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 في جامعة إربج األىلية  البكالؽريؽستعليسات مشح درجة 
 

 

تدسى ىذه التعميسات " تعميسات مشح درجة البكالؾريؾس في جامعة إربـ  اهىميـة " عتعـ هاتيا  (:7الســــــــادة )
  .، عيعسل بيا مؽ تاريخ اقرارىا7877لعام 

حيثسا عردت في ىذه التعميسات السعاني السخررة ليا  : هكؾن لمكمسات عالعبارات التالية(7الســـــــــــــادة )
 أدناه ما لؼ ت ل القريشة عمى غير ذلػ :

 ـــة : جامعة إرب  اهىمية ـــــــــــــــالجامعـــــــــ
 س : مجمس عس اء جامعة إرب  اهىمية ــــــــــــــــالسجمــــــــــــــ

 رئيس الجامعة : رئيس جامعة إرب  اهىمية 
 .تظبق ىذه التعميسات عمى كميات الجامعة   ( :3ســــــــادة )ال

: تدري أحكام ىذه التعميسات عمـى الظمبـة السشتغسـيؽ السدـجميؽ لشيـل درجـة البكـالؾريؾس فـي  (4ــــادة )ـالســـــــ
 .الجامعة

 

 

 الخطط الجراسية
 

ؾريؾس فـــي التخررـــات التـــي هقـــرالسجمس الخظـــا ال راتـــية التـــي تـــةدي إلـــى نيـــل درجـــة البكـــال (:5الســـادة)
 تق ميا كميات الجامعة عذلػ بشاء عمى تؾصية مجالس الكميات .

 أ( تح د كل خظة دراتية ع د الداعات السقررة لمستظمبات ضسؽ الح عد ال نيا عالعميا .  (:6السادة)
  ( تكؾن الداعات السعتس ة السظمؾبة لمحرؾل عمى درجة البكالؾريؾس عمى الشحؾ اآلتي :ب

 

 ع د تاعات الخظة ؼ الكميةات
 747 كمية القانؾن 

 737 كمية اآلداب عالفشؾن 
 737 كمية العمؾم اإلدارية عالسالية
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كمية العمؾم عتكشؾلؾجيا 
 السعمؾمات

737 

 737 كمية التسريض
 737 كمية العمؾم التربؾية

 
لو التراكسي باتتثشاء السـادة ج( تثبت جسيع السؾاد التي ي رتيا الظالب في تجمو عت خل عاماتيا في مع  

 /أ،ب،ج،د(75السعادة  فتحدب في مع لة التراكسي مرة  عاح ة، مع  مراعاة ما عرد في السادة )
د( عمــى جسيــع الظمبـــة السمتحقــيؽ بالجامعــة أن يتقـــ مؾا ومتحانــات السدــتؾ، فـــي الم ــة العربيــة، ع الم ـــة  

عفـي حـال عـ م نجـاح الظالـب فـي أي   عـةالجام  فـي في فرل التحـاقيؼ اإلنجميزية  عالحاتؾب  
مؽ ىذه اومتحانات عميو أن ي رس السادة اإلتت راكية عو ت خل في مع لـة التراكسـي أع الدـاعات 

 السعتس ة السظمؾبة لمتخرج .
 (:6ىـ(  مع مراعاة نص الفقرة )د( مؽ السادة)       

 ( كسا يمي:Toeflل ير الشاطقيؽ بيا ) ( هعفى الظالب الحاصل عمى امتحان تعميؼ الم ة اإلنجميزية7) 
 
 

( أع مـــا هعادليـــا هعفـــؾن مـــؽ امتحـــان السدـــتؾ، 499-488الظمبـــة الحاصـــمؾن عمـــى عامـــة ) -
 عمادة  اونجميزي اوتت راكي .

( فـككثر أع مـا هعادليـا هعفـؾن مـؽ امتحـان السدـتؾ ؾمادة  588الظمبة الحاصمؾن عمى عامـة ) -
 (.7يارات الم ة اإلنجميزية )اونجميزي اوتت راكي عمادة م

مـؽ امتحـان مدـتؾ، الم ـة  اإلنجميزيـة  IGCSEأع GCE( هعفى الظمبة السقبؾلـؾن بسؾجـب اـيادة 7) 
 (.7عدراتة مادة اونجميزي اوتت راكي عمادة ميارات الم ة اإلنجميزية)

 يمي: مؽ دراتة السداقات التالية كسا  IELTS( هعفى الظمبة السقبؾلؾن بسؾجب امتحان 3) 
 ( حدـب مؿيـاس اإلمتحـان  مـؽ امتحـان السدـتؾ، 5-4أ( هعفى الظمبة الحاصـمؾن عمـى عامـة ) 

 عمادة اونجميزي اوتت راكي. 
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( أع أكثــر، حدــب مؿيــاس اإلمتحــان  مــؽ امتحــان 6) ب( هعفــى الظمبــة الحاصــمؾن عمــى عامــة
 (7ة )السدتؾ، عمادة  اونجميزي اوتت راكي عمادة ميارات الم ة اإلنجميزي

 ( نقاط.9عمسًا بكن أعمى عامة  حدب ىذا  اإلمتحان    تحدب مؽ )
 عمى الشحؾ التالي : Michigan Test( هعفى الظمبة السقبؾلؾن بسؾجب امتحان 4) 

%( هعفـــؾن مـــؽ امتحـــان السدـــتؾ، عمـــادة اونجميـــزي 69-%58أ( الظمبـــة الحاصـــمؾن عمـــى عامـــة )
 اوتت راكي.

% ( فــككثر هعفــؾن مــؽ امتحــان السدــتؾ،  عمــادة  اونجميــزي 78مــة )ب( الظمبــة الحاصــمؾن عمــى عا
 (.7اوتت راكي عمادة ميارات الم ة اإلنجميزية )

ج( هعفــــــى الظالــــــب مــــــؽ امتحــــــان السدــــــتؾ، عمــــــادة اونجميــــــزي  اوتــــــت راكي عمــــــادة ميــــــارات الم ــــــة  
تحانـــــــات (، حيـــــــض أن بعـــــــض امPass(، إذا كانـــــــت نتيجتـــــــو فـــــــي اومتحان)نـــــــاجح / 7اإلنجميزيـــــــة)
Michigan  .تكؾن نتيجتيا ) ناجح / راتب( فقا 

( مـــؽ امتحـــان السدـــتؾ، عمـــادة  IBد( هعفـــى الظمبـــة السقبؾلـــؾن بسؾجـــب اـــيادة البكـــالؾريؾس ال عليـــة ) 
 (.7اونجميزي  اوتت راكي عمادة ميارات الم ة اإلنجميزية)

(  مـؽ التقـ م  ومتحـان  ICDLىـ(  هعفى الظالب الذي هحسل اـيادة رخرـة ؾيـادة الحاتـؾب ال عليـة )
 السدتؾ، في الحاتؾب أع دراتة مادة حاتؾب إتت راكي.

 تذسل الخظا ال راتية في كل تخرص تسشح ؼيو درجة البكالؾريؾس الستظمبات التالية:  (7السادة )
  -( تبع ععذرعن تاعة معتس ة عىي :77أ( متظمبات الجامعة : عع دىا )

 ( تاعة معتس ة. 78عع دىا )متظمبات الجامعة اإلجبارية  -7
 الداعات السعتس ة اتؼ السادة رقؼ السادة الرقؼ

 3 العمؾم العدكرية 785787 7
 3 التربية الؾطشية 785778 7
 3 (7ميارات في الم ة العربية ) 785773 3
 3 (7ميارات في الم ة اإلنجميزية ) 785775 4
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 7 الريادة عاإلبتكار 785776 5
 7 ة عالسدةعلية السجتسعيةالؿياد 785777 6
 3 السيارات الحياتية 785778 7

 العمؾم العدكرية هعفى الظمبة غير اهردنييؽ مؽ دراتة مادة      
 : ( تاعات معتس ة هختارىا الظالب مؽ السؾاد التالية9متظمبات الجامعة اإلختيارية  عع دىا )  -7

