطبدددق عليددده الخطدددة الدراسدددية المعتمددددة والمعمدددول بهدددا فدددي

ب.

46

التخصص المنتقل إليه.

ال يجوق للطالب المفصول من التخصص العودة إلى التخصص الذي فصل منه.

يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب المحول من الدراسة المنتظمة إلدى الدراسدة االسدتدراكية ()05
ساعة معتمدة في الفصل العادي ،و( )9ساعات معتمدة في الفصل الصيفي.

40

إذا تمكن الطالب من رفع معدله إلى ( 5611نقطة) فأكثر ،في أي فصل من فصدول الدراسدة االسدتدراكية
يحول حكماً إلى الدراسة المنتظمة.

40

تطبق على المسجلين في الدراسة الخاصة شروط المواظبة واالمتحاندات والعالمدات الدواردة فدي تعليمدات
منح درجة البكالوريوس.

42

يستفيد طالب الدراسة الخاصة من جميع الخدمات والتسهيالت الجامعية المتوافرة ويمنح هوية جامعية.

01

تحتسب فترة الدراسة االستدراكية ضمن الحد األقصى لسنوات الدراسة في الجامعة.

00

تطبق تعليمات االنقطا والتأجيل على الطلبة المسجلين في الدراسة االستدراكية.
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04

أ.

يسددمح للطالددب بالسددحب واإلضددافة خددالل أسددبوعين مددن بدايددة الفصددل بحد أدد أقصددى ،أمددا بالنسددبة
للفصل الصيفي فيسمح للطالب بالسدددحب واإلضافة خالل أسدددبو من بدايدة الفصدل وال يثبدت لده

في سجله مالحظة (منسحب) من المادة التدي سدحبها ،أو التدي اسدتبدل بهدا غيرهدا خدالل المددة

المذكورة ،وذلك في الحاالت اآلتية:
.0

.5

إذا كدان تخرجدده متوقعددا فددي الفصددل الددذي سدجل فيدده ،وكانددت عمليددة السددحب أو اإلضددافة

.3

إذا ألغيددت مددادة مددا مددن البرنددامج الدراسددي للطالددب ،و رغددب فددي إضددافة مددادة أخددرى بدددال

ضرورية لتخرجه في ذلك الفصل.
عنها.

.4

إذا عدل موعد طرح مادة ما رسميا ،وترتب على ذلك تعار

.1

إذا كددان معدددل الطالددب الفصددلي أو التراكمددي فددي الفصددل السددابق ( 3612نقطددة) فددأكثر،

.2

ب.

إذا تم تغيير تخصصه.

في جدول الطالب الدراسي.

إذا تم طرح مادة جديدة بعد انتهاء موعد تسجيل الطالب ورغب في إضافة هذه المادة.

ورغب في دراسة واحد وعشرين ( )50ساعة معتمدة في الفصل العادي التالي.

.2

إذا رسددب فددي مددادة مددا فددي الفص دل السددابق أو حصددل فيهددا علددى عالمددة أقددل مددن (ج)+

.1

إذا وقع خطأ في إرشاد الطالب.

.9

إذا كان الطالب تحت مفعول اإلنذار األكاديمي أو الدراسة االستدراكية ،ورغدب فدي دراسدة

.0

يسددمح للطالددب باالنس دحاب مددن دراسددة مددادة أو أكثددر خددالل مدددة أقصدداها نهايددة األسددبو

ورغب في إعادة دراسة المادة نفسها.

مادة ما لرفع معدله التراكمي إلى الحد األدنى.

الرابع عشر من بداية الفصل األول والثاني ،واألسبو السدابع مدن بدايدة الفصدل الصديفي
وبخسارة مالية ،وفي هذه الحالة يثبت في سجله عبارة (منسحب) ،وال يجدوق نتيجدة لهدذا

االنسددحاب أن يقددل عدددد السدداعات المسددجلة للطالددب عددن الحددد األدنددى للعددبء الدراسددي

المسموح به وفق هذه التعليمات.

