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 "هلية في جامعة اربد األ منح درجة البكالوريوس تسمى هذه التعليمات " تعليمات (1المادة )

لمخصصةة ايكون للكلمات والعبارات التاليةة ييممةا وردت فةي هةذه التعليمةات المعةا ي  (2المادة )

 لها أد اه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

  جامعة اربد األهليةالجامعة : 

  مجلس عمداء جامعة اربد األهلية :لس المج

 

 رئيس جامعة اربد األهلية  رئيس الجامعة :

 

 تطبق هذه التعليمات على كليات الجامعة   (3المادة )

 

تسةةةرح أيكةةةاا هةةةذه التعليمةةةات علةةةى الطلبةةةة المنت مةةةي  المسةةةجلي  لنيةةة  درجةةةة    (4الماااادة )

 البكالوريوس في الجامعة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 في منح درجة البكالوريوس تعليمات

 ية جامعة اربد األهل 
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 الخطط الدراسية

 

 يقر المجلس الخطط الدراسية التي تؤدح إلى  ي  درجة البكالوريوس في التخصصات     (5المادة)

 التي تقدمها كليات الجامعة وذلك بناء على توصية مجالس الكليات .                

 .تحدد ك  خطة دراسية عدد الساعات المقررة للمتطلبات ضم  الحدود الد يا والعليا  (أ  (6المادة)

 ي : تكون الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس على النحو اآلت (ب             

 

 الحد األعلى الحد األد ى اسم الكلية

 144 126 كلية القانون 

 144 126 والفنونكلية اآلداب 

 144 126 كلية العلوا اإلدارية والمالية

 144 126 كلية العلوا وتكنولوجيا المعلومات 

 144 126 كلية التمريض 

 144 126 كلية العلوا التربوية

 

 المادة  تمبت جميع المواد التي يدرسها الطالب في سجله وتدخ  عالماتها في معدله التراكمي باستمناء (ج 

 أ،ب،ج،د(/15المادة ) ما ورد فيمراعاة  مع المعادة  فتحسب في معدلة التراكمي مره وايدة،      

 على جميع الطلبة الملتحقين بالجامعة أن يتقدموا المتحانات المستوى في اللغة العربية (*د  

ي مان ها   فاي أوفي حال عدم نجاح الطالا    في فصل التحاقيهم في الجامعة واللغة االنجليزية والحاسوب      

المطلوبااة  ساااعات المعتماادةياادرس المااادة االسااتدراكية وال تااددل فااي معدلااة التراكمااي أو ال االمتحانااات علياا  أن

 للتخرج .

 (.6مع مراعاة  ص الفقرة )د( م  المادة)  (هـ   

 :لي( كما يToeflيعفى الطالب الحاص  على امتحان تعليم اللغة اال جليزية لغير الناطقي  بها )  (1) 

اال جليةزح   ادةمة( أو مةا يعادلهةا يعفةون مة  امتحةان المسةتو  و499-400الطلبة الحاصةلون علةى عالمةة )  -    

 االستدراكي .

 جليةةزح اال  مادة( فةةثكمر أو مةةا يعادلهةةا يعفةةون مةة  امتحةةان المسةةتو و500الطلبةةة الحاصةةلون علةةى عالمةةة )  -   

 (.1مهارات اللغة اال جليزية ) مادةاالستدراكي و

سةةة ودرا ةاال جليزيةة   امتحةةان مسةةتو  اللغةةة مةة IGCSEأو GCEيعفةةى الطلبةةة المقبولةةون بموجةةب  ةةهادة   (2) 

 .(1اللغة اال جليزية) مادة اال جليزح االستدراكي ومادة مهارات

  :م  دراسة المساقات التالية كما يلي IELTSيعفى الطلبة المقبولون بموجب امتحان    (3) 

اال جليةزح   مةادةو ( يسةب مقيةاس االمتحةان مة  امتحةان المسةتو 5-4يعفى الطلبة الحاصةلون علةى عالمةة ) (أ 

 كي .االستدرا

 ( أو أكمر، يسب مقياس االمتحان م  امتحان المستو  6يعفى الطلبة الحاصلون على عالمة) (ب 

 _______________________________________________________________ 

          ا.6/12/2010( تاريخ 2/7/2010عدل بقرار مجلس العمداء رقم ) *
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  االمتحةان  ا ( علمةا  بةثن أعلةى عالمةة يسةب هةذ1مهةارات اللغةة اال جليزيةة ) ومادة اال جليزح االستدراكي  مادةو

 (  قاط9تحسب م  )

 على النحو التالي : Michigan Testيعفى الطلبة المقبولون بموجب امتحان  (4) 

    مادة%( يعفون م  امتحان المستو  و69-%50الطلبة الحاصلون على عالمة ) -

 االستدراكي .  اال جليزح  

 ادةومةراكي اال جليزح االستد  مادةو % ( فثكمر يعفون م  امتحان المستو  70الطلبة الحاصلون على عالمة ) -

 (.1مهارات اللغة اال جليزية )

 مهارات  مادةاال جليزح  االستدراكي و مادةيعفى الطالب م  امتحان المستو  و -

تكةون   Michiganييث أن بعةض امتحا ةات (Passجح / (، إذا كا ت  تيجته في االمتحان) ا1اال جليزية) اللغة  

  تيجتها )  اجح / راسب( فقط.

  جليةةزح اال  مةةادة( مةة  امتحةةان المسةةتو  وIBالدوليةةة ) المقبولةةون بموجةةب  ةةهادة البكةةالوريوسيعفةةى الطلبةةة  - 

 (.1مهارات اللغة اال جليزية) مادةاالستدراكي و

توى المسا المتحاان  مان التقادم  ( ICDLة الحاساوب الدولياة )يعفى الطال  ال ي يحمل شهادة ردصة قيااد *-

 في الحاسوب أو دراسة مادة حاسوب استدراكي.

 لتالية: اتشم  الخطط الدراسية في ك  تخصص تمنح فيه درجة البكالوريوس المتطلبات             (7المادة )

  -وهي :( سبع وعشرون ساعة معتمدة 27متطلبات الجامعة : وعددها )     أ(  

 ( ساعة معتمدة. 12) المجال األول( متطلبات الجامعة اإلجبارية وعددها )    -1        

السةةةةةاعات  اسم المادة رقم المادة الرقم

 المعتمدة

 3 اللغة العربية 205123 -1

 3 (1مهارات في اللغة اال جليزية ) 205125 -2

 3 العلوا العسكرية  205107 -3

 3 لوطنية التربية ا 205110 -4

 ةالعلوا العسكري  مادةيعفى الطلبة غير األرد يي  م  دراسة                                

  ( ساعات معتمدة يختارها الطال  من15متطلبات الجامعة االدتيارية وعدد ) -2

           . 

