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 منــــح درجـــــــة البكالوريوس تعليمــات
 الزيتونة األردنية جامعة فــــــــــــــي

 (النافذ األردنية الجامعات لقانون وفقا  و  األردنية الزيتونة جامعة في والشهادات الفخرية والدرجات العلمية الدرجات لمنح الداخلي النظام بموجب صادرة)

  :(1) المادة

 الجامعي العام بداية من اعتبارا   بها وُيعمل ،(األردنية الزيتونة جامعة في البكالوريوس درجة منح تعليمات) التعليمات هذه تسمى أ.
2017/2018. 

 :ذلك خالف على القرينة تدل لم ما إزاءها، الواردة المعاني اآلتية والعبارات للكلمات يكون. ب

 

 الـــدراسيـــة الـــخطط

 علةى بنةاء وذلةك الجامعةة، كليةات تقةدمها التةي التخصصةات فةي البكةالوريوس درجةة نيل إلى تؤدي التي الدراسية الخطط العمداء مجلس يقر: (2) المادة
 .الكليات مجالس وتوصيات األقسام مجالس تنسيب

 .المعتمدة الساعات نظام أساس على الدراسية الخطط توضع أ. :(3) المادة

 :يأتي كما الدراسية الخطة في مادة لكل المعتمدة الساعات احتساب يجري. ب

 .االمتحانات ذلك في بما تدريسية ساعة عشرة ست( 16) لكل واحدة معتمدة ساعة حساب .1

 سةةةةةةاعتان منهةةةةةةا كةةةةةةل مةةةةةةدة ميدانيةةةةةةة أو عمليةةةةةةة حصةةةةةةة عشةةةةةةرة ةسةةةةةةت( 16) لكةةةةةةل واحةةةةةةدة معتمةةةةةةدة سةةةةةةاعة حسةةةةةةاب .2
 .األقل على فعليتان

 .والبحوث الندوات لمواد ساعة عن منها كل مدة تقل ال منتظما   لقاء   عشرة ست( 16) لكل واحدة معتمدة ساعة حساب. 3

 ردنيةالزيتونة األ جامعة       الجامعة

 الجامعة عمداء مجلس المــجــلـس

 من كليات الجامعة أي         الكلية

 الكلية عميد العــمــيــد

 الكلية في قسم أي الــقــســم

 جامعي عام كل من الثاني أو األول الفصل الدراسي الفـصل
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 :يأتي كما الجامعة كليات تقدمها التي التخصصات في البكالوريوس درجة لنيل المعتمدة الساعات لعدد األدنى الحد يكون(: 4) المادة

 األدنى الحد التخصص الكلية

 المعلومات وتكنولوجيا العلوم

 133 الرياضيات
 133 حاسوب علم/  الحاسوب علم
 133 الحاسوبية المعلومات نظم/  الحاسوبية المعلومات نظم

 133 البرمجيات هندسة/  البرمجيات هندسة
 133 متعددة وسائط/  الحاسوب علم
 133 يةحاسوب شبكات/  الحاسوب علم

 160 الصيدلة الصيدلة
 132 التمريض التمريض

 اآلداب

 132 وآدابها العربية اللغة
 132 أدب/ اإلنجليزية اللغة
 132 ترجمة/ اإلنجليزية اللغة
 132 وآدابهما اإلنجليزية واللغة الفرنسية اللغة
 132 صف معلم

 االعمال

 132 األعمال إدارة
 132  المحاسبة
 132 اإلنجليزية باللغة المحاسبة

 132 والمصرفية المالية العلوم
 132 التسويق

 132 اإلدارية المعلومات نظم
 132 السياحية االدارة

 141  الحقوق الحقوق

 والتكنولوجيا سةنداله

 160 الهندسة الكهربائية / االتصاالت والحاسوب
 160 التحتية والبنية المدنية الهندسة

 160 يةالميكانيك هندسةال
 160 تحكمالقوى و الالهندسة الكهربائية/ 

 132 تكنولوجيا الطاقة البديلة
 165 هندسة العمارة العمارة والتصميم

 132 التصميم الجرافيكي
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 تشمل الخطط الدراسية في كل تخصص ُتمنح فيه درجة البكالوريوس ما يأتي:(: 5) المادة

 وعشرون ساعة معتمدة، موزعة  على النحو اآلتي: سبعه( 27: )متطلبات الجامعةاواًل: 

سةةاعة معتمةةدة وهةةي: اللغةةة العربيةةة، اللغةةة اإلنجليزيةةة، التربيةةة الوطنيةةة، العلةةوم  ةعشةةر  خمةةس( 15: )متطلبــات الجامعــة ارجباريــة .أ
 ( ثالث ساعات معتمدة.3كل منها بواقع ) مهارات حياتية. العسكرية،

مةةن كةةل مجةةال مةةن  علةةى االقةةلمعتمةةدة يةةدرس الطالةةب منهةةا مةةادة واحةةدة  ةسةةاع اثنتةا عشةةر( 12: )متطلبــات الجامعــة االختياريــة .ب
 :ةتيمجاالت اآلال
 اإلنسانية. المواد: االوللمجال ا

 .المواد العلمية: الثانيالمجال 
( على األقل من مجموع الساعات المعتمدة للخطةة الدراسةية فةي التخصصةات كلهةا، وتشةمل مجموعةة %15تشكل ) :متطلبات الكليةثانيًا: 

وثيقةة الصةلة بالمجةال العةام للتخصةص، كمةا تشةمل المةواد التةي المواد التةي يحتاجهةا طلبةة الكليةة جمةيعهم لتزويةدهم بقاعةدة معرفيةة مشةتركة 
 تشكل حالة تكاملية مع مواد التخصص، وال يشترط أن تكون هذه المواد من المواد التي تطرحها الكلية، أو أحد أقسامها األكاديمية.

( مةن مجمةوع السةاعات %60ال تقةل عةن ) مفصلة على وفق الخطة الدراسةية التةي يقراهةا مجلةس العمةداء حيةث :متطلبات التخصصثالثًا: 
 المعتمدة للخطة الدراسية، وُتراعي األقسام فيها ما يأتي

 وزيع المواد بين مواد إجبارية ومواد اختيارية حيث تغطي جوانب التخصص بشكل متوازن.ت
 األخرى في الجامعة بشكل عام.تعزيز العالقة مع التخصصات المساندة األخرى ضمن الكلية الواحدة بشكل خاص ومع التخصصات 

 بناء الخطة الدراسية بحيث تتضمن تخصصا  فرعيا  من داخل الكلية أو من خارجها.
 إمكانية اقتراح تخصص مشترك أو متداخل مع تخصصات أخرى على مستوى القسم أو الكلية أو على مستوى الجامعة.

( سةت سةاعات 6عةن ذلةك إلةى سةاعة واحةدة أو تزيةد إلةى حةد أقصةاه ) ( ثةالث سةاعات معتمةدة، ويجةوز أن تقةل3يخصص للمادة الواحةدة )
 معتمدة باالعتماد على طبيعة المادة والتخصص.

( ست سةاعات معتمةدة يختارهةا الطالةب بحريةة مةن المةواد التةي تطرحهةا الجامعةة مةع مراعةاة المتطلةب السةابق 6ال تزيد على ) المواد الحرة:
 للمادة.

