تعلاميت منح ادلرجة اجلامعية ا ألوىل ( الباكلوريوس ) يف جامعة الطفيةل التقنية
صـادرة عن جملس العمداء مبقتىض الفقرة (أأ) من املـادة ( )4من نظـام منـح ادلرجـات والشهادات يف جامعة
الطفيةل التقنية رمق ( )32لس نة 19161
املادة :6
تسمى هذه التعلاميت :تعلاميت منح ادلرجة اجلامعية ا ألوىل (الباكلوريوس) يف جامعة الطفيةل التقنية ،ويعمل هبا اعتبارا
من اترخي اقرارها32.
املادة :9
يكون لللكامت والعبارات الآتية حيامث وردت يف هذه التعلاميت املعاين املبينة لها أأدانه ما مل تدل القرينة عىل خالف ذكل:
اجلامعـــــة :جامعـــة الطفيةل التقنية.
الرئيـــــس :رئيــس اجلـامعـــــــة.
اجمللس :جملس العمداء
اللكيــــــة :أأي لكية من لكيــات اجلامعــــة.
القســــــم :أأي قســم يف اللكيـــــة.
العميــــــد :معيد اللكيــة امللتحق هبا الطالب.
الــــــدائرة :دائرة القبـــول والتسجيـل.
درجـة الباكلوريوس :ادلرجــة اجلامعيــــة ا ألوىل.
الامتحان الهنائـي :الامتحــان الهنــايئ ألي مادة.
الامتحان :أأي اختبار ابس تثنـاء الامتحان الهنايئ.
الطــــالب :ك طالب أأو طالبة مسجل يف اجلامعة لنيل درجة الباكلوريوس.
الفصل ادلرايس :الفصل ا ألول أأو الثاين من العام اجلامعي.
برانمج ادلراسة اخلاصة :برانمج ميكن حتويل الطالب املفصول اليه بناء عىل رغبته يف البقاء يف التخصص نفسه.
املادة :3
تطبق هذه التعلاميت عىل مجيع طلبة لكيات اجلامعة املسجلني لنيل درجة الباكلوريوس.
1مت التعديل عىل املادة ( )49من هذه التعلاميت يف جلسة جملس العمداء اخلامسة والثالثني للعام  9162بتارخي  9162 /61/61ويعمل هبا اعتبارا من اترخي اقرارها.
 -2مت التعديل عىل التعلاميت يف جلسة جملس العمداء رمق ( )9162/33بتارخي  ،9162/61/61ويعمل هبا اعتبارا من اترخيه.
 -3مت اضافة الفقرة (ج) عىل املادة ( )44من هذه التعلاميت يف جلسة جملس العمداء رمق ( )9162/61بتارخي  ،9162/4/92ويُعمل هبا اعتبارا من اترخيه.
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اخلطــــط ادلراسيــــة
املادة :4
يشك الرئيس يف مطلع ك عام جامعي جلنة تسمى( :جلنة اخلطة ادلراس ية) برئاسة أأحد نواب الرئيس يف اجلامعة
وعضوية ك من:
 اثنني من معداء اللكيات العميــد املعـين. رئيس القسـم املعين. مدير ادلائرة يف اجلامعة.تكون هممهتا النظر يف اكفة ا ألمور املتعلقة ابخلطط ادلراس ية للتخصصات اخملتلفة يف لكيات اجلامعة؛ وذكل بناء عىل
اقرتاحات جمالس ا ألقسام ،وتوصيات جمالس اللكيات ،ورفعها اىل اجمللس لقرارها.
املادة :4
 -6يقر اجمللس اخلطط ادلراس ية ،اليت تؤدي اىل منح درجة الباكلوريوس يف التخصصات اليت تدرسها لكيات
اجلامعة ،وذكل بناء عىل اقرتاحات جمالس ا ألقسام ،وتوصيات جمالس اللكيات.
 -9ميكن النظر بتعديل اخلطة القامئة لتخصص معني بعد مرور أأربعة أأعوام عىل ا ألقل من اقرارها.
املادة :1
يكون عدد الساعات املعمتدة لنيل ادلرجة اجلامعية ا ألوىل (الباكلوريوس) عىل النحو الآي:
احلد ا ألعىل للساعات املعمتدة
احلد ا ألدىن للساعات
اللكيــة
#
للخطة ادلراس ية
املعمتدة للخطة ادلراس ية
614
642
.6لكية الهندسة
634
692
.9لكية العلوم الرتبوية
634
692
.3لكية العلوم
634
692
.4لكية ا ألعامل
634
692
.4لكية الآداب
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املادة :1
تشمل اخلطة ادلراس ية يف ك ختصص متنح فيه درجة الباكلوريوس املتطلبات الآتية:
أأول :متطلبات اجلامعة:
أأ-تشك متطلبات اجلامعة أأرضية مشرتةة يمجيع طلبة اجلامعة ،هبدف يدادة قدرة الطالب عىل التواصل والتعبري ابللغتني
العربية والجنلزيية ،واثراء معرفته يف جمالت املعرفة النسانية ،والاجامتعية ،والعلمية ،والتقنية ،وتعزيز فهمه حلضارة أأمته
وفكرها.
ب-تتكون متطلبات اجلامعة من ( )91ساعة معمتدة تكون مطلوبة يف مجيع التخصصات ومويعة عىل النحو الآي:
 .6متطلبات اجلامعة الجبارية :بواقع  69ساعة معمتدة ،وتتضمن املواد الآتية:
رمق املادة

الساعات املعمتدة

امس املادة

1416616
1419616
1413619
1413616

3
3
3
3

اللغة العربية 6
اللغة الجنلزيية 6
العلوم العسكرية
الرتبية الوطنية

 .9متطلبات اجلامعة الاختيارية :بواقع ( )64ساعة معمتدة مويعة عىل ثالث حزم حبيث يدرس الطالب ما ل
يزيد عن ( )1ساعات معمتدة من ك حزمة:
رقم المادة
Course
number

اسم المادة
Course name
لغة عربية

English language

الساعات
معتمدة
Credit

مجموعة العلوم اإلنسانية  /تطرحها كلية اآلداب
5050050
5050050
5050050
5050050
5050050
5050050
5050050

الثقافة اإلسالمية
البيئة والمجتمع
المجتمع األردني
آثار األردن
مقدمة في الفنون
اإلسالمية
حقوق اإلنسان
حاضر العالم اإلسالمي

5050005

مدخل إلى العنف
األسري

نظري
Theoretical

عملي
Practical

المتطلب السابق أو المتزامن
Pre requisite or co-requisite
رقم المادة
اسم المادة
Course
Course name
number

)Humanities Science Group (College of Arts

Islamic Culture

0

0

-

-

-

-

Environment and
Society

0

0

-

-

-

-

Jordanian Society

0

0

-

-

-

-

Antiquities of
Jordan
Introduction to
Islamic Arts

0

0

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

Human Rights

0

0

-

-

-

-

Contemporary of
Islamic World
Introduction to
Family Violence

0

0

-

-

-

-

0

0

-

-

5050050

اللغة العربية 0

Arabic language 2

0

0

-

5050050

اللغة العربية 0

5050050

اللغة اإلنجليزية 0

English language 2

0

0

-

5050050

اللغة اإلنجليزية 0
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مجموعة العلوم االقتصادية والتربوية  /تطرحها كليتا األعمال والعلوم التربوية
5050050
5050050
5050050
0404100
0301170
5050050
5050050
5050050
5050000
5050050
5050000

أساسيات اإلدارة
أساسيات االقتصاد
مقدمة في التخطيط
أخالقيات العمل
أسس التربية
مدخل إلى علم النفس
مبادئ التفكير
مهارات الحياة
مقدمة في التربية
البيئية
اإلرشاد األسري
أساسيات مهارات
الدراسة

Principles of
Management
Principles of
Economy
Introduction to
Planning

0

0

5050050
5050050
5050050

الفيزياء والمجتمع
مهارات اإلنترنت

5050050

صيانة السيارات

5050050

الثروات المعدنية في
األردن

5050050

مقدمة في العلوم
البيئية

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

Work Ethics

0

0

-

-

Basics of
Education
Introduction to
Psychology
Principles of
Thinking

باستثناء طلبة كلية األعمال

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Life Skills

0

Introduction to
Environmental
Education

0

0

Family Counseling

0

0

Principles of Study
Skills

0

0

Chemistry in Life

-

باستثناء طلبة كلية العلوم التربوية

مجموعة التكنولوجيا والعلوم  /تطرحها كليتا الهندسة والعلوم
الكيمياء في الحياة

Education and Economy Science Group (College of Business and College
)of Educational Sciences

0

-

-

-

-

Technology and Science group (College of Engineering and College of
)Science
0

-

-

Physics and Society

0

0

-

-

Internet Skills

0

0

-

-

Automobile
Maintenance
Mineral Resources
in Jordan
An Introduction to
Environmental
Sciences

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

باستثناء طلبة قسم الكيمياء
باستثناء طلبة قسم الفيزياء
باستثناء طلبة قسم الحاسوب
وتكنولوجيا المعلومات
باستثناء طلبة كلية قسم الهندسة
الميكانيكية
باستثناء طلبة كلية قسم الموارد
الطبيعية والهندسة الكيميائية
باستثناء طلبة كلية قسم الموارد
الطبيعية والهندسة الكيميائية
وطلبة قسم الهندسة المدنية