 الداعات السعتس ة اتؼ السادة رقؼ السادة الرقؼ
 3 قزاها معاصرة 785785 7
 3 السجتسع اوردني 785786 7
 3 الحزارة العربية اوتامية 785778 3
 3 الثقافة اإلتامية 785777 4
 3 القزية الفمدظيشية عتاريخ الق س 785777 5
 3 القانؾن في حياتشا 785777 6
 3 ميارات حاتؾبية 785779 7
 3    حقؾق اإلندان 785778 8
 3 العمؾم الرحية عالدامة السرعرية 785774 9
 3 البحض العمسي 785775 78
 3 التعمؼ عالتربية اهخاؾية 785776 77
 3 ميارات التؾاصل 785779 77
 3 ميارات التفكير الشاق  عحل السذكات 785777 73
 3 مق مة في الفمدفة ععمؼ السشظق 785777 74
 3 الثقافة الرقسية 785773 75
 3 التشسية عالبيئة 785774 76
 3 اللغة االلسانية 215272 *77

 

 م .72/3/2122( تاريخ  6/5/2122*تػ إدراج مادة اللغة األلسانية بشاًء على قخار مجلذ العسجاء رقػ ) 
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 ب( متظمبات الكمية :
( تـــاعة 77-75تذـــسل متظمبـــات الكميـــة مـــؾاد إجباريـــة عأخـــر، اختياريـــة عيخرـــص ليـــا مـــؽ بـــيؽ ) -7

 معتس ة.
 هجؾز أن تقترر متظمبات الكمية عمى السؾاد اإلجبارية. -7
 ( تاعات معتس ة حدب الخظة ال راتية .6-3يراعى أن تكؾن السؾاد اإلختيارية  مؽ ) -3

 الح  اهعمى الح  اهدنى اتؼ الكمية
 77 77 القانؾن 

 77 75 اآلداب عالفشؾن 
 77 77 العمؾم اإلدارية عالسالية

 77 78 ا السعمؾماتالعمؾم عتكشؾلؾجي
 77 78 التسريض

 77 75 العمؾم التربؾية
 -ج( متظمبات القدؼ التخررية :

 -تكؾن الداعات السعتس ة عمى الشحؾ التالي :
 ع د الداعات إتؼ الكمية
 84 القانؾن 
 87 اآلداب

 87 العمؾم اإلدارية عالسالية
 87 العمؾم عتكشؾلؾجيا السعمؾمات

 84 التسريض
 87 لتربؾيةالعمؾم ا

 ( تاعات معتس ة مؽ خارج تخررو عخظتو ال راتية .3-8د( متظمبات حرة  :  هختار الظالب )
 )عمسًا بكنو هسكؽ لمظمبة إختيار مؾاد حرة مؽ مجسؾعة الجامعة اإلختيارية  (
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 أ( هكؾن تؾزيع متظمبات الحرؾل عمى درجة البكالؾريؾس عمى الؾجو التالي : (8السادة) 
( تـــاعة معتســـ ة عفقـــًا للصـــ ارات السختمفـــة 737ال راتـــية لجسيـــع كميـــات الجامعـــة ) تكـــؾن الخظـــة

 لمخظا ال راتية  في جسيع اهقدام اهكادهسية مؾزعة عمى الشحؾ التالي :
 متظمبات اختيارية متظمبات إجبارية تاعة معتس ة نؾع الستظمب

 9 78 77 جامعة
 6-8 77 -75 77 كمية
 77-8 84-66 87 قدؼ

 - - 3 د حرةمؾا
 تاعة(. 747*  :  ع د تاعات السعتس ة لخظة كمية القانؾن  )

  
ب( اهصل في مؾاد القدؼ اإلجبارية أن تكؾن مؽ داخل القدؼ عيجؾز أن هكؾن بعزيا مؽ قدؼ 

 أع أقدام  أخر، عيتؼ ذلػ بع  دراتة مذتركة لمسؾضؾع بيؽ القدسيؽ عتعتبر مؾاد مدان ة.
 عات السعتس ة لكل مادة بثاث تاعات عيجـؾز بقـرار مـؽ مجمـس العسـ اء أن تزيـ  أع أ( تح د الدا( 9السادة)

 تقل عؽ ذلػ.
ب( هجري تقـؾيؼ الدـاعات السعتسـ ة لكـل مـادة عمـى أتـاس أن السحاضـرة اهتـبؾنية أع الشـ عة ىـي 

الفرـل ال راتـي ، أمــا تـاعات السختبـرات  عالتظبيــق ؼيجـري تقؾيسيــا  تـاعة معتسـ ة عاحــ ة فـي
ادة عمــــى حــــ ه، عفــــي جسيــــع الحــــاوت و هقــــل حدــــاب الدــــاعة الرــــيؽية عــــؽ تــــاعتيؽ لكــــل مــــ

 تظبيقيتيؽ.
 2127/2122ُيخاعى تطبيق تعليسات ادماج التعليػ االلكتخوني اعتبارًا مؼ العاام الجاامعي  *ج(

  :بحيث تكؽن كالتالي
كامال   الاتعلػ تؽزع مؽاد الخطة الجراسية لكل تخرص على ثالثة أنؽاع ) التعلػ الؽجااىي ال -7

  .السجمج   التعلػ االلكتخوني الكامل عؼ بعج ( مؼ حيث شكل التجريذ فييا
يتكؽن التجريذ في كل مادة مؼ مؽاد التعلػ االلكتخوني الكامل عؼ بعج مؼ تعلاػ الكتخوناي  -2

  .متدامؼ وتعلػ الكتخوني غيخ متدامؼ وتشفح على السشرة االفتخاضية
 م .2/2/2122( تاريخ 26/72/2122اًء على قخار مجلذ العسجاء رقػ ) *تػ إضافة الفقخة ) ج ( بش
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 يتكؽن التجريذ في كل مادة مؼ مؽاد التعلػ السجمج مؼ تعلػ وجااىي وتعلاػ الكتخوناي غياخ  -3
  .متدامؼ وتشفح على السشرة االفتخاضية

  ياااااػ االلكتخونااادة التعلاعات التعلػ الستدامؼ األسبؽعية أو الفرلية في مااااة سااااؽن ندبااااتك-4
 ( أي نرف إلى نرف ويجؽز بقخار مؼ مجلذ العسجاء تغييخ الشدب حداب التعليساات 7+ 7) 

ترسػ مكؽنات التعلػ االلكتخوني غيخ الستادامؼ فاي ماادة الاتعلػ االلكتخوناي الكامال عاؼ  -5
  .بعج ومادة التعلػ السجمج وتتاح للطلبة على السشرة

ج التعلػ االلكتخوني بأنؽاعو الثالث فاي كال بخناامج أياادعسي علاى أن يخاعاى تحجد ندب إدما-6
تؽزيااا الشدااب علااى مدااتؽيات السااؽاد السختلفااة بحيااث تذااسل ايجباريااة واي تياريااة وتكااؽن 

  :الشدب كالتالي
  .% مجمج61% الكتخوني كامل   21% وجاىي كامل   21البخامج ايندانية واالجتساعية  - أ

  .% مجمج51% الكتخوني كامل   21% وجاىي كامل   31العلسية والرحية والطبية  البخامج- ب
وتعتسج ىحه الشدب على البخنامج األيادعسي وتلتدم الكلياة السختراة بطاخح السدااقات كساا اعتساجت بشدابيا      

  .في الشقطة الدابقة
 . عجؽز لسجلذ العسجاء إعادة الشعخ بالشدب الؽاردة في )أ( و )ب( -ج   

 

أ ( ترــشف الســؾاد التــي هقــ ميا كــل قدــؼ عكــذلػ الســؾاد التــي تــرد فــي الخظــة ال راتــية عمــى    (78الســادة)
أتــاس مدــتؾيات أربعــة عتعظــى كــل مــادة رقســًا يــ ل عمــى مدــتؾاىا، كســا يــذكر إزاء كــل مــادة 
الستظمـــب الدـــابق الـــذي هجـــب عمـــى الظالـــب تدـــجيمو عالسؾاعبـــة عميـــو عالتقـــ م ومتحاناتـــو دعن 

شغـــــر إلـــــى الشجـــــاح ؼيـــــو أع ع مـــــو، عيـــــذكر إزاء كـــــل مـــــادة عـــــ د الدـــــاعات السعتســـــ ة ععـــــ د ال
 السحاضرات اهتبؾنية

 ب( و هجؾز لمظالب أن ي رس مادة قبل أن ي رس متظمبيا الدابق .
ج( و هجؾز لمظالب أن ي رس مادة ما عمتظمبيا الدابق في الفرل نفدو إو إذا كان ق  درس 

