
 

Al-Ahliyya Amman University

 

 

 

 

 

Ref.: Trustees Council Session (02/2013-2014) Decision No: 03, Rev. b 

Date: 05/12/2013 
 

1-17 
 

 

 

 

 

، ويعمل 2102لسنة " في جامعة عمان األهليةتسمى هذه التعليمات تعليمات منح درجة البكالوريوس  1
 .إقرارهامن تاريخ  ا اعتبارا  به

 

حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل  اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  2
 :ى غير ذلكالقرينة عل

 

 جامعة عمان األهلية : الجامعة
 مجلس عمداء جامعة عمان األهلية : المجلس
 رئيس جامعة عمان األهلية : الرئيس
 عميد الكلية الملتحق بها الطالب : العميد
 أي من كليات الجامعة : الكلية
 أي قسم في الكلية : القسم

 أو الثاني من كل عام جامعيالفصل الدراسي األول  : الفصل الدراسي العادي
 محاضرة نظرية (01)وحدة قياس أكاديمي تقابلها  : الساعة المعتمدة

عدددد السدداعات المعتمدددة التددي يسددمح للطالددب تسددجيلها فددي الفصددل  : العبء الدراسي
 الدراسي الواحد

 .البكالوريوسطلبة كليات الجامعة المسجلين لنيل درجة جميع تطبق هذه التعليمات على  3
 

 
يقددر المجلددس الخطددط الدراسددية التددي تددددي إلددى نيددل درجددة البكددالوريوس فددي التخصصددات التددي تقدددمها  4

 .مجالس األقسام تنسيباألقسام في كليات الجامعة، وذلك بناء على توصية من مجالس الكليات و 
 

المعتمددة المطلوبدة لنيدل درجدة البكدالوريوس فدي الخطدط الدراسدية  يكون الحد األدنى لمجمدو  السداعات 5
 :أتية كما يات الجامعلتخصصات التي تقدمها كليل
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 العلوم اإلدارية والمالية 5

 032 إدارة األعمال

 032 المحاسبة

 032 التسويق

 032 احةاإلدارة الفندقية والسي

 032 نظم المعلومات اإلدارية

 032 العلوم المالية والمصرفية

 032 األعمال والتجارة اإللكترونية

 تقنية المعلومات 3
 032 هندسة البرمجيات

 032 علم الحاسوب

 032 الشبكات وأمن المعلومات

 040 حقوق الحقوق 4

 032 تمريض التمريض 1

 العمارة والتصميم 01

 015 ندسة العمارةه

 032 التصميم الداخلي

 032 التصميم الجرافيكي

 032 التصميم التلفزيوني والمسرحي والسينمائي

 اآلداب 7

 032 اللغة اإلنجليزية وآدابها

 032 اللغة اإلنجليزية والترجمة

 032 التربية الخاصة

 032 علم النفس

 الهندسة 8

 011 هندسة الحاسوب

 011 هندسة الطبيةال

 011 الهندسة المدنية

 011 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت

 011 الهندسة الكهربائية

 الصيدلة والعلوم الطبية 2
 011 الصيدلة

 031 التحاليل الطبية

 032 السمع والنطق
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، علدى أن تحددد كدل اآلتيةمتطلبات ال كل تخصص تمنح فيه درجة البكالوريوسلتشمل الخطط الدراسية  6
 :أتيكما ي خطة دراسية عدد الساعات المعتمدة المقررة للمتطلبات ضمن الحدود الدنيا والعليا

 

تشكل متطلبات الجامعة أرضية مشتركة لجميع طلبة الجامعة، الهدف منها زيادة قدرة الطالدب 
ثددراء إضددافة إلددى العربيددة واإلنجليزيددة علددى التواصددل والتعبيددر بدداللغتين ا سددتخدام الحاسددوب واء

 .معرفته في المجاالت اإلنسانية واالجتماعية والعلمية، وتعزيز فهمه لحضارة أمته وفكرها
 :على النحو اآلتي موزعةساعة معتمدة، ( 27)تتكون متطلبات الجامعة من 

 

 :آلتيحو اعلى النساعة معتمدة ( 02)المواد اإلجبارية وهي بواقع  .أ
 

 3 التربية الوطنية 710110

 3 العلوم العسكرية 710112

 3 (0)مهارات االتصال باللغة العربية  710413

 3 (0)مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية  770013

 

الجددداول بددين لددب مددن سدداعات معتمدددة يختارهددا الطا( 05)وهددي بواقددع المدواد االختياريددة  .ب
 :ة اآلتيةالثالث

 .ساعات معتمدة( 1) هويدرس الطالب منالعلوم اإلنسانية، : الجدول األول

 3 (2)مهارات االتصال باللغة العربية  710414

 3 الحضارة العربية اإلسالمية 710210

 3 تاريخ األردن وفلسطين 710212

 3 (2)مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية  770014

 3 علم النفس والحياة 73000

 