اثنيا :متطلبات اللكية ( )91-62ساعة معمتدة :تشمل متطلبات اللكية مجموعة املواد اليت حيتاهجا اكفة طلبة اللكية
الواحدة؛ لزتويدمه بقاعدة معرفية مشرتةة وثيقة الصةل ابجملالت العامة والتخصصية لللكية.
اثلثا :متطلبات التخصص :مواد تغطي اجملالت املعرفية للتخصص ،حبيث يمت توييعها بني املتطلبات الجبارية
والاختيارية.
املادة :2
أأ -توضع اخلطط ادلراسيــة عىل أأساس نظـام السـاعات املعمتـدة.
ب-خيصص لك مادة من مواد اخلطط ادلراسـية ( )3ثالث سـاعات معمتــدة ،وجيوي أأن تتضمن اخلطط ادلراس ية
ل ألقسام مواد يقل عدد ساعاهتا أأو يزيد عىل ذكل.
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ج-جيري تقيمي الساعات املعمتدة لك مادة يف اخلطة ادلراسيـة عىل النحو الآي:
 .6حساب ساعة معمتدة واحدة لك (ست عرشة) حمارضة عىل ا ألقل مدة ك مهنا  41دقيقة.
.9حساب ساعة معمتدة واحدة لك (س تة عرش) لقاء معليا مدة ك منه ل تقل عن ثالث ساعات.
 .3حساب ساعة معمتدة واحدة لك (س تة عرش) لقاء منتظام ل تقل مدة ك مهنا عن ساعة ملواد الندوات
والبحوث ومشاريع التخرج.
املادة :2
أأ -تكون مواد التخصص الجبارية والاختيارية من قسم التخصص ،وجيوي أأن يعطى جزء مهنا من أأقسام أأخرى.
ب -يقدم ك قسم خطة اسرتشادية لك ختصص مويعة عىل مثانية أأو عرشة فصول عادية وذكل حسب الفصول
احملددة للتخصص ،حيث تقرتح فهيا املواد اليت يسجلها الطالب يف ك فصل درايس.
ج -يعد جملس القسم املعين وصفا ألهداف املادة وحمتوداهتا يتناسب مع عدد الساعات املعمتدة اخملصصة لها.
د -تعطى ك مادة رمقا من س بع منايل تدل عىل اللكية ،والقسم أأو التخصص ،واملس توى يف جمال املعرفة ،وتسلسل
املادة يف ذكل اجملال.
املادة :61
أأ .تصنف املواد اليت تتضمهنا أأي خطة دراسـية مضن أأربعـة أأو مخسـة مسـتودات (حبسب التخصص يف اللكية) متدرجة
تدرجا تصاعددا.
ب .حتدد املتطلبــات السابقـــة أأو املزتامنــة (ان وجدت) اياء املادة.
ج .حيدد اياء ك مادة يف اخلطة ادلراس ية عدد ساعاهتا املعمتدة وعدد الساعات النظرية وساعات العمل اخملربي أأو
التطبيق العميل ا ألس بوعية.
املادة  :66يراعى مبادة العلوم العسكرية ما ييل:
أأ-العلوم العسكرية مادة اجبارية للطالب ا ألردين ،واختيارية لغري ا ألردين ( 3ساعات معمتدة) وحتسب هذه الساعات
للطالب مضن عدد الساعات املعمتدة املقررة لتخرجه ،ول تدخل يف حساب املعدل ،وعىل الطالب غري ا ألردين اذلي مل
خيرت دراسة هذه املادة أأن يدرس بدل مهنا أأي مادة أأخرى من متطلبات اجلامعة الاختيارية من خارج مجموعته ،وتعامل
هذه املادة معامةل مادة العلوم العسكرية.
ب-تعادل للطالب مادة العلوم العسكرية يف احدى احلالت الآتية:
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 .6اذا درسها بنجاح يف أأي جامعة أأردنية رمسية أأو خاصة.
 .9اذا اكن من خرجيي اللكيات العسكرية ا ألردنية (اجلناح العسكري يف جامعة مؤتة ،واللكية العسكرية امللكية،
ومدرسة املرحشني العسكرية) أأو ما يعادلها من لكيات عسكرية أأجنبية.
 .3اذا اكن من الضباط احلاصلني عىل دورات الصف التأأسيس ية ،ودورات الوالكء التأأسيس ية ابلنس بة للرتب
ا ألخرى ،وتعمتد دائرة التعلمي اجلامعي مبديرية التعلمي والثقافة العسكرية لثبات أأن الطالب املعين تنطبق عليه
رشوط العفاء الواردة يف هذا البند ويف البند السابق.
املادة :69
تكون مادة الرتبية الوطنية اجبارية للطالب ا ألردين ،واختيارية لغري ا ألردين ،وعىل الطالب غري ا ألردين اذلي مل خيرت
دراسة هذه املادة أأن يدرس بدل مهنا أأي مادة أأخرى من متطلبات اجلامعة الاختيارية من خارج مجموعته وتعامل هذه
املادة معامةل مادة الرتبية الوطنية.
املادة :63
جيوي للطالب املسجل مضن خطة دراس ية لتخصص ما أأن يس تفيد من مواد اخلطة ادلراس ية ا ألحدث ذلكل التخصص
رشيطة موافقة جملس القسم ومعيد اللكية الذلين يتبع هلام الطالب.
4:64

املادة
جيوي للطالب أأن يدرس مادة ومتطلهبا السابق يف الفصل نفسه حسب احلالت الآتية:
 .6اذا درس الطالب املتطلب السابق من قبل ومل ينجح فيه.
 .9اذا توقف خترجه يف الفصل نفسه عىل ذكل
 .3اذا درس مادة واكن متطلهبا أأحد املواد الاس تدراكية
وخبالف ذكل يقوم مدير ادلائرة ابلغاء تسجيهل وعالمته يف تكل املادة واعالم قسم الطالب الأاكدميي لبالغ الطالب
بذكل.