ؼيـو ، أع إذا كـان تخرجـو يتؾقـف عمـى ذلـػ عيكـؾن ذلـػ بتشدـيب مـؽ  الستظمب  الدابق عرتب
 م رس السادة عبسؾافقة  رئيس القدؼ عالعسي  السختص.
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 العبء الجراسي ومجة الجراسة

و هجـــؾز لمظالـــب أن هحرـــل عـــل ال رجـــة الجامعيـــة اهعلـــى فـــي مـــ ة تقـــل عـــؽ  ـــاث   -7أ(    (77الســـادة )
(، عالدـشة ال راتـية تعشـي فرـميؽ دراتـييؽ 78مـؽ السـادة ) تشؾات دراتية مع مراعاة الفقـرة)ج(

 عق  هزاف إلييؼ فرل صيفي.
و هجـؾز أن تزيـ  السـ ة التـي هقزـييا الظالـب مدـجاً  فـي ال راتـة لمحرـؾل عمـى درجـة   -7

 البكالؾريؾس عمى تبع تشؾات دراتية .
( تـــاعة 75هحدـــؼ فرـــل دراتـــي عاحـــ  مـــؽ الحـــ  اهعمـــى لدـــشؾات التخـــرج مقابـــل كـــل ) -3

 معتس ة  تحدب لمظالب السشتقل تؾاء أكان اونتقال مؽ داخل الجامعة أع خارجيا.
ب( تكــؾن مــ ة الفرــل ال راتــي تــتة عذــر أتــبؾعًا بســا فــي ذلــػ اومتحانــات ، أمــا الفرــل الرــيفي  

 فتكؾن م تو  سانية أتابيع بسا في ذلػ اومتحانات .
لمحرؾل عمى درجة البكالؾريؾس الؾاردة في الفقرة )أ( مع مراعاة الح  اهعمى لس ة ال راتة  -7ج(  

مؽ  ىذه السادة هكؾن الحـ  اهدنـى لمدـاعات السعتسـ ة التـي ي رتـيا الظالـب السدـجل لشيـل درجـة 
(  ســـاني عذـــرة 78( تـــاعة معتســـ ة لمفرـــل، عالحـــ  اهعمـــى )77جامعيـــة ) العـــبء ال راتـــي(  )

 تاعة. 
ععذــريؽ تــاعة بسؾافقــة عسيــ  الكميــة فــي أي مــؽ عيجــؾز أن يتعــ ، عــ د الدــاعات إلــى إحــ ، 

 الحاوت التالية : 
 %(.88أ(  أن و هقل مع ل عامات الظالب الفرمي في الفرل الدابق عؽ ) 
( تــاعة فـي الفرــل الــذي يتخــرج 77ب(  أن هكـؾن تخــرج الظالــب متؾقفـًا عمــى الدــساح لـو ب راتــة ) 

 ؼيو.
( تاعة معتس ة إذا كانـت الدـاعة 73ي فرل التخرج )هجؾز أن هرل ) العبء ال راتي( لمظالب ف -7

 السزافة تاعة ت ريب أع تاعة مختبر بسؾافقة العسي . 
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( تــاعة  عيجــؾز لمظالــب الستؾقــع 78-3هكــؾن العــبء ال راتــي لمظالــب فــي الفرــل الرــيفي مــؽ )  -3
تص ( تـــاعة معتســـ ة بسؾافقـــة عسيـــ  الكميـــة السخـــ77تخرجـــو فـــي نياهـــة الفرـــل الرـــيفي أن يـــ رس )

 عهغراض التخرج .
هجــؾز لمظالــب دراتــة أي عــ د مــؽ الدــاعات السعتســ ة تقــل عــؽ الحــ  اهدنــى فــي الفرــل الستؾقــع  -4 

 تخرجو ؼيو  اريظة أن تكؾن ىذه الداعات مدتكسمة لخظتو لمحرؾل عمى درجة البكالؾريؾس .
تؾيات : الدشة اهعلى، الدـشة د( الظمبة السدجمؾن في الجامعة لشيل ال رجة الجامعية اهعلى عمى أربعة مد

الثانية، الدشة الثالثة، الدشة الرابعة . عيع  الظالب بسدـتؾ، الدـشة الثانيـة أع الثالثـة أع الرابعـة إذا كـان 
 تاعة معتس ة عمى التؾالي. 99، 66، 33ق  نجح في دراتة ما و هقل عؽ 

 

 أحكام السؽاظبة

 (:77السادة )
جامعــة عمــى حزــؾر كــل السحاضــرات عالسشاقذــات عالحرــص العسميــة أ( تذــترط السؾاعبــة لجسيــع طمبــة ال

 حدب الداعات السقررة لكل مادة في الخظة . 
فااي مااؽاد التعلاايػ  لكاال مااادة*%( مــؽ الدــاعات السقــررة 75ب( و هدــسح لمظالــب بالت يــب عــؽ أكثــر مــؽ )

الطلباة وجايياًا . أماا الؽجاىي الكامل   أما مؽاد الاتعلػ الساجمج فتطباق ندابة ال يااب بشااًء عباى حزاؽر 
 .ى حزؽر الطلبة للقاءات الستدامشة ؽاد االلكتخونية كاماًل فبشاًء علالس

%( مــؽ مجســؾع الدــاعات السقــررة لمســادة دعن عــذر مرضــي أع قيــري 75ج( إذا غــاب الظالــب أكثــر مــؽ )
ســادة )صــفرًا(، هقبمــو عسيــ  الكميــة، هحــرم الظالــب مــؽ التقــ م للمتحــان الشيــائي عتعتبــر نتيجتــو فــي تمــػ ال

ععميــو إعــادة دراتــة تمــػ الســادة إذا كانــت إجباريــة، عفــي جسيــع اهحــؾال تــ خل نتيجــة ذلــػ الرتــؾب فــي 
 حداب مع ل عامات الظالب الفرمي عالتراكسي هغراض اإلنذار عالفرل مؽ التخرص أع الكمية .

الػيـاب بدـبب السـرض أع  %( مؽ الداعات السقـررة لسـادة مـا عكـان ىـذا75د( إذا غاب الظالب أكثر مؽ )
 لعذر قيري هقبمو عسي  الكمية التي يشتسي الييا الظالب اع بعذر مرضي ؼيدسح العسي  لمظالب

 

 م .2/2/2122( تاريخ 26/72/2122*تػ إضافة إلى الفقخة ) ب ( بشاًء على قخار مجلذ العسجاء رقػ ) 
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 %( مؽ الداعات , عفي 38عؽ  )باوتتسرار في السداق عو هجؾز ان يتجاعز الػياب بسجسؾعو  
%( فمسجمس الكمية التـي يشتسـي 38الحاوت التي يتجاعز فييا غياب الظالب بعذر قيري اع مرضي ندبة )

الييا الظالب اعتباره مشدحبا , عذلػ قبل ب اهة اومتحانات الشيائية في الفرل , عيبمغ العسي  دائرة القبؾل 
 اق خظيا بذلػ .عالتدجيل عرئيس القدؼ الذي هظرح السد

ىـ( هذترط في العذر السرضى أن هكؾن بذيادة صادرة عؽ طبيـب جامعـة إربـ  اهىميـة، أع معتسـ ة مشـو عأن 
تق م ىذه الذيادة إلى عسي  الكمية خال م ة و تتجاعز أتبؾعيؽ مؽ تاريخ انقظاع الظالب عؽ السؾاعبة 

لقيــري خــال أتــبؾع مــؽ تــاريخ زعال أتــباب عفــي الحــاوت القــاىرة اهخــر، هقــ م الظالــب مــا يثبــت عــذره ا
 الػياب .

ع( هقــؾم عســ اء الكميــات عأعزــاء ىيئــة التــ ريس عالسحاضــرعن عمــ ير دائــرة القبــؾل عالتدــجيل بتشفيــذ أحكــام 
 السؾاعبة اهنفة الذكر.

%( مـؽ 38( هعـ  الظالـب الـذي يتجـاعز مجسـؾع غيابـو )77ز( مع مراعاة ما عرد في الفقـرة )د( مـؽ السـادة )
 الداعات السقررة لمسادة مشدحبًا مؽ تمػ السادة عيثبت في تجمو ماحغة مشدحب.  