 لمجال الما ي ا

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة الرقم 

 3 القضية الفلسطينية 205101 -1

 3 قضايا معاصرة 205105 -2

 3 تاريخ القدس 205109 -3

 3 المقافة اإلسالمية 205112 -4

 3 الحضارة العربية اإلسالمية 205118 -5

 

          ا.6/12/2010( تاريخ 2/7/2010عدل بقرار مجلس العمداء رقم )  *
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السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعات  اسم المادة رقم المادة  الرقم 

 لمعتمدةا

 3 مدخ  إلى علم االجتماع 205100 6

 3 المجتمع األرد ي  205106 7

 3 القا ون في يياتنا 205122 8

 3 قضايا مالية معاصرة 205205 9

 3 يقوق اإل سان 205210 10

 3 مبادئ التجارة االلكترو ية 205415 11

 3 مبادئ الصحة النفسية 205116 12

 3 غير طلبة التمريض علم التغذية / ل 205280 13

 3 تاريخ العلوا  205401 14

 3 إسعافات ألولية 205405 15

تطبيقةةات تكنولوجيةةا المعلومةةات ) غيةةر  205114 16

 طلبة العلوا وتكنولوجيا المعلومات(

3 

 

 ب( متطلبات الكلية :   

 مدة.( ساعة معت27-21)تشم  متطلبات الكلية مواد إجبارية وأخر  اختيارية ويخصص لها م  بي   -1       

 يجوز أن تقتصر متطلبات الكلية على المواد اإلجبارية. -2      

 ( ساعات معتمدة يسب الخطة الدراسية .6-3يراعى أن تكون المواد االختيارية م  ) -3      

 الحد األعلى الحد األد ى اسم الكلية

 27 21 القانون 

 27 15 والفنون اآلداب

 27 21 الماليةالعلوا اإلدارية و

 27 18 العلوا وتكنولوجيا المعلومات

 27 18 التمريض

 27 15 العلوا التربوية
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 -متطلبات القسم التخصصية : (ج  

 -تكون الساعات المعتمدة على النحو التالي :     

 الحد األعلى الحد األدنى اسم الكلية

 90 81 لقانونا

 90 81  اآلداب

 90 81 ية والماليةالعلوا اإلدار

 90 81 العلوا وتكنولوجيا المعلومات

 90 81 التمريض

 90 81 العلوا التربوية

 

 سية .( ساعات معتمدة م  خارج تخصصه وخطته الدرا3-0يختار الطالب ):    *د( متطلبات حرة         

 امعة االختيارية (يرة م  مجموعة الج )علما  بث ه يمك  للطلبة اختيار مواد                                    

  

 يكون توزيع متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس على الوجه التالي : (أ   ** (8المادة)

 ( ساعة معتمدة وفقا  132تكون الخطة الدراسية لجميع كليات الجامعة )                    

 :لي ى النحو التاموزعة علفي جميع األقساا األكاديمية  سية المختلفة للخطط الدرالإلصدارات                    

 متطلبات اختيارية إجباريةمتطلبات  ساعة معتمدة 

 15 12 27 متطلبات جامعة

 6-3 18 -15 21 متطلبات كلية

 21-9 75-60 81 متطلبات قسم

 - - 3 مواد يرة
 

 قساام أسام ويجاوأ أن يكاون بع اها مان قسام أو األصل في المواد القسام اججبارياة أن تكاون مان دادال الق  ب( 

 أدرى ويتم ذلك بعد دراسة مشتركة للموضوع بين القسمين وتعتبر مواد مساندة.

 (9المادة)

 ق  ع  ذلك.ت س العمداء أن تزيد أوالمعتمدة لك  مادة بمالث ساعات ويجوز بقرار م  مجل تتحدد الساعا   أ(  

  الندوة هي ساعة أو  مادة على أساس أن المحاضرة األسبوعية يجرح تقويم الساعات المعتمدة لك  ب(

 ة على يدة،معتمدة وايدة في الفص  الدراسي ، أما ساعات المختبرات والتطبيق فيجرح تقويمها لك  ماد       

 . تطبيقيتي الصيفية ع  ساعتي   الساعة وفي جميع الحاالت ال يق  يساب      

 (10المادة)

ويات أربعةة تي يقدمها ك  قسم وكذلك المواد التي تةرد فةي الخطةة الدراسةية علةى أسةاس مسةتلد اتصنف الموا  أ ( 

 الب تسةجيلهجب على الططلب السابق الذح يتمستواها، كما يذكر إزاء ك  مادة الم وتعطى ك  مادة رقما  يدل على

د السةةاعات كر إزاء كةة  مةةادة عةةدح فيةةه أو عدمةةه، ويةةذاه دون الن ةةر إلةةى النجةةاتةةعليةةه والتقةةدا المتحا والمواظبةةة 

 المعتمدة وعدد المحاضرات األسبوعية. 

 ( ساعات معتمدة.9) 1999-1994المواد الحرة طلبة *

 ( ساعات معتمدة6) 2003-2000طلبة                

 ( ساعات معتمدة3فما بعد ) 2004طلبة                

 ( ساعات معتمدة6فما بعد ) 2007طلبة               

 2000/2001تطبق اعتبارا م  العاا الجامعي  **
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 . السابقل  أن يدرس مادة قبل أن يدرس متطلبها اال يجوأ للط ب(

السةابق  ب درس المتطلةق فةي الفصة   فسةه إال إذا كةان قةد ومتطلبهةا السةاب ما ال يجوز للطالب أن يدرس مادة ج( 

لقسةم ارئةيس  لمةادة وبموافقةة امة  مةدرس  بتنسةيب رجه يتوقف علةى ذلةك ويكةون ذلةكسب فيه ، أو إذا كان تخرو

 والعميد المختص.

 

 الدراسي ومدة الدراسة ءالع 

  (11)المادة 

 ية مع درجة الجامعية األولى في مدة تق  ع  ثالث سنوات دراسالال يجوز للطالب أن يحص  ع   -1أ(    

   صيفي.فص إليهملي  دراسيي  وقد يضاف (، والسنة الدراسية تعني فص18مراعاة الفقرة)ج( م  المادة )     

ريوس علةى البكةالو جال   فةي الدراسةة للحصةول علةى درجيجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالةب مسة ال -2     

 سبع سنوات دراسية . 

طالةب تحسةب لل ( سةاعة معتمةدة 15يحسم فص  دراسي وايد م  الحد األعلى لسنوات التخرج مقاب  كة  ) -3    

 ق  سواء أكان اال تقال م  داخ  الجامعة أو خارجها .المنت

 مدته ثما يةة الفص  الصيفي فتكون أماتكون مدة الفص  الدراسي ستة عشر أسبوعا  بما في ذلك االمتحا ات ،  (ب 

 أسابيع بما في ذلك االمتحا ات .