4مت تعديل املادة ( )64من هذه التعلاميت حسب النص أأعاله يف جلسة جملس العمداء السادسة والعرشين للعام  9162بتارخي 9162/2/2م ،ويُعمل هبا اعتبارا من اترخيه.
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امتحاانت املس توى
(احلاسوب ،اللغة العربية ،اللغة الجنلزيية)
املادة :64
تشك جلنة برئاسة معيد لكية العلوم وعضوية ك من:
 معيد لكية الآداب مدير مرةز احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات مدير ادلائرةتكون هممهتا اعداد امتحاانت املس توى والرشاف علهيا وتنفيذها.
املادة :61
 -6أأ .يتقدم الطالب لمتحان املس توى يف اس تخدام احلاسوب واذا اكنت نتيجته:
 انحجا :يُعفى الطالب من دراسة مادة احلاسوب الاس تدراكية (.)22 راس با :يلزم الطالب بدراسة مادة احلاسوب الاس تدراكية (.)22ب .يُعفى الطـالب احلاصل عىل رخصة قـيادة احلاسـوب ادلولية أأو ا ألوروبية ( )ICDLأأو) (ECDLأأو برانمج
مكربدج ادلويل ملهارات احلاسوب والطالب اذلي درس مادة همارات احلاسوب ( )6خارج اجلامعة وعودلت هل هذه املادة
فهيا من التقـدم لمتحان مس توى احلاسوب ،ومن دراسة مادة احلاسوب الاس تدراكية (.)22
ج .يُعفى الطالب اذلي درس مــادة همارات احلاسوب خارج اجلامعة وعُودلت هل يف اجلامعة من التقدم لمتحان
مس توى همارات احلاسوب وةذكل من دراسة مادة همارات احلاسوب الاس تدراكية (.)22
 -9أأ .يتقدم الطالب لمتحان مس توى اللغة العربية وتعامل النتيجة عىل النحو الآي:
 ( - %24مفا فوق) متفوقا :يُعفى الطالب من دراسة مادة اللغة العربية الاس تدراكية ( ،)22وتعادل هل مادة اللغةالعربية ( )6بلكمة (انحج).
 ( )%23 - %41انحجا :يُعفى الطالب من دراسة مادة اللغة العربية الاس تدراكية ( )22وعليه دراسة مــادة اللغةالعربية (.)6
 ( -%42مفا دون) راس با :يلزم الطالب بدراسة مادة اللغة العربية الاس تدراكية ( )22قبل دراسة مادة اللغة العربية(.)6
ب .يُعفى الطالب اذلي درس مــادة اللغة العربية خارج اجلامعة وعُودلت هل يف اجلامعة من التقدم لمتحان مس توى
اللغة العربية وةذكل من دراسة مادة اللغة العربية الاس تدراكية (.)22
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ج .يعادل امتحان مس توى اللغة العربية اذلي تقدم به الطالب يف جامعة أأخرى وفق نتيجته يف الامتحان من قبل مدير
ادلائرة.
 -3أأ .يتقدم الطالب لمتحان مس توى اللغة الجنلزيية واذا اكنت النتيجة:
 ( - %24مفا فوق) متفوقا :يُعفى الطالب من دراسة مادة الجنلزيية الاس تدراكية ( ،)22وتعادل هل مادة اللغةالجنلزيية ( )6بلكمة (انحج).
 ( )%23 - %41انحجا :يُعفى الطالب من دراسة مادة اللغة الجنلزيية الاس تدراكية ( )22وعليه دراسة مــادة اللغةالجنلزيية (.)6
 ( - %42مفا دون) راس با :يلزم الطالب بدراسة مادة اللغة الجنلزيية الاس تدراكية ( )22ودراسة مادة اللغة الجنلزيية(.)6
ب -يُعفى الطالب اذلي حيصل عىل عالمة( :من 411اىل  )442يف امتحان اللغة الجنلزيية للناطقني بغريها (TOEFL
) أأو عالمة( :من  613اىل  )969يف النسخة احملوس بة أأو عالمة من ( 16اىل  )12عن طريق النرتنت من الامتحان
نفسه من التقدم لمتحان مس توى اللغة الاجنلزيية ومن دراسة الاجنلزيية الاس تدراكية ( )22وتعادل هل مادة اللغة
الجنلزيية ( )6بلكمة (انحج) ،ويُعفى الطالب اذلي حيصل عىل عالمة ل تقل عن ( )441يف ذكل الامتحان أأو ()963
يف النسخة احملوس بة أأو عالمة ل تقل عن ( )21عن طريق النرتنت من التقدم لمتحان مس توى اللغة الجنلزيية،
وتعادل هل مادات اللغة الجنلزيية ( )6و ( ،)9وحتسب هل ساعاهتام املعمتدة عىل أأن تظهر يف كشف العالمات بلكمة
(انحج).
جـ -يُعفى الطالـب اذلي حيصل عىل شــهادة امتحـان مستـوى اللغة الجنلزيية ادلولـية ( )IELTSبدرجة ل تقل عن
( )4.4من التقدم لمتحان مس توى اللغة الجنلزيية ومن دراسة مادة اللغة الجنلزيية الاس تدراكية ( ،)22وتعادل هل مادة
اللغة الجنلزيية ( )6بلكمة (انحج) ،ويُعفى الطالب اذلي حيصل عىل عالمة ل تقل عن ( )1من التقدم لمتحان مس توى
اللغة الجنلزيية ،وتعادل هل مادات اللغة الجنلزيية ( )6و ( ،)9وحتسب هل سـاعاهتام املعمتدة عىل أأن تظهر يف كشـف
العالمـات بلكمة (انحج).
د -يُعفى الطالب اذلي درس مــادة اللغة الجنلزيية خارج اجلامعة وعُودلت هل يف اجلامعة من التقدم لمتحان مس توى
اللغة الجنلزيية وةذكل من دراسة مادة الاجنلزيية الاس تدراكية (.)22
ه -يُعادل امتحان مس توى اللغة الجنلزيية اذلي تقدم به الطالب يف جامعة أأخرى وفق نتيجته يف الامتحان من قبل
مدير ادلائرة.
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مدة ادلراســـة
املادة :61
يكون احلد ا ألعىل ملدة ادلراسة للحصول عىل درجة الباكلوريوس للطالب مثاين س نوات دراس ية يف ختصصات
الهندسة ،وس بع س نوات يف التخصصات ا ألخرى يف اجلامعة.
املادة :62
أأ .تقسم الس نة ادلراس ية اىل فصلني دراس يني هام ا ألول والثاين وتكون مدة الفصلني ا ألول والثاين(س تة عرش)
أأس بوعا دراس يا وجيوي اضافة فصل صيفي واحد أأو أأةرث اختياري تكون مدته (عرشة أأسابيع).
ب .ل يُعد الفصل الصيفي فصال دراس يا ألغراض النذار ،والفصل الأاكدميي ،والتأأجيل ،والانقطاع ،واحتساب مدة
ادلراسة اخلاصة ،ومدة ادلراسة للحصول عىل درجة الباكلوريوس.
املادة :62
يصنف الطالب املسجل يف اجلامعة يف مس توى الس نة الثانية ،أأو الثالثة ،أأو الرابعة ،أأو اخلامسـة ،اذا أأمت الطالـب
بنجـاح دراســة ما ل يقل عن ( )634( ،)21( ،)11( ،)31ساعة معمتدة عىل التوايل مضن خطته ادلراس ية.
النصاب ادلراســـي
املادة :91
أأ -يكون احلد ا ألدىن للساعات املعمتدة اليت يسجلها الطالب املسجل لنيل درجة الباكلوريوس ( )69اثنيت عرش ساعة
معمتـدة يف الفصل ادلرايس واحلــد ا ألعـىل ( )62مثاين عرشة ساعة معمتدة ،ويكون احلد ا ألعىل للساعات املعمتدة اليت
يسجلها الطالب يف الفصل الصيفي ( )69اثنيت عرشة ساعة معمتدة.
ب-جيوي أأن يقل النصاب ادلراســي للطالب خبالف ما هو منصوص عليه يف الفقرة ( أأ) من هذه املادة يف احلالت
الآتية:
 -6يف فصل التخرج.
 -9نتيجة انسحابه من بعض املواد عىل أأن ل يقل عن ( )2تسع ساعات معمتدة.
 -3ويف احلالت اليت يقدرها العميد رضورية عىل أأن ل يقل عن  2ساعات معمتدة.
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ج -جيوي أأن يزيد النصاب ادلرايس للطالب عىل احلد ا ألعىل املنصوص عليه يف الفقرة ( أأ) من هذه املادة ثالث ساعات
معمتدة يف احلالت الآتية:
 -6يف الفصل اذلي يتوقع خترج الطالب فيه.
 -9يف حال حصول الطالب عىل معدل ترامكي ( )%11فأأةرث يف الفصل السابق.
د -يقوم مدير ادلائرة ابلغاء أأي مادة للطالب اذلي يتجاوي نصابه يف أأي فصل درايس احلد ا ألعىل أأو يقل عن احلد
ا ألدىن املسموح به وفق التعلاميت املعمول هبا يف اجلامعة وترصد للطالب رسوم الساعات املعمتدة للامدة امللغاة.
املادة :96
يتحمل الطالب مسؤولية النصاب ادلرايس اذلي يتناسب مع قدراته واماكنياته.
املواظبـة
املادة :99
أأ -تشرتط املواظبة للطالب يف مجيع املواد اليت يسجل فهيا ،ويقوم مدرس املادة بتسجيل الغياب واحلضور عىل
كشوفات خاصة ،وادخالها الكرتونيا.
ب -ي ُشرتط حضور الطالب مجيع احملارضات النظرية ،وساعات العمل اخملربي املقررة لك مادة يف اخلطة ادلراس ية.
ج -ل يسمح للطالب ابلغياب أأةرث من ( )%64من مجموع الساعات املقررة لك مادة.
د -اذا غاب الطالب أأةرث من ( )%64من مجموع الساعات املقررة للامدة مبا يف ذكل العذر القهري أأو املريض اذلي
يقبهل املدرس ،يقوم مدرس املادة حبرمان الطالب من التقدم يمجيع الامتحاانت الالحقة لتكل املادة مبا فهيا الامتحان
الهنايئ ،ويوضع هل احلد ا ألدىن لعالمة املادة ( ،)%34ويبلغ مدير ادلائرة يف اجلامعة بذكل حسب ا ألصول.
ه -اذا غاب الطالب أأةرث من ( )%64من مجموع الساعات املقررة للامدة ،واكنت مجيع هذه الغياابت بعذر مريض أأو
قهري يقبهل معيد اللكية اليت تتبع لها املادة ،يعترب الطالب منسحبا من تكل املادة ،وتطبق عليه أأحاكم الانسحاب،
ويبلغ العميد املعين مدير ادلائرة يف اجلامعة بذكل واذلي يقوم بدوره بتثبيت مالحظة (منسحب) اياء تكل املادة يف
السجل الأاكدميي للطالب.
و -يسمح للطلبة اذلين ميثلون اململكة أأو اجلامعة يف النشاطات الرمسية مبوجب اشـعار خطي من معيد شـؤون الطلبة
فـي اجلامعـة ابلتغيب بنسـبة ل تتجاوي ( )%91من مجموع الساعات املقررة ملادة ما.
ي -ي ُشرتط يف العذر املريض أأن يكون بتقرير طيب صادر عن طبيب اجلامعة أأو معمتد منه.
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الاختبارات والامتحاانت
املادة :93
أأ -عىل مدرس املادة اعالم طلبته يف بداية ك فصل درايس عن أأسلوب تقيميه لتحصيل الطالب يف املواد اليت
يدرسها.
ب -مدرس املادة مسؤول عن وضع أأس ئةل الاختبارات والامتحاانت وتصحيح أأوراقها وتدقيقها ،ونقل العالمات اىل
الكشوف نقال حصيحا وهنائيا وادخالها الكرتونيا.
ج -يضع مدرس املادة خطة تفصيلية لتدريس املادة متضمنة ا ألهداف ،واحملتوى ،و أأساليب التدريس ،والتقيمي،
واملراجع ،وتويع عىل الطالب يف ا ألس بوع ا ألول من بداية الفصل ادلرايس.
د -يف حال املواد متعددة الشعب ِيعني رئيس القسم أأحد مدريس املادة منسقا لها ،حيث يناط به الرشاف عىل
حتديد مواعيد الاختبارات املشرتةة ،والطريقة املوحدة للتقيمي وذكل ابلتعاون مع مدريس املادة.
الـامدة :94
أأ -حتتسب العالمة الهنائية للطالب عىل أأساس مجموع عالمات أأعامل الفصل ادلرايس اليت حصل علهيا الطالب
وعالمته يف الامتحان الهنايئ يف تكل املادة.
ب -تسجل العالمة الهنائية للطالب من مائة ودون كسور ،ويس تثىن من ذكل املواد اليت تعادل عىل كشف العالمات
بلكمة (انحج) أأو (راسب) ،وعالمة مادة العلوم العسكرية واملواد الاس تدراكية ومواد التدريب امليداين ابس تثناء
التدريب امليداين (الرتبية العملية) لطلبة لكية العلوم الرتبوية.
املادة :94
يكون الطار العام لعالمات املواد ومواعيد الاختبارات والامتحاانت عىل النحو الآي:
أأول :املواد النظرية:
أأ-خيصص ألعامل الفصل ادلرايس  %41من النتيجة الهنائية عىل أأن ُجيرى اختباران فصليان حتريردان عىل ا ألقل،
ويكون موعد الاختبار ا ألول يف موعد ل يتجاوي هناية ا ألس بوع السادس (ا ألس بوع الثالث للفصل الصيفي) وموعد
الاختبار الثاين يف موعد ل يتجاوي ا ألس بوع الثاين عرش (ا ألس بوع السادس للفصل الصيفي) عىل أأن يُعمل املدرس
الطالب مبوعد عقد الاختبارات قبل أأس بوع عىل ا ألقل ،وخيصص لك من هذين الاختبارين  %94من النتيجة
الهنائية ،ال اذا ُلكف الطالب بأأعامل فصلية أأخـرى خيصص لها  %61من النتيجة الهنائية وذكل بناء عىل طلب
املدرس وموافقة العميد اخلطية.
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ب-خيصص لالمتحان الهنايئ  %41من العالمة الهنائية ويكون حتريردا شامال ،وجيوي أأن يكون جزء من هذا
الامتحان معليا ،وحيدد جملس القسم النس بة اليت ختصص هل بناء عىل طلب مدرس املادة.
اثنيا :املواد النظرية اليت تتضمن جزءا معليا:
خيصص ألعامل الفصل ( )%41من العالمة الجاملية عىل أأن يعقد امتحاانن فصليان حتريردان وخيصص لك امتحان
( )%91من العالمة ابلضافة اىل ( )%61لالمتحان العميل الفصيل ،ويكون الامتحان الهنايئ بواقع ( )%34للجزء
النظري من املادة و ( )% 64للجزء العميل من املادة.
اثلثا :املواد العملية:
خيصص ألعامل الفصل ( )%11من العالمة الجاملية مهنا امتحان فصيل معيل بواقع ( )%91من العالمة الجاملية
و( )%41ل ألعامل الفصلية ا ألخرى و( )%41من العالمة لالمتحان الهنايئ.
رابعا:
يس تثىن مما س بق مواد مشاريع التخرج والتدريب امليداين ،اذ يقرر جملس اللكية متطلبات النجاح وطرق تقيمي مس توى
حتصيل الطالب يف ك مهنا حبيث تعلن للطلبة ويعمل مدير ادلائرة بذكل يف بداية الفصل ادلرايس.
الـامدة :91
أأ -ترد أأوراق الاختبارين ا ألول والثاين بعد تصحيحها للطلبة خالل مدة أأقصاها أأس بوع من اترخي انعقاد الاختبار،
وترسل العالمة اىل رئيس القسم يف مدة ل تتجاوي أأس بوعا واحدا من اترخي تسلميها للطلبة.
ب -حتفظ أأوراق الامتحان الهنايئ يف عامدة اللكية ملدة فصل درايس واحد مث جيري الترصف هبا ابلتنس يق بني معيد
اللكية ورئيس القسم املعين.
ادخال العالمات
املادة :91
أأ .يقوم مدرس املادة ابدخال عالمات الاختبارات والامتحاانت للمواد اليت يدرسها الكرتونيا وفقا للتقومي
اجلامعي والتعلاميت.
ب .تسمل كشوف العالمات الهنائية احملوس بة اىل رئيس القسم املعين لعرضها عىل جملس القسم لقرارها ،ورفعها
اىل معيد اللكية للمصادقة علهيا ،وارسالها اىل ادلائرة لغادات احلفظ خالل ثالثة أأدام من اترخي عقد الامتحان.
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مراجعة عالمات الامتحاانت والاختبارات
املادة :92
أأ -جيوي للطالب أأن يتقدم بطلب لعميد اللكية اليت تدرس املادة ومبوجب منوذج خاص يعد لهذه الغاية ملراجعة
عالمته الهنائية يف الامتحان الهنايئ يف أأي مادة خالل مدة أأقصاها أأس بوعان من اترخي انهتاء الامتحاانت الهنائية
وعىل العميد املعين بتكل املادة يف هذه احلاةل أأن يشك جلنة برئاس ته أأو برئاسة من ينيبه وعضوية ك من رئيس
القسم ومدرس املادة أأو أأحد أأعضاء جملس القسم املعين للتحقق من عدم وجود خطأأ مادي يف مجع العالمات
أأو نقلها أأو وجود أأس ئةل مل يمت تصحيحها ،وتصحيح اخلطأأ ان وجد.
ب -يدفع الطالب الرمس املطلوب لدلائرة املالية يف اجلامعة عن ك طلب يتقدم به ملراجعة أأي عالمة من عالماته
ويرِفق الطالب ايصال ماليا مع المنوذج املقدم لعميد اللكية املعين خبصوص مراجعة العالمة الهنائية للامدة.
ج -يمت تزويد ادلائرة يف اجلامعة بنتاجئ مراجعة عالمات الامتحاانت الهنائية خالل مدة ل تتجاوي عرشة أأدام من
اترخي تقدمي طلب املراجعة ،وتكون هذه املدة ثالثة أأدام عندما يتعلق ا ألمر ابلطالب املتوقع خترجه يف ذكل
الفصل.
التغيب عن الامتحاانت والاختبارات
املادة :92
أأ -عىل ك من يتغيب عن اختبار معلن عنه تقدمي ما يثبت عذره ملدرس املادة خالل ثالثة أأدام دراس ية من اترخي
يوال العذر ،ويف حال قبول املدرس للعذر يقوم بعقد اختبار تعوييض يف مدة ل تتجاوي ا ألس بوع اذلي ييل
ا ألس بوع اذلي عقد فيه الاختبار املعوض عنه.
ب -ك من يتغيب عن الامتحان الهنايئ املعلن عنه ملادة ما توضع هل مالحظة (غري مكمتل) ،وعليه أأن يتقدم بعذره
اىل معيد اللكية اليت تتبع لها تكل املادة خالل مدة ل تتجاوي ثالثة أأدام دراس ية من اترخي عقد الامتحان الهنايئ،
وعىل العميد املعين البت يف العذر ،ةام عليه تزويد القسم املعين وادلائرة بقبول العذر أأو عدمه خالل مدة ل
تتجاوي ثالثة أأدام من اترخي عقد الامتحان الهنايئ وخبالف ذكل ترصد هل ادلائرة عالمة صفر يف ذكل الامتحان.
ج -يف حاةل قبول العذر اذلي تقدم به الطالب يقوم رئيس القسم املعين بتبليغ قرار قبول العذر اىل مدرس املادة
لجراء امتحان اةتـامل للطالـب خالل اليومني الثالث والرابع من ا ألسبـوع ا ألول من بدء دوام الطلبة يف الفصل
اذلي يليه وفق التقومي اجلامعي ،ويبلغ بذكل من قبل قسمه الأاكدميي وفق العنوان أأو رمق الهاتف املثبت عىل
بطاقة أأحوال الطالب دلى عامدة شؤون الطالب يف اجلامعة أأو لوحة اعالانت القسم واللكية ولهذه الغاية يُعد
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الفصل الصيفي فصال دراس يا للطالب املسجل عىل ذكل الفصل ،وخبالف ذكل ترصد هل عالمة صفر يف
الامتحان اذلي تغيب عنه.
يضع معيد اللكية املعين الجراءات املناس بة لعقد الامتحاانت التمكيلية بظروف تطابق ظروف الامتحاانت
الهنائية من حيث وضع ا ألس ئةل واملراقبة واعامتد النتاجئ من جمليس القسم واللكية.
اذا يال العذر املقبول ومل يقم الطالب ابياةل مالحظة (غري مكمتل) يف املدة املنصوص علهيا يف الفقرة (ج) من
هذه املادة ترصد هل عالمة صفر يف الامتحان الهنايئ اذلي تغيب عنه.
ألغراض التكرمي أأو النذار أأو الفصل من اجلامعة جيري حساب املعدل الفصيل والرتامكي للطالب عند اةامتل
عالمته يف املادة أأو املواد اليت حتمل مالحظة (غري مكمتل) يف الفرتة املنصوص علهيا يف الفقرة (ج) من هذه
املادة.
لغادات تنفيذ أأحاكم هذه املادة يلزتم الطالب اذلي متت املوافقة هل عىل تأأجيل دراس ته أأن يتقدم لالمتحاانت
التمكيلية حسب املواعيد احملددة يف الفقرة (ج) من هذه املادة خالل أأول فصل يسجل فيه بعد انتظامه يف
ادلراسة ،وخبالف ذكل ترصد هل عالمة صفر يف الامتحان اذلي تغيب عنه.
بناء عىل ما ورد يف نص املادة أأعاله يبلغ مدير ادلائرة ابلقرارات والنتاجئ يف مده ل تتجاوي ( )19ساعة من
اترخي عقد الامتحان التمكييل يف املادة ليتس ىن للطلبة الاطالع عىل نتاجئهم واجراء ما يلزم حسب مقتىض
احلال.
املعدلت