%(  38ح( هدسح لمظمبة الذيؽ هسثمؾن الجامعة أع السسمكة في الشذـاطات الرتـسية الػيـاب بشدـبة و تتجـاعز )
 بقرار رتسي مؽ الجية السكمفة .

 

 االمتحانات والعالمات والسعجالت
 (  73السادة)

 . حتداب العامات عتدجيميا لكل مادة مؽ مائة مع بيان ع د تاعاتيا السعتس ةهجري ا( 7 ( أ
تعقج جسيا امتحانات التعلػ االلكتخوني الكامل عؼ بعج والتعلػ السجمج في الحاخم الجاامعي ماا  *(7

 لػ ترجر تعليسات  الف ذلغ .
( تاااااريخ 26/72/2122قااااػ ) ( بشاااااًء علااااى قااااخار مجلااااذ العسااااجاء ر  أإلااااى الفقااااخة ) (  2نقطااااة )  *تااااػ إضااااافة

 م .2/2/2122
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العامــة الشيائيــة لكــل مــادة ىــي مجســؾع عامــة اإلمتحــان  الشيــائي ععامــات اهعســال الفرــمية ،  -7ب(  
عيدتثشى مؽ ذلػ إمتحان العمؾم العدكرية أع السؾاد اإلتت راكية حيض تدجل نتائجو بشـاجح أع راتـب 

 دعن عامات .
لكــل مــادة فــي نياهــة الفرــل، عيكــؾن اإلمتحــان   تحريريــاً  عاــامًا  لسقــرر هعقــ  اإلمتحــان  الشيــائي  -7

 %( مؽ العامة اإلجسالية لمسادة . 58السادة عيخرص لو )
عيجؾز أن هذتسل اإلمتحان  الشيائي امتحانات عسميـة هحـ دىا مجمـس الكميـة بشـاًء عمـى تؾصـية مـؽ القدـؼ  

 ان  الشيائي لمظمبة.السختص الشدبة التي تخرص ليا مؽ عامة اإلمتح
 تذسل اهعسال الفرمية لمسادة عمى ما يمي :  -3

 أ( اإلختبار ات الذفؾية أع التقارير أع البحؾث . 
 %( مؽ العامة .78ب( إختباريؽ تحريرييؽ عيخرص لكل مشيسا)   

 % مؽ العامة لمبحض عالسذاركة  .78ج ( هخرص  
تــبؾع الدــادس مــؽ الفرــميؽ اهعل عالثــاني  مــؽ العــام هعقــ  اإلختبــار  اهعل فــي مؾعــ  أقرــاه اه -4 

ال راتــي ) نياهــة اهتــبؾع الثالــض الفرــل الرــيفي( عيعقــ  اإلختبــار  الثــاني فــي مؾعــ   أقرــاه نياهــة  
 اهتبؾع الثاني عذر مؽ الفرميؽ اهعل عالثاني )اهتبؾع الدادس مؽ الفرل الريفي(.

   :خوني الكامل والتعلػ السجمج كالتاليتؽزع عالمات مؽاد التعلػ االلكت* -5      
  .أعسال الفرل %35( أ

  .امتحان مشترف الفرل %25( ب
 % االمتحان الشيائي .41(ج

ج( في حالة السؾاد متع دة الذعب هعيؽ مجمس القدؼ أح  م رتي السادة مشدقاً  لت ريس السادة، عيـتؼ تح يـ  
 تمؾب السؾح  لمتقييؼ، عذلػ بالتعاعن مع م رتي السادة.مؾاعي  اإلختبار ات عاإلمتحانات السذتركة عاه

 

 
بشاااااااًء علااااااى قااااااخار مجلااااااذ العسااااااجاء (  73مااااااؼ السااااااادة ) (  بإلااااااى الفقااااااخة ) (  5نقطاااااااااة )  *تااااااػ إضااااااافة

 م .2/2/2122( تاريخ 26/72/2122ػ ) ااارق
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مــؾاد الشــ عات عالبحــؾث ( مــؽ الفقــرة )ب( مــؽ ىــذه الســادة 3( ع)7د( هدــتثشى مســا عرد فــي  انيــًا مــؽ البشــ  ) 

عالسختبرات عالتراميؼ اليش تية عاإلختبار ات الدريرية عاإلختبار ات العسمية التـي  ليـا تـاعات معتسـ ة، 
 إذ هقرر مجمس كل كمية متظمبات الشجاح عطرق تقؾيؼ مدتؾ، تحريل الظالب في  كل مشيا.

 

ات الخاصة بسؾاده ععؽ نقميا  إلى قؾائؼ ىـ( م رس السادة مدةعل عؽ ترحيح أعراق اإلختبار ات عاإلمتحان
 العامات بذكل صحيح عنيائي . 

تـــرد أعراق اإلختبـــار  لمظالـــب بعـــ  ترـــحيحيا ، عترتـــل عامتـــو إلـــى رئـــيس القدـــؼ السعشـــي  عتعـــ   -7ع(  
 العامة نيائية بع  إنقزاء أتبؾع عمى رد أعراق اإلختبار  لمظالب.

ـــ  تحفـــو أعراق اإلمتحـــان  الشيـــائي لـــ ، ع -7 ســـادة الكميـــة لســـ ة  ا ـــة فرـــؾل دراتـــية لمرجـــؾع إلييـــا عش
 الحاجة،  ؼ هجري التررف بيا باوتفاق بيؽ عسي  الكمية السختص ، عم ير دائرة القبؾل عالتدجيل.

ترتل كذؾف العامات الشيائية في كل مادة بتفرياتيا إلى القدـؼ ل راتـتيا عرفعيـا إلـى عسيـ  الكميـة  -3
قبل مجمس الكمية، عإرتاليا إلى م ير دائرة القبؾل عالتدجيل عذلػ خـال مـ ة و  ، عذلػ لمبت فييا مؽ

 ( تاعة مؽ مؾع  إجراء اإلمتحان  .77تتجاعز )
ز( كــل مــؽ يت يــب عــؽ اإلمتحــان  الشيــائي السعمــؽ عشــو دعن عــذر هقبمــو عسيــ  الكميــة تعــ  عامتــو فــي ذلــػ 

 اإلمتحان  صفرًا .
رــمي معمــؽ عشــو بعــذر، عميــو أن هقــ م مــا يثبــت عــذره لســ رس الســادة كــل مــؽ يت يــب عــؽ إختبــار ف -7ح( 

خـــال  ا ـــة أهـــام مـــؽ تـــاريخ زعال العـــذر عفـــي حالـــة قبـــؾل العـــذر عمـــى مـــ رس الســـادة إجـــراء إختبـــار 
 معؾض لمظالب .  

كل مؽ يت يب عؽ اإلمتحـان  الشيـائي السعمـؽ عشـو بعـذر، عميـة أن هقـ م مـا يثبـت عـذره لعسيـ  كميتـو  -7
تبؾع مؽ انتياء اومتحانات الشيائية أع زعال العذر، عفـي حـال قبـؾل العـذر يبمـغ عسيـ  الكميـة خال أ

قــراره بقبــؾل العــذر لــ ائرة القبــؾل عالتدــجيل، علســ رس الســادة إلجــراء امتحــان معــؾض لمظالــب فــي مــ ة 
ــؼ يتقــ م ؼيــو الظالــب  لام أقرــاىا  ا ــة  أتــابيع تحــان مــؽ ب اهــة الفرــل الــذي يمــي الفرــل الــذي ل

 اريظة أن هكؾن مدجًا في ذلػ الفرل . 
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( ا ــؾن 38ي( أعًو : هجــؾز لمظالــب أن هظمــب مراجعــة عامتــو الشيائيــة فــي أي مــادة خــال مــ ة أقرــاىا )
 يؾماً  مؽ تاريخ إعان الشتائج ، إذا كان : 

 راتبًا في السادة السظمؾب مراجعة عامتو فييا .  -7
 بدبب مع لو التراكسي.  معرضًا لمفرل -7

علمعسي  في ىاتيؽ الحالتيؽ أن هقـؾم بـالتحقق مـؽ عـ م عجـؾد خظـك مـادي فـي جسـع العامـات أع نقميـا عمـؽ 
ع م عجؾد أتـئمة غيـر مرـححة، عذلـػ عـؽ طريـق لجشـة مـؽ  ا ـة أاـخاص ىـؼ : العسيـ  أع مـؽ يشيبـو، ع 

 رئيس القدؼ ، عم رس السادة  أع أح  م رتييا.
 