ُيعقد امتحان المستوى في اللغةة العربيةة واللغةة اإلنجليزيةة ومهةارات الحاسةوب للطلبةة جمةيعهم الملتحقةين بالجامعةة  االستدراكية:رابعًا: المواد 
على أن يسةجل الطالةب الةذي يخفةق فةي النجةاح فةي أي مةن هةذه االمتحانةات مةادة اسةتدراكية خةارس الخطةة الدراسةية، وأن يكةون التقةدم لهةذه 

ذا لم يتقدم الطالب لالمتحانات في موعدها، يفقةد االمتحانات خالل ال فصلين األول والثاني من تاريخ االلتحاق بالجامعة ولمرة واحدة فقط، وا 
 حقه في التقدم إليها، وعليه دراسة المادة أو المواد االستدراكية.

سطة وكليات المجتمع أو جامعات أخرى، شريطة أن ُيستةثةنى من امتحانات المستوى الطلبة المجسرون والمنتقلون للجامعة من الكليات المتو 
يكونةةوا قةةد اجتةةازوا بنجةةاح امتحةةان المسةةتوى فةةي الكليةةات التةةي انتقلةةوا منهةةا، أو درسةةوا فيهةةا بنجةةاح هةةذه المةةواد، ويطبةةق علةةيهم قةةرارات مجلةةس 

 العمداء بهذا الخصوص.
اختياريةة لغيةر األردنيةين، وتحسةب سةاعاتها للطالةب ضةمن عةدد السةاعات المعتمةدة هي مادة إجبارية للطلبة األردنيةين و  :العلوم العسكريةأ. (: 6المادة )

المقررة لتخرجه، وال تدخل في حساب المعدل. وعلى الطلبة غيةر األردنيةين الةذين لةم يختةاروا دراسةة هةذه المةادة دراسةة مةادة أخةرى مةن مةواد 
 الجامعة على أن تعامل معاملة مادة العلوم العسكرية.
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 الطالب من دراسة مادة العلوم العسكرية في إحدى الحاالت اآلتية:ُيعفى 

 إذا درسها بنجاح في أي جامعة أردنية.

 إذا كان من خريجي الكليات العسكرية األردنية أو ما يعادلها من كليات عسكرية أجنبية.

بالنسبة للرتةب األخةرى، وُتعتمةد دائةرة التعلةيم إذا كان من الضباط الحاصلين على دورات الصف التأسيسية، ودورات الوكالء التأسيسية 
 الجامعي بمديرية التدريب العسكري؛ إلثبات أن الطالب المعني تةنطبق عليه شروط اإلعفاء الواردة في هذا البند والبند الثاني السابق.

األردنيةةين الةةذين لةةم يختةةاروا  : وهةةي مةةادة إجباريةةة للطلبةةة األردنيةةين واختياريةةة لاخةةرين، وعلةةى الطلبةةة غيةةرب.التربيــة الوطنيــة
 دراسة هذه المادة أن يدرسوا بدال  منها أي مادة أخرى تطرحها الجامعة.

 يوضع وصف للمادة مناسب لعدد الساعات المعتمدة المخصصة لها.(: 7المادة )
 لكل تخصص.يقدم كل قسم خطة استرشادية موزاعة على ثمانية فصول أو عشرة فصول حسب ما تقتضيه الخطة الدراسية 

تكةةون مةةواد التخصةةص اإلجباريةةة واالختياريةةة مةةن داخةةل القسةةم، ويجةةوز أن ُيعطةةى بعضةةها مةةن قسةةم أو أقسةةام أخةةرى، ويةةتم ذلةةك بعةةد دراسةةة (: 8المــادة )
 مشتركة من القسمين.

 ُتطرح مواد الخطة الدراسية اإلجبارية مرة واحدة على األقل في كل عام دراسي.
 االختيارية مرة واحدة على األقل كل أربعة فصول دراسية.ُتطرح مواد الخطة الدراسية 

 أربعة أو خمسة. دراسية تصنف المواد التي ترد في الخطة الدراسية على أساس مستويات. أ(: 9المادة )
 تثبت المتطلبات السابقة أو المتزامنة إزاء كل مادة.. ب
 ُتعطى كل مادة رقما  يدل على مستواها ومجالها وتسلسلها.. ج
 ُيذكر إزاء كل مادة عدد الساعات المعتمدة، وعدد ساعات المختبر األسبوعية أو التطبيقية )الفعلية(.. د

. ال يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن يدرس متطلبها السابق أو أن يدرس مادة متزامنة إال بموافقة رئيس القسم وعميةد الكليةة التةي هـــ
 تدرس المادة.

 الـــدراسي ــبءوالعـ الدراسة مدة
 (:10المادة )

  :أوالً  
 الكليةةات وفةةي سةةنوات، أربةةع أو فصةةول ثمانيةةة والهندسةةة الصةةيدلة كليتةةي فةةي األدنةةى الحةةد يكةةون البكةةالوريوس درجةةة علةةى للحصةةول أ.

 العمةةداء لمجلةةس يجةةوز ذلةةك؛ مةةن أقةةل مةةدة فةةي الدرجةةة متطلبةةات الطالةةب إنهةةاء حالةةة وفةةي سةةنوات؛ ثةةالث أو فصةةول سةةتة األخةةرى
 .واحدا   دراسيا   فصال   المدة هذه تقليص

 فةي سةنوات ثمةاني على( البكالوريوس) األولى الجامعية الدرجة على للحصول مسجال   الطالب يقضيها التي المدة تزيد أن يجوز ال. ب
 .األخرى الكليات في سنوات وسبع والهندسة، الصيدلة كليتي
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 بدراسةة التخةرس متطلبةات ينهةي أن نظريةا   الممكن من وكان البكالوريوس درجة على للحصول بها المسموح المدة الطالب استنفد إذا. ج
 الكليةة مةن عميةد وتنسةيب القسةم رئةيس مةن توصية على بناء   الفرصة هذه منحه على يوافق أن فللمجلس ، ين دراسيين كحد اعلىفصل

 .والتسجيل القبولدائرة  مديرمن  وشروحات
 

 : ثانياً 
 ذلةك فةي بمةا أسةابيع ثمانيةة( 8) الصةيفي الفصةل مةدة وتكةون االمتحانةات، ذلةك فةي بمةا أسبوعا   عشرة ست( 16) الدراسي الفصل مدة تكون

 .االمتحانات

  :ثالثاً 
 سةاعة عشةرة اثنةا( 12( )الدراسةي العةبء) البكةالوريوس درجةة لنيةل المسةجل الطالب يسجلها التي المعتمدة للساعات األدنى الحد يكون . أ

 مةن أقةل عةدد دراسةة علةى الفصةل ذلةك نهايةة فةي تخرجةه يتوقةف الةذي الطالةب ذلةك مةن وُيستةثةةنى الواحةد، الدراسةي الفصل في معتمدة
 األدنةى الحةد عن معتمدة ساعات ثالث( 3) بمقدار للطالب الدراسي العبء يقل أن العميد يقدرها خاصة حاالت في ويجوز الساعات،
 .به المسموح

