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 في جامعة إربد األهلية  الدبلوم العاليتعليمات منح درجة 
 

 

ت يارا   (:7السادة ) تدسى هحه التعميسات )تعميسات مشح شهادة الجبمؾم العالي فيي اامعيإ بر يج ايهمييإ( ل عسي  بهيا ًا
 .مؽ تار خ بصجارها

سعييا ي السخرريإ لهيا أد يياه ميا لييؼ يكيؾن لملمسييات لالر يارات ا تيييإ وردسيا لردت فيي هييحه التعميسيات ال (:7السيادة )
 :تجل القخ شإ ًمى غرخ ذلػ

 .اامعإ بر ج ايهميإ الجامعة:
 .مجمذ الجراسات العميا المجلس:

 .ًسرج الجراسات العميا العميد:
 .القدؼ السختص في اللميإ  القدم:

 .لجشإ الجراسات العميا في القدؼ لجنة القدم:
 .اللميإلجشإ الجراسات العميا في  لجنة الكلية:

 .الخظإ الجراسيإ التي يقخها مجمذ العسجاء الخطة:
 .هؾ اال تقال مؽ اامعإ أخخى بلى اامعإ بر ج ايهميإ االنتقال:
 .هؾ التحؾ   مؽ تخرص بلى تخرص آخخ التحويل:
 .الظالب / الظال إ، السمتحق / السمتحقإ بالجامعإ لشر  دراإ الجبمؾم العالي الطالب:
يشذيييي فييي اياديييام ايكاديسيييإ فيييي الجامعييإ بيييخامت لمجراسييات العمييييا تيي د  الجراسيييإ فرهييا بليييى  يجييؾز أن (:3السييادة )

 .ورؾل الظالب ًمى شهادة الجبمؾم العالي
يتؼ باخار الخظإ الجراسيإ لمجبمؾم العالي بقخار مؽ مجمذ العسجاء، لتشدرب مؽ السجمذ، لتؾصيإ ميؽ  (:4السادة )

 .لجشإ اللميإ ل مجمذ القدؼ
 لظم إابؾل ا
 :يذتخط لمقبؾل في بخامت الجبمؾم العالي ما يمي -أ ( :5)السادة 

ورؾل الستقجم ًمى دراإ ال كالؾر ؾس أل ما يعادلها مؽ الجامعإ أل مؽ اامعيإ أخيخى تعتسيجها اامعيإ  بر يج  -7
 .ايهميإ

يخغيييب أن يكيييؾن تخريييص الظاليييب فيييي درايييإ ال كيييالؾر ؾس ي هميييل لمجراسيييإ فيييي بخ يييامت اليييجبمؾم العيييالي اليييح   -7
 .االلتحاق بل
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يحجد مجمذ العسجاء التخررات التي تعتسج لمقبؾل في أ  مؽ بخامت الجبمؾم العيالي فيي الجامعيإ، لذليػ  - ب
 .بشاء ًمى تشدرب مؽ السجمذ لتؾصيإ مؽ لجشإ اللميإ للجشإ القدؼ

 ظم إ تشافديا  ًمى اذا تجالز ًجد الظم إ الستقجمرؽ لبخ امت الجبمؾم العجد السقخر ابؾلل، يجخ  ابؾل ال -ج    
 .أساس السعجل في دراإ ال كالؾر ؾس

تقييجم طم يييات االلتحييياق ببيييخامت اليييجبمؾم ًميييى الشسيييؾذج  السعتسييج ميييؽ داقيييخة القبيييؾل لالتديييجر ، لتخفيييق يتميييػ  -د 
 .الظم ات اسيع ايلراق الدبؾتيإ الالزمإ مرجاإ ودب ايصؾل

 .كدخ في آن لاوج في ا  مخومإ مؽ مخاو  دراستلال يجؾز أن يقب  الظالب في بخ امجرؽ دراسررؽ أل ا -هي
 

 االنتقال والتحويل
  ( :6)السادة 

جييؾز ا تقييال طالييب الييجبمؾم العييالي مييؽ تخرييص بلييى آخييخ داخيي  الجامعييإ، لذلييػ بقييخار مييؽ السجمييذ لتشدييرب ي -أ
 .لجشإ اللميإ لتؾصيإ مؽ لجشإ القدؼ