املادة :31
أأ -احلد ا ألدىن لعالمة النجاح يف املادة هو  %41واحلد ا ألدىن لعالمة املادة هو( % 34أأي صفر اجلامعة).
ب -تعطى التقديرات الآتية للنسب املئوية للمعدل الفصيل واملعدل الرتامكي:
التقدير
النس بة املئوية للمعدل
ممتاي
(% )611 – 24
جيد جدا
(%)23.22 -11
جيد
(%)14.22 -12
مقبول
(%)11.22 – 11
ضعيف
دون %11
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املادة :36
أأ -املعدل الفصيل هو معدل عالمات املواد اليت درسها الطالب (جناحا أأو رسواب) يف ذكل الفصل.
ب -املعدل الرتامكي هو معدل مجيع املواد اليت درسها الطالب (جناحا أأو رسواب) حىت اترخي حساب ذكل املعدل.
ج -جيري حساب أأي من املعدلت السابقة برضب عالمة ك مادة تدخل يف املعدل بعدد الساعات املعمتدة املقررة
لها وقسمة مجموع حاصل الرضب الناجت عىل مجموع عدد الساعات املعمتدة.
د -تثبت النسـبة املئــوية للمعدل الفصيل واملعدل الرتامكـي ألقرب مزنلتني مئويتني.
ه -مع ا ألخذ يف الاعتبار ما ورد يف املادة ( )34من هذه التعلاميتُ ،حيسب معدل الطالب الرتامكي يف مجيع املواد
اليت درسها مضن اخلطة ادلراس ية للطالب.
انذار الطالب وفصهل من اجلامعة وادلراسة اخلاصة
املادة :39
أأ -ينذر ك طالب حيصل عىل معدل ترامكي أأقـل من ( )%11يف أأي فصل درايس ابس تثناء الفصل ادلرايس
ا ألول للتحاقه ابجلامعة أأو لنقهل اىل ختصص أآخر.
ب -عىل الطالب أأن يُلغي مفعول النـذار فـي مـدة ل تتجـاوي فصلني دراسـيني مـن اتريـخ النذار ،وذكل برفع
معـدهل الرتامكي الـى ( )%11مفا فوق.
ج -ل يعد الفصل الصيفي فصال دراس يا ألغراض انذار الطالب وفصهل من التخصص أأو اجلامعة.
املادة :33
أأ .يُفصل من التخصص ك طالب خيفق يف الغاء مفعول النذار بعد مرور املدة احملددة ويس تثىن من ذكل الطالب اذلي
أأمت بنجاح دراسة( )661ساعات معمتدة لتخصصات لكية الهندسة و( )21ساعة معمتدة للتخصصات ا ألخرى يف اجلامعة،
رشط أأل يقل معدهل الرتامكي عن .%44
ب.
 .6خيري الطالب املفصول من التخصص وفقا ملا ورد يف الفقرة ( أأ) من هذه املادة بني التحويل اىل برانمج ادلراسة
اخلاصة وبني الانتقال اىل ختصص أآخر وفقا لرشوط الانتقال املعمول هبا يف هذه التعلاميت وملرة واحدة فقط.
 .9يُعطى الطالب احملول اىل برانمج ادلراسة اخلاصة همةل أأربعة فصول عادية متقطعة أأو متصةل (ي ُس تثىن مهنا مدة
التأأجيل) لغادات رفع املعدل الرتامكي اىل  ،%11ويف حاةل رفع املعدل اىل احلد املطلوب حيتفظ الطالب بسجهل
الأاكدميي ول تطبق عليه أأحاكم الطالب املس تجد لغادات النذار والفصل يف الفصل ادلرايس ا ألول لنتظامه.
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ج .اذا جتاوي مجموع ساعات النجاح يف الربانمج العادي وبرانمج ادلراسة اخلاصة للطالب احلد املنوه عنه يف الفقرة ( أأ)
من هذه املادة فيعاد اىل الربانمج اذلي حول منه وتطبق عليه أأحاكم الفقرة ( أأ) من هذه املادة.
د .يقوم مدير ادلائرة ابنذار الطالب وفصهل وابالغ اجلهة املوفدة ان وجدت ،ويُعد الطالب ُمبلغا ابدراج املالحظات
الكرتونيا عىل صفحة الطالب أأو عىل لوحة اعالانت ادلائرة.
هـ .يُمنح الطالب الوافد من غري الناطقني ابللغة العربية فرصة ملدة فصلني دراس يني بعد اخفاقه يف رفع معدهل الرتامكي اىل
احلد املطلوب ،عىل أأل حيسب الفصل الصيفي مهنا ،مث تُطبق عليه أأحاكم الفقرة (ب) من هذه املادة.
و .يُفصل مــن أأي برانمج درايس يف اجلامعـــة فصــال هنائيـــا:
 .6ك طالب حيصل عىل معدل ترامكي أأقل من ( )%41يف أأي فصل درايس ابس تثناء الفصل ادلرايس ا ألول
للتحاقه ابجلامعة أأو الفصل اذلي انتقل فيه اىل ختصص أ آخر ،وجيوي هل يف هذه احلاةل التحويل اىل برانمج
ادلراسة اخلاصة ملدة أأربعة فصول عادية متقطعة أأو متصةل لغادات رفع املعدل الرتامكي اىل ( ،)%11ويراعى يف
هذه احلاةل ما جاء يف الفقرة (ج) من هذه املادة.
 .9ك طالب مفصول من التخصص أأو اجلامعة ومل حيقق رفع معدهل بعد حتويهل اىل برانمج ادلراسة اخلاصة اىل
 %11مضن املدة احملددة يف هذه املادة.
 .3ك طالب ل يس تمكل متطلبات احلصول عىل درجة الباكلوريوس يف املدة احملددة اليت تنص علهيا املادة
( )61من هذه التعلاميت ،ابس تثنـاء الطالب اذلي حصل عىل معدل ترامكي  %11مفا فوق وتوقف خترجه عىل
اجتياي ثالث ساعات معمتدة عىل الأةرث ويف هذه احلاةل يعطى هذا الطالب فصال دراس يا واحدا.
 .4ك طالب صدر حبقه قرار فصل هنايئ من اجلامعة مبوجب نظام تأأديب الطلبة يف اجلامعة.
ي .ل يفصل من اجلامعة الطالب الوافد غري الناطق ابللغة العربية خالل الفصول ادلراس ية الثالثة ا ألوىل من دراس ته
عىل أأل يعد الفصل الصيفي من هذه الفصول.
ح .حتسب مدة ادلراسة اخلاصة املنصوص علهيا يف هذه املادة من مضن احلد ا ألعىل ملدة ادلراسة للحصول عىل درجة
الباكلوريوس املنصوص علهيا يف املادة ( )61من هذه التعلاميت.
ط .تكون رسوم الساعة املعمتدة يف برانمج ادلراسة اخلاصة ضعفي رسوم الساعة املعمتدة لطالب الربانمج العادي،
و %641من رسوم الساعة املعمتدة لطالب الربانمج املوايي.
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املادة :34
أأ -عىل الطالب اعادة دراسة أأي مادة اجبارية رسب فهيا.
ب -اذا رسب الطالب يف مادة اختيارية فيجوي هل اعادة دراس هتا أأو دراسة مادة اختيارية أأخرى وفق اخلطة
والماكانت املتوفرة ،ويف هذه احلاةل تُلغى نتيجة املادة القدمية من جسهل الأاكدميي وحتسب عالمته اجلديدة همام
اكنت بعد اقرار الطالب خطيا بأأن هذه املادة تعويضية و أأنه لن يعود دلراسة املادة املعوض عهنا مرة أأخرى.
ج -للطالب اعادة دراسة أأي مادة اجبارية أأو اختيارية جنح فهيا واكنت عالمته فهيا أأقل من ( )%68وحبد أأقىص
مرتني فقط ويف هذه احلاةل حتسب هل العالمة اجلديدة همام اكنت نتيجته فهيا ،وتلغى العالمة القدمية من معدهل
الرتامكي وتبقى يف جسهل الأاكدميي5.
ادلراسة يف جامعات أأخرى
الـامدة :34
أأ -جيوي للطالب ومبواققة جملس القسم املعين دراسة أأي فصل ادلرايس يف أأي من اجلامعات ا ألردنية أأو أأي جامعة
تعرتف هبا اجلامعة بعد تقدمي الطالب مربرات ذلكل ،عىل أأن يتقدم بطلب تأأجيل دراسة الفصل اذلي يقوم
بتسجيهل يف جامعة أأردنية أأخرى.
ب -تمت معادةل املواد اليت درسها الطالب خارج اجلامعة اذا حصل عىل عالمة  %11أأو ما يُعادلها مفا فوق ،وتعادل
للطالب مبالحظة (انحج).
ج -اذا درس الطالب مواد يف اجلامعات ا ألردنية أأو أأي جامعة تعرتف هبا اجلامعة ،وعودلت هل واكن قد رسب هبا
يف اجلامعة حتسب هل عالمة (انحج) وتلغى العالمة القدمية ،ويف مجيع ا ألحوال تعامل املواد اليت يدرسها الطالب
يف جامعة أأخرى سواء أأاكنت النتيجة (انحجا أأم راس با) وفق خطة الطالب يف اجلامعة من حيث صالحيهتا
مكتطلب سابق ملادة أأخرى.
د -يتعهد الطالب اذلي متت هل املوافقة عىل دراسة مواد يف جامعة أأردنية أأخرى بأأن يقدم اىل رئيس قسمه الأاكدميي
كشفا مصدقا بعالمات تكل املواد خالل مدة أأقصاها هناية ا ألس بوع ا ألول من الفصل اذلي ييل الفصل اذلي
درس فيه تكل املواد ،وخبالف ذكل ل حيتسب للطالب أأي مواد ال بعذر قهري منعه من تقدميها يف املوعد
احملدد ،ويقبهل جملس اللكية.