ج.

.5

يتم االنسحاب بخسارة مالية حسب نموذج خداص تعدده دائدرة القبدول والتسدجيل ،علدى أن

.3

إذا لددم ينسددحب الطالددب خددالل المدددة المددذكورة ف دي البنددد األول مددن هددذه الفقددرة فإندده يعددد

يتضمن هذا النموذج موافقة العميد المختص واعتماد مدير دائرة القبول والتسجيل.
ملتقما بالمواد التي سجلها.

ال يسددمح بانتقددال الطالددب المسددجل فددي شددعبة معينددة إلددى شددعبة أخددرى إال فددي الحدداالت التددي

تقتضيها أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ،والحاالت التي يقدرها العميد التي تتولى طرح المادة.
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د.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة ( )9يعد الطالب الذي يتجداوق مجمدو غيابده ()%02

من الساعات المقررة للمادة بعذر مقبول من العميدد منسدحبا مدن تلدك المدادة ،ويثبدت فدي سدجله

مالحظة (منسحب).
هد.

يعددد الطالددب المنسددحب مددن جميددع مدواد الفصددل مدددجال لدراسددته لددذلك الفصددل .ويحددق للطالددب أن
يتقدددم بطلددب اال نسددحاب مدددن جميددع المددواد المسدددجلة فددي الفصددل إلددى العميدددد قبددل موعددد بددددء
االمتحانات النهائيدة مدن الفصدل األول أو الثداني أو األسدبو السدابع مدن الفصدل الصديفي .وفدي

هذه الحالة يبت العميد في طلب االنسحاب ويبلغ دائرة القبول والتسجيل بقراره.

00

و.

للمجلس الموافقة على سحب مواد الفصل السابق كامل إن اقتنع المجلس باألسباب الموجبة.

أ.

يحددق للطالددب أن يتقدددم بطلددب لتأجيددل دراسددته لفصددل قبددل بدددء الفصددل الددذي يددود تأجيلدده إذا مددا
توافرت لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة بالموافقة على التأجيل وبعد دفدع الرسدوم المقدررة

لذلك وفقاً لما يأتي:

04

.0

مجلس الكلية ،إذا كان التأجيل المطلوب أقل من أربع فصول دراسية متصلة.

.5

المجلس فيما عدا ذلك بحد أقصى ستة فصول.

ب.

إذا أوقعت عقوبة الفصل التأديبي المدقت على أي طالب لمدة فصل أو أكثر فيعد الطالب مددجالً

ج.

ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس.

د.

يبلغ مدير القبول والتسجيل رسميا بقرار التأجيل الصادر عن مجلس الكلية أو المجلس.

حكماً.

ه.

ال يجوق تأجيل دراسة الطالب أو سحب الفصدل كاملدة إال بعدد مضدي فصدل دراسدي علدى التحاقده

أ.

ُيع ّد الطالب المتخله عن التسجيل بعد مرور أسبوعين من بدء الدراسة في الفصل الدراسي

ب.

يحتفظ الطالب الذي فقد مقعده الجامعي بسجله األكاديمي لمدة ستة فصول كحد أقصى وخاله

في الجامعة.

حسب التقويم الجامعي المعتمد فاقداً لمقعده الجامعي.
ذلك يلغى سجله األ كاديمي في الجامعة.
ج.

يجوق للطالب الذي فقد مقعده الجامعي أن يتقدم بطلب إلعادة تسجيله في الجامعة ،وينظر
مجلس الكلية في إعادة تسجيله إذا كانت المدة ال تقيد عن فصل دراسددددددي واحد ويحتفظ بسجله
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األكاديمي ،وللمجلس إذا كانت أكثر من فصل دراسي ،على أن يكمل متطلبات التخرج وفق
الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته ووفقا للتعليمات النافذة ،وتحسب مدة الد ارسة السابقة
ضمن الحدين األعلى واألدنى لسنوات التخرج .وفي حالة اختاله الخطة المعمول بها عند
عودة الطالب عن الخطة التي درس عليها ،يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات
التخرج مقابل كل ( )02ساعات معتمدة من المواد التي تحتسب للطالب.
د.