                                                                                                                                              ة )أ( مةة واردة فةةي الفقةةرس الةةمةةع مراعةةاة الحةةد األعلةةى لمةةدة الدراسةةة للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريو -1 ج(  

عةةبء ال يكةةون الحةةد األد ةةى للسةةاعات المعتمةةدة التةةي يدرسةةها الطالةةب المسةةج  لنيةة  درجةةة جامعيةةة ) المةةادةهةةذه 

 ( ثما ي عشرة ساعة. 18( ساعة معتمدة للفص ، والحد األعلى )12)  (الدراسي

 لية : م  الحاالت التا حويجوز أن يتعد  عدد الساعات إلى إيد  وعشري  ساعة بموافقة عميد الكلية في أ

 %(.80أن ال يق  معدل عالمات الطالب الفصلي في الفص  السابق ع  )  أ(  

 ( ساعة في الفص  الذح يتخرج فيه.21الطالب متوقفا  على السماح له بدراسة )أن يكون تخرج  ب(  

سةةاعة ( سةةاعة معتمةةدة إذا كا ةةت ال23يجةةوز أن يصةة  ) العةةبء الدراسةةي( للطالةةب فةةي فصةة  التخةةرج )    -2     

 المضافة ساعة تدريب أو ساعة مختبر بموافقة العميد. 

وأ للطالا  المتوقاع تخرجا  ( ساعات ويج9-3لفصل الصيفي من )الدراسي للطال  في ا ءيكون الع    * -3    

 .موافقة عميد الكلية المختص وألغراض التخرج ب( ساعة معتمدة 13في نهاية الفصل الصيفي أن يدرس )

قع تخرجةه فيةه  األد ى في الفص  المتو يجوز للطالب دراسة أح عدد م  الساعات المعتمدة تق  ع  الحد    -4     

 مستكملة لخطته للحصول على درجة البكالوريوس . تكون هذه الساعات  ريطة أن

السةنة  ة األولةى ،الطلبة المسجلون في الجامعة لني  الدرجة الجامعية األولى على أربعةة مسةتويات : السةن   د(     

           ان قةد  جةح فةي كةلرابعةة إذا ا ويعد الطالب بمستو  السنة الما ية أو المالمة أو .السنة المالمة ، السنة الرابعة الما ية ، 

 ساعة معتمدة على التوالي . 99، 66، 33دراسة ما ال يق  ع  

 

          ا.6/12/2010( تاريخ 2/7/2010عدل بقرار مجلس العمداء رقم ) *
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 أحكام المواظبة

 (:12المادة )

                    والمناقشةةات والحصةةص العمليةةة ة علةةى يضةةور كةة  المحاضةةرات شةةترط المواظبةةة لجميةةع طلبةةة الجامعةةت  أ(   

 يسب الساعات المقررة لك  مادة في الخطة . 

 %( م  الساعات المقررة لك  مادة15ال يسمح للطالب بالتغيب ع  أكمر م  )  ب( 

بلةه %( مة  مجمةوع السةاعات المقةررة للمةادة دون عةذر مرضةي أو قهةرح يق15ب الطالب أكمر مة  )إذا غا  ج( 

ة دراسةة عليةه إعةاد(، وعتبر  تيجته في تلك المادة )صفرا  د الكلية، يحرا الطالب م  التقدا لالمتحان النهائي وتعمي

لطالةب اتلك المادة إذا كا ت إجبارية ، وفي جميع األيةوال تةدخ   تيجةة ذلةك الرسةوب فةي يسةاب معةدل عالمةات 

 ية .الفصلي والتراكمي ألغراض اإل ذار والفص  م  التخصص أو الكل

و لعةذر %( م  السةاعات المقةررة لمةادة مةا وكةان هةذا الغيةاب بسةبب المةرض أ15( إذا غاب الطالب أكمر م  )د 

ق وال ر في المساالتي ينتمي اليها الطالب او بعذر مرضي فيسمح العميد للطالب باالستمرا قهرح يقبله عميد الكلية

بعةذر  فةي الحةاالت التةي يتجةاوز فيهةا غيةاب الطالةب%( م  السةاعات   و30يجوز ان يتجاوز الغياب بمجموعة )

دايةةة فلمجلةةس الكليةةة التةةي ينتمةةي اليهةةا الطالةةب اعتبةةاره منسةةحبا   وذلةةك قبةة  ب %(30قهةةرح او مرضةةي  سةةبة )

 بةذلك لمساق خطيااالمتحا ات النهائية في الفص    ويبلغ العميد دائرة القبول والتسجي  ورئيس القسم الذح يطرح ا

. 

أن تقةدا وفي العذر المرضى أن يكون بشهادة صادرة ع  طبيب جامعةة اربةد األهليةة، أو معتمةدة منةه يشترط  (هـ

ت وفةي الحةاال هذه الشهادة إلى عميد الكلية خالل مدة ال تتجاوز أسبوعي  م  تاريخ ا قطاع الطالةب عة  المواظبةة

 زوال أسباب الغياب . القاهرة األخر  يقدا الطالب ما يمبت عذره القهرح خالل أسبوع م  تاريخ

يكةةاا أيقةةوا عمةةداء الكليةةات وأعضةةاء هييةةة التةةدريس والمحاضةةرون ومةةدير دائةةرة القبةةول والتسةةجي  بتنفيةةذ  ( و

 الذكر . األ فةالمواظبة 

  مةة%( 30( يعةةد الطالةةب الةةذح يتجةةاوز مجمةةوع غيابةةه )12ز( مةةع مراعةةاة مةةا ورد فةةي الفقةةرة )د( مةة  المةةادة )

   مالي ة منسحب. همنسحبا  م  تلك المادة ويمبت في سجلالساعات المقررة للمادة 

ر بقةرا %( 30)يسمح للطلبة الذي  يمملون الجامعة أو المملكة في النشاطات الرسةمية الغيةاب  سةبة ال تتجةاوز  ح(

 رسمي م  الجهة المكلفة .

 االمتحانات والعالمات والمعدالت

 (  13المادة)

 لك  مادة م  مائة مع بيان عدد ساعاتها المعتمدة. يجرح ايتساب العالمات وتسجيلها  أ( 

  مةصةلية ، ويسةتمنى العالمة النهائية لك  مادة هي مجموع عالمة االمتحان النهائي وعالمات األعمال الف -1ب(  

 .ون عالمات دذلك امتحان العلوا العسكرية أو اللغة اال جليزية االستدراكية ييث تسج   تائجه بناجح أو راسب 

مقةةرر المةةادة ل ة الفصةة ، ويكةةون االمتحةةان  تحريريةةا   و ةةامال  المتحةةان النهةةائي لكةة  مةةادة فةةي  هايةةيعقةةد ا -2  

 للمادة .  اإلجمالية%( م  العالمة 50ويخصص له)

سةم المخةتص م  االمتحان النهائي امتحا ات عملية يحددها مجلةس الكليةة بنةاء  علةى توصةية مة  القتويجوز أن يش 