( 3) يسةجل أن ويجةوز أقصةى، حةدا   الدراسةي الفصةل فةي معتمةدة سةاعة عشةرة ثمةاني( 18) الجامعة في للطالب الدراسي العبءيكون  . ب
 كةةان أو ، يعادلهةةا مةةا أو فةةأكثر% 80 السةةابق الدراسةةي الفصةةل فةةي معدلةةه أو التراكمةةي معدلةةه كةةان إذا إضةةافية معتمةةدة سةةاعات ثةةالث
 .النافذة العالي التعليم مجلس قرارات مع يتعارض ال وبما الفصل، ذلك في تخرجه متوقعا  

 إضةافية ساعات ثالث( 3) يسجل أن ويجوز. معتمدة ساعات تسع( 9) الصيفي الفصل في للطالب الدراسي للعبء األعلى الحد. يكون ج
 .النافذة العالي التعليم مجلس قرارات مع يتعارض ال وبما الفصل، ذلك في تخرجه متوقعا   كان إذا

 أو تةةدريب سةاعة تكةون أن شةريطة ، عليهةا تخرجةه توقةف إذا األقصةى الحةةد علةى زيةادة معتمةدة إضةافية سةاعة يسةجل أن. يسةمح للطالةب د
 .النافذة العالي التعليم مجلس قرارات مع يتعارض ال وبما ، مختبر

 الفصةةل فةةي معتمةةدة سةةاعة عشةةرة خمةةس( 15( )ثانيةةة أو أولةةى) إضةةافية فرصةةة الُمعطةةى للطالةةب الدراسةةي للعةةبء األعلةةى الحةةد. يكةةون ه
 .الصيفي الفصل في معتمدة ساعات تسع( 9) و الدراسي،

 فةةي واإللكترونيةةة الورقيةةة اإلعالنةةات ولوحةةات اإللكترونةةي الجامعةةة موقةةع عبةةر ، المعلنةةة الرسةةمية التسةةجيل بمواعيةةد الطلبةةة التةةزام. يشةةترط و
  .والجامعة الكليات

 
 :رابعاً 

 السةاعات بنجةاح درسوا قد الطلبة يكون أن على مستويات، خمسة أو أربعة على األولى الجامعية الدرجة لنيل المسجلون الطلبة يصنف أ.
 :اآلتي النحو وعلى مستوى، لكل المطلوبة المعتمدة

 (.32) على يزيد ال ما: األولى السنة مستوى .1
 .معتمدة ساعة( 66) عن ويقل( 32) على يزيد ما: الثانية السنة مستوى .2
 .معتمدة ساعة( 99) عن ويقل( 66) يساوي ما: الثالثة السنة مستوى .3
 .معتمدة ساعة( 141) عن ويقل( 99) يساوي ما: الرابعة السنة مستوى .4
 .معتمدة ساعة( 141) على يزيديساوي أو  ما: الخامسة السنة مستوى .5

 أو نوعةه كان مهما الجامعة في آخر برنامج أي في نفسه الوقت في يلتحق أن البكالوريوس برامج من أي في المسجل للطالب يجوزال . ب
 .مستواه
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 المـــــواظبــــــــة

 والتةةدريب العمليةة، والسةاعات والمناقشةةات، المحاضةرات،: وتشةمل فيهةةا، يسةجلون التةي المةواد فةةي كلهةم الجامعةة لطلبةةة المواظبةة تشةترطأ.  (:11المـادة )
 .الدراسية الخطة في مادة لكل المقررة الساعات حسب الميداني

 حتةى المةادة فيةه ُتعطةى الةذي المعني القسم رئيس إلى شهريا   ويسلمها خاصة كشوفات على والحضور الغياب بتسجيل المادة مدرس يقوم ب.
 .يليه الذي الدراسي الفصل نهاية إلى لديه الكشوفات وُتحفظ الدراسي، الفصل نهاية

 .المادة مدرس يقبله عذر دون لها المعتمدة الساعات من%( 15) عن فيها مسجل مادة أي في غيابه يتجاوز أن للطالب يسمح ال. ج

 الكليةة عميةد يقبلةه قهةري أو مرضةي عةذر دون للمادة المقررة الساعات مجموع من%( 15) نسبة غياباته تتجاوز الذي الطالب حرمان يتم. د
 دراسةتها إعةادة وعليةه ،(صفرا  ) المادة تلك في الطالب نتيجة وتعدا  العميد، وبموافقة المادة مدرس من بتنسيب ذلك ويتم المادة، تدرس التي
 اإلنةذار ألغةراض والتراكمةي الفصةلي الطالةب عالمات معدل حساب في الرسوب ذلك نتيجة تدخل األحوال جميع وفي إجبارية، كانت إذا

 .سابقا   المبينة للنسبة الطالب غياب وصول عند مباشرة بذلك والتسجيل القبولدائرة  مدير تبليغ ويتم التخصص، من والفصل

 التةةي الكليةةة عميةةد يقبلةةه قهةةري أو مرضةةي لعةةذر هةةذا وكةةان مةةا، لمةةادة المقةةررة السةةاعات مجمةةوع مةةن%( 20) مةةن أكثةةر الطالةةب غةةاب إذا. ن
 وتثبةت بةذلك، قةراره والتسةجيل القبةولدائةرة  مةدير العميةد ويبلةغ االنسةحاب، أحكةام عليةه وتطبةق المةادة، تلك من منسحبا   يعدا  المادة، تدرس
 .للطالب األكاديمي السجل في المادة تلك إزاء( منسحب) كلمة

ذا ،%(20) تةتةجاوز ال بنسبة التغيب لهم فيسمح الرسمية، النشاطات في الجامعة أو المملكة يمثلون الذين الطلبة. ه  يعةدا  أحةدهم تجاوزهةا وا 
 .االنسحاب أحكام عليه وتطبق منسحبا  

 معتمةد مستشةفى عةن صةادرة أو منةه، معتمدة أو الجامعة في الطلبة عيادة طبيب من صادرة بشهادة يكون أن المرضي العذر في يشترط. و
 وفةي المواظبةة، عةن الطالةب انقطةاع تةاريخ مةن أسةبوعين تتجةاوز ال مةدة خةالل الكليةة عميةد إلةى الشةهادة هذه تقدم وأن الجامعة، قبل من

 .الغياب أسباب زوال تاريخ من أسبوع خالل القهري عذره يثبت ما الطالب يقدم األخرى القاهرة الحاالت

 .الذكر اآلنفة المواظبة أحكام بتنفيذ والتسجيل القبولدائرة  ومدير والمحاضرون التدريس هيئة وأعضاء الكليات عمداء يقوم. ي

 % نسبة الغياب.20. في جميع االحوال يعد الطالب منسحبا  في حال تجاوز الطالب ز 
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 النجاح والرسوبأسس 

 .المعتمدة ساعاتها عدد بيان مع المئوية بالنسبة مادة لكل وتسجيلها العالمات حساب يجري .أ(: 12المادة )

 العلةوم مةادة امتحانةات ذلةك مةن وُيستةثةةنى الفصةلية، األعمةال وعالمةات النهائي االمتحان عالمة مجموع هي مادة لكل النهائية العالمة. ب
 .عالمات دون راسبا   أو ناجحا   إما نتائجها تسجل إذ العسكرية،