ز لمظالب أن يتق م بظمب لمعسي  لسراجعة جسع عامتو الشيائية عنقل مفرداتيا ، علمعسيـ  فـي ىـذه  انيا : هجؾ 
القدؼ عم رس السادة بالتحقق مؽ ع م عجؾد خظـك مـادي ،عترـحيح الخظـك  الحالة أن هقؾم ىؾ عرئيس

 ( يؾمًا مؽ تاريخ إعان الشتائج .38إن عج  عذلػ خال)
 رة خسدة دنانير عؽ كل طمب يتق م بو لسراجعة أي عامة مؽ عاماتو . الثًا : ي فع الظالب رتسًا ق 

 %(. 58الح  اهدنى لعامة الشجاح في السادة ىؾ ) -7ك( 
فـي حالــة  إندــحاب الظالـب مــؽ أي مــادة مـا ، تدــجل لــو ماحغـة ) مشدــحب ( إزاء تمــػ الســادة، عو  -7

 جل لمظالب.تة ر السادة السشدحبة عمى العبء الت ريدي الفرمي السد
تدـــجل ماحغـــة ) غيـــر مكتســـل ( لمســـادة التـــي يت يـــب فييـــا الظالـــب عـــؽ اإلمتحـــان  الشيـــائي بعـــذر  -3

 مقبؾل.
هجـــب عمـــى الظالـــب أن هعســـل عمـــى  إزالـــة  ماحغـــة " غيـــر مكتســـل " لمســـادة التـــي ت يـــب فييـــا عـــؽ  -4

فرـــل الـــذي يميـــو أع اإلمتحـــان  الشيـــائي بعـــذر مقبـــؾل فـــي مـــ ة أقرـــاىا  ا ـــة  أتـــابيع مـــؽ  ب اهـــة ال
الفرل الذي يشتغؼ ؼيو بالجامعة. أما إذا كان الفرل الذي يميو فرًا صيؽيًا فعمى الظالب أن يزيـل 
ماحغــة " غيــر مكتســل" فــي مــ ة أقرــاىا أتــبؾعان ، علمعسيــ  تح يــ  مؾعــ  مؾحــ  لمظمبــة هغــراض 

يــــتسكؽ الظالــــب مــــؽ تقــــ هؼ التقــــ م للمتحــــان التكسيمــــي خــــال فتــــرة إكتســــال العامــــات ،  أمــــا إذا لــــؼ 
 اإلمتحان  السذكؾر في الس ة السقررة فإن عامتو في اإلمتحان  الشيائي تكؾن صفرًا.
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 ل( تخرص لمشدب السئؾية لمعامات التق يرات السبيشة إزاء كل مشيا. 
 التق ير الشدبة السئؾية لمعامة

 مستاز 98-788%
 جي  ج اً  88-89%
 جي  78-79%
 مقبؾل 68-69%
 ضعيف 58-59%

 راتب %58دعن 
 م( تخرص لمشدب السئؾية لمسع ل الفرمي عالتراكسي التق يرات السبيشة إزاء كل مشيا: 

 التق ير السع ل التراكسي
 مستاز 84-788%
 جي  ج اً  76-83.9%
 جي  68-75.9%
 مقبؾل 68-67.9%

 
ظالـب نجاحـًا أع رتـؾبًا فـي ذلـػ هكؾن مع ل الفرل نبارة عؽ مع ل عامات السـؾاد التـي درتـيا ال -7

 الفرل.
هكؾن السع ل التراكسي نبارة عؽ مع ل عامات جسيع السؾاد التـي درتـيا الظالـب نجاحـًا أع رتـؾبًا  -7

( مـؽ ىـذه 75) داخل خظة الظالب حتى تاريخ احتداب ذلػ السع ل الذي هحدـب عفقـًا هحكـام السـادة
 التعميسات. 

الدــابقة عذلــػ بزــرب الشدــبة السئؾيــة لكــل مــادة بعــ د الدــاعات هجــري احتدــاب أي مــؽ السعــ وت  -3
السعتســ ة لكــل مــادة داخمــة فــي السعــ ل عقدــسة حؾاصــل الزــرب الشاتجــة عمــى مجســؾع عــ د الدــاعات 

 السعتس ة .
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%( فسـا فـؾق عتجبـر كـل عامـة دعن 35في حالة رتؾب الظالب تثبت عامـة الرتـؾب إذا كانـت ) -4
 احتداب عامة السادة.%( هغراض 35%( إلى )35ال)

 تثبت الؿيسة اإلجسالية لمسع ل الفرمي أع التراكسي هقرب مشزلة عذرية. -5
يؾضع إتؼ الظالـب عمـى لؾحـة اـرف الجامعـة فـي أي فرـل ) عـ ا الفرـل الرـيفي( هحرـل ؼيـو   -7ن( 

%( عأكثر، عيثبت ذلػ فـي تـجمو اهكـادهسي اـريظة أن و هقـل عبـةه ال راتـي عـؽ 98عمى مع ل )
 ( تاعة معتس ة في ذلػ الفرل.77)

يؾضــــــــــــع إتــــــــــــؼ الظالــــــــــــب عمــــــــــــى لؾحــــــــــــة اــــــــــــرف الكميــــــــــــة فــــــــــــي أي فرــــــــــــل ) عــــــــــــ ا الفرــــــــــــل   -7
ـــــــــــى معـــــــــــ ل ) %( عيثبـــــــــــت فـــــــــــي تـــــــــــجمو 89.9-%84الرـــــــــــيفي ( هحرـــــــــــل ؼيـــــــــــو الظالـــــــــــب عم

ــــــــــةه  ال راتــــــــــي عــــــــــؽ ) ــــــــــل عب ــــــــــػ 77اهكــــــــــادهسي، اــــــــــريظة أن و هق ــــــــــي ذل ( تــــــــــاعة معتســــــــــ ة ف
 الفرل. 

 

 ر والفرلالؽضا تحت السخاقبة واينحا
 (74السادة  )

 أ( يؾضع الظالب تحت السراؾبة في حالتيؽ :  
 %( .68( تاعة ضسؽ خظتو ال راتية عمع لو التراكسي أقل مؽ )98عش ما يشيي بشجاح ) -7
 %(. 59.9-59عش ما هحرل عمى مع ل تراكسي بيؽ ) -7

اتي باتتثشاء أعل فرـل %(  في نياهة اي فرل در 59ب( يشذر الظالب إذا نقص مع لو التراكسي عؽ )
 دراتي لمظالب في الجامعة . 

ج( عمى الظالب الذي أنذر أن يزيل اهتباب التي أدت إلى إنذاره في م ة أقرـاىا فرـان دراتـيان بعـ  
الفرل الذي أنذر ؼيـو بدـبب نتائجـو، عيجـؾز لسجمـس الكميـة بتشدـيب مـؽ مجمـس القدـؼ مـشح فرصـة 

بيؽ أن الظالب هسكؽ أن يزيل اإلنذار في الفرـؾل اإلضـاؼية لمظالب فران  دراتيان  آخران إذا ت
 السذار إلييا.
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د( أذا لؼ يتسكؽ الظالـب مـؽ إزالـة اهتـباب التـي أدت إلـى إنـذاره بسؾجـب الفقـرتيؽ )ب،ج( مـؽ ىـذه السـادة 
 هفرل مؽ قدؼ التخرص. 

هحرــل عمـــى معــــ ل ىـــ( و هعـــ  الفرــل الرـــيفي فرـــًا دراتــيًا هغـــراض إنـــذار أع فرــــل الظالـــب الـــذي 
 %(.59تراكسـي أقل مؽ ) 

 %( .58ع( هفرل الظالب مؽ الكمية مباارة عش ما هحرل عمى مع ل تراكسي أقل مؽ )

 إعادة دراسة السؽاد
  ( :75السادة )

ـــة لمســـؾاد  ـــى نتيجـــة راتـــب عتكـــؾن اإلعـــادة إجباري أ(  لمظالـــب إعـــادة دراتـــة كـــل مـــادة هحرـــل فييـــا عم
إذا كان الرتؾب في مادة إختيارية ؼيجؾز لمظالب دراتـة مـادة أخـر، مـؽ اإلجبارية في الخظة، عأما 

 السؾاد اإلختيارية  في القدؼ حدب الخظة عاإلمكانيات الستؾافرة.
ب( فـي حالـة إعــادة الظالـب ل راتــة مـادة مـا بدــبب رتـؾبو أع هي تــبب آخـر، فـإن تــاعات تمـػ الســادة 

 عاح ة. ت خل في حداب ع د الداعات السظمؾبة لمتخرج مرة
 ج( هجؾز لمظالب إعادة دراتة أي مادة نجح فييا ل اهات رفع مع لو التراكسي.