 لها م  عالمة االمتحان النهائي للطلبة. النسبة التي تخصص
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 تشم  األعمال الفصلية للمادة على ما يلي :  -3 

 االختبارات الشفوية أو التقارير أو البحوث . (أ 

%( مةة  العالمةةة إال إذا كلةةف الطالةةب ببحةةوث فيخصةةص 25ي  ويخصةةص لكةة  منهمةةا)ياختبةةاري  تحريةةر (ب 

 % م  العالمة .10لها

 ةدراسةي )  هايةم  العةاا ال م  الفصلي  األول والما ي  السادسار األول في موعد أقصاه األسبوع يعقد االختب -4 

 ر مة  الفصةلي ا ي عشةاألسبوع الم أقصاه  هاية   ( ويعقد االختبار الما ي في موعدالفص  الصيفي األسبوع المالث

 )  هاية األسبوع السادس م  الفص  الصيفي(.األول والما ي 

 الشعب يعي  مجلس القسم أيد مدرسي المادة منسقا   ة المواد متعددة في يال ج(

اون وذلك بالتعةيم، ويتم تحديد مواعيد االختبارات واالمتحا ات المشتركة واألسلوب المويد للتقي لتدريس المادة،   

 مع مدرسي المادة.

بحوث والمختبرات وال لمادة مواد الندوات( م  الفقرة )ب( م  هذه ا3(و)2يستمنى مما ورد في ثا يا  م  البند ) د( 

 كة  رر مجلةسلهةا سةاعات معتمةدة، إذ يقة التةي  رات السةريرية واالختبةارات العمليةةوالتصاميم الهندسية واالختبةا

 منها. ك  تقويم مستو  تحصي  الطالب في  كلية متطلبات النجاح وطرق

وائم إلةى قةة ا ةات الخاصةة بمةواده وعة   قلهةا مةدرس المةادة مسةؤول عة  تصةحيح أوراق االختبةارات واالمتح هاـ(

 العالمات بشك  صحيح و هائي . 

المةة  هائيةة وتعةد الع تصحيحها ، وترس  عالمته إلى رئيس القسم المعنةي  ترد أوراق االختبار للطالب بعد -1و( 

 أوراق االختبار للطالب. رد بعد ا قضاء أسبوع على

 د الحاجةة، ثةمنةعالكلية لمةدة ثالثةة فصةول دراسةية للرجةوع إليهةا عمادة  تحفظ أوراق االمتحان النهائي لد  -2    

 القبول والتسجي . دائرة يجرح التصرف بها باالتفاق بي  عميد الكلية المختص ، ومدير

ذلةك د الكلية ، وترس  كشوف العالمات النهائية في ك  مادة بتفصيالتها إلى القسم لدراستها ورفعها إلى عمي -3   

عة سةا 72جةاوز ها م  قب  مجلس الكلية، وإرسالها إلى مدير دائرة القبول والتسجي  وذلةك خةالل مةدة ال تتللبت في

 م  موعد إجراء االمتحان .

االمتحةان  ك  م  يتغيب عة  االمتحةان النهةائي المعلة  عنةه دون عةذر يقبلةه عميةد الكليةة تعةد عالمتةه فةي ذلةك أ(

 صفرا  .

الل ثالثةة خةمةا يمبةت عةذره لمةدرس المةادة  صلي معل  عنه بعذر، عليه أن يقداك  م  يتغيب ع  اختبار ف -1ح( 

   اختبار معوض للطالب . إجراءأياا م  تاريخ زوال العذر وفي يالة قبول العذر على المدرس المادة 

الل ليتا  داكل من يتغي  عن االمتحان النهائي المعلان عنا  بعا ر، علياة أن يقادم ماا يربال عا ر  لعمياد ك *-2   

لعا ر اار  بقباول أسبوع من انتهاء االمتحانات النهائية أو أوال الع ر، وفي حال قبول الع ر يبلغ عميد الكلية قار

 ع من بدايةلدائرة القبول والتسجيل ولمدرس المادة ججراء امتحان معوض للطال  في مدة أقصاها ثمانية أسابي

 . الفصل ال ي يلي الفصل ال ي لم يتقدم لالمتحان في 

          ا.6/12/2010( تاريخ 2/7/2010عدل بقرار مجلس العمداء رقم ) *
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ون يومةا   مة  (ثالثة30: يجوز للطالب أن يطلب مراجعة عالمته النهائية في أح مادة خالل مةدة أقصةاها ) ي( أوالا 

 تاريخ إعالن النتائج ، إذا كان : 

 ها . راسبا  في المادة المطلوب مراجعة عالمته في -1   

 معرضا  للفص  بسبب معدله التراكمي.  -2   

د مة  عةدا وجةوع العالمات أو  قلها وح في جموللعميد في هاتي  الحالتي  أن يقوا بالتحقق م  عدا وجود خطث ماد

ومةدرس  أسيلة غير مصححة، وذلك ع  طريق لجنة م  ثالثة أ خاص هم : العميد أو م  ينيبه، و رئيس القسةم ،

 يد مدرسيها.المادة  أو ا

لحالةة اميةد فةي هةذه ع عالمته النهائية و ق  مفرداتها ، وللعأن يتقدا بطلب للعميد لمراجعة جميجوز للطالب  ثانيا :

ك أن يقةوا هةو ورئةيس القسةم ومةدرس المةادة بةالتحقق مة  عةدا وجةود خطةث مةادح ،وتصةحيح الخطةث إن وجةد وذلةة

 ( يوما  م  تاريخ إعالن النتائج .30خالل)

ا   يدفع الطالب رسما  قدرة دينار ع  ك  طلب يتقدا به لمراجعة أح عالمة م  عالماته . : ثالرا

 %(. 50الحد األد ى لعالمة النجاح في المادة هو ) -1  ك(

ة ؤثر المةاد ت، والة ما ، تسج  له مالي ة ) منسحب ( إزاء تلك المادةفي يالة ا سحاب الطالب م  أح ماد -2     

 ء التدريسي الفصلي المسج  للطالب.المنسحبة على العب

 قبول.تسج  مالي ة ) غير مكتم  ( للمادة التي يتغيب فيها الطالب ع  االمتحان النهائي بعذر م -3    

  عةةزال عنةةه مالي ةةة " غيةةر مكتمةة  " للمةةادة التةةي يتغيةةب فيهةةا يجةةب علةةى الطالةةب أن يعمةة  علةةى أن تةة -4*  

نةةت م فيةةه يقصةةاها ثما يةةة أسةةابيع مةة  الفصةة  الةةذح يليةةه أو الفصةة  الةةذح االمتحةةان النهةةائي بعةةذر مقبةةول فةةي مةةدة أ

" فةةي مةةدة الطالةةب أن يزيةة  مالي ةةة " غيةةر مكتمةة  ىبالجامعةةة. أمةةا إذا كةةان الفصةة  الةةذح يليةةه فصةةال  صةةيفيا  فعلةة

ي إن عالمتةه فةفة، أمةا إذا لةم يةتمك  الطالةب مة  تقةديم االمتحةان المةذكور فةي المةدة المقةررة  أسابيع ةأقصاها أربع

 االمتحان النهائي تكون صفرا .