 :التالي النحو على ومواعيدها لالمتحانات العام اإلطار يكون. ج

 :عمليا   جزءا   تتضمن التي النظرية والمواد الخالصة، النظرية المواد: أوالً 

 األسةبوع نهاية في األول ُيعقد الفصل، خالل تحريريين امتحانين: وتشمل النهائية، العالمة من%( 50) الفصل ألعمال يخصص .1
 الفصةةل فةةي عشةةر الثةةاني األسةةبوع نهايةة فةةي الثةةاني االمتحةةان وُيعقةةد ،(الصةةيفي الفصةل فةةي الثالةةث) الدراسةةي الفصةةل فةةي السةادس
 األخةةرى التقيةيم أشةةكال لتشةمل الفصةةل أعمةال مةةن%( 10) علةى يزيةةد ال مةا ويخصةةص ،(الصةيفي الفصةةل فةي السةةادس) الدراسةي

 التةي األخةرى الفصةلية واألعمةال والشةفوية، القصةيرة اليوميةة واالختبةارات التحليليةة، والمقالةة والبحةوث، والواجبةات، التقارير،: مثل
 .تصحيحها فور األعمال هذه بجميع الطالب ويبلغ المادة، خطة تةتةضمنها

 بدايةة فةي الطلبةة علةى الموزعةة تهةاوخط للمةادة وشةامال   تحريريةا   ويكةون النهائيةة العالمةة مةن%( 50) النهةائي لالمتحان ُيخصص .2
 .الدراسي الفصل

 مجلةةس بموافقةة ذلةةك يقتةرن أن علةى النظريةةة، المةواد مةةن العملةي الجةزء عالمةةات توزيةع كيفيةةة بيةان المعنيةة األقسةةام مجةالس تحةدد .3
 .الكلية

 متطلبةةات كليةةة كةةل مجلةةس يقةةرر إذ معتمةةدة، سةةاعات لهةةا التةةي التخةةرس ومشةةاريع والتةةدريبات، والبحةةوث، النةةدوات، مةةواد ُتستةثةةةنى .4
 القبةولدائةرة  مةدير وُيعلةم الدراسةي، الفصةل بدايةة فةي للطلبةة وُتعلةن منهةا، كةل فةي الطالةب تحصةيل مسةتوى تقةويم وطةرق النجاح،

 .بذلك والتسجيل

 :الخالصة العملية المواد: ثانياً 
 .اليومية واالمتحانات والتقويم، التقارير، عالمات: وتشمل النهائية، العالمة من( %60) الفصل ألعمال يخصص. 1
 .النهائي لالمتحان النهائية العالمة من( %40) يخصص. 2

 لالمتحةان التقدم عدم أو التغيب نوعها، كان مهما مادة أي في الفصل أعمال في( %50) مجموع على حصل الذي للطالب يجوز ال: ثالثاً 
 .المادة هذه نتيجة الستكمال الكلية لمجلس األمر يحال ذلك وخالف واعتمادها، للمادة النهائية العالمة استكمال أجل من النهائي

سةةها التةةي الواحةةدة للمةةادة الشةةعب تعةةدد حالةةة فةةي(: 13المــادة )  تةةدريس علةةى منسةةقا   ليكةةون المةةادة مدرسةةي أحةةد القسةةم رئةةيس ُيعةةين األسةةاتذة، مةةن عةةدد يدرا
 وذلةةك التقيةةيم، أسةةلوب فةةي وموحةةدة المةةادة، خطةةة فةةي مشةةتركة تكةةون بحيةةث للمةةادة الموحةةدة واالمتحانةةات االختبةةارات مواعيةةد وتحةةدد المةةادة،
 .جميعهم المادة مدرسي مع بالتعاون

 خةالل المةادة مةدرس مةع عالمته مراجعة للطالب وُيسمح االمتحان، تاريخ من أسبوع خالل تصحيحها بعد للطالب االختبارات أوراق ترد أ.(: 14المادة )
 كشةوفات وترسةل عالمتةه تثبةت للطالةب، االمتحةان أوراق رد علةى أسةبوع انقضةاء وبعةد االمتحةان، أوراق رد تةاريخ من أسبوع أقصاها مدة
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 ويسةتثنى تغييرهةا، يجةوز وال للطلبةة نهائيةة والعالمةات الكشوفات هذه تعدا  منها، بنسخة القسم ويحتفظ الكلية، عمادة إلى وعالماتهم الطلبة
 .اإللكترونية االختبارات ذلك من

دائةرة  ومةدير المخةتص، الكليةة عميةد بةين باالتفةاق إتالفهةا يجةري ثم دراسي، فصل لمدة الكلية عمادة لدى النهائي االمتحان أوراق ُتحفظ. ب
 .والتسجيل القبول

 وذلةك الكليةة، عميةد إلةى ُترفةع ثةم توازنهةا، مةن والتحقةق لدراسةتها، القسةم إلةى بتفصةيالتها مةادة كةل فةي النهائيةة العالمةات كشوفات ُترسل. ج
 .واعتمادها لرصدها والتسجيل القبولدائرة  مدير إلى وُترسل الكلية، مجلس قبل من إقرارها ثم فيها للبت

طباعةة اسةئلة االمتحانةات وتصةويرها وحفةظ سةريتها وتصةحيح اوراقهةا ورصةد عالماتهةا فةي الكشةوفات  عةن/ منسةق المةادة مسةؤول مدرس د.
 والكترونيا بشكل صحيح ونهائي.ورقيا   المعتمده

 مدرس/ منسق المادة مسؤول عن تسليم نسخة من اسئلة االمتحانات بعد اجرائها مع االجابات النموذجية لرئيس القسم. ه.

تنسةيق مةع . يعلن جدول االمتحانات النهائية للطلبة قبل بداية االمتحان الثاني من كل فصل بعد اعدادة من قبل دائرة القبةول والتسةجيل بالو
 عمداء الكليات واعتماده من مجلس العمداء.

 تةاريخ مةن أيةام ثالثةة خةالل ،يثبت عذره الى رئةيس القسةم المعنةي)االول او الثاني( عليه ان يقدم ما  متحاناال عن بعذر يتغيب من كل أ.(: 15المادة )
 المةادة مةدرس علةى الطالةب، عةذر قبةول حالةة وفةي عنةه، تغيةب الةذي االمتحةان فةي صةفر عالمةة لةه يرصةد ذلك وخالف العذر، زوال
 .النهائية االمتحانات بدء قبل الثاني ولالمتحان الثاني االمتحان قبل للطالب األول لالمتحان تعويضي امتحان إجراء

 إلةى بعةذره يتقدم أن عليه عنه، المعلن النهائي االمتحان عن يتغيب من كل التعليمات، هذه من( ز /11) المادة في ورد ما مراعاة مع ب.
ذا االمتحان، عقد تاريخ من أسبوعان أقصاها مدة خالل المادة تلك تدرس التي الكلية عميد  عةذر المةادة تدرس التي الكلية عميد قبل وا 

 لةه ترصةد ذلةك وخةالف بةذلك، والتسةجيل القبةول ودائةرة المةادة ومةدرس القسةم إشةعار ويةتم( المكتمةل غيةر) مالحظةة لةه توضع الطالب،
 .عنه تغيب الذي االمتحان في صفر عالمة والتسجيل القبول دائرة