 د( في جسيع الحاوت يتؼ رص  العامة اهعمى لمظالب عت خل في السع ل التراكسي . 
  

 االندحاب وايضافة مؼ السؽاد

 (76السادة )
ل أتــبؾع مــؽ ب اهــة الفرــل اهعل أ( هدــسح لمظالــب باإلندــحاب مــؽ مــؾاد تــجميا عإضــافة مــؾاد أخــر، خــا

عالفرل الثاني عخال  ا ة أهام مؽ ب اهة الفرل الريفي، عو تثبت لـو فـي تـجمو ماحغـة اإلندـحاب 
 مؽ السادة التي تحبيا أع اتتب ليا خال الس ة السذكؾرة.

ز لمظالــب ( مــؽ تعميســات مــشح درجــة البكــالؾريؾس هجــؾ 7( فقــرة )جـــ( بشــ  )77مــع مراعــاة الســادة )  -7ب( 
اوندحاب مؽ دراتة مادة أع أكثـر خـال مـ ة أقرـاىا اهتـبؾع الرابـع عذـر مـؽ ب اهـة الفرـل اهعل 

 عالثاني عنياهة اهتبؾع الدابع مؽ ب اهة الفرل الريفي.
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يــتؼ اإلندــحاب فــي ىــذه الحالــة حدــب نســؾذج خــاص تعــ ه دائــرة القبــؾل عالتدــجيل عمــى أن يتزــسؽ  -7
السـادة عالسراـ  اهكـادهسي عمـ ير دائـرة القبـؾل عالتدـجيل ، عمؾافقـة عسيـ  ىذا الشسؾذج تشديب مـ رس 

 الكمية السختص.
إذا لــؼ يشدــحب الظالــب خــال الســ ة الســذكؾرة فــي البشــ  اهعل مــؽ ىــذه الفقــرة هعتبــر ممتزمــًا بــالسؾاد   -3

ل ليا عؽ التي تجميا، عفي كل اهحؾال و هجؾز نتيجة ىذا اوندحاب أن هقل ع د الداعات السدج
الحــ  اهدنــى لمعــبء ال راتــي السدــسؾح بــو عفــق ىــذه التعميســات، عفــي حــاوت مبــررة، هجــؾز عبسؾافقــة 

 ( تاعات فقا.9العسي  أن هرل العبء ال راتي لمظالب إلى )
ج( هجؾز لمظالب أن يتق م لعسي  الكمية باوندحاب مؽ جسيع السؾاد التي تجميا لذلػ الفرل،  عبع  مؾافقة 

مــى ذلــػ تعتبــر دراتــتو فــي ذلــػ الفرــل مةجمــو،  ععمــى الظالــب أن يتقــ م بسثــل ىــذا الظمــب قبــل العسيــ  ع
 (.77مؾع  اومتحانات الشيائية بكتبؾعيؽ عمى اهقل مع مراعاة الفقرة)د( مؽ السادة)

د( إذا ع الظالب  مشدحبًا مـؽ جسيـع مـؾاد الفرـل تكـؾن دراتـتو لـذلػ الفرـل مةجمـة مـع مراعـاة مـا عرد فـي 
 ( .77قرة )د( مؽ السادة )الف

 

أ( مــع مراعــاة مــا عرد فــي الفقرة)ىـــ( مــؽ ىــذه الســادة و هجــؾز أن تزيــ  مــ ة التكجيــل عمــى تــتة   (77الســادة )
 فرؾل دراتية تؾاء كانت مترمة أم مشفرمة طيمة م ة دراتة الظالب في الجامعة.

عفـي مـ ة أقرـاىا نياهـة  ب( لمظالب أن يتق م بظمب لتكجيل دراتتو قبل ب اهـة الفرـل ال راتـي
الفرــــل ال راتــــي الــــذي يــــؾد تكجيمــــو إذا تــــؾافرت ل هــــة أتــــباب تقتشــــع بيــــا الجيــــة السخترــــة 

 بالسؾافقة عمى التكجيل عذلػ عفقًا لسا يمي: 
 عسي  الكمية، إذا كان التكجيل لس ة فرل دراتي عاح .  -7
 تزيــ  عمــى أربعــة مجمــس الكميــة ، إذا كــان التكجيــل لســ ة تتجــاعز الفرــل ال راتــي عو -7

 فرؾل.
مجمــس العســ اء ، إذا كـــان التكجيــل لســ ة تتجـــاعز أربعــة فرــؾل عو تزيـــ  عمــى تـــتة  -3

 فرؾل.
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ج(  إذا انتيــى الفرــل ال راتــي ، علـــؼ هكــؽ الظالــب مدــجًا أع مـــةجًا لــذلػ الفرــل ، هعتبـــر 
و إذا قــ م تدــجيمو فــي الجامعــة مشقظعــًا، إو أن لسجمــس العســ اء السؾافقــة عمــى إعــادة تدــجيم

 عذرًا قيريًا هقبمو السجمس.
د( و هجــؾز تكجيــل دراتــة الظالــب الج يــ  أع السشتقــل مــؽ جامعــة أخــر،  إو بعــ  مزــي فرــل 

 دراتي عمى التحاقو بالجامعة .
ىـ( إذا أعقعت عمى الظالب عقؾبة تكديبية تتزسؽ إل اء تدـجيل جسيـع السـؾاد التـي تـجميا فـي 

 ة فرل أع أكثر ؼيعتبر ىـذا الفرـل / الفرـؾل مةجمـو، فرل دراتي أع الفرل السةقت لس
 عتحدب ضسؽ الح  اهعمى لس ة التكجيل ل اهات تشفيذ العقؾبة التكديبية فقا.

ع( و تحدـــــب مـــــ ة التكجيـــــل مـــــؽ الحـــــ  اهعمـــــى لمســـــ ة السدـــــسؾح بيـــــا لمحرـــــؾل عمـــــى درجـــــة 
 البكالؾريؾس عىي تبع تشؾات. 

 الجراسة أيثخ مؼ فرليؼ دراسييؼ .ُعطؽى قيج الطالب في حال انقطا عؼ *ي( 
 

 االنتقال مؼ الجامعات األ خى وكليات السجتسا ) التجديخ(
( مــؽ ىــذه التعميســات هدــسح بانتقــال الظمبــة إلــى جامعــة إربــ  77مــع مراعــاة مــا عرد فــي الســادة) (78الســادة)

 اهىمية في حالة عجؾد اؾاغر ليؼ حدب الذرعط التالية: 
 في الجامعة ) حدب التعميسات الرادرة مؽ عزارة التعميؼ العالي ( .أ( اتتيفاء ارعط القبؾل 

أن هكؾن الظالب مشتقًا مؽ جامعة أع كمية جامعية أع معي  جامعي تعترف بيا جامعة إربـ   -7ب( 
 اهىمية.

هقبل الظمبة خريجؾ كميات السجتسع التي تعتـرف بيـا جامعـة إربـ  اهىميـة فـي برنـامج التجدـير  -7
ت السشــاعرة ليــا فــي الجامعــة ) السقــررة مــؽ قبــل مجمــس التعمــيؼ العــالي (، اــريظة عبالتخررــا

 الحرؾل عمى السع ل السقر مؽ قبل مجمس التعميؼ العالي .
 ( تاعة معتس ة لحيؽ تخرجو.66ج( أن هكسل بشجاح في الجامعة ما و هقل عؽ )

( تااااريخ 77/73/2122العساااجاء رقاااػ ) بشااااًء علاااى قاااخار مجلاااذ  ( 77إلاااى الساااادة )  ( يالفقاااخة )  *تاااػ إضاااافة
 م .27/2/2122
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د( أن هكــؾن مع لـــو فـــي الثانؾيـــة العامـــة مقبــؾًو فـــي الكميـــة السشتقـــل إلييـــا فــي جامعـــة إربـــ  اهىميـــة تـــشة 
حرؾلو عمى الثانؾية العامة أع تشة تدجيمو فـي الجامعـة التـي يريـ  اونتقـال مشيـا، أع تـشة تدـجيمو 

 في جامعة إرب  اهىمية.
تحدــب لمظالــب الســؾاد التــي نجــح فييــا فــي الجامعــة السشقــؾل مشيــا إذا كانــت ضــسؽ خظتــو ال راتــية  ىـــ(

 السقررة في جامعة إرب  اهىمية كسا يمي : 
 

%(  مـــــــؽ تـــــــاعات الخظـــــــة ال راتـــــــية السعتســـــــ ة فـــــــي الجامعـــــــة لمظمبـــــــة 58و تزيـــــــ  عـــــــؽ ) -1
 السشقؾليؽ مؽ جامعات أخر،.