 تخصص للنسب الميوية للعالمات التقديرات المبينة إزاء ك  منها. ل( 

 التقدير                   النسبة الميوية للعالمة

 متازم                   %          90-100

 %                              جيد جدا  80-89

 %                               جيد70-79

 %                               مقبول60-69

 %                              ضعيف50-59

  %                              راسب50دون 

 

 فصلي والتراكمي التقديرات المبينة إزاء ك  منها: تخصص للنسب الميوية للمعدل الم( 

 التقدير                         المعدل التراكمي

 %                            ممتاز84-100

 %                           جيد جدا  76-83.9

 %                             جيد68-75.9

 قبول م                       %    60-67.9

______________________________________________________________ 

 م.27/3/2008( تاريخ 3/2008عدل في اجتماع مجلس االمناء رقم )*
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 لفص .اعالمات المواد التي درسها الطالب  جايا  أو رسوبا  في ذلك  معدل يكون معدل الفص  عبارة ع  -1

 داخ  خطةو رسوبا  ة ع  معدل عالمات جميع المواد التي درسها الطالب  جايا  أيكون المعدل التراكمي عبار -2

 ( م  هذه التعليمات. 15يتى تاريخ ايتساب ذلك المعدل الذح يحسب وفقا  أليكاا المادة) الطالب

  لكةعتمةدة يجرح ايتساب أح م  المعدالت السةابقة وذلةك بضةرب النسةبة الميويةة لكة  مةادة بعةدد السةاعات الم-3

 مادة داخلة في المعدل وقسمة يواص  الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة .

%( 35)لا%( فمةا فةوق وتجبةر كة  عالمةة دون 35تمبت عالمة الرسوب إذا كا ةت ) في يالة رسوب الطالب -4

 %( ألغراض ايتساب عالمة المادة.35إلى )

 اكمي ألقرب منزلة عشرية.ثبت القيمة اإلجمالية للمعدل الفصلي أو التر -5

ى معةدل يوضع اسم الطالب على لوية  رف الجامعة في أح فص  ) عدا الفص  الصيفي( يحصة  فيةه علة -1ن( 

في ذلك  ( ساعة معتمدة12%( وأكمر، ويمبت ذلك في سجله األكاديمي  ريطة أن ال يق  عبؤه الدراسي ع  )90)

 الفص . 

ى يحصة  فيةه الطالةب علةيةة فةي أح فصة  ) عةدا الفصة  الصةيفي( يوضع اسم الطالةب علةى لويةة  ةرف الكل -2

( ساعة معتمدة في 12  )لدراسي عا%( ويمبت في سجله األكاديمي،  ريطة أن ال يق  عبؤه 89.9-%84معدل )

 ذلك الفص . 

 

 الوضع تحل المراقبة واجن ار والفصل

 يوضع الطالب تحت المراقبة في يالتي  : أ(   14المادة 

 %( .60الدراسية ومعدله التراكمي أق  م  ) ه( ساعة ضم  خطت90ينهي بنجاح )عندما  -1

 (. %59.9-59عندما يحص  على معدل تراكمي بي  ) -2

 فصةة  دراسةةي باسةةتمناء أول فصةة  دراسةةي اح % فةةي  هايةةة59ينةةذر الطالةةب إذا  قةةص معدلةةه التراكمةةي عةة   (ب

 للطالب في الجامعة . 

عةد الفصة  بيزي  األسباب التي أدت إلى إ ذاره في مدة أقصةاها فصةالن دراسةيان على الطالب الذح أ ذر أن  (ج*

  نسةيادرا ن فصةالمة  مجلةس القسةم إعطةاء الطالةب  ائجةه، ويجةوز لمجلةس الكليةة بتنسةيبالذح أ ذر فيه بسةبب  ت

 .االمشار إليه يةاإلضاف ولفي الفصلب يمك  أن يزي  اإل ذار إذا تبي  أن الطا انآخر

 يفصة  مة  مادةال بموجب الفقرتي  )ب،ج( م  هذه إ ذارهاألسباب التي أدت إلى  إزالةيتمك  الطالب م  أذا لم  (د

 قسم التخصص. 

كمةي أقة  أو فص  الطالب الذح يحصة  علةى معةدل ترا إ ذارال يعد الفص  الصيفي فصال  دراسيا  ألغراض  (هـ  

 %.59م  

 .%( 50ى معدل تراكمي اق  م  )يفص  الطالب م  الكلية مبا رة عندما يحص  علو( 

 

_____________________________________________________________________ 

 م.5/3/2009( تاريخ 2/2009( في اجتماع مجلس األمناء رقم )14تم تعديل )ج,د( من المادة ) *
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 إعادة دراسة المواد

 يهةةا علةةى  تيجةةة راسةةب وتكةةون اإلعةةادة إجباريةةة للمةةواد للطالةةب إعةةادة دراسةةة كةة  مةةادة يحصةة  ف أ(  15المااادة

اإلجباريةةة فةةي الخطةةة ، وأمةةا إذا كةةان الرسةةوب فةةي مةةادة اختياريةةة فيجةةوز للطالةةب دراسةةة مةةادة أخةةر  مةة  المةةواد 

 االختيارية في القسم يسب الخطة واإلمكا يات المتوافرة.

خ  فةي بب آخةر، فةإن سةاعات تلةك المةادة تةدفي يالة إعادة الطالةب لدراسةة مةادة مةا بسةبب رسةوبه أو ألح سة (ب

 يساب عدد الساعات المطلوبة للتخرج مرة وايدة.

 يجوأ للطال  إعادة دراسة أي مادة نجح فيها لغايات رفع معدل  التراكمي . *ج( 

 في جميع الحاالت يتم رصد العالمة األعلى للطالب وتدخ  في المعدل التراكمي .  (د 

 مواداالنسحاب واجضافة من ال

صة  األول أسةبوع مة  بدايةة الف خالل مواد أخر  وإضافةباال سحاب م  مواد سجلها  للطالب يسمحأ(   16المادة

 مة  المةادة والفص  الما ي وخالل ثالثة أياا م  بداية الفص  الصيفي، وال تمبةت لةه فةي سةجله مالي ةة اال سةحاب

 التي سحبها أو استبدلها خالل المدة المذكورة.

ب اال سةحاب ( مة  تعليمةات مةنح درجةة البكةالوريوس يجةوز للطالة1(فقرة )جـ( بند)11مراعاة المادة )مع  -1 (ب

ع ايةة األسةبوم  دراسة مادة أو أكمر خالل مدة أقصاها األسبوع الرابع عشةر مة  بدايةة الفصة  األول والمةا ي و ه

 السابع م  بداية الفص  الصيفي.