 النهةائي، االمتحةان مقابةل( غ) عالمة له المادة مدرس يرصد العالمات، رصد عند الطالب لعذر العميد بقبول المادة مدرس ُيبلغ لم إذا. ج
 .الطالب عذر قبول بعد( مكتمل غير) إلى التسجيل قبل من تعديلها ويتم مفصلة، األخرى عالماته وترصد

 يقةوم الةذي القسم إلى ما مادة في عنه معلن نهائي امتحان عن تغيب الذي الطالب عذر بقبول قراره المادة تدرس التي الكلية عميد يبلغ. د
 األسبوع خالل للطالب المكتمل غير امتحانات إلجراء المدرس تواجد عدم حال في القسم ينيبه من أو المادة مدرس ليقوم الالزم بإجراء
 القبةولدائةرة  مةدير الكليةة عميةد ويبلةغ الكليةات، قبةل مةن عنهةا المعلةن المواعيد حسب يليه الذي الفصل من الرابع األسبوع وحتى األول

 .بذلك والتسجيل
 – القسةةم مجلةةس بموافقةةة – يجةةوز فإنةةه ، كليةةةال عميةةد يعتمةةده بعةةذر اسةةتكماله يسةةتطع لةةم أو ، مشةةروع مناقشةةة عةةن الطالةةب تغيةةب إذا. هـــ

 (.المكتمل غير) المادة هذه في الطالب عالمة اعتبار

 المكتمل، غير االمتحان فيه سيقدم الذي الدراسي للفصل الجامعة في مسجال   كان إذا إال طالب ألي مكتمل غير امتحان عقد يجوز ال. و
 المتوقةع الطالةب ذلك من وُيستةثةنى األكاديمية، سجالتهم خالل من وتسجيلهم الطلبة هؤالء أوضاع متابعة مهمة األقسام لرؤساء وُتسند

 .التخصص من ُفصل الذي أو تخرجه،
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 مةن شةهر أقصاها مدة خالل مادة أي في النهائية العالمة مفردات في أو النهائي االمتحان في عالمته مراجعة يطلب أن للطالب يجوز. أ(: 16المادة )
 وجةةود عةةدم ومةن ونقلهةةا، العالمةةات جمةع فةةي مةةادي خطةأ وجةةود عةةدم مةن بةةالتحقق يقةةوم أن الحالةة هةةذه فةةي وللعميةد النتةةائج، إعةةالن تةاريخ
 فةي العميةد وعلةى مدرسةيها، أحةد أو المةادة ومةدرس القسةم، ورئةيس ينيبةه، مةن أو العميد: من لجنة طريق عن وذلك مصححة، غير أسئلة
 القسةم ورئةيس المةادة مةدرس مةع التنسةيق بعةد الخطةأ هةذا بتصةحيح يقةوم أن نقلهةا أو العالمةات جمةع فةي مادي خطأ وجود من تأكده حال

 .المختص
 .النهائية عالماته من عالمة أي لمراجعة به يتقدم طلب كل عن المقرر الرسم الطالب يدفع. ب
 .المادة تدرس التي الكلية عميد إلى المقدم الطلب مع المالي اإليصال الطالب يرفق. ج
 أيةةام ثالثةةة ومةةدة المراجعةةة، طلةةب تسةةلم تةةاريخ مةةن أسةةبوع أقصةةاها مةةدة خةةالل المراجعةةة طلةةب بنتةةائج والتسةةجيل القبةةول دائةةرة تزويةةد يةةتم. د

 .الفصل ذلك في تخرجهم المتوقع للطلبة بالنسبة
 %(50) هو المادة في النجاح لعالمة األدنى الحد أ.(: 17المادة )

 :منها كل إزاء المبينة التقديرات المئوية والتراكمي الفصلي المعدل لنسب تخصص. ب

 التقدير العالمة

 ممتاز 100% – 84

 جدا   جيد %84 من أقل – 76

 جيد %76 من أقل – 68

 مقبول %68 من أقل – 60

 ضعيف %60 من أقل – 50

 راسب %50 من أقل

 

 مجمةةوع وقسةةمة المةةادة لتلةةك المعتمةةدة السةةاعات بعةةدد مةةادة لكةةل النهائيةةة العالمةةة بضةةرب والتراكمةةي الفصةةلي المعةةدل احتسةةاب يجةةري .1
 .المواد لجميع المعتمدة الساعات عدد مجموع على الناتجة الضرب حواصل

 رقةم المةادة فةي ورد مةا مراعةاة مع ،الطالب به الملتحق للتخصص الدراسية بالخطة المشمولة المواد في التراكمي الطالب معدل يحسب .2
 .(أ/6)

 .الفصل ذلك في رسوبا   أو نجاحا   الطالب درسها التي المواد عالمات معدل عن عبارة الفصل معدل يكون .3
 %(.35) إلى%( 35) الة دون عالمة كل وتجبر فوق، فما%( 35) كانت إذا الرسوب عالمة تثبت الطالب رسوب حالة في .4
 .عشرية منزلة ألقرب التراكمي أو الفصلي المعدل يثبت .5
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 السةنة بمسةتوى يكةون أن شةريطة للكليةة الشةرف الئحةة على فأكثر%( 84) مقداره فصلي معدل على يحصل الذي الطالب اسم يوضع .6
 معتمةدة سةاعة عشةرة خمةس( 15) عةن المسةجلة السةاعات عدد يقل ال وأن ،%(60) عن التراكمي معدله يقل ال وأن ، فوق فما الثانية
 .الطلبة تأديب نظام في عليها المنصوص التأديبية العقوبات إحدى عليه أوقعت قد يكون ال وأن الفصل، ذلك في

 يقل ال وأن متتالية، فصول ثالثة لمدة%( 84) عن يقل ال تراكمي معدل على حصل إذا الجامعة شرف الئحة على الطالب اسم يوضع. 7
 المةواد ضةمنها مةن يكةون ال أن شةريطة الفصةول هةذه مةن فصةل كةل فةي معتمدة ساعة عشرة خمس( 15) عن المسجلة الساعات عدد

 الطلبةة، تأديةب نظةام فةي عليهةا المنصةوص التأديبيةة العقوبةات إحةدى عليةه أوقع قد يكون ال وأن العسكرية، العلوم مادة أو االستدراكية
 .الغرض لهذا فصال   الصيفي الفصل يعد وال

 الطالب وفصله إنذار
 

 األول الدراسةي الفصةل باستةثةةناء( أول إنةذار) الدراسةية الفصةول مةن فصةل أي فةي%( 60) عةن التراكمةي معدله يقل الذي الطالب ينذرأ. (: 18المادة )
 .الصيفي والفصل بالجامعة اللتحاقه

  ب.
 فةةي فةةوق فمةا%( 60) إلةةى التراكمةي معدلةةه برفةةع مفعولةه يلغةةي أن فعليةه ،(أ) الفقةةرة فةةي ورد كمةا أول إنةةذار علةى الطالةةب حصةل إذا. 1

ذا يليه، الذي الفصل  .ثان إنذار له فيوجه ذلك من يتمكن لم وا 

 فصالن أقصاها لمدة بالتسجيل له فيسمح اإلنذار، على فيه حصل الذي الفصل نهاية في الثاني اإلنذار إلغاء في الطالب أخفق إذا. 2
 الطالةب يفصةل وال خطيا   بذلك الطالب والتسجيل القبولدائرة  مدير ويبلغ%( 60) إلى التراكمي معدله رفع من يتمكن حتى دراسيان
 .ذلك بسبب