آخخ مؽ داخ  الجامعإ، يجيؾز لمقديؼ السشتقي  بلييل أن  في والإ ابؾل الظالب  السشتق  مؽ بخ امت بلى بخ امت -ب
يعادل بعض أل اسيع السدااات التي درسها الظاليب ميؽ مديتؾى  اليجبمؾم العيالي بسيا يعادلهيا ميؽ مديااات بخ يامت 
الييجبمؾم العييالي فييي ذلييػ القدييؼ، ًمييى أن يكييؾن الظالييب  ااحييا  فييي السدييااات السييخاد معادلتهييا، لأن ال تلييؾن هييحه 

 .اج ودبت لل في  أ  شهادة أل دراإ اامريإ أخخى يحسمها السدااات
في والإ ابؾل الظالب السشتق  مؽ بخ امت خارج الجامعإ، يجؾز لمقدؼ السشتق  بليل أن يعيادل ميا ال يد يج ًميى  -ج
( تدييع سيياًات معتسييجة مييؽ هييحه السدييااات التييي درسييها الظالييب مييؽ مدييتؾى  الييجبمؾم العييالي بسييا يعادلهييا مييؽ 9)

%( 65ت بخ امت الجبمؾم العالي في ذليػ القديؼ، ًميى أن ال تقي  ًالميإ الظاليب فيي أ  مشهيا ًيؽ )ج( أل )مدااا
مى أن ال تلؾن هحه السدااات اج ودبت لل في  أ  شهادة أل دراإ اامريإ أخخى يحسمها  .أل ما يعادلها، ًل

 
 الخطة الدراسية

ذيخلن سياًإ معتسيجة ًميى اياي ، 77العيالي ميؽ )تتلؾن الخظإ الجراسيإ لبخ امت الجبمؾم أ(  (:7السادة ) ( سي ع ًل
ذييخلن سيياًإ معتسييجة بالتخرييص مييؽ مدييااات مدييتؾى )77مشهييا) ( فسييا فييؾق، ل جييؾز أن تذييتس  588( بوييجى ًل

 .( ست ساًات معتسجة6( بحرث ال تد ج ًمى )488ًمى مدااات مؽ أادام مترمإ بالتخرص مؽ مدتؾى )
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ـــت تطقيــل تعليمــات إدمــا*ب(   0200/  0202ج التعلــيم االلكترونــي إعتًــارال مــا العــام الجــامعي ُيراعــ
 علت مداقات الخطة بحيث تكون كالتالي :

ــــتعلم الوجــــاهي الكامــــل    -2 ــــواا   ال ــــة  ن ــــت الا ــــووا مــــواد الخطــــة الدراســــية لكــــل تخرــــم عل ت
 التعلم المدمج   التعلم االلكتروني الكامل عا بعد ( ما حيث شكل التدريس فيها .

تــــدريس فــــي كــــل مــــادة مــــا مــــواد الــــتعلم االلكترونــــي الكامــــل عــــا بعــــد مــــا تعلــــم يتكــــون ال -0
 الكتروني متزاما وتعلم الكتروني غير متزاما وتنفذ علت المنرة االفتراضية .

يتكـــون التـــدريس فـــي كـــل مـــادة مـــا مـــواد الـــتعلم المـــدمج مـــا تعلـــم وجـــاهي وتعلـــم الكترونــــي  -3
 غير متزاما وتنفذ علت المنرة االفتراضية .

ون ندــــًة ســــاعات الــــتعلم المتــــزاما األســــقودية  و الفرــــلية فــــي مــــادة الــــتعلم االلكترونــــي   تكــــ -4
(  ي نرـــــ  إلـــــت نرـــــ  ويجـــــوو بقـــــرار مـــــا مجلـــــس العمـــــدا  ت ييـــــر الندـــــب حدـــــب  2+2

 التعليمات .
ترـــمم مكونـــات الـــتعلم االلكترونـــي غيـــر المتـــزاما فـــي مـــادة الـــتعلم االلكترونـــي الكامـــل عـــا بعـــد  -5