النمةوذج  ذج خةاص تعةده دائةرة القبةول والتسةجي  علةى أن يتضةم  هةذايتم اال سحاب في هذه الحالة يسب  مو -2

 ختص .القبول والتسجي  ، وموافقة عميد الكلية الم دائرة تنسيب مدرس المادة والمر د األكاديمي ومدير

جلها، سةي المواد التقرة يعتبر ملتزما  بإذا لم ينسحب الطالب خالل المدة المذكورة في البند األول م  هذه الف -**3

ي عبء الدراسعدد الساعات المسج  لها ع  الحد األد ى لل  وفي ك  األيوال ال يجوز  تيجة هذا اال سحاب أن يق

( سةاعات 9المسموح به وفق هذه التعليمات، ولك  يجةوز بموافقةة العميةد أن يصة  العةبء الدراسةي للطالةب إلةى )

 فقط.

 دوافقةة العميةمم  جميع المةواد التةي سةجلها لةذلك الفصة  وبعةد يجوز للطالب أن يتقدا لعميد الكلية باال سحاب  ج(

تحا ةات فةي ذلةك الفصة  مؤجلةه وعلةى الطالةب أن يتقةدا بممة  هةذا الطلةب قبة  موعةد االم دراسةتهذلك تعتبر  على

 (.17النهائية بثسبوعي  على األق  مع مراعاة الفقرة)د( م  المادة)

 قةرة )د( مة مةا ورد فةي الف دراسته لذلك الفص  مؤجله مةع مراعةاة إذا عد منسحبا  م  جميع مواد الفص  تكون (د

 . (17المادة )

 

 

 

                                                 
 ا2/4/2009( تاريخ3/2009مناء رقم )( في اجتماع مجلس األ15تم تعدي  المادة )**

          ا.6/12/2010( تاريخ 2/7/2010عدل بقرار مجلس العمداء رقم ) *
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 تأجيل الدراسة

لةى سةتة فصةول عمع مراعاة ما ورد في الفقرة)هـ( م  هذه المادة ال يجوز أن تزيد مةدة التثجية   أ((  17المادة)*

 دراسية سواء كا ت متصلة أا منفصلة . 

ح لدراسي الةذاقب  بداية الفص  الدراسي وفي مدة أقصاها  هاية الفص   ي  دراستهطالب أن يتقدا بطلب لتثجلل ب(

  لما يلي : يود تثجيله إذا توافرت لدية أسباب تقتنع بها الجهة المختصة بالموافقة على التثجي  وذلك وفقا  

 عميد الكلية، إذا كان التثجي  لمدة فص  دراسي وايد.  -1

 زيد على أربعة فصول.لمدة تتجاوز الفص  الدراسي وال تتثجي  مجلس الكلية ، إذا كان ال -2

 مجلس العمداء ، إذا كان التثجي  لمدة تتجاوز أربعة فصول وال تزيد على ستة فصول. -3

الجامعةةة  إذا ا تهةةى الفصةة  الدراسةةي ، ولةةم يكةة  الطالةةب مسةةجال  أو مةةؤجال  لةةذلك الفصةة  ، يعتبةةر تسةةجيله فةةي (ج

 .إذا قدا عذرا  قهريا  يقبله المجلس هتسجيل إعادةالعمداء الموافقة على  منقطعا ، إال أن لمجلس

التحاقةه  ال يجوز تثجي  دراسة الطالب الجديد أو المنتق  إليها م  جامعة أخر  بعةد مضةي فصة  دراسةي علةى د(

 بالجامعة .

اسةي أو ها فةي فصة  درإذا أوقعت علةى الطالةب عقوبةة تثديبيةة تتضةم  إلغةاء تسةجي  جميةع المةواد التةي سةجل( هـ

التثجية   الفص  المؤقت لمدة فص  أو أكمر فيعتبر هذا الفص  / الفصول مؤجله، وتحسب ضم  الحد األعلةى لمةدة

 لغايات تنفيذ العقوبة التثديبية فقط.

 بعدرجةةة البكةةالوريوس وهةةي سةةعلةةى  ال تحسةةب مةةدة التثجيةة  مةة  الحةةد األعلةةى للمةةدة المسةةموح بهةةا للحصةةول و(

  .سنوات

 نتقال من الجامعات األدرى وكليات المجتمع ) التجسير(اال

ربةد األهليةة فةي ا( م  هذه التعليمات يسمح با تقال الطلبة إلى جامعة 17مع مراعاة ما ورد في المادة)( 18المادة)

 يالة وجود  واغر لهم يسب الشروط التالية: 

 استيفاء  روط القبول في الجامعة. أ(

 ربد األهلية.قال  م  جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي تعترف بها جامعة اأن يكون الطالب منت -1ب( 

التخصصةات يقب  الطلبة خريجو كليات المجتمع التي تعترف بهةا جامعةة اربةد األهليةة فةي بر ةامج التجسةير وب -2

 قةر مة  قبة ل المالمكافية لها في الجامعة) المقررة م  قب  مجلةس التعلةيم العةالي (،  ةريطة الحصةول علةى المعةد

 مجلس التعليم العالي .

 ( ساعة معتمدة لحين تخرج .66أن يكمل بنجاح في الجامعة ما ال يقل عن ) **ج(

لةةى نة يصةوله عسةأن يكةون معدلةه فةي الما ويةةة العامةة مقبةوال  فةةي الكليةة المنتقة  إليهةا فةةي جامعةة اربةد األهليةةة (د

 ة .ربد األهليفي جامعة ا ريد اال تقال منها، أو سنة تسجيلهيي الما وية العامة أو سنة تسجيله في الجامعة الت

لمقةررة فةي تحسب للطالب المواد التي  جح فيهةا فةي الجامعةة المنقةول منهةا إذا كا ةت ضةم  خطتةه الدراسةية ا (هـ

 جامعة اربد األهلية كما يلي : 

 

 

 

 

 .24/12/2008( تاريخ 12/2008ر في جلستة رقم )( م  التعليمات في اجتماع مجلس األمناء الموق17تم تعدي  المادة )*

          ا.6/12/2010( تاريخ 2/7/2010عدل بقرار مجلس العمداء رقم ) **
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نقطع فيهاا عان ا( ساعة معتمدة للطلبة غير الخريجين على أن ال تزيد الفترة الزمنية التي 66ال تزيد عن )* -1

ال حااوفااي   العلميااة و دمسااة عشاارة سانة للكليااات االنسااانيةللكليااات  علااى ساابع سانواتالجامعاة المنقااول منهااا 

  إجباري، جامعة ادتياري، مواد حرة( فقط تجاوأ المدة تحس  للطال  المواد ذات التصنيف ) جامعة

 

خصاص ( ساعة معتمدة للطلبة الخاريجين الا ين ياودون االلتحااف بانفس التخصاص أو بت66ال تزيد عن )** -2

 نقطاع .آدر بغض النظر عن فترة اال

امعةة ال تحتسب عالمات المواد التي سبق للطالب أن يدرسةها فةي جامعةة أخةر  ضةم  معدلةة التراكمةي فةي ج (و

 اربد األهلية .