تســـــــــ ة لمظمبـــــــــة الخـــــــــريجيؽ الـــــــــذيؽ يـــــــــؾدعن %( مـــــــــؽ الدـــــــــاعات  السع 58و تزيـــــــــ  عـــــــــؽ ) -2
 اولتحاق بشفس التخرص أع بتخرص آخر ب ض الشغر عؽ فترة اونقظاع.

ـــــاعرا 58و تزيـــــ  عـــــؽ ) -3 % (مـــــؽ تـــــاعات الخظـــــة ال راتـــــية  لمظمبـــــة السجدـــــريؽ تجدـــــيرا مش
ـــــــة  38، ع )  ـــــــاعرا اع الظمب ـــــــر مش ـــــــة السجدـــــــريؽ تجدـــــــيرا غي ( تـــــــاعة كحـــــــ  أقرـــــــى لمظمب

%( فــــــــي  68تجدــــــــير ) الحاصــــــــميؽ عمـــــــى معــــــــ ل اقــــــــل مــــــــؽ )ال يـــــــر محققــــــــيؽ هتــــــــس ال
 امتحان الذامل ( .

ع( و تحتدب عامات السؾاد التي تبق لمظالب أن درتـيا فـي جامعـة أخـر، ضـسؽ مع لـة التراكسـي فـي 
 جامعة إرب  اهىمية.

رة القبـؾل ز( تذكل لجشة قبؾل انتقال الظمبة مؽ عسي  الكمية عرئيس القدؼ السشتقل إليو الظالب عمـ ير دائـ
عالتدـــجيل لمشغـــر فـــي طمبـــات انتقـــال الظمبـــة إلـــى جامعـــة إربـــ  اهىميـــة مـــؽ الجامعـــات اهخـــر،، حدـــب 
الذــرعط الشافــذة عتقــؾم المجشــة باحتدــاب الدــاعات السعتســ ة التــي درتــيا الظالــب فــي جامعتــو أع كميــة 

ـــ  اهىميـــة التـــي تـــيتبعيا فـــي القدـــ ؼ الـــذي يشـــؾي السجتســـع فـــي ضـــؾء الخظـــة ال راتـــية فـــي جامعـــة إرب
 التخرص ؼيو، بع  أخذ رأي القدؼ السختص عؽ طريق لجشة السعادلة.
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ح( هجؾز أن هقبل الظالب في الدشة اهعلى إذا تؾافر ؼيو الذرط الؾارد في الفقرة)د( عفي ىذه الحالة تقؾم 
إذا كــان  المجشـة الســذكؾرة فـي الفقــرة )ز( بحدـاب الســؾاد التــي درتـيا الظالــب فـي الجامعــة السشتقـل مشيــا،

 مع لو في السادة التي درتيا ناجحًا في تمػ الجامعة.
 ط( يتؼ تق هؼ طمبات اونتقال إلى دائرة القبؾل عالتدجيل عير ر قرار القبؾل مؽ لجشة اونتقال.

 

 االنتقال مؼ تخرص إلى آ خ دا ل الجامعة
 

أع تخرـص آخـر فـي الكميـة أ( هجؾز انتقال الظالب مؽ قدؼ أع تخرص في الكمية إلى قدؼ   (79السادة)
نفديا، عمؽ كمية إلى أخر، علسرة عاح ة خال دراتتو في الجامعة إذا تؾافر لو مقع  ااغر في الكمية التي 

 يرغب اونتقال إلييا عانظبق عميو  أح  الذرعط التالية:
يــا أن هكــؾن مع لــو  فــي  الثانؾيــة  العامــة قــ  قبــل فــي الكميــة التــي يرغــب فــي اونتقــال إلي   -7

 تشة حرؾلو عمى الثانؾية العامة ، أع في الدشة التي يرغب في اونتقال فييا.
أن هكـؾن معــ ل القبـؾل فــي الكميـة التــي يرغـب فــي اونتقـال إلييــا أقـل مــؽ معـ ل القبــؾل فــي  -7

 الكمية السشتقل مشيا في الدشة التي التحق فييا بتمػ الكمية.
فرل ال راتـي اهعل أع الثـاني مـؽ كـل عـام دراتـي يتؼ اونتقال خال اهتبؾع اهعل مؽ ال -3

 (.79مع مراعاة الفقرات أ،ب،جـ مؽ السادة )
ب( عشــ  انتقــال الظالــب إلــى تخرــص آخــر هحــق لــو أن هظمــب احتدــاب أهــة مــادة هختارىــا مــؽ 
الســؾاد التــي درتــيا فــي التخرــص السشتقــل مشـــو،  اــريظة أن تكــؾن الســادة تحســل نفــس الـــرقؼ 

الج يـــ ، عتـــ خل عامـــات تمـــػ الســـادة أع الســـؾاد فـــي السعـــ ل التراكســـي عاإلتـــؼ فـــي التخرـــص 
لمظالــب، عيكــؾن احتدــاب عمعادلــة الســؾاد اإلجباريــة فــي التخرــص الج يــ  ممزمــًا ميســا كانــت 

 نتائجيا.
ج( هعامل الظالـب السشتقـل إلـى الكميـة معاممـة الظالـب الج يـ ، عذلـػ ل اهـات اإلنـذار عالفرـل مـؽ 

 الكمية.
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تقــ م طمبــات اونتقــال إلــى دائــرة القبــؾل عالتدــجيل فــي اهتــبؾع  الثــاني عذــر مــؽ كــل فرــل  د( 
دراتي فقا، علمظمبة السفرؾليؽ أكادهسيًا في اهتبؾع الذي يمي إعان الشتـائج الشيائيـة فقـا عذلـػ 

 عمى الشساذج السقررة ليذا ال رض.
ن فرــل أع تحــؾل مشــو، عفــي حــال ىـــ( و هجــؾز لمظالــب القبــؾل أع اونتقــال إلــى تخرــص تــبق عأ

انقظاع الظالب عؽ الجامعة أكثر مؽ الس ة السح دة لمتكجيل ) تتة فرؾل( ؼيجـؾز لمظالـب التقـ م 
بظمــب إعــادة انتغــام لمجامعــة عإكســال ال راتــة فــي نفــس التخرــص ، اــريظة التقــ م بظمــب لمعســادة 

قظـــاع مـــؽ الســـ ة القانؾنيـــة السخترـــة بـــذلػ ، عمؾافقـــة مجمـــس العســـ اء ، عمـــى أن تحدـــؼ فتـــرة اون
( فرــؾل ، عفــي حــال تجــاعز الســ ة القانؾنيــة تحدــؼ مــؽ الحــ  اوقرــى السدــسؾح بــو  6لمتكجيــل ) 

 تشؾات( . 7لمظالب باونتغام في الجامعة ) 
( مـؽ ىـذه التعميسـات ىــي 78ع( لجشـة انتقـال الظمبـة السشرـؾص عمييـا فـي الفقـرة )ز( مـؽ السـادة )

 الظمبة. التي تبت في طمبات انتقال
ز( عش  انتقال الظالب مؽ قدؼ إلى آخر داخل الجامعة تظبق عميو الخظة ال راتـية لمقدـؼ السشتقـل 

 إليو تشة قبؾلو بالجامعة.
 