إذا قبل المجلس عذر الطالب تحسب فترة التخله عن الجامعة تأجيالً.

ه.

يجوق للطالب الذي قبلت عودته في الجامعة أو قام بتأجيل دراسته أن يتقدم المتحان غير
مكتمل للمواد التي تخله عن أداء امتحاناتها النهائية بعذر يقبله عميد كلية التخصص قبل مدة
فقد المقعد الجامعي أو التأجيل شريطة أال تقيد مدة فقدان المقعد (االنقطا ) أو التأجيل عن
فصليين دراسيين متتاليين وأن يقوم بتأدية االمتحان حسب المواعيد المعلن عنها في الكلية.

02

أ.

إذا رغب الطالب االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب من خالل النموذج المعتمد إلى
دائرة القبول والتسجيل وذلك قبل نهاية األسبو الرابع عشر من الفصل الدراسي األول أو الثاني

أو األسبو السابع من الفصل الصيفي المسجل به الطالب ،وفي هذه الحالة تثبت له في سجله

ب.
ج.

مالحظة "منسحب من الجامعة" ويعد تسجيله في الجامعة ملغى.

إذ تقدم الطالب بطلب االنسحاب من الجامعة بعد الفترة القمنية الواردة في (أ) أعاله فيعتبر

االنسحاب للفصل الالحق.

يجوق للطالب المنسحب من الجامعة أن يتقدم قبل مضي ستة فصول على انسحابه بطلب إلى

المجلس للنظر في إعادة تسجيله في نفس التخصص ما لم يمكن مفصوالً منه ،فإذا أعيد
تسجيله يحتفظ بسجله األكاديمي كامال على أن يكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية

المعمول بها عند إعادة تسجيله ،وفي هذه الحالة تحسب له مدة الد ارسة السابقة ضمن الحد
األعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس.

د.

على الطالب المنسحب من الدراسة في الجامعة أن يبرئ ذمته من الجامعة قبل البت في طلب

ه.

تسترد من الطالب المنسحب من الدراسة الجامعية جميع المنح التي قدمت له في أثناء فترة

انسحابه.

دراسته بالجامعة.
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06

يسمح بانتقال الطلبة غير المفصولين تأديبياً من جامعة معتره بها إلى الجامعة وفقا للشروط اآلتية:

أ.

أن يكون معدله في الثانوية العامة أو ما يعادلها مقبوال في الكلية المنتقل إليها سنة قبوله في

ب.

أن يكون الطالب مسجالً في جامعة أو معهد أ
عال يتبعان نظام المواظبة (ال يقبل االنتساب)

ج.

أال تقل النسبة المئوية لعدد الساعات المعتمدة التي سيدرسها الطالدب عدن ( )%21مدن مجمدو

د.

تحتسب للطالب وبموافقة العميد المواد التي نجح فيها في الجامعة المنتقل منها إذا كانت ضدمن

تلك الجامعة.

وعلى أن تكون الجامعة والتخصص معتره بهما.

ساعات الخطة الدراسية في التخصص المنقول له الطالب.

خطته الدراسية المقررة في الجامعة وان أال تقل عالمته في أي مادة مراد معادلتهدا عدن ()%11

فما فوق ،على أن يتم معادلة المواد مرة واحدة فدي الفصدل الدذي يلتحدق بده بالجامعدة ،وفدي كدل
األحوال ال يحتسب للطالب أي مادة دراسية مضى على دراستها أكثر من ( )2سنوات.

هد.

ال تحتسب عالمات المواد التي سبق للطالب أن درسها في جامعدة أخدرى ضدمن معدلده التراكمدي

و.

مددع مراعدداة البنددد (ج) مددن هددذه المددادة يقبددل الطالددب الددذي حصددل علددى درجددة البكددالوريوس مددن

في الجامعة.