 أتةم الةذي الطالةب ذلةك مةن ويستةثةةنى ،(2/ب) الفقةرة فةي ورد كمةا التراكمةي معدلةه رفةع في أخفق إذا التخصص من مفصوال   الطالب يعد. ج
 تعليميةة مؤسسةة مةن الجامعةة فةي لةه معادلتها تمت التي المواد فيها بما الخطة حسب للتخرس المعتمدة الساعات مجموع من%( 70) بنجاح
 .آخر تخصص إلى ينتقل أن التخصص من فصل لمن ويجوز الدراسية، خطته حسب المعتمدة الساعات من أخرى

 الصةةيفي الفصةةل فةةي بالتسةةجيل لةةه فيسةةمح فةةوق، فمةةا%( 60) إلةةى التراكمةةي معدلةةه لرفةةع لةةه الممنوحةةة الفةةرص جميةةع الطالةةب اسةةتنفد إذا. د
 .أخيرة فرصة

ـــه  األول الفصةةل بعةةد دراسةةي فصةةل أي فةةي%( 50) مةةن أقةةل علةةى التراكمةةي المعةةدل فةةي يحصةةل الةةذي الطالةةب التخصةةص مةةن يفصةةل. ــ
 .الصيفي الفصل ذلك من ويستةثةنى آخر، تخصص إلى االنتقال له ويجوز بالجامعة، اللتحاقه

ويسةمح للطالةب الةذي اسةتنفذ  %(60) عةن يقةل تراكمةي معةدل علةى يحصةل الةذي الطالةب إنةذار ألغراض فصال   الصيفي الفصل يعد ال. و
 .جميع الفرص في الفصل الدراسي االول بتأجيل الفصل الدراسي الثاني ليتسنى له االستفادة من الفصل الدراسي الصيفي فرصة  أخيرة  

 معاملةةةةة الجامعةةةة فةةةي آخةةةر إلةةةةى تخصةةةص مةةةن المنتقةةةل الطالةةةةب يعامةةةل الجامعةةةة، فةةةي للتسةةةةجيل األعلةةةى الحةةةد مراعةةةاة مةةةع. ز
 .التخصص من والفصل الممنوحة والفرص واإلنذار التأجيل لغايات وذلك المستجد الطالب
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 فصةله فةي فيبةت التراكمةي، معدلةه لتةدني الفصةل طائلةة تحةت وكةان( مكتمةل غيةر) نتيجةة علةى مةا دراسةي فصةل فةي الطالةب حصل إذا. ح
 يرتفةع لةم الةذي الفصةل نهايةة مةن حكمةا   مفصوال   الطالب ويكون المادة، في رسوبه أو الدراسي الفصل مواد عالمات اكتمال بعد قاطع بشكل
 الطالةب دراسةة تنظةيم ويةتم لالمتحةان، تقديمةه عدم أو معدله رفع أو نجاحه عدم بسبب%( 60) وهو المطلوب الحد إلى فيه التراكمي معدله
 .والتسجيل القبول دائرة تعده الجامعة وتعليمات الطالب وضع يتضمن تعهد نموذس حسب

% بةةرقم جةةامعي جديةةد ويعامةةل 50يجةةوز اعةةادة قبةةول الطالةةب المفصةةول اكاديميةةا  وبشةةكل نهةةائي مةةن الجامعةةة بمعةةدل تراكمةةي اقةةل مةةن .  ط
 معاملة الطالب الجديد ولمره واحده فقط.

 بهةةا األقسةةام ءورؤسةةا الكليةةات عمةةداء ويبلةةغ والتسةةجيل، القبةةول دائةةرة مةةدير مةةن التخصةةص  والفصةةل األكاديميةةة اتاإلنةةذار  قةةرارات يصةةدر. ي
 .والتسجيل القبول دائرة مدير تنسيب على بناء   العمداء مجلس فيصدرها الجامعة من النهائي الفصل قرارات أما تباعا ،

صةفحة الطالةب  علةى الةبالط تخةص أخةرى أكاديميةة أمةور وأي الجامعةة من النهائي والفصل الفرص ومنح اتاإلنذار  قرارات إعالن ُيعد. ك
 ويعتبر تبليغا  رسميا  بذلك.االلكترونية 

 .ه خالل دراسته في الجامعةعالمات كشف في للطالب ةيالتأديب العقوبات تظهر.  ل

 دراســـــة المــواد إعـــادة

 يجةوز اختيارية مادة في رسوبه حالة وفي راسب، نتيجة على فيها حصل الدراسية الخطة في إجبارية مادة كل دراسة إعادة الطالب على.أ(: 19المادة )
 .الدراسية الخطة في االختيارية المواد من غيرها اختيار أو إعادتها له

 %(.60) من أقل فيها عالمته كانت إذا التراكمي معدله لرفع الدراسية خطته في مادة أي دراسة إعادة للطالب يجوز.ب
 .والتراكمي الفصلي المعدل في وتدخل الجديدة العالمة له فترصد ما، مادة دراسة الطالب أعاد إذا. ج
 .واحدة مرة للتخرس المطلوبة الساعات عدد حساب في تدخل المادة تلك ساعات فإن ما، مادة دراسة الطالب إعادة حالة في. د

 
 من المواد ومن الفصل االنسحاب

ضافتها في الفترة المحددة في التقويم الجامعي قبل أ(: 20المادة ) بداية الفصل الدراسي بما في ذلك الفصةل الصةيفي، وال .يسمح للطالب سحب المواد وا 
 .يظهر االنسحاب في هذه الحالة في سجل الطالب األكاديمي

.ال تةثةبت في سجل الطالب مالحظة )منسحب( من المادة أو المواد التي انسحب منها وال يترتب عليه غرامات مالية، وذلةك فةي الحةاالت ب 
 :اآلتية
 .س لمادة أو أكثر رسميا ، وترتب على ذلك تعارض في جدول الطالب الدراسيإذا ُعدل موعد التدري. 1
 .إذا حصل خطأ في إرشاده .2
 .إذا حصل خطأ في تسجيله .3

 



12 
 

 (: 21المادة )
 :أوالً 

 .يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر كما يأتي:أ 

( أسابيع من بدء الفصل الصيفي وتةثةبت في سجل الطالب مالحظة 7( أسبوعا  من بدء الفصل الدراسي، و )14.خالل مدة أقصاها )1
 )منسحب(.

.يتم االنسحاب في هذه الحالة حسب نموذس خاص تعده دائرة القبول والتسجيل، ويتضمن هذا النموذس تةنةسيب مدرس المةادة، وموافقةة 2
 القبول والتسجيل العتماده.دائرة عميد الكلية ويرسل إلى مدير 

%( مةن السةاعات المقةررة فةي كةل مةادة مةن مةواد الفصةل 15/ه( يعدا الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعةذر )11ة المادة ). مع مراعاب
 منسحبا  من الفصل، ويثبت في سجله مالحظة )منسحب(، وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة.