 مج وتتاح للطلًة علت المنرة .ومادة التعلم المد
ــــت  ن  -6 ــــاد مي عل ــــامج    ــــل برن ــــي ك ــــ لث ف ــــي برنواعــــد ال ــــتعلم االلكترون ــــاج ال تحــــدد ندــــب إدم

ــــة  يراعــــت توويــــع الندــــب علــــت مدــــتويات المــــواد المختلفــــة بحيــــث تذــــمل ا جًاريــــة وا  تياري
 وتكون الندب كالتالي :

% 62الكترونـــــي كامـــــل   % 02% وجـــــاهي كامـــــل   02القـــــرامج ا ندـــــانية واالجتماديـــــة  -  
 مدمج .

% الكترونــــــي كامــــــل   02% وجــــــاهي كامــــــل   32القــــــرامج العلميــــــة والرــــــحية والطقيــــــة  - ب
 % مدمج .52

ـــا  ـــة المخترـــة بطـــرح المدـــاقات كم ـــزم الكلي ـــاد مي وتلت ـــامج األ  ـــت القرن وتعتمـــد هـــذب الندـــب عل
 اعتمدت بندقها في النقطة الدابقة .

 الندب الواردة في   ( و  ب( .  جوو لمجلس العمدا  إعادة النعر ب -ج
 

( تــاري  06/20/0200( بنــا ل علــت قــرار مجلــس العمــدا  رقــم    7*تــم إضــافة الفقــرة   ب ( إلــت المــادة   
 م .0/0/0200
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 مدة الدراسة والعب  الدراسي والتدجيل
 ( :8)السادة 

فييي الفريي  الؾاوييج ل جييؾز أن ( أثشتييا ًذييخة  سيياًإ معتسييجة 77يكييؾن العييبء الجراسييي لظالييب الييجبمؾم العييالي ) - أ
 .( خسذ ًذخة  ساًإ معتسجة لغايات التخخج75ير  العبء بلى )

( سيت سيياًات معتسيجة، ل جييؾز أن يري  العييبء 6يكيؾن الحيج ايًمييى لمعيبء الجراسييي فيي الفريي  الرييفي ) - ب
 .( تدع ساًات معتسجة بذا كان ذلػ ي د  بلى تخخال9بلى )

 (:9)السادة 
( أر عييإ فرييؾل دراسيييإ، لال 4ة السدييسؾح بهييا لمحرييؾل ًمييى شييهادة الييجبمؾم العييالي )يكييؾن الحييج ايارييى لمسييج-أ

يحديب الفري  الرييفي ميؽ اييسشها، ل جيؾز ًشيج الزيخلرة القريؾى أن تسييجد فريالن دراسييان فقي  لمظم يإ الييحيؽ 
 .تدتجًي والتهؼ ذلػ، بشاء ًمى تؾصيإ مؽ لجشإ القدؼ لتشدرب مؽ لجشإ اللميإ لاخار مؽ السجمذ

 .حتدب مجة اال قظاع مؽ اسؽ مجة الحج ايًمى السقخرة لمحرؾل ًمى شهادة الجبمؾم العاليت -ب
 

 الدرجات والتقديرات
 (:78)السادة 

 %(68)تلؾن ًالمإ الشجاح في السداق هي  - أ
 %(65)يكؾن الحج ايد ى لمسعجل التخاكسي لمظالب في بخ امت الجبمؾم العالي  - ب
ادة دراسإ )( 7 - ج ثإ مدااات مؽ خظتل الجراسيإ طؾل مجة دراسيتل لبخ يامت اليجبمؾم العيالي  ( ثال3يجؾز لمظالب ًب

 .لغخض رفع معجلل
 

ييادا الظالييب مدييااا  بدييبب رسييؾ ل أل لخفييع معجلييل التخاكسييي، فتحدييب لييل العالمييإ ايًمييى لمسديياق فييي  (7 بذا ًأ
 .السعجل التخاكسي، لت قى ايخخى في سجمل ايكاديسي