جامعدة معتدره بهدا فدي أي تخصدص فدي الجامعدة شدريطة اسدتيفاء شدروط القبدول المقدررة لهددذا
التخصص على أن يدرس ما ال يقل عن ( )%21من مجمو سداعات الخطدة الدراسدية المعتمددة

ق.

00

للتخصص في الجامعة.

يقبددل الطالددب الددذي اجتدداق امتحددان الشددامل لكليددات المجتمددع األردنيددة فددي التخصددص المندداظر

شدددريطة أن تنطبدددق عليددده أسدددس التجسدددير الصدددادرة عدددن وقارة التعلددديم العدددالي والبحدددث العلمدددي
األردنية.

ح.

يقبددل الطالددب الددذي أنهددى شددهادة دبلددوم كليددات المجتمددع الصددادرة مددن خددارج األردن شددريطة أن

ط.

يحسم فصدل دراسدي واحدد مدن الحدد األعلدى لسدنوات التخدريج مقابدل كدل ( )02سداعة معتمددة تدم

تنطبق عليه أسس التجسير الصادرة من وقارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية.
معادلتها للطالب.

ي.

يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد لغايات التأجيل واإلنذار والفصل من التخصص.

أ.

يجوق انتقال الطالدب مدن تخصدص إلدى آخدر فدي الجامعدة إذا كاندت تنطبدق عليده شدروط القبدول
التي تدهله لاللتحاق بالتخصص الجديد بعد دفع الرسوم الخاصة بذلك.
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ب.

تقدم طلبات االنتقال إلى مدير القبول والتسجيل على النماذج المخصصة لهدذا الغدر

ج.

عند انتقال الطالب إلى تخصص آخر تحتسب المواد التي درسها ونجح بها ،وضمن مواد الخطة

د.

العميد المنتقل إليها الطالب خطيا.

وبموافقدة

الدراسددية للتخصددص المنتقددل إليدده ،وتدددخل عالمددات تلددك المددادة فددي المعدددل الفصددلي والمعدددل

التراكمي للطالب.

يعامددل الطالددب المنتقددل مددن تخصددص إلددى آخددر داخددل الجامعددة معاملددة الطالددب المسددتجد وذلددك

لغايات اإلنذار والفصل من التخصص وتطبق عليه الخطة الدراسدية المعتمددة والمعمدول بهدا فدي
التخصص المنتقل إليه.

00

يجوق للطالب في الجامعة دراسة ما ال يقيد على ( )05ساعة معتمدة في جامعة أخرى خارج األردن في
الفصل الدراسي العادي ،و( )1ساعات في الفصل الدراسي الصيفي ،وتحسب له هذه الساعات وفق

الشروط اآلتية:

.0

.5

أن يكون الطالب منتظماً في دراسته بالجامعة.

أن يكون الطالب قد أنهى ما ال يقل عن ( )31ساعة معتمدة في الجامعة.

.3

أن تكون دراسته في الجامعة التي يرغب الدراسة فيها باالنتظام ،ومعتره بها لدى وقارة التعليم

.4

من رئيس

.2

.1

.2

العالي والبحث العلمي األردنية.

أن يحصل الطالب على موافقة خطية مسبقة وفق النموذج المعتمد لهذا الغر

القسم وعميد الكلية ،على أن يتم إعالم دائرة القبول والتسجيل خطياً.

الحد األدنى لعالمة النجاح في المواد المراد معادلتها هي ( )%11أو ما يعادلها.

أن يكون الطالب منتظماً في دراسته في آخر فصلين دراسيين في الجامعة.

يعتبر الطالب الذي يدرس مواد خارج الجامعة  -في فصل اعتيادي  -مدجالً لذلك الفصل،

وتطبق عليه تعليمات التأجيل.

.1

تسديد االلتقامات المالية المترتبة على الطالب ودفع رسوم الساعات المعتمدة ورسوم التسجيل

.9

أن تكون الدراسة مرة واحدة فقط.