 تي ينسحب منها كما يأتي:لطالب من قيمة رسوم الساعات المعتمدة للمادة أو المواد الا يفقد: ثانياً 

 %( اذا انسحب خالل أسبوعين من بدء الدراسة في الفصل الدراسي، وبعد أسبوع من بدء الدراسة في الفصل الصيفي.25).أ 

%( إذا انسةةحب فةةي االسةةبوعين الثالةةث والرابةةع مةةن بةةدء الدراسةةة فةةي الفصةةل الدراسةةي واالسةةبوع الثةةاني مةةن بةةدء الدراسةةة فةةي 50) . أ
 الفصل الصيفي. 

أسةبوعين مةن بةدء الدراسةة فةي الفصةل بعةد %( إذا انسحب الطالب في األسبوع الخامس مةن بةدء الدراسةة فةي الفصةل الدراسةي 75.)ج
 الصيفي.

 بعد ذلك. الطالب انسحب إذا%( 100). د

يسةجل الطالةب لدراسةتها عةن الحةد /ثالثا /أ(، ال يجةوز نتيجةة لالنسةحاب أن يقةل عةدد السةاعات التةي 10: مع مراعاة ما ورد في المادة )ثالثاً 
 األدنى المسموح به وفق هذه التعليمات.

: يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إلى عميد الكلية باالنسحاب من جميع المةواد التةي سةجلها لةذلك الفصةل، وبعةد موافقةة العميةد علةى ذلةك رابعاً 
وقت شريطة أن يسبق بدء االمتحانات النهائيةة، وفةي هةذه الحالةة  تعدا دراسته في ذلك الفصل مؤجلة، وللطالب أن يتقدم بهذا الطلب في أي

 يطبق عليه ما ورد في )ثانيا ( من هذه المادة.

 الـــدراســــة تأجيـــل

  (:22المادة )
 أم متصةةلة كانةةت سةةواء دراسةةية فصةةول سةةتة علةةى التأجيةةل مةةدة تزيةةد أن يجةةوز ال المةةادة هةةذه مةةن( هةةة) الفقةةرة فةةي ورد مةةا مراعةةاة مةةع . أ

 .منفصلة
 يود الذي الدراسي الفصل بدء قبل المعتمد النموذس على الجامعة في دراسته لتأجيل بطلب والتسجيل القبول دائرة إلى يتقدم أن للطالب . ب

 :يأتي لما وفقا وذلك التأجيل، على بالموافقة المختصة الجهة بها تقتنع أسباب لديه توافرت إذا تأجيله
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 .منفصلين أم متصلين أكانا سواءاربعة فصول  يتجاوز وال واحد، دراسي فصل لمدة المطلوب التأجيل كان إذا الكلية، عميد .1
 .منفصلة أم متصلة أكانت سواء فصول ست على تزيد وال اربعة فصول تتجاوز لمدة المطلوب التأجيل كان إذا الكلية، مجلس .2

 يحةةتفظ لكنةةه الجامعةةة فةةي مقعةةده الطالةةب فيفقةةد الفصةةل، لةةذلك مةةؤجال   أو مسةةجال   الطالةةب يكةةن ولةةم التةةدريس بدايةةة علةةى أسةةبوعان مةةرا  إذا. ج
 البةت لجنةة مةن توصةية علةى بنةاء المجلس من بقرار وذلك المجلس، يقبله بعذر تقدم إذا للدراسة العودة الطالب ويستطيع. األكاديمي بسجله

 .الطلبة قضايا في

 فةي بالتخصةص التحاقةه علةى دراسةي فصةل مضةي بعةد إال المنتقةل أو المستجد الطالب دراسة تأجيل يجوز ال( ب/22) المادة مراعاة مع.د
 .الجامعة

 . الجامعة نحو مالية التزامات من  الطالب على ما تسديد استكمال بعد إال نافذة العودة على الموافقة تعد ال. هـــ

 أو فصةل لمدة المؤقت الفصل أو دراسي، فصل في سجلها التي جميعها المواد تسجيل إلغاء تتضمن تأديبية عقوبة الطالب على أوقع إذا.و
 التأجيةل لمةدة األعلةى الحةد تجةاوز ويجةوز للتأجيةل، بةه المسةموح األعلةى الحةد ضةمن مةن وتحسةب مؤجلةة، الفصةول/ الفصةل هةذا فيعد أكثر

 .فقط التأديبية العقوبة تنفيذ لغايات
 . البكالوريوس درجة على للحصول بها المسموح للمدة األعلى الحد من التأجيل مدة تحسب ال.ز

 .التأجيل بقرار والتسجيل القبول دائرة  ومدير العميد خالل من المعني القسم رئيس يبلغ. ح

 فقد المقعد الجامعي

 (:23المادة )

 .لمقعده فاقدا   الدراسي الفصل بدء من أسبوعين مرور بعد التسجيل عن المتخلف الطالب ُيعد . أ

 يفوضةه مةن أو المجلةس وينظةر المعتمةد، النمةوذس علةى عةودة للدراسة)قضةايا الطلبةة( بطلةب يتقةدم أن مقعةده، فقةد الةذي للطالةب يجةوز . ب
 .المقررة الرسوم دفع بعد إال نافذة عودته تعدا  وال األكاديمي، بسجله واالحتفاظ تسجيله إعادة في النظر

 . للدراسة به المسموح األعلى الحد من المقعد فقد مدة ُتحسب.  ج

 سةجله الطالةب يفقةد ذلةك وخةالف سةبعة فصةول دراسةية المقعةد فقةد مةدة تتجةاوز لةم إذا األكةاديمي بسةجله مقعةده فقد الذي الطالب يحتفظ.  د
 هذه وفي دراسية، فصول بعةس عن االنقطاع مدة تعدت إذا الجامعة من بفصله العمداء مجلس من قرار ويصدر الجامعة في األكاديمي

 . الجامعة من حكما   مفصوال   الطالب يعدا  الحالة

ـــ  أداء عةةن تخلةةف التةةي للمةةواد( المكتمةةل غيةةر) المتحانةةات يتقةةدم أن دراسةةته، بتأجيةةل  قةةام أو للجامعةةة عودتةةه ُقبلةةت الةةذي للطالةةب يجةةوز. هــ
 علةى( التأجيةل ومةدة المقعةد فقةد مةدة) بمجموعهةا المةدة تزيةد أال شةريطة فقةط التأجيةل أو لمقعةدل انةهفقد للفصةل الةذي سةبق النهائية امتحاناتها
 .في اول فصل دراسي عاد فيه الى الجامعه الكليات في عنها المعلن المواعيد حسب االمتحان بتأدية يقوم وأن متتاليين دراسيين فصلين
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 االنتقــــــــــــــال

 (:24المادة )

 :اآلتية الشروط وحسب له شاغر مقعد توافر حالة في الجامعة إلى الطالب بانتقال يسمح . أ
  .الجامعة في إليه المنتقل التخصص في مقبوال   العامة الثانوية في معدله يكون أن .1

 الصةادرة العامةة القبةول أسةس حسةب فيهةا قبةل قةد يكةون وأن بةه معترف جامعي معهد أو جامعية كلية أو جامعة من منتقال   يكون أن .2
 .العالي التعليم مجلس عن

 الطالةب قبةول حين المقررة الخطة حسب للتخرس المطلوبة المعتمدة الساعات عدد نصف عن يقل ال ما الجامعة في بنجاح يكمل أن .3
 .لدراسته األخيران الفصالن الدراسة مدة ضمن من ويكون