التسةجي  ة القبةول وتشك  لجنة قبول ا تقال الطلبة م  عميد الكلية ورئيس القسم المنتق  إليه الطالب ومدير دائر (أ

 لجنة ة وتقوا الى جامعة اربد األهلية م  الجامعات األخر ، يسب الشروط النافذللن ر في طلبات ا تقال الطلبة إل

 ة فةي جامعةةبايتساب الساعات المعتمدة التي درسها الطالب في جامعته أو كلية المجتمع في ضوء الخطة الدراسي

جنةة لعة  طريةق اربد األهلية التةي سةيتبعها فةي القسةم الةذح ينةوح التخصةص فيةه، بعةد أخةذ رأح القسةم المخةتص 

 المعادلة .

للجنةة احالةة تقةوا يجوز أن يقب  الطالب في السنة األولى إذا توافر فيه الشرط الوارد في الفقةرة)د( وفةي هةذه ال ح(

ادة التي دله في المالمذكورة في الفقرة )ز( بحساب المواد التي درسها الطالب في الجامعة المنتق  منها، إذا كان مع

 ك الجامعة.درسها  اجحا  في تل

 يتم تقديم طلبات اال تقال إلى دائرة القبول والتسجي  ويصدر قرار القبول م  لجنة اال تقال.(ط

 االنتقال من تخصص إلى آدر دادل الجامعة

فسةها، كليةة  يجوز ا تقال الطالب م  قسم أو تخصص فةي الكليةة إلةى قسةم أو تخصةص آخةر فةي ال أ(  (19المادة)

رغةب ي يفةي الجامعةة إذا تةوافر لةه مقعةد  ةاغر فةي الكليةة التة دراسةتهة وايةدة خةالل لمةروم  كليةة إلةى أخةر  و

 ايد الشروط التالية:اال تقال إليها وا طبق علية 

  ليها سانة حصاولأن يكون معدل عالمت  في الرانوية  العامة قد قبل في الكلية التي يرغ  في االنتقال إ  ***-1

 التي يرغ  في االنتقال فيها. على الرانوية العامة ، أو في السنة

نهةا فةي المنتقة  م أن يكون معدل القبول في الكلية التي يرغب في اال تقال إليها أق  م  معدل القبول في الكلية -2

 السنة التي التحق فيها بتلك الكلية.

 اعةاة الفقةراترمم  الفص  الدراسي األول أو الما ي م  ك  عاا دراسي مع  االول يتم اال تقال خالل األسبوع -3

 (.19أ،ب،جـ م  المادة )

 

___________________________________________________________________ 

          ا.6/12/2010( تاريخ 2/7/2010عدل بقرار مجلس العمداء رقم ) *

          ا.6/12/2010( تاريخ 2/7/2010عدل بقرار مجلس العمداء رقم ) **

          ا.6/12/2010( تاريخ 2/7/2010لس العمداء رقم )عدل بقرار مج ***
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رساها دعند انتقال الطال  إلى تخصص آدر يحق ل  أن يطل  احتساب أياة ماادة يختارهاا مان الماواد التاي  *ب(

فااي التخصااص المنتقاال مناا  شااريطة أن تكااون المااادة تحماال نفااس الاارقم واالساام فااي التخصااص الجديااد، وتااددل 

ريااة فااي ادة أو المااواد فااي المعاادل التراكمااي للطالاا ، ويكااون احتساااب ومعادلااة المااواد اججباعالمااات تلااك الماا

ا مهما كانل نتائجها.  التخصص الجديد ملزما

 لية. م  الك  يعام  الطالب المنتق  إلى الكلية معاملة الطالب الجديد، وذلك لغايات اإل ذار والفص ج(

ة قط، وللطلبفبول والتسجي  في االسبوع الما ي عشر م  ك  فص  دراسي تقدا طلبات اال تقال إلى دائرة الق د(**

 غرض. ة لهذا الالمقرر ج النهائية فقط وذلك على النماذجالمفصولي  أكاديميا  في األسبوع الذح يلي إعالن النتائ

الةب عة  الطال يجوز للطالب القبول أو اال تقال إلى تخصص سبق وان فص  أو تحول منه، وفي يال ا قطةاع  هـ(

و تحةول أالجامعة أكمر م  المدة المحددة للتثجي  ) ستة فصول( فيجوز لةه االلتحةاق بةنفس التخصةص الةذح فصة  

 ايتساب أية مواد م  سجله السابق.  اوعد جديد سج  أكاديميمنه  ريطة الحصول على 

بت في طلبات ت لتعليمات هي التي( م  هذه ا18لجنة ا تقال الطلبة المنصوص عليها في الفقرة )ز( م  المادة ) و(

 ا تقال الطلبة .

 لةهليةه سةنة قبوسةية للقسةم المنتقة  إإلى آخر داخة  الجامعةة تطبةق عليةه الخطةة الدراقال الطالب م  قسم عند ا ت أ(

 بالجامعة.

 متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

 التالية:تمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتماا المتطلبات  ( 20المادة)

 النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية . -1أ( 

 %(. 60الحصول على معدل تراكمي في هذه المواد ال يق  ع  ) -2

 .(11)قضاء المدة المطلوبة للحصول على الدرجة وعدا تجاوز المدة القصو ، يسبما ورد في المادة  ب(

ن ماابة للطالا  المنتقال علاى أن يكاون ماان ضامنها الفصاالن األدياران ق ااء سانتين فاي الجامعاة بالنساا ***ج(

 .عة معتمدة في جامعة اربد األهلية( سا66)دراست  وعلى أن يكون قد أتم دراسة ما ال يقل عن 

العةالي  رة التعلةيمالتقدا المتحان الكفةاءة الجامعيةة وفقةا  للتعليمةات التةي تصةدر عة  مجلةس التعلةيم العةالي / وزا د(

 حث العلمي .والب

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ا27/3/2008( تاريخ 3/2008عدل في اجتماع األمناء رقم )**
          ا.6/12/2010( تاريخ 2/7/2010عدل بقرار مجلس العمداء رقم ) **

          ا.6/12/2010( تاريخ 2/7/2010عدل بقرار مجلس العمداء رقم ) ***
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 أحكام عامة

  (21المادة )

ي  هايةة ج عنةد اسةتحقاقها فةي  هايةة كة  فصة  ويكةون يفة  التخةرج مةرة وايةدة فةي العةاا فةتمنح وثائق التخر (أ 

 الفص  الما ي ما لم ير مجلس العمداء خالف ذلك.