ييادة الظالييب دراسييإ ( 3 مديياق مييا، فييان سيياًات ذلييػ السديياق تييجخ  فييي وديياب ًييجد الديياًات  فييي والييإ ًب
 .السظمؾ إ لمتخخج مخة لاوجة
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بذا درس الظالييب مديياق اختيييار  لرسييب قيييل، ثييؼ اييام بجراسييإ مديياق اختيييار  آخييخ تعؾ زييا  ًشييل السييتلسال  (4
ليح  رسيب قييل ل  قيى متظم ات خظتل الجراسيإ، قيعيج السدياق التعؾ زيي مدياق معياد بالشدي إ لمسدياق االختييار  ا

 .السداق في سجمل
يعام  السداق أل السدااات التي يجرسها الظالب خارج الجامعإ بعيج معادلتهيا وديب ايصيؾل، لتيجلن ًالمتيل  (5

 ) ااح( .
 :يكؾن تؾز ع العالمات المتحا ات الجبمؾم العالي ًمى الشحؾ ا تي (:77السادة )

سال الفر  ) تلؾن ًالمإ-أ %( مؽ العالمإ الشهاقيإ، بحرث تذس  هحه ايًسال اخت ارا  لاوجا  ًميى 68مجسؾع ًأ
سيياال  أخييخى اييج تتزييسؽ اخت ييارا  ثا يييا  لتقييار خ ل حؾثييا  يخصييج لهييا )38ايايي  للييل ) %( كحييج  38%( ًمييى ايايي ، لًأ

مى مؽ العالمإ  .ًأ
 %( .48)ًالمإ االمتحان الشهاقي، ل خرص لها -ب

 (: 77)ة الساد
 :أ( ُيخرص لمسعجل الفرمي لالتخاكسي لالسدااات التقجيخات السبرشإ كا تي

 التقجيخ            السعجل   
 مستاز    788   – 88
 ارج اجا     88أا  مؽ   – 76
 ارج     76أا  مؽ   – 65
 مقبؾل    65أا  مؽ   – 68
 راسب    68أا  مؽ   – 58

 
 .ؾم العالي في الفرؾل الشغاميإ، ًمى أن تزؼ ألاق  ايادام في ك  تخرصب( تشذي لؾوإ شخف لظم إ الجبم

 
 المواظًة

 (:73)السادة 
%( مؽ مجسؾع الداًات السقخرة ي  مداق، 75بذا تجالز غياب الظالب، دلن ًحر يقبمل العسرج، أكدخ مؽ ) - أ

مي58يحخم مؽ التقجم لالمتحان الشهاقي لُتعاُج ًالمتل في ذلػ السداق ) ادة دراسإ ذليػ السدياق بن %(، ًل ل ًب
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كييان با ار ييا . لفيييي اسيييع ايويييؾال تييجخ  ًالميييإ ذلييػ السدييياق فييي ودييياب معييجل ًالميييات الظالييب الفريييمي 
 .لالتخاكسي يغخاض اإل حار لالفر 

%( مؽ مجسؾع الدياًات السقيخرة لسدياق أل أكديخ 38بذا تجالز غياب الظالب، بعحر يقبمل العسرج، أكدخ مؽ ) - ب
ُج م  .شدح ا  مؽ السداقفا ل ُيعا

 (:74)السادة 
تدخ  تعميسات مشح دراإ ال كالؾر ؾس في الجامعإ ًمى باخاءات تقجيؼ العحر السخاي، لابؾلل لغاييات بايخاء  - أ

   .االمتحان التلسرمي
بذا ور  الظالب ًمى  تيجإ )غرخ مكتسي ( فيي بعيض السديااات ييتؼ اوتدياب معجليل ًشيجما تلتسي  ًالميات -ب

ُج هحه السعجالت ذات أثخ راعي مؽ تار خ ورؾل الظالب ًمى  تيجإ غرخ مكتس هحه السدااات، لتُ   .عا
ك  مؽ يتغرب ًؽ االمتحان الشهياقي بعيحر يقبميل ًسريج اللمييإ تديج  ليل مالوغيإ )غريخ مكتسي (، ل بمي  القيخار -ج

لؼ يتقجم قييل، ال بقبؾل العحر لسجرس السداق إلاخاء امتحان معؾض لمظالب في بجايإ الفر  التالي لمفر  الح  
 .الفر  الح  يشتغؼ قيل الظالب