 .تأديبيا   فصال   مفصول وغير باالنتظام، السابقة دراسته تكون أن .4

 معدلةه فةي تحسةب وال المةواد، تلةك بتةدريس المعنيةة األكاديميةة األقسام قبل من أخرى جامعة في الطالب درسها التي المواد معادلة تتم .ب
 .والتراكمي الفصلي

 .تخصصها ضمن تقع التي المواد معادلة أمر في األخرى األكاديمية األقسام رأي يؤخذ. ج

 المواد هذه وكانت ، قبوله قبل علمية درجة على حصوله متطلبات ضمن موادا درس قد وكان الجامعة، في مستجد طالب ُقبل إذا . د
 المواد، بتدريس المعنية األكاديمية األقسام قبل من المواد هذه معادلة فتتم فيه، قُبل الذي الجديد التخصص في الدراسية خطته ضمن
 .لتخرجه الالزمين وعددها المعتمدة الساعات وطبيعة الزمنية المدة حيث من الخارجي االنتقال أحكام الحالة هذه في الطالب على وتطبق

 (: 25المادة )

 المنتقةل الجامعةة من له حسبت معتمدة ساعة عشرة خمس( 15) كل مقابل التخرس لسنوات األعلى الحد من واحد دراسي فصل ُيحسم .أ
 .منها

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

 بحد االنتقال يكون األحوال من حال أي وفي الغرض، لهذا المقررة النماذس على والتسجيل القبولدائرة  مدير إلى االنتقال طلبات تقدم .ج
 .لمرتين أقصى

 .الحرة والمواد الجامعة متطلبات باستثناء سنوات، سبع( 7) من أكثر دراستها على مضى مادة أي المنتقل للطالب تحسب ال.   د
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  (:26المادة )
 األردن خةارس بهةا معتةرفاردنيةة او جامعةة   جامعةة فةي معتمةدة سةاعة عشةرة ثمةاني( 18) علةى يزيةد ال مةا بدراسةة الجامعةة لطلبةة ُيسمح .أ

 :اآلتية الشروط وفق الساعات هذه لهم وتحسب ،وفقا  للنموذس المعتمد المتوفر في دائرة القبول والتسجيل

 .الجامعة في دراسته في منتظما   الطالب يكون أن .1

 .الجامعة في معتمدة ساعة وثالثون ست( 36) على يقل ال ما دراسة أنهى قد الطالب يكون أن .2

 .باالنتظام الجامعة في دراسته تكون أن .3

 .تخرجه سنة غير في الساعات هذه الطالب يدرس أن( س/27) المادة مراعاة مع .4

 .الغرض لهذا المعتمد النموذس حسب مسبقة خطية موافقة على الطالب يحصل أن .5

 .مادة كل في%( 60) أدنى بحد الساعات هذه في ناجحا   يكون أن .6

  .الدراسية الخطة ساعات من%( 50) على معادلتها يتم التي الساعات عدد يزيد أن يجوز ال( 24) المادة مراعاة مع .7

 .عادي فصل في دراسته كانت إذا للطالب تأجيال أخرى جامعة في الطالب يدرسها التي المدة تعد ،(21) المادة مراعاة مع .8

 .الجامعة خارس حرا  فصل لتسجيل المقررة الرسوم ودفع للجامعة، كلها المالية االلتزامات تسديد  . 9

 متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

 (: 27المادة )
 :اآلتية المتطلبات إتمام بعد للطلبة البكالوريوس درجة ُتمنح

   .أ

 .الدراسية الخطة في للتخرس جميعها المطلوبة المواد في النجاح. 1
 .%(60) عن يقل ال تراكمي معدل على الحصول. 2
 .الطالب بموجبها يتخرس التي الخطة تقتضيها التي األخرى المتطلبات إتمام. 3

 .التعليمات هذه من( 10) المادة في ورد حسبما القصوى، المدة تجاوز وعدم الدرجة، على للحصول المطلوبة الدنيا المدة انقضاء. ب

 .الغرض لهذا دراسيا   فصال   الصيفي الفصل يعدا  وال الجامعة في األخيرين دراسته فصلي الطالب يقضي أن. ج

 (: 28المادة )
 .او لديه مواد غير مكتمل تخرجه فصل في مسجال   يكون أن الخريج الطالب في ُيشترط
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 أحكام عامة

 (: 29المادة )
 دائةرة مةدير ويعلةم عنهمةا، علةى االكثةر بةديلتين مةادتين، أو مةادة الطالةب سيةدر  أن علةى يوافةق أن القسةم رئةيس رأي أخةذ بعةد للعميد . أ

 :يأتي ما شريطة بذلك، والتسجيل القبول

 .للطالب الدراسية الخطة من المادتان أو المادة تكون أن .1

 .اختيارية أو إجبارية مادة مع ومتعارضة مطروحة أو مطروحتين أو مطروحة غير اختيارية المادتان أو المادة تكون أن .2

 .إجبارية إحداهما أو اختياريتين مادتين أو واحدة إجبارية مادة دراسة على متوقفا الطالب تخرس يكون أن .3

 .االختيارية القسم متطلبات قائمة أنهى قد كان إذا الدراسية خطته خارس من بديلتين مادتين أو مادة الطالب يدرس أن يجوز .4

 .بديلتين مادتين أو مادة الطالب يدرس أن على الموافقة يقدرها قاهرة ظروف أو صحية وألسباب العمداء لمجلس . ب

 بموافقة يجوز فإنه المادة، تلك في ينجح ولم أكثر أو مرات ثالث درسها أن له سبق واحدة، مادة اجتياز على الطالب تخرس توقف إذا. ج
 سةاعاتها وعةدد مسةتواها حيةث مةن المسةتبدلة للمةادة مماثلةة بديلةة مةادة بدراسةة لةه السةماح المخةتص، القسةم رئةيس مةن وتوصية العميد

 .المعتمدة

 .بديلتين مادتين من أكثر يدرس أن للطالب يجوز ال األحوال جميع في. د

 (: 30المادة )
 القسةةم يسةةتبدل أن علةةى يوافةةق أن والتسةةجيل القبةةولدائةةرة  مةةدير وشةةروحات القسةةم مجلةةس مةةن توصةةية علةةى بنةةاء الكليةةة لمجلةةس يجةةوز .أ

 .العامة الثانوية الدراسة شهادة في االنجليزية اللغة يدرسوا لم الذين للطلبة االنجليزية اللغة في االتصال مهارات بمادتي مادتين

 مواد القسم يستبدل أن على يوافق أن والتسجيل القبولدائرة  مدير وشروحات القسم مجلس من توصية على بناء   الكلية لمجلس يجوز. ب 
 .المكفوفين للطلبة اإلحصاء ومبادىء الحاسوب مهارات بمواد أخرى

 (: 31المادة )
 .العمداء مجلس يقرها إجراءات وفق التاخرس حفل ويقام فصل، كل نهاية في استحقاقها عند التاخرس شهادات ُتمنح

 (: 32المادة )
 .الفصل لذلك التسجيل رسوم له ترد فال الفصل مواد يسجل أن قبل الجامعة في الدراسة من الطالب انسحب إذا

 (: 33المادة )
 .تطبيقها عن ينشأ إشكال أي أو التعليمات، هذه في نص بشأنها يرد لم التي الحاالت في العمداء مجلس يبت