 متطلبات الحرؽل على درجة البكالؽريؽس
 تسشح درجة البكالؾريؾس لمظمبة بع  إتسام الستظمبات التالية:  (78السادة)

 السظمؾبة لمتخرج في الخظة ال راتية . الشجاح في جسيع السؾاد -7أ( 
 %(. 68الحرؾل عمى مع ل تراكسي في ىذه السؾاد و هقل عؽ ) -7

 (.77ب( قزاء الس ة السظمؾبة لمحرؾل عمى ال رجة عع م تجاعز الس ة القرؾ،، حدبسا عرد في السادة )
الفرــان اهخيــران مــؽ ج( قزــاء تــشتيؽ فــي الجامعــة بالشدــبة لمظالــب السشتقــل عمــى أن هكــؾن مــؽ ضــسشيا 

 ( تاعة معتس ة في جامعة إرب  اهىمية.66دراتتو ععمى أن هكؾن ق  أتؼ دراتة ما و هقل عؽ )
د( التقــ م ومتحــان الكفــاءة الجامعيــة عفقــًا لمتعميســات التــي ترــ ر عــؽ مجمــس التعمــيؼ العــالي / عزارة التعمــيؼ 

 العالي عالبحض العمسي.
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 أحكام عامة
تسشح ع ائق التخرج عش  اتتحقاقيا في نياهة كل فرل عيكؾن حفـل التخـرج مـرة عاحـ ة فـي (  أ( 77السادة )

 العام في نياهة الفرل الثاني ما لؼ ير مجمس العس اء خاف ذلػ.
ب( و هجــؾز لمظالــب السدــجل فــي جامعــة إربــ  اهىميــة دراتــة فرــل أع فرــؾل فــي جامعــة أخــر، هغــراض 

إذا ترك الظالب الجامعة لفرل أع أكثر عرغب بـالرجؾع عاوحتفـا  احتدابيا ضسؽ الخظة ال راتية إو 
 بدجمو الدابق عحدب الذرعط التالية: 

 أن تكؾن الجامعة معترفًا بيا مؽ قبل جامعة إرب  اهىمية . -7             
 %( فككثر.68أن هكؾن مع لو التراكسي عش  ترك الجامعة ) -7
( 38التي تحتدب لمظالب مؽ الجامعة اهخر، عمى )أن و يزي  ع د الداعات السعتس ة  -3

 ( مؽ ىذه التعميسات.78تاعة معتس ة مع مراعاة نص الفقرة)ىـ( مؽ السادة )
%( فككثر بذرط أن تكؾن مسا مة 68تحتدب كل مادة حرل فييا الظالب عمى عامة ) -4

 لمسؾاد في خظتو ال راتية.
 مةقتًا أ شاء ىذه الفترة مع مراعاة نص أن و هكؾن الظالب مةجًا أع مفرؾًو فراً  -5

 ( مؽ ىذه التعميسات.77السادة)
ج( هجــؾز لمظالــب دراتــة الفرــل الرــيفي فــي جامعــة أخــر، بتشدــيب مــؽ عسيــ  الكميــة السخــتص عبسؾافقــة 

 ( مؽ ىذه العمسيات .78رئيس الجامعة مع مراعاة نص الفقرة)ب( مؽ السادة)
هقزــي الظالـب فرــميؽ دراتـييؽ ) باتــتثشاء الفرـل الرــيفي( عمــى  د( فـي جسيــع الحـاوت الدــابقة هجـب أن

 اهقل قبل تخرجو مؽ الجامعة.
ىــ( تكـؾن اهعلؾيـة فـي حـال تعـارض السـؾاد اإلجباريـة عشـ  إعظـاء مـادة ب يمـة لسـادة إجباريـة لمظالـب الستؾقــع 

شاء مـادة العمـؾم تخرجو حدب الترتيب التالي ) إجبـاري جامعـة ، إجبـاري كميـة، إجبـاري تخرـص ( باتـتث
 العدكرية.

إذا تؾقف احتسـال تخـرج طالـب عمـى مـادة عاحـ ة إجباريـة عكانـت ىـذه السـادة غيـر مظرعحـة  (  أ(77السادة )
فــي الفرــل الــذي يتخــرج ؼيــو، أع كانــت مظرعحــة عمتعارضـــة مــع مــادة إجباريــة أخــر، فممعسيــ  
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، ب يمـة عشيـا عمسا مـة ليـا تكـؾن بع  تشديـــب رئيـــس القدـــؼ أن يؾافـق عمـى أن يـ رس مـادة أخـر 
مــؽ قدــؼ الســادة اإلجباريــة السدــتب لة نفدــو أع القدــؼ اهقــرب عمــى أن هعمــؼ مــ ير دائــرة القبــؾل 

 عالتدجيل بذلػ.
ب( إذا تؾقف احتسال تخرج طالب عمى مـادة عاحـ ة اختياريـة فممعسيـ ، بتشدـيب مـؽ رئـيس القدـؼ أن 

 ؼ، عمى أن هعمؼ م ير دائرة القبؾل عالتدجيل بذلػ.يؾافق عمى أن تدتب ل بكي مادة هح دىا القد
ج(  إذا تؾقــف احتســال تخــرج طالــب عمــى مــادة عاحــ ة  إجباريــة ، علــؼ يــتسكؽ مــؽ دراتــة ىــذه الســادة 

 هتباب اضظرارية، فمسجمس الكمية أن هدسح لو ب راتة مادة أخر، ب يمة عشيا.
ز لعسيـ  الكميـة بتشدـيب مـؽ مجمـس القدـؼ د( إذا رتب الظالب في أي مادة إجبارية  اث مرات ؼيجؾ 

اتتب اليا بسادة أخر، هغراض التخرج عمـى أن و هدـتفي  مـؽ دراتـة مـادة ب يمـة أخـر، بسؾجـب 
 ( نفديا.77بشؾد السادة)

ىـــ( هجــؾز لسجمــس الكميــة، عهتــباب اضــظرارية هقــ رىا، السؾافقــة عمــى أن يــ رس الظالــب مــادة ب يمــة 
 لمسادة السدتب لة مؽ حيض مدتؾاىا عع د تاعاتيا السعتس ة.  انية، اريظة أن تكؾن مسا مة

 ع( عمى الظالب أن هحرل عمى براءة ذمة مؽ الجامعة وتتكسال إجراءات تخرجو. 
ز( هجــــؾز لمظالــــب الــــذي تخــــرج مــــؽ الجامعــــة أن يــــ رس فــــي الجامعــــة تخررــــًا آخــــر، عو تــــ خل 

تدـاب مع وتو،عيحدـؼ فرـل عامات السؾاد التي حدبت في التخرص السقبؾل ؼيو ضسؽ اح
( تـاعة معتسـ ة تحتدـب لـو عمـى 75دراتي عاح  مؽ الح  اهعمى لدشؾات التخرج مقابل كل )

 ( تاعة معتس ة.66أن و تحدب لو أكثر مؽ )
ح( إذا حرل الظالب عمى ) غير مكتسل( في مادة أع أكثر عمى الفرل الستؾقع تخرجو ؼيو، عتق م  

الذي يميو، ؼيع  الظالب خريجًا في نياهة الفرل الذي اكتسمت  ومتحان)غير مكتسل( في الفرل
ؼيو عامتو أع عاماتو عتحسل الذيادة تاريخ اتـتحقاقيا فـي نياهـة ذلـػ الفرـل مـع مراعـاة نـص 

 (.78السادة)
ط( إذا اتتشفذ الظالب الس ة السدسؾح بيا لمحرؾل عمى درجة البكالؾريؾس علؼ يـتسكؽ مـؽ التخـرج ، 

تة عام دراتي عاح  )اتتثشاء(، عذلػ بسؾافقة مجمس العس اء بشاءًا عمى تشديب مـؽ هعظى فرصة درا
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لتخـرج ، هعظـى الظالـب اتـتثشاًء  آخـر عذلـػ بسؾافقـة ا عسي  الكمية السعشي ، عفي حال لؼ يـتسكؽ مـؽ
 مجمس العس اء عبتشديب مؽ العسي  السعشي بع  دراتة الدجل اوكادهسي لمظالب .

هي طالــب أن هحــتج بعــ م عمســو بيــذه التعميســات أع إطاعــو عمــى الشذــرات الرــادرة و هجــؾز  (73الســادة)
 عؽ الجامعة أع عمى ما يشذر عمى لؾحة إعاناتيا ؼيسا يتعمق بيذه التعميسات .

رئـــيس الجامعـــة ععســـ اء الكميـــات عمـــ ير دائـــرة القبـــؾل عالتدـــجيل مكمفـــؾن بتشفيـــذ أحكـــام ىـــذه  ( 74الســـادة )
 التعميسات.

 يبت مجمس العس اء في الحاوت التي تشذك عؽ تظبيق ىذه التعميسات، علؼ يرد فييا نص.   (75)السادة 
 

 