ج االمتحان التلسرمي مؽ اب  العسرج، بحرث ال يتجالز ايسبؾع الداليث ميؽ الفري  الشغيامي لايسيبؾع -د يحجد مًؾ
 .الدا ي مؽ الفر  الريفي

 
 االندحاب ما المواد وإضافتها

 (:75)السادة 
رؽ ايللييرؽ مييؽ الفرييمرؽ الجراسييررؽ ايلل يدييسح لمظالييب باال دييحاب مييؽ مييؾاد سييجمها خييال  -7 ( أ ل ايسييبًؾ

لالدا ي، لخالل ايسبؾع ايلل مؽ الفر  الريفي، لال تدبت السؾاد التيي ا ديحب مشهيا فيي سيجمل ايكياديسي. 
 .كسا ل دسح لل باافإ مؾاد اجيجة خالل الفتخة ذاتها السدسؾح بها

ياة ميا لرد فيي الفقيخة )أ( ميؽ هيحه السيادة يديس -7 ح لمظاليب باال ديحاب ميؽ دراسيإ ميادة أل اكديخ ابي  ميع مخًا
بجايإ االمتحا يات الشهاقرييإ  بيسبؾع  كحج  أارى،  لفي  هحه  الحاالت  تدبت  السيادة  أل  السيؾاد  فيي سيج  

 .الظالب لإزاها مالوإ  ) مشدحب(. ل تحس  الظالب رسؾم تمػ الداًات
ًُج الظالب مشدح ا  ميؽ  اسييع  السيؾاد  التيي  -3 سيجمها  فيي  فري   ميا  بقيخار  ميؽ  العسريج تليؾن  دراسيتل   بذا 

فييي  ذلييػ  الفريي  ) م امييل(، شييخ ظإ أن يكييؾن ذلييػ ابيي  أسييبؾع مييؽ بييجء االمتحا ييات الشهاقيييإ، ل حدييب هييحا 
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( فقيخة ) أ ( ميؽ هيحه التعميسييات، ل دبيت ذليػ فيي سييجمل 78الفري  ميؽ ميجة التياريي  السديسؾح بهيا فيي السييادة )
 .الخسؾم كافإ ايكاديسي، ل تحس 

%( مييؽ الديياًات السقييخرة لسدييااات 38يعييج الظالييب الييح  يتجييالز مجسييؾع غيابييل بعييييحر يقبمييييل ًسرييج اللميييإ ) ( ب
الفر  مشدح ا  مؽ ذلػ الفر ، لال تحتديب هيحه السيجة ميؽ الحيج ايًميى لسيجة الحريؾل ًميى الجرايإ لال ميؽ 

 .الحج ايًمى لسجة التيار ، لذلػ لسخة لاوجة فق 
لمعسرييج أن يؾافييق ًمييى ا دييحاب الظالييب بذييك   هيياقي مييؽ البخ ييامت الييح  ابيي  قيييل شييخ ظإ أن يييتؼ تقييجيؼ  يجييؾزج( 

ج االمتحا ات الشهاقيإ  .طمب اال دحاب الشهاقي اب  مًؾ
 

 ترجيل الدراسة
 

ي يذتخط في الظالب الح  يتقجم بظمب تيار  أن يكؾن اج أمزى فرال  دراسييا  لاويجا  ًميى اياي  في (:76السادة )
 .البخ امت الح  التحق بل

يقجم طمب التيار  ًمى  سؾذج خاص، لذلػ اب  بجء الجراسإ، لترجر السؾافقيإ ميؽ العسريج بن كيان  (:77السادة )
ؽ مجمذ اللميإ بن كان لفرمرؽ متتالررؽ  .التيار  لفر  لاوج مشفخد، ًل

 
 :ُتعُج دراسإ الظالب م امإ في والإ (:78السادة )