المقررة لتسجيل الفصل الم ارد دراسته خارج األردن.
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02

أ.

للعميد بعد أخذ رأي رئيس القسم أن يوافق على أن يدرس الطالب مادتين بديلتين أ
بحد أقصى
على أن تكون المادة البديلة مماثلة للمادة األصلية من حيث عدد الساعات المعتمدة ،وأالّ

يكون لها متطلب سابق لم يدرسه الطالب ،وذلك في الحاالت اآلتية:

إذا توقه احتمال تخرج الطالب على مادة واحدة أو مادتين إجباريتين وكانت أي منهما

.0

غير مطروحة في الفصل الذي يتوقع أن يتخرج فيه أو كانت مطروحة ومتعارضة مع

مادة إجبارية أو اختياريه أخرى من تخصصه سجلها الطالب في ذات الفصل.

إذا رسب الطالب ثالث مرات أو أكثر في مادة إجبارية أو مادتين من خطته الدراسية أ
بحد

.5
ب.

41

أقصى ،ويجوق بموافقة العميد السماح له بدراسة مادة بديلة في فصل التخرج.

تكون المادة البديلة من نفس قسم المادة اإلجبارية المستبدلة ،وفي حال تعذر ذلك فمن نفس

الكلية ،روان تعذر ذلك فمن كلية أخرى على أن تكون مطابقة في محتوى المادة بنسبة ال تقل

عن (.)%22

ج.

تطبق تعليمات المادة المعادة على المادة البديلة.

د.

إذا رسب الطالب في المادة البديلة وطرحت المادة األصيلة في الفصل التالي ،عليه دراسة

ه.

إذا نجح الطالب في المادة البديلة ولم يتخرج في ذلك الفصل ثم طرحت المادة األصيلة يعفى

المادة األصيلة وتطبق عليها تعليمات المادة المعادة.

من دراستها.

يتولى قسم التخصص متابعة السيرة األكاديمية للطلبة المسجلين فيه حسب إجراءات يقرها المجلس
لهذا الغر .

40

على الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية فصل ما ،أن يقوم بتعبئة نموذج خاص لدى القسم الذي
يطرح التخصص في مدة أقصاها نهاية الفصل الذي يسبق فصل التخرج حيث يتولى كل من القسم

ودائرة القبول والتسجيل معا مهمة التحقق من استيفائه شروط التخرج.

44

تمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات اآلتية:
أ.

النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية والحصول على معدل تراكمي ال

ب.

قضاء المدة المطلوبة للحصول على الدرجة وعدم تجاوق المدة القصوى حسبما ورد من أحكام

يقل عن ( 5611نقطة).

في المادة ( )1من هذه التعليمات.
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ج.

د.

ه.

40

إتمام المتطلبات األخرى التي تقتضيها الخطة التي يتخرج بموجبها الطالب.

أن يقضي الطالب آخر فصليين دراسيين بما فيها الفصل المتوقع تخرجه فيه بالجامعدة باسدتثناء
الفصل الصيفي.

أن يحصل على وثيقة تثبت براءة ذمته من الجامعة.

ال يقبل عذر الطالب بعدم علمه بهذه التعليمدات أو بعددم اطالعده علدى النشدرات الصدادرة عدن الجامعدة،
أو ما ينشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات.

44

يتم الصدره بدأمر مدن الدرئيس وفقدا للنظدام المدالي وفدي حددود المواقندة العامدة المعتمددة ،وضدمن خطدة
العمل المقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة اإلدارية والمالية.

42

الرئيس وعمداء الكليات وردساء األقسام األكاديمية ومدير القبول والتسجيل مسددولون عدن تنفيدذ هدذه
التعليمات.

46

يبت المجلس في الحاالت التي لم يرد نص بخصوصها في هذه التعليمات.

40

ال يجوق تعديل هذه التعليمات أو إلغادها إال بقرار من مجلس األمناء.

40

تعد هذه التعليمات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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