 5مت تعديل الفقرة ج من املادة ( )34من هذه التعلاميت يف جلسة جملس العمداء الثامنة عرشة للعام  9162بتارخي9162/4/93م ويُعمل هبا اعتبارا من
الفصل الصيفي 9162/9161
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الآي6:

ه -تمت معادةل املواد يف ا ألقسام املعنية عىل النحو
 -6تُشك جلنة برئاسة انئب الرئيس للشؤون الأاكدميية وعضوية ك من( :مدير ادلائرة ،املسجل املعين،
وعضوين من التخصص املطلوب معادةل املساقات فهيا بتنسيب من معيد اللكية ،وجيوي للجنة
الاس تعانة بأأي أأشخاص من ذوي الاختصاص ان رأأت رضورة ذلكل).
 -9تُقدم طلبات معادةل املواد دلى مدير ادلائرة خالل مدة ل تزيد عن أأربعة أأسابيع من بداية فصل
القبول للطالب ول جيوي النظر يف معادةل مساقات بعد انهتاء الفصل ا ألول للقبول.7
 -3تنظر اللجنة يف معادةل املساقات خالل أأس بوعني من اترخي انهتاء تقدم الطالب للمعادةل.
 -4تتوىل ادلائرة بناء قاعدة بياانت ابملساقات اليت مت معادلهتا سابقا للقياس علهيا ويمت متابعة اضافة أأي
مواد يمت معادلهتا ألول مرة.
 -4ل جيوي معادةل أأي مادة من اجلامعات اليت تتبع نظام الانتساب.
 -1يف حال رغبة الطالب يف الغاء املعادةل ملادة أأو أأةرث يكتب ملدير ادلائرة ألخذ موافقة خطية عىل أأن
يرسي اللغاء اعتبارا من الفصل ادلرايس اذلي ييل الفصل اذلي اختذ فيه قرار اللغاء.
 -1يف مجيع ا ألحوال جيب أأن ل تتجاوي املدة الزمنية لمتام اجرءاات املعادةل واملصادقة علهيا مدة شهرين
من اترخي تقدم الطالب للمعادةل.
و -مع مراعاة ما ورد يف هذه املادة ل جيوي أأن تزيد عدد الساعات اليت يدرسها الطالب يف اجلامعات ا ألخرى عن
( )96ساعة معمتدة رشيطة أأل يقل عدد الساعات اليت يدرسها الطالب يف اجلامعة عن  %41من اجملموع اللكي
لعدد الساعات يف اخلطة ادلراس ية.
ي -ل جيوي للطالب ادلراسة خارج اجلامعة يف الفصل اذلي يتوقع خترجه فيه.