 .لتيار السؾافقإ ًمى طمب ا - أ
 .السؾافقإ ًمى ا دحابل مؽ الفر  - ب

 
 االنقطاا عا الدراسة والفرل ما القرنامج

 (:79)السادة 
 -:ُيعُج الظالب مشقظعا  في الحاالت ا تيإ ( أ

 .بذا بجأ التجر ذ للؼ يكؽ مدجال  لحلػ الفر  -7
    .بذا ألغى تدجرمل بدبب ًجم دفع الخسؾم الجامريإ -7
ادة ا تغ ( ب ُج ذلػ تيايال  لمجراسإ، لال يجؾز أن تد ج مجة التيار  لاال قظياع في والإ السؾافقإ ًمى ًب ام الظالب ُيعا

 .ًؽ فرمرؽ دراسررؽ
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ُج مفرؾال  مؽ البخ امتج(   .بذا تجالز ا قظاع الظالب فرمرؽ دراسررؽ متتالررؽ ُيعا
 .يتحتدب مجة اال قظاع مؽ اسؽ مجة الحج ايًمى السقخرة لمحرؾل ًمى شهادة الجبمؾم العالد( 

ييُج تدييجرمل فييي الجامعييإ ممذيييا ، بال بذا تقييجم بعييحر  (:78السيادة ) ييجا الظالييب مشقظعييا  ي  سييبب مييؽ ايسيي اب ُيعا ًُ بذا 
 :اهخ  تقبمل الجهإ السخترإ بقبؾل العحر، لهي

رؽ مؽ بجء الجراسإ ( أ  .العسرج: بذا اجم العحر خالل أسبًؾ
ر ( ب ؽ ميؽ بيجء الجراسيإ لللشهيا ال تتجيالز  هاييإ الفريي  مجميذ اللمييإ: بذا ايجم العيحر خيالل فتيخة تد يج ًمييى أسيبًؾ

 .الجراسي
 .مجمذ العسجاء: بذا اجم العحر بعج  هايإ الفر  الجراسيج( 

 
 ا نذار والفرل ما القرنامج

ُيشييحر الظالييب بذا لييؼ يحريي  فييي  هايييإ أ  فريي  ًمييى الحييج ايد ييى لمسعييجل التخاكسييي فييي السدييااات  (:77السييادة )
 .إ ذلػ الفر التي درسها وتى  هاي

 (:77)السادة 
ُج الظالب مفرؾال  مؽ بخ امت الجبمؾم العالي في الحاالت ا تيإ ( أ  :ُيعا

 .بذا لؼ يحر  ًمى الحج ايد ى في السعجل التخاكسي لمسدااات في  هايإ الفرمرؽ التالررؽ لإل حار -7
 .بذا لؼ يحقق متظم ات التخخج اسؽ الحج ايًمى لمسجة السدسؾح بها -7
 .سج  الظالب ثالث واالت رسؾببذا عهخ في  -3
الن اخارات اإل حار لالفر  الشهاقي مؽ الجامعإ، لأيإ أمؾر أكاديسيإ أخخى تخص الظم إ، ًميى لؾويإ    ( ب يتؼ ًب

 .اإلًال ات في كميإ الظالب السعشي أل لساق  التؾاص  اإلللتخل ي، تبميغا   لل بالسعشى القا ؾ ي
لشري  شيهادة اليجبمؾم العيالي تعميسيات ميشح درايإ ال كيالؾر ؾس فيي ميا ليؼ تظبق ًمى الظم إ السدجمرؽ  (:73السادة )

 .يخد ًميل  ص في هحه التعميسات
 

 منح درجة الدبلوم العالي
 (:74)السادة 

 .تسشح شهادة الجبمؾم العالي بقخار مؽ مجمذ العسجاء بشاء  ًمى تشدرب مؽ السجمذ
رج السقخرة  .تسشح الذهادات لالجراات في السؾًا
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 ام عامة حك

يبت مجمذ العسجاء في الحاالت التي لؼ ييخد ًمرهيا  يص فيي هيحه التعميسيات، لفيي اإلشيكاالت التيي  (:75السادة )
 .اج تشذي ًؽ تظبيقها

ت ار ا مؽ تار خ باخارها مؽ اب  مجمذ العسجاء (:76السادة )  .تظبق هحه التعميسات ًا
 .تعارض معها في السزسؾن تمغي هحه التعميسات أ  تعميسات سابقإ ت (:77السادة )

 
 
 
 

 