سةابها ال يجوز للطالب المسج  في جامعة اربد األهلية دراسة فص  أو فصول في جامعة أخر  ألغراض ايت (ب

سةةابق لجامعةةة لفصةة  أو أكمةةر ورغةةب الرجةةوع وااليتفةةاظ بسةةجله التةةرا الطالةةب اضةةم  الخطةةة الدراسةةية إال إذا 

 ويسب الشروط التالية: 

 أن تكون الجامعة معترفا  بها م  قب  جامعة اربد األهلية .  -1

 %( فثكمر.60أن يكون معدله التراكمي عند ترا الجامعة ) -2

تمةةدة مةةع ( سةاعة مع30األخةر  علةةى )سةةب للطالةةب مة  الجامعةةة تأن ال يزيةد عةةدد السةاعات المعتمةةدة التةي تح -3

 ( م  هذه التعليمات.18مراعاة  ص الفقرة)هـ( م  المادة )

تةةه %( فةةثكمر بشةةرط أن تكةةون مماثلةةة للمةةواد فةةي خط60تحتسةةب كةة  مةةادة يصةة  فيهةةا الطالةةب علةةى عالمةةة ) -4

 . الدراسية

 مة  هةذه (17)مةع مراعةاة  ةص المةادةمؤقتةا  أثنةاء هةذه الفتةرة  فصةال   أن ال يكون الطالب مةؤجال  أو مفصةوال   -*5

 .التعليمات

س يجوز للطالةب دراسةة الفصة  الصةيفي فةي جامعةة أخةر  بتنسةيب مة  عميةد الكليةة المخةتص وبموافقةة رئةي (ج

 ( م  هذه العلميات .10الجامعة مع مراعاة  ص الفقرة)ب( م  المادة)

ألقة  قبة  ا) باستمناء الفص  الصيفي( علةى في جميع الحاالت السابقة يجب أن يقضي الطالب فصلي  دراسيي   (د

 تخرجه م  الجامعة.

  المتوقاع للطالا إجبارياةماادة بديلاة لماادة  إعطااءعناد  اججباريةتكون األولوية في حال تعارض المواد  **ـ(ه

 ( باسااترناء مااادة العلااومإجباااري تخصااص ، إجباااري كليااة، إجباااري جامعااة تخرجاا  حساا  الترتياا  التااالي ) 

 العسكرية.

ويةة فةي إذا توقف ايتمةال تخةرج طالةب علةى مةادة وايةدة إجباريةة وكا ةت هةذه المةادة غيةر مطر أ((  22المادة )

القسةم  أخةر  فللعميةد بعةد تنسةيب رئةيس إجباريةالفص  الذح يتخرج فيه، أو كا ت مطروية ومتعارضة مع مادة 

 فسةه  المستبدلة ون م  قسم المادة اإلجباريةأن يوافق على أن يدرس الطالب مادة أخر  بديلة عنها ومماثلة لها تك

 أو القسم األقرب على أن يعلم مدير دائرة القبول والتسجي  بذلك .

فةق علةى أن تنسيب مة  رئةيس القسةم أن يوابإذا توقف ايتمال تخرج طالب على مادة وايدة اختيارية فللعميد،  ب(

 القبول والتسجي  بذلك.تستبدل بثح مادة يحددها القسم، على أن يعلم مدير دائرة 

اب إذا توقةةف ايتمةةال تخةةرج طالةةب علةةى مةةادة وايةةدة اجباريةةة ، ولةةم يةةتمك  مةة  دراسةةة هةةذه المةةادة ألسةةب جااـ(

 عنها. بديلة اضطرارية ، فلمجلس الكلية أن يسمح له بدراسة مادة أخر 

ادة تبدالها بمةجلس القسم اسةإذا رسب الطالب في أح مادة إجبارية ثالث مرات فيجوز لعميد الكلية بتنسيب م  م د(

 (  فسها.22أخر  ألغراض التخرج على أن ال يستفيد م  دراسة مادة بديلة أخر  بموجب بنود المادة)

___________________________________________________________________ 

 .28/4/2005اريخ ( ت5/2005تم تعديل نص المداة حس  قرار مجلس االمناء الموقر في جلستة رقم )*

          ا.6/12/2010( تاريخ 2/7/2010عدل بقرار مجلس العمداء رقم ) **

          ا.6/12/2010( تاريخ 2/7/2010عدل بقرار مجلس العمداء رقم ) ***
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 ةريطة أن  لمجلس الكلية، وألسباب اضطرارية يقدرها، الموافقةة علةى أن يةدرس الطالةب مةادة بديلةة ثا يةة، *هـ(

 ون مماثلة للمادة المستبدلة م  ييث مستواها وعدد ساعاتها المعتمدة.تك

 على الطالب أن يحص  على براءة ذمة م  الجامعة الستكمال إجراءات تخرجه.  و(

، وال تةدخ  عالمةات المةواد التةي آخةر يجوز للطالب الذح تخرج م  الجامعة أن يةدرس فةي الجامعةة تخصصةا   أ(

يه ضم  ايتسةاب معدالته،ويحسةم فصة  دراسةي وايةد مة  الحةد األعلةى لسةنوات يسبت في التخصص المقبول ف

 . ( ساعة معتمدة66( ساعة معتمدة تحتسب له على أن ال تحسب له أكمر م  )15التخرج مقاب  ك  )

تحةان)غير ذا يص  الطالب على ) غير مكتم ( في مادة أو أكمر على الفص  المتوقع تخرجةه فيةه، وتقةدا المإ ح(

وتحمة   ماتةهعالالةذح اكتملةت فيةه عالمتةه أو ( في الفص  الذح يليه، فيعد الطالب خريجا  في  هاية الفصة  مكتم 

 (.20الشهادة تاريخ استحقاقها في  هاية ذلك الفص  مع مراعاة  ص المادة)

ما ال اأ إذا استنف  الطال  المدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس، وتوقف تخرج  على اجتي *ط(

ى ( سااعة يعطاى فرصاة دراساة فصال واحاد )اساترناء(، وذلاك بموافقاة مجلاس العماداء بنااءاا علا21يزيد عان )

 تنسي  من عميد الكلية المعني.

ة عةة  التعليمةةات أو إطالعةةه علةةى النشةةرات الصةةادر ال يجةةوز ألح طالةةب أن يحةةتج بعةةدا علمةةه بهةةذه (23المااادة)

  اتها فيما يتعلق بهذه التعليمات .الجامعة أو على ما ينشر على لوية إعال

 ذه التعليمات.هالقبول والتسجي  مكلفون بتنفيذ أيكاا  دائرة رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدير  (24) المادة

 الحاالت التي تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات. فييبت مجلس العمداء    (25المادة )

 

 

                                                 
 ا.27/3/2008( تاريخ 3/2008عدل في اجتماع مجلس األمناء رقم )  *