 6مت تعديل الفقرة ه من املادة ( )34من هذه التعلاميت يف جلسة جملس العمداء الثامنة عرشة للعام  9162بتارخي9162/4/93م ويُعمل
هبا اعتبارا من الفصل الصيفي 9162/9161
 7مت تعديل املادة (/34هـ )9/يف جلسة جملس العمداء اخلامسة والعرشين للعام  9162املنعقدة بتارخي  ،9162/2/6ويُعمل هبا اعتبارا من اترخي اقرارها.
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جلنة اجلدول ادلرايس
املادة :31
يشك الرئيس يف مطلع ك عام جامعي جلنة تسمى( :جلنة اجلدول ادلرايس) يف اجلامعة برئاسة أأحد نواب الرئيس
وعضوية ك من:
 العميــد املعـين. رئيس القسـم املعين. مدير ادلائرةتكون هممهتا النظر يف اكفة ا ألمور املتعلقة ابجلدول ادلرايس الفصيل مع مراعاة خصوصية ك لكية ،واختاذ القرارات
املناس بة.
طرح املواد
املـادة :31
أأ -تتوىل ا ألقسام يف اجلامعة مسؤولية طرح املواد.
ب -يتوىل معيد اللكية املعنية مسؤولية طرح املواد اليت ل ختص قسام أأاكدمييا بعينه للطلبة ،وتوييعها عىل أأعضاء الهيئة
التدريس ية وذكل ابلتنس يق مع رؤساء ا ألقسام املعنية.
ج -يمت طرح املواد املتداخةل بني التخصصات وا ألقسام اخملتلفة ابلتنس يق بني رؤساء ا ألقسام الأاكدميية املعنية يف
داخل اللكية أأو خارهجا.
د-
 -6جيوي طرح مواد جديدة أأو فتح شعب جديدة بعد بدء فرتة التسـجيل بقرار من الرئيس أأو من يفوضه يف
حالت اضطرارية يقدرهـا بناء عىل تنسيب من العميد املعين.
 -9ل جيوي تغيري املواعيد املعلنة لتدريس املواد أأو تغيري أأسامء أأعضاء هيئه التدريس أأو الشعب ال بقرار من
الرئيس أأو من ينيبه.
 -3حيدد رئيس القسم املعين أأسامء أأعضاء الهيئة التدريس ية امللكفني بتدريس املواد املطروحة يف قسمه عند
اعداد اجلدول ادلرايس ،مع رضورة مراعاة التخصص ادلقيق ،والاهامتمات البحثية ،وجيوي تعديل هذه
ا ألسامء أأو أأي تعديالت أأخرى يف اجلدول ادلرايس مبوافقة من الرئيس أأو من ينيبه بناء عىل تنسيب من
العميد املعين.
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هـُ -حيدَّد احلد ا ألعىل وا ألدىن لعدد الطالب اذلين يسمح لهـم ابلتسجيـل يف بعض املواد اليت تتطلب طبيعهتا ذكل وفـق
قـرارات يصـدرها اجمللس يف اجلامعـة.
التسجيل يف املواد والسحب والضافة
املادة :32
يمت حتديد جدول التسجيل والسحب والضافة من ادلائرة حسب التقومي اجلامعي املقر وتكون العملية الكرتونية.
املادة :32
أأ -يسمح للطالب ابجراء معلييت السحب والضافة الكرتونيا للمواد ادلراس ية خالل فرتة حتددها ادلائرة بعد
معلية التسجيل ول تثبت يف جسهل مالحظة الانسحاب.
ب -عىل الرمغ مما ورد يف الفقرة ( أأ) من هذه املادة يسمح للطالب القيام ابجراءات السحـب والضافة خارج فرتة
السحب والضافة يف احلالت احملددة الآتية:
 -6اذا مت تغيري ختصصه.
 -9اذا اكن خترجه متوقعا يف الفصل ادلرايس اذلي جسل فيه ،واكنت معلية السحب والضافة رضورية
لتخرجه يف ذكل الفصل.
 -3اذا أألغيت مادة من اجلدول ادلرايس أأو عدل وقهتا بقرار من جلنة اجلدول ادلرايس.
ج -ل حتسب للطالب اذلي فصل من اجلامعة فصال تأأديبيا مؤقتا أأي مواد يدرسها يف أأي جامعة أأخرى خالل
فرتة فصهل.
الانسحاب من مادة أأو أأةرث
املادة :41
أأ -مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )91واملادة ( )32من هذه التعلاميت يسمح للطالب ابلنسحاب الكرتونيا من
دراسة مادة ما جسل فهيا حىت هناية ا ألس بوع الثالث عرش من بداية أأي من الفصلني ا ألول والثاين وهناية
ا ألس بوع الثامن من الفصل الصيفي ،ويف هذه احلاةل تثبت يف جسل الطالب مالحظة (منسحب) اياء املادة اليت
انسحب مهنا ،ول تدخل هذه املادة يف عدد املواد اليت درسها من حيث النجاح ،أأو الرسوب ،ومتطلبات
التخرج ،ول ترصد رسوم الساعات املعمتدة املدفوعة ،واذا مل ينسحب الطالب خالل املدة املذكورة يعد ملزتما
ابملادة.
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ب -اذا عُد الطالب منسحبا من مجيع مواد الفصل ادلرايس وفق أأحاكم هذه التعلاميت تكون دراس ته ذلكل الفصل
مؤجةل حكام ،وحيسب هذا الفصل من مدة التأأجيل املسموح هبا وفق هذه التعلاميت وتبلغ اجلهات املعنية
حسب المنوذج املعد ذلكل ،ويكون أآخر موعد لالنسحاب من دراسة الفصل اكمال هو هناية ا ألس بوع الرابع
عرش من الفصلني ا ألول والثاين وهناية ا ألس بوع الثامن من الفصل الصيفي.
ج -اذا فصل الطالب من اجلامعة فصال مؤقتا مبوجب نظام تأأديب الطلبة يف اجلامعة يعد تسجيهل لغيا ،ول
حتتسب فرتة العقوبة من مدة التأأجيل املنصوص علهيا يف هذه التعلاميت.
د -ل حيق للطالب احملال للتحقيق الانسحاب من ادلراسة قبل انهتاء التحقيق معه.
ه -توقف اجراءات خترجي الطالب اىل حني البت يف موضوع اخملالفة اليت ارتكهبا.
غرامات التسجيل والسحب والضافة
املادة :46
يس توىف مبلغ ( )64مخسة عرش دينارا اضافية للرسوم اجلامعيـة املقــررة من ك طالب يسجل مـواد الفصل ادلرايس (مبا
يف ذكل الفصل الصيفي) يف أأثناء معلية السحب والضافـة ،ويس تثىن مـن دفع هـذه الرسوم الطالب اذلي تنطبق عليــه
احـدى احلالت الآتية:
 .6اذا اكن الطالب من املتوقع خترجه يف الفصل ادلرايس السابق ومل حيقق متطلبات التخرج.
 .9اذا ةـان مؤجـال دلراستـه يف الفصـل ادلراســي الســابـق.
رد الرسوم اجلامعية
املادة ()49
أأ -ترصد رسوم الساعات املعمتدة للطلبة اذا مت انسحاهبم خالل فرتة السحب والضافة.
ب -ترد الرســوم اجلامعيـة للطلبــة عىل النحو الآي:
أأول :ترد الرسوم اجلامعية اكمةل للطالب أأو ذويه يف أأي من احلالت الآتية:
 .6وفــاة الطالب خــالل ذكل الفصل( ،وذكل بعد امتام معلية براءة اذلمة من اجلامعة).
 .9اذا أأصبحت احلاةل الصحية للطالب ل تسمح هل مبتابعة دراس ته يف اجلامعة وذكل مبوجب تقرير من جلنة
طبية معمتدة.
 .3الرسوم املدفوعة للفصل ادلرايس الالحق للفصل ادلرايس اذلي فصل الطالب فيه من اجلامعة هنائيا.
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اثنيا :اذا انتقل الطالب اىل جامعة أأردنية رمسية أأخرى و أأبلغ اجلامعـة خطيا بذكل بعمل براءة اذلمة فيمت حتويل رسوم
الساعات املعمتدة اليت دفعها 8اىل اجلامعة ا ألخرى وفق الآلية الآتية:
 .6بنس بة ( )%611اذا مت الانتقال حىت هناية ا ألس بوع الثاين من بدء التدريس يف الفصل ادلرايس املعين.
 .9بنس بة ( )%41اذا مت الانتقال بعد هناية ا ألس بوع الثاين وحىت هناية ا ألس بوع الرابع من بدء التدريس يف
الفصل املعين.
 .3ل ترد أأي رســوم اذا مت الانتقــال بعد ا ألسبــوع الرابــع.
اثلثا :اذا ترك الطالب املسـجل يف اجلامعة (خالل أأحد الفصول) و أأبلغ اجلامعة بذكل خطيا بعمل براءة اذلمة فرتد رســوم
الساعات املعمتدة اليت دفعها وفق الآلية الآتية:
 .6بنس بة ( )%611اذا انسحب حىت هناية فرتة السحب والضافة يف الفصل ادلرايس.
 .9بنس بة ( )%41اذا انسحب بعد انهتاء فرتة السحب والضافة وحىت هناية ا ألس بوع الرابع من الفصل
ادلرايس.
 .3ل ترد للطالب أأي رسوم بعد انهتاء ا ألس بوع الرابع من بدء التدريس يف الفصل ادلرايس.
رابعا :9مع مراعاة ما ورد يف البنود ( أأول ،اثنيا ،اثلثا) من هذه املادة فاذا أأجل الطالب املسجل يف اجلامعة (خالل أأحد
الفصول) دراس ته و أأبلغ اجلامعة بذكل خطيا بعمل براءة اذلمة فرتصد هل رسوم الساعات املعمتدة اليت دفعها وفقا للآلية
املبينة يف البند اثلثا من هذه املادة.
خامسا :مع مراعاة ما ورد يف البنود أأعاله من هذه املادة فيعمتد اترخي تسجيل الطالب املس تجد يف اجلامعة هو التارخي
احملدد لتطبيق البنود أأعاله من هذه املادة
تأأجيـل ادلراســـة
املادة :43
أأ -ل جيوي تأأجيل دراسة الطالب اجلديد يف اجلامعة أأو املنتقل الهيا ال بعد ميض فصل درايس واحد عىل ا ألقل عىل
التحاقه ابجلامعة.
ب-
.6عىل الطالب أأن يتقدم بطلب تأأجيل دراس ته اىل معيد لكيته يف مدة ل تتجاوي ا ألس بوع ا ألول من بدء
التدريس يف الفصل ادلرايس ا ألول أأو الثاين؛ لختاذ القرار املناسب ،ويبلغ العميد قراره اىل مدير ادلائرة ،ومعيد
شؤون الطالب ،ورئيس القسم اخملتص ،و أأي هجة أأخرى معنية ،وفق منوذج يعد لهذه الغاية.
 8مت التعديل عىل التعلاميت يف جلسة جملس العمداء اخلامسة والثالثني للعام  9162بتارخي  9162 /61/61ويعمل هبا اعتبارا من اترخي اقرارها.
 9مت اضافة البندين رابعا وخامسا للامدة  49من هذه التعلاميت يف جلسة جملس العمداء اخلامسة والثالثني للعام  9162بتارخي  9162 /61/61ويعمل هبا
اعتبارا من اترخي اقرارها.
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.9يف حالت الرضورة القاهرة اليت تطر أأ بعد املدة املنصوص علهيا يف هذه الفقرة فلعميد اللكية أأن ينظر يف طلب
التأأجيل لختاذ القرار املناسب ،وابالغ اجلهات املعنية.
ج -جيوي للطالب أأن يؤجل دراس ته يف اجلامعة مدة ل تزيد عن س تة فصول دراس ية سواء أأاكنت متقطعة أأم متصةل
وعىل النحو الآي:
.6تكون صالحية تأأجيل الفصول ا ألربعة ا ألوىل لعميد اللكية.
.9تكون صالحية تأأجيل الفصلني اخلامس والسادس جمللس اللكية.
د -ل حتسب مدة تأأجيل ادلراسة أأو مدة الفصل املؤقت من اجلامعة من احلد ا ألعىل لس نوات التخرج الواردة يف املادة
( )61أأو لغادات اياةل النذار الأاكدميي للطالب الواردة يف الفقرة (ب) من املادة ( )39من هذه التعلاميت.
الانقطاع عن ادلراسة وفقدان الطالب ملقعده واعادته للجامعة
املادة :44
أأ -اذا بد أأ التدريس يف أأي فصل من الفصول ادلراس ية ومل يكن الطالب مسجال ذلكل الفصل أأو مل حيصل عىل
موافقة خطية من العميد املعين بتأأجيل دراس ته يُعد منقطعا عن ادلراسة ،ويفقد مقعده يف اجلامعة ،ال اذا تقدم
بعذر قهري تقبهل اجلهة اخملتصة وفقا ملا يأأي:
 .6معيد اللكية اذا اكنت فرتة الانقطاع لفصل درايس واحد.
 .9جملس اللكية اذا اكنت فرتة الانقطاع فصلني دراس يني.
ب -اذا فقد الطالب مقعده يف اجلامعة وفقا ألحاكم الفقرة (أأ) من هذه املادة وقُبل يف ختصصه ا ألول نفسه حيتفظ
بسجهل الأاكدميي اكمال ،أأما اذا قبل يف ختصص أآخر تطبق عليه أأحاكم الانتقال الواردة يف هذه التعلاميت،
وحيسب فصل درايس واحد من احلد ا ألعىل للبقاء يف اجلامعة عن ك ( )64ساعة معمتدة حسبت هل.
ج -حتسب مدة الانقطاع من احلد ا ألعىل املسموح به لدلراسة.
د -اذا أأوقعت عقوبة تأأديبية عىل أأي طالب وعُد راس با يف مادة معينة و أألغي تسجيهل يف بعض أأو بقية املواد اليت
جسلها يف الفصل اذلي ارتكب فيه اخملالفة ف ُيعد ذكل الفصل فصال دراس يا حصل فيه الطالب عىل النتيجة اليت
يس تحقها ول يُعد تأأجيال أأو انقطاعا.
ه -جيوي للرئيس اعادة قبول طالب فقد مقعده بسبب الانقطاع ابلعذر القهري واعتبار فرتة الانقطاع فرتة تأأجيل
رشط أأل تزيد فرتة الانقطاع عن س نتني.
و -جيوي للرئيس اعادة مقعد الطالب املستنكف عن القبول لظروف قاهرة يقتنع هبا الرئيس اذا اكن ذكل خالل
الس نة ادلراس ية نفسها اليت قبل هبا الطالب.
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الانتقال اىل اجلامعة من اجلامعات ا ألخرى
املادة :44
أأ -يشك الرئيس يف مطلع ك عام جامعي جلنة تسمى( :جلنة انتقال الطلبة) برئاسة أأحد نواب الرئيس أأو أأحد العمداء
وعضوية ك من:
 معيد اللكية املطلوب الانتقال الهيا. مدير ادلائرة.تكون هممهتا النظر يف طلبات انتقال الطلبة داخل اجلامعة واىل اجلامعة من اجلامعات ا ألخرى ،وتقوم برفع توصياهتا اىل
الرئيس للمصادقة علهيا.
ب-يمت تقدمي طلبات الانتقال من اجلامعات ا ألخرى اىل اجلامعة قبل بداية ا ألس بوع ا ألول من الفصل عىل المنوذج املُعد
لهذا الغرض يف ادلائرة.
ج-تُصدر اللجنة املشار الهيا يف الفقرة ( أأ) من هذه املادة قرارها يف مدة ل تتجاوي هناية ا ألس بوع ا ألول من بدء التدريس
يف الفصل ادلرايس اذلي ييل اترخي تقدمي طلب الانتقال.
املادة :41
أأ-يسمح ابنتقال الطالب من اجلامعات ا ألخرى اىل اجلامعة يف حال وجود شواغر هلم وذكل وفق الرشوط الآتية:
 .6أأن يس تويف الطالب رشوط القبول يف اجلامعة.
 .9أأن يكون الطالب منتقال من جامعة أأو لكية جامعية أأو معهد جامعي مينح درجة الباكلوريوس وتعرتف به
اجلامعة.
 .3أأل يقل عدد الساعات املعمتدة اليت درسها الطالب بنجاح عن ( )31ثالثني ساعة معمتدة ،و أأل يقل املعدل
الرتامكي عن جيد ،أأو أأن يكون قد أأهنىى س نة دراس ية بنجاح دون الرسوب يف أأي مادة يف اجلامعات واللكيات
واملعاهد اجلامعية اليت ل تعمل بنظام الساعات املعمتدة.
 .4أأل يكون قد صدر حبقه عقوبة الفصل التأأدييب من اجلامعة املنتقل مهنا.
 .4عىل الطالب الراغب يف الانتقال احضار وثيقة من اجلامعة اليت يرغب يف الانتقال مهنا تبني طبيعة الربانمج
اذلي قبل عىل أأساسه.
ب-عىل الرمغ مما جاء يف الفقرة ( أأ) من هذه املادة جيوي أأن ينتقل اىل اجلامعة من اكن معدهل يف الثانوية العامة مقبول يف
التخصص املنتقل اليه يف س نة حصوهل عىل الثانوية العامة أأو س نة الانتقال وفق أأسس قبوهل.
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املادة :41
أأ -يف حاةل املوافقة عىل انتقال طالب للجامعة يقوم الطالب بتعبئة المنوذج اخلاص مبعادةل املواد وتقدميه اىل قسمه
خالل ا ألس بوع ا ألول من التحاقه يف اجلامعة وخبالف ذكل يتحمل الطالب أأي خطأأ يف التسجيل ينتج عن
التأأخري يف التقدم ملعادةل املواد ويف لكتا احلالتني جيب عىل الطالب أأن يرفق كشف عالمات أأصليا للمواد اليت
درسها يف اجلامعة املنتقل مهنا ،ابلضافة اىل نسخة مصدقه عن وصف تكل املواد.
ب -جيوي أأن يعادل للطالب املنتقل اىل اجلامعة عدد من املواد املاكفئة للمواد الواردة يف خطته ادلراس ية حبيث ل
تزيـد يف مجموعها عـىل ( )%41من الساعات املعمتدة وفق خطته اليت قُبل فهيا.
ج -تقوم جلنة اخلطة ادلراس ية يف القسم مبعادةل املواد اليت درسها الطالب يف جامعته السابقة يف ضوء اخلطة
ادلراس ية يف اجلامعة بعد أأخذ أآراء ا ألقسام ا ألخرى ذات العالقة ابملواد اليت درسها من خارج القسم ويف مدة
ل تتجاوي أأس بوعا من اترخي تقدمي الطالب لمنوذج املعادةل.
د -جيب أأل تقل عالمة أأي مادة تعادل يف اجلامعة عن  %11أأو ما يُعادلها وترصد لها لكمة انحج ألغراض
التخرج ،ول حتسب عالمات هذه املواد يف املعدل الرتامكي للطالب.
ه -عىل الطالب املنتقل اىل اجلامعة من جامعة أأخرى احضار وثيقة تثبت أأنه اكن حسن السرية والسلوك يف
اجلامعة السابقة.
الانتقال من ختصص اىل أآخر داخل اجلامعة
املادة :42
أأ .يمت فتح ابب تقدمي طلبات الانتقال من ختصص اىل أآخر داخل اجلامعة عىل الامنذج املعدة لهذا الغرض اعتبارا من
بداية ا ألس بوع الرابع من الفصلني ا ألول والثاين وا ألس بوع الثاين من الفصل الصيفي ،10وتبت جلنة انتقال الطلبة
يف هذه الطلبات قبل انهتاء الفصل ادلرايس.
ب -جيوي انتقال الطالب من لكية اىل أأخرى أأو من ختصص اىل أآخر يف اجلامعة  -وملرتني فقط (ابس تثناء من تنطبق
علهيم الرشوط الواردة يف الفقرة ج من هذه املادة) -اذا توافر هل مقعد شاغر يف التخصص اذلي يرغب يف
الانتقال اليه وانطبق عليه أأحد الرشوط الآتية:

 10مت اضافة عبارة "الأس بوع الثاين من الفصل الصيفي" يف جلسة جملس العمداء العرشين للعام  9162املنعقدة بتارخي 9162 / 1/63م ويُعمل هبا اعتبارا من اترخي
اجللسة.
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 .6أأن يكون معدهل يف الثانوية العامة قد قبل يف التخصص اذلي يرغب الانتقال اليه تنافس يا س نة حصوهل
عىل الثانوية العامة ،أأو يف الس نة اليت يرغب الانتقال فهيا.
 .9أأن يكون معدل القبول وفق القواعد العامة (املعدل التنافيس يف التخصص اذلي يرغب الانتقال اليه
تنافس يا أأقل من معدل القبول يف التخصص املنتقل منه يف الس نة اليت التحق فهيا بذكل التخصص).
ج-
 -6أأن ينظر يف انتقال الطالب من ختصص اىل أآخر داخل اللكية ،رشيطة أأن يكون قد حصل عىل معدل ل
يقل عن ( )%11يف ( )94ساعة معمتدة ُحيددها جملس اللكية بناء عىل تنسيب من القسم اخملتص حبيث
تتضمن هذه الساعات مال يقل عن ( )69ساعة معمتدة من متطلبات التخصص الجبارية أأو الاختيارية
للتخصص اذلي يرغب الطالب الانتقال اليه ويس تمكل البايق من متطلبات اللكية ،واذا درس الطالب أأةرث
من ( )69ساعة معمتدة من متطلبات اللكية ُحيسب هل عالمات أأعىل ( )69ساعة معمتدة مهنا لغادات حتقيق
رشوط الانتقال.
 -9أأن يُنظر يف انتقال الطالب من ختصص اىل أآخر خارج لكية الطالب ،رشيطة أأن يكون معدل الثانوية العامة
حمققا لرشط أأسس القبول اليت ُحيددها جملس التعلمي العايل ،و أأن يكون قد حصل عىل معدل ل يقل عن
( )%24يف ( )94ساعة معمتدة حيددها جملس اللكية اليت يرغب ابلنتقال الهيا ،بناء عىل تنسيب من القسم
اخملتص ان وجد.
 -3تُعمتد املواد املشار لها يف ( 6و  )9من هذه الفقرة من جلنة اخلطة ادلراس ية يف اجلامعة.
د-

ه-

 -6اذا مل حيقق الطالب الرشوط الواردة يف (ج) من هذه املادة ،ف ُيحسب هل من املواد اليت درسها من خارج
خطته ا ألصلية لغادات حتقيقه هذه الرشوط ما يتفق وخطته ا ألصلية.
 -9عىل الطالب اذلي يرغب ابلس تفادة من نص الفقرة (ج) من هذه املادة ،أأن يتقدم بطلب خطي مس بق
اىل معيد لكيته أأو معيد اللكية اليت يرغب ابلنتقال الهيا ،و أأن حيقق الرشوط احملددة خالل مدة أأقصاها
هناية الفصل الرابع من التحاقه يف اجلامعة ،ويكون الانتقال ملرة واحدة وفقا ألحاكم هذه الفقرة.
 -3يُصدر جملس اللكية قرار املوافقة ابلنتقال حسب نص الفقرة (ج) من هذه املادة.
 .6يعطى الطالب املنتقل رمقا جديدا؛ وذكل عىل الفصل اذلي مت حتويهل فيه وحتسب للطالب اذلي ينتقل من
ختصص اىل أآخر داخل اجلامعة مجيع املواد اليت درسها يف ختصصه السابق وجنح فهيا اذا اكنت من متطلبات
التخصص اجلديد عن طريق ادلائرة ،وتدخل هذه املواد يف حساب معدهل الرتامكي.
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 .9يف حال وجود مواد مطابقة للمواد الواردة يف خطة الطالب بنس بة ل تقل عن ( )%21جيوي للطالب التقدم
بطلب ملعادةل هذه املواد للقسم املعين ومبصادقة معيد لكيته بعد أأخذ أآراء ا ألقسام ا ألخرى املعنية بتدريس هذه
املواد اذا اكن انحجا يف تكل املواد وبعالمة ل تقل عن ( )%11أأو (ما يُعادلها وحبيث ل تدخل عالمات هذه
املواد يف حساب املعدل الرتامكي للطالب.
ه -يسمح للطالب املفصول من ختصص ما أأن ينتقل اىل ختصص أ آخر وذكل ملرة واحدة فقط اذا توفرت فيه الرشوط
الواردة يف الفقرة ( أأ) من هذه املادة.
و -يف مجيع ا ألحوال ل جيوي أأن يعود الطالب للتخصص اذلي انتقل منه.
ي -ل يسمح للطالب اذلي قبل عىل أأساس التجسري ابلنتقال اىل ختصص أ آخر غري التخصص اذلي قبل فيه ال اذا
اكن ذكل التخصص من التخصصات اليت يسمح هل ابلتجسري فهيا.
ح -يعامل الطالب املنتقل بناء عىل طلبه أأو نتيجة فصهل من التخصص معامةل الطالب املس تجد من حيث النذار
الأاكدميي وتأأجيل ادلراسة والرسوم اجلامعية.
املادة :42
أأ -حيسم فصل درايس واحد من احلد ا ألعىل لس نوات التخرج مقابل ك ( )64ساعة معمتدة ،حتسب للطالب
املنتقل سواء اكن الانتقال من داخل اجلامعة أأو من خارهجا.
ب -يعامل الطالب املنتقل معامةل الطالب املس تجد وذكل لغادات التأأجيل والنذار والفصل.
ج -يتعهد الطالب خطيا بتحمل مسؤولية أأي تبعات تنشأأ عن انتقاهل من ختصصه اىل أأي ختصص أآخر وفق أأحاكم
هذه التعلاميت مبا يف ذكل التلكفة املادية ،واحلد ا ألعىل لس نوات ادلراسة واملعدل الرتامكي والنذارات والفصل.
منــح درجــة الباكلوريـوس
املادة :41
تُمنــح درجــة الباكلوريوس للطلبــة بعد اتــامم املتطلبات الآتية:
أأ -النجاح يف مجيع املواد ادلراس ية املطلوبة للحصول عىل درجة الباكلوريوس وفقا للخطة ادلراسـية.
ب -احلصـول عىل معـدل ترامكـي ل يقـل عن .%11
ج -أأن يكـون الطالـب مسجـال يف اجلامعة يف أآخر فصل درايس ،ويعترب الفصل الصيفي فصال دراس يا لهذا
الغرض.
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د -عدم جتاوي احلد ا ألعىل لس نوات التخرج املنصوص علهيا يف هذه التعلاميت.
املواد البديةل للمتوقع خترهجم
املادة :46
أأ -اذا توقف احامتل خترج طالب عىل مادة واحدة واكنت هذه املادة غري مطروحة يف الفصل اذلي يتخرج فيه أأو
اكنت مطروحة ومتعارضة مع مادة اجبارية أأو اختيارية فلمجلس القسم أأن يوافق عىل أأن يدرس الطالب مادة
أأخرى بديةل عهنا برصف النظر عن املتطلب السابق ،ويُعمل معيد اللكية مدير ادلائرة يف اجلامعة خطيا بذكل.
ب -اذا توقف احامتل خترج طالب عىل دراسة مادتني ،واكنتا غري مطروحتني أأو متعارضتني مع مواد اجبارية أأو
اختيارية أأخرى ،فللعميد بعد أأخذ ر أأي جملس القسم أأن يوافق عىل أأن يدرس الطالب مادتني بديلتني عهنام،
عىل أأن يعمل مدير ادلائرة بذكل.
ج -للطالب دراسة مادة بديةل يف أأي فصل عن ك مادة اكن قد رسب فهيا ثالث مرات وذكل حسب المنوذج
املعد دلى القسم واذلي يرفعه بدوره لعميد اللكية خملاطبة ادلائرة.
د -يف مجيع ا ألحوال ل جيوي للطالب أأن يدرس أأةرث من مادتني بديلتني.
ه -اذا درس الطالب مادة بديةل عن مادة س بق أأن رسب فهيا فتعامل املادة البديةل واملادة املستبدةل معامةل املادة
املعادة من حيث التعامل مع عالمتهيام.
و -اذا رسب الطالب يف مادة أأو مواد واكن خترجه متوقعا يف ذكل الفصل فانه غري ملزم ابعادة دراسة املواد اليت
أأخذ عهنا مواد بديهل وجنح فهيا اذا تأأخر خترجه.
ي -مع مراعاة أأحاكم تعلاميت التدريب امليداين املعمول هبا يف اجلامعة اذا اكن الفصل ادلرايس ا ألخري للطالب فصل
تدريب معيل ف ُيعترب الفصل ادلرايس اذلي قبهل فصل خترج ألغراض تسجيل الطالب.
أأحكـام عامـة
11:49

املادة
أأ.جيوي احتساب ساعات معمتدة اكن الطالب قد درسها و أأدت اىل حصوهل عىل درجة الباكلوريوس أأو درجة ادلبلوم
املتوسط يف ختصص معني انتظاما كجزء من متطلبات احلصول عىل درجة باكلوريوس جديدة رشيطة12:

 11مت تعديل املادة ( )49يف جلسة جملس العمداء التاسعة والثالثني للعام  9161بتارخي  ،9161/66/6ويُعمل هبا اعتبارا من بداية الفصل
ادلرايس الثاين 9162/9161
صفحة  28من 39

9162/61/61م

 .6أأل يتجاوي عدد الساعات احملسوبة ( )%41من الساعات املقررة يف خطة ختصصه اجلديد.
 .9أأل يكون قد مىض عىل دراسة أأي مادة من املواد املعادةل أأةرث من ( )61عرش س نوات للتخصصات العلمية
و( )64مخس عرش س نة للتخصصات النسانية.
 .3أأن تراعى رشوط القبول املعمتدة يف اجلامعات الرمسية عند قبوهل.
 .4ويف مجيع ا ألحوال ل جيوي أأن تقل مدة دراسة الطالب لنيل درجة الباكلوريوس اجلديد عن أأربعة فصول
دراس ية.
ب .اذا قبل طالب يف الس نة ا ألوىل يف اجلامعة واكن هذا الطالب قد درس بنجاح مواد يف جامعة أأخرى أأو لكية
جامعية أأو معهد جامعي( ،ومل تؤد) اىل حصوهل عىل درجة علمية معينة ،واكنت هذه املواد مضن اخلطة ادلراس ية
للتخصص اذلي قبل فيه ،فيجوي للقسم املعين أأن يُعادل هل من هذه املواد ما ل يزيد عن ( )%41من الساعات
املعمتدة من مواد خطته ادلراس ية رشيطة:
 .6أأن يكون حاصال عىل  %41أأو ما يعادلها عىل ا ألقل يف هذه املواد.
 .9ل تدخل هذه املواد مضن املعدل الرتامكي.
 .3ويف مجيع ا ألحوال ل جيوي احتساب أأةرث من  %41من ساعات اخلطة ادلراس ية للتخصص اذلي قبل عليه
يف اجلامعة.
ج .اذا مت قبول طالب يف اجلامعة واكن قد درس مواد قبل ذكل فهيا فيحتفظ بسجهل الأاكدميي اذا اكن قبوهل يف نفس
التخصص ،واذا اكن قبوهل يف ختصص أآخر فيعامل معامةل الطالب املنتقل من ختصص لآخر أأما الطالب اذلي يقبل
يف اجلامعة واكن قد درس مواد من قبل يف برانمج أآخر فيعادل هل ما يزيد عن  %41من عدد ساعات اخلطة
ادلراس ية للتخصص اجلديد.
د .مع مراعاة انطباق ابيق الرشوط املنصوص علهيا يف هذه التعلاميت يطلب من الطالب اذلي يقبل يف اجلامعة واكن
قد درس مواد يف احدى اجلامعات ا ألردنية اخلاصة تقدمي ما يثبت اعامتد القسم والتخصص اذلي درس فيه تكل املواد
اعامتدا خاصا من قبل ويارة التعلمي العايل والبحث العلمي لتمت معادةل تكل املواد هل.
هـ .يسمح للطالب احلاصل عىل دبلوم لكية اجملمتع (الشامل) والراغب ابللتحاق يف اجلامعة (بتخصص مناظر
لتخصصه يف لكية اجملمتع) واحملقق ألسس التجسري و أأسس القبول النافذة معادةل املواد اليت درسها يف لكيته حبيث ل
تزيد عن  %41من اخلطة ادلراس ية املعمتدة دلرجة الباكلوريوس ،رشيطة ما ييل:

 12مت تعديل املادة ( )49من هذه التعلاميت ووفق النصوص أأعاله مبا خيص س نوات دراسة املواد املراد معادلهتا واحلد ا ألدىن للامدة املعادةل يف
جلسة جملس العمداء اخلامسة والثالثني للعام  9162بتارخي 9162/61/94م ،ويُعمل هبا اعتبارا من اترخي اقرارها.
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 .6أأن ل يقل عدد ساعات ك مادة من املواد النظرية اليت درسها الطالب يف برانمج دبلوم لكية اجملمتع عن
( )3ثالث ساعات معمتدة ،وجيوي يف حالت خاصة يقدرها جملس القسم اذلي تتبع هل املادة احتساب مادة،
أأو مجع مادتني أأو أأةرث ملعادلهتا مبادة أأخرى مضن خطة الطالب ادلراس ية عىل أأن يكون وصف مجموع هذه املواد
ماكفئا لوصف املادة يف خطة الطالب ادلراس ية ويف ك ا ألحوال جيب أأن ل يقل عدد الساعات املعادةل للامدة
الواحدة عن ساعات تكل املادة يف اخلطة ادلراس ية املعنية املعمول هبا يف اجلامعة.
 .9أأن يكون حاصال عىل  %41أأو ما يعادلها كحد أأدىن يف هذه املواد.
 .3ل تدخل هذه املواد مضن معدهل الرتامكي ويكتب عبارة (انحج) يف جسل الطالب الأاكدميي.
 .4تعطى ا ألولوية يف معادةل املواد ملتطلبات اجلامعة الجبارية والاختيارية الواردة يف خطة الطالب يف برانمج
دبلوم لكية اجملمتع،مث متطلبات اللكية ومتطلبات التخصص.
 .4ل تعادل مواد التدريب امليداين اليت س بق للطالب دراس هتا يف برانمج ادلبلوم يف لكية اجملمتع.
 .1تطبق بنود هذه الفقرة من التعلاميت عىل الطلبة املقبولني عىل نظام التجسري اعتبارا من الفصل ادلرايس
ا ألول من العام اجلامعي .9162/9161
و .مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (هـ )6-من هذه املادة ،يسمح للطالب اذلي درس مساقات يف لكية جممتع مضن
مس توى ادلبلوم املتوسط ،والراغب ابللتحاق يف اجلامعة وغري حمقق ألسس التجسري معادةل املواد اليت درسها يف لكية
اجملمتع حبد أأعىل( )31ساعة ،رشيطة ما ييل:
.6أأن يكون حاصال عىل  %41أأو ما يعادلها كحد أأدىن يف هذه املواد.
 .9أأن يكون معدهل يف شهادة الثانوية العامة يؤههل لاللتحاق يف اجلامعات ا ألردنية وفق أأسس القبول النافذة.
وذكل اعتبارا من الفصل ادلرايس ا ألول للعام اجلامعي .9161/9161
ي .عىل الرمغ مما ورد يف الفقرتني (ه ،و) من هذه املادة فيُشرتط أأل يكون قد مىض عىل دراسة أأي مادة من املواد
املعادةل أأةرث من ( )61عرش س نوات للتخصصات العلمية و( )64مخس عرش س نة للتخصصات النسانية.
ح .يشرتط لقبول الطالب الناطق بغري اللغة العربية اجتياي امتحان مس توى اللغة العربية وفقا لجراءات حيددها مرةز
اللغات.
املادة :43
تتوىل ادلائرة مسؤولية متابعة السري الأاكدميي لطالهبا والتحقق من استيفاهئم لرشوط التخرج.
املادة :44
أأ .ل يسمح للطلبة اذلين أأهنوا متطلبات احلصول عىل درجة الباكلوريوس يف اجلامعة بتسجيل أأي مواد أأخرى ال اذا مت
قبوهلم يف اجلامعة عىل برانمج أآخر أأو درجة علمية أأخرى غري اليت أأهنوا متطلباهتا.
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ب .ي ُسمح للطالب املسجل عىل مقاعد ادلراسة يف أأحد التخصصات ،تسجيل ما ل يزيد عن  2تسع ساعات معمتدة،
يدادة عن احلد ا ألعىل للساعات املعمتدة خلطته ،وذكل لزدادة معرفته يف بعض اجملالت ،وتظهر هذه املواد يف جسهل
الأاكدميي ،وجيوي أأن تدخل يف حساب معدهل الفصيل والرتامكي بناء عىل طلبه وقت تسجيل املادة عىل المنوذج املعمتد
لهذه الغاية اذا اكنت املواد مضن املتطلبات الاختيارية يف خطة الطالب ادلراس ية.13
ج14 .اذا رسب طالب ( الباكلوريوس) املتوقع خترجه يف مادة واحدة فقط أأو مل حيصل عىل معدل ترامكي ( )%11مفا
فوق فيجوي هل تقدمي امتحان اةامل للامدة اليت رسب فهيا أأو التقدم لمتحان اةامل يف احدى املواد اليت درسها لرفع معدهل
الرتامكي ومضن الرشوط الآتية:
 -6يتقدم الطالب لالمتحان يف ا ألس بوع ا ألول من الفصل اذلي ييل الفصل املتوقع خترج الطالب فيه (مبا يف ذكل
الفصل الصيفي).
 -9جيب عىل الطالب دفع رسوم ساعات املادة قبل التقدم لهذا الامتحان.
 -3تكون عالمة الامتحان املشار اليه من ( )611وتوضع عالمة الطالب يف املادة ةام يه اذا اكنت دون ()%21
وتوضع ( )%21اذا حصل يف الامتحان عىل عالمة  %21مفا فوق.
ُ -4حتسب العالمة ا ألعىل يف املادة للطالب بعد تقدميه لالمتحان املشار اليه.
 -4تقوم اللكية اليت تتبع لها املادة بتحديد أآلية اجراء الامتحان.
 -1يس تثىن من هذا الامتحان مادة التدريب امليداين ومشاريع التخرج.
 -1ل يسمح للطالب بتقدمي الامتحان املشار اليه اذا اكن رسوبه نتيجة احلرمان أأو التغيب خالل الامتحاانت
الفصلية والامتحان الهنايئ.
 -2ويف مجيع ا ألحوال ل جيوي للطالب تقدمي الامتحان اذا اكن مفصول أأاكدمييا من التخصص أأو من اجلامعة.
املادة :44
ل جيوي ألي طالب أأن يكون مسجـال لنيل درجتني علميتني يف أآن واحد يف اجلامعة.
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املادة
جيوي للطالب احلاصل عىل درجة الباكلوريوس يف ختصص ما من اجلامعة أأو من أأي جامعة أأخرى أأن يدرس نفس
التخصص مرة أأخرى يف اجلامعة رشيطة أأن ل يُعادل هل أأةرث من  %41من املواد اليت اجتايها يف التخصص السابق.
 13مت تعديل املادة (/44ب) من هذه التعلاميت يف جلسة جملس العمداء رمق ( )9162/33بتارخي  ،9162/61/61ويعمل هبا اعتبارا من اترخيه.
 14مت اضافة الفقرة (ج) عىل املادة ( )44من هذه التعلاميت يف جلسة جملس العمداء رمق ( )9162/61بتارخي  ،9162/4/92ويُعمل هبا اعتبارا من اترخيه.
 15مت اضافة املادة ( )41حسب النص أأعاله يف جلسة جملس العمداء رمق ( )9162/33بتارخي  ،9162/61/61ويعمل هبا اعتبارا من اترخيه.
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املادة :41
ل جيـوي ألي طالب أأن يعرتض بعدم علمه هبذه التعلميـات أأو بعـدم اطالعه عىل النرشات الصادرة من اجلامعة أأو عىل ما
تنشـره عىل لوحـة اعالانهتا.
املادة :42
عىل الطالب أأن حيصل عىل مصدقة وبراءة ذمة من اجلامعة لس تكامل اجراءات خترجه.
املادة :42
يبت اجمللس يف احلالت اليت مل يرد فهيا نص يف هذه التعلاميت ويف أأي اشاكل ينشأأ عن تطبيقها.
املادة :11
الرئيس ومعداء اللكيات ورؤساء ا ألقسام ومدير ادلائرة ومدير ادلائرة املالية مسؤولون عن تنفيذ هذه التعلاميت.
املادة :16
تلغى تعلاميت منح درجة الباكلوريوس املعمول هبا يف اجلامعة قبل نفاذ هذه التعلاميت وأأي قرارات صادرة مبقتضاها ختالف
أأحاكم هذه التعلاميت.
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