سددداعات ( 3)ويددددرس الطالدددب منددده ، االقتصددداديةالعلدددوم االجتماعيدددة و : يالثدددانلجددددول ا
 .معتمدة

 3 قضايا معاصرة 710113

 3 اإلنسان والبيئة 712315

 3 نسانحقوق اإل 400550
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( 1)الصدددحة، ويددددرس الطالدددب منددده الزراعدددة و العلدددوم والتكنولوجيدددا و : الجددددول الثالددد 
 .ساعات معتمدة

 

 3 الرياضة والصحة 710510

 3 المنطق والتفكير العلمي 714012

 3 (0)مهارات حاسوب  300220

 3 (2)مهارات حاسوب  320222

 

علددى األقددل مددن مجمددو  السدداعات  (%05)بواقددع تكددون السدداعات المعتمدددة لمتطلبددات الكليددة 
 . المعتمدة للخطة الدراسية للتخصص

 أال، وفدي هدذه الحالدة يراعدى إجبارية وأخرى اختياريدة ا  مل متطلبات الكلية موادتتشيجوز أن و 
 .بات الكليةمن متطل( %41) عند المواد االختيارية تزي

على األقل مدن مجمدو  السداعات  (%11) بواقع لتخصصكون الساعات المعتمدة لمتطلبات ات
.المعتمدة للخطة الدراسية للتخصص

 .تشمل مواد القسم التخصصية على مواد إجبارية وأخرى اختيارية .أ
من مجمو  ساعات متطلبات القسم ( %21)قع بوالمواد االختيارية الحد األعلى لكون ي .ب

 .التخصصية

كليددات  سددائر مددنيختددار كددل قسددم المددواد المسدداندة مددن األقسددام األخددرى فددي الكليددة أو  .أ
 .األخرى الجامعة

 .قسمالتكون المواد المساندة وثيقة الصلة بطبيعة التخصص في  .ب

أن ال تكدون  على من المواد المطروحة في الجامعة ساعات معتمدة( 1-3)يختار الطالب من 
 .ختياريةالمن متطلبات الجامعة ا

 

 رة واحدة خالل مل)ساعات عمل تطوعي وخدمة مجتمع كمتطلب تخرج ( 01)على الطالب إنجاز 
الخدداص بمتطلددب  جتمددع المحلدديالعمددل التطددوعي وخدمددة الم"وفقددا  لتعليمددات  (فتددرة دراسددته

 ".التخرج لدرجة البكالوريوس في جامعة عمان األهلية
 



 

Al-Ahliyya Amman University

 

 

 

 

 

Ref.: Trustees Council Session (02/2013-2014) Decision No: 03, Rev. b 

Date: 05/12/2013 
 

17-17 
 

 

 مجلدسالقرهدا للطلبدة المسدجلين فيده حسدب إجدراءات ي ةاألكاديمي ةيتولى قسم التخصص متابعة السير  35
 .غرضلهذا ال

 
على الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية فصل ما، أن يقوم بتعبئة نموذج خاص لدى القسم الذي  36

يطرح التخصص في مدة أقصاها نهاية الفصل الذي يسبق فصل التخرج حي  يتولى كل من القسم 
 .ودائرة القبول والتسجيل معا مهمة التحقق من استيفائه شروط التخرج

 
مجلس ألسباب قهرية وبناء على تنسيب العميد المختص السدماح للطالدب المن موافقة مسبقة يجوز ب 37

خدارج المملكدة أخدرى ة دددفي جامعي واحد دوبواقع فصل دراساعة معتمدة دس( 05)بدراسة ما ال يزيد عن 
بمدا ال يتعدارض مدع و  مدن خطدة الطالدبمنداظرة ، شريطة أن تكون هذه المواد مكافأة لمدواد بها معترف
 .، على أن يكون ذلك لمرة واحدة فقط(30)المادة 

 

 :اآلتيةتمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات  38
النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسدية والحصدول علدى معددل تراكمدي ال  .أ

 .%(11)يقل عن 
للحصول على الدرجة وعدم تجاوز المدة القصوى حسبما ورد من أحكدام قضاء المدة المطلوبة  .ب

 .من هذه التعليمات( 2)في المادة 

على الفصل الطالب متوقعا  تخرجه أن يقضي الطالب فصل التخرج في الجامعة و في حال كان  .ج
 .الفعلي فعلى الطالب أن يكون منتظما  في الفصل الذي يسبقه

 .بت براءة ذمته من الجامعةأن يحصل على وثيقة تث .د

طالعده علدى النشدرات الصدادرة عدن الجامعدة، اال يقبل عذر الطالب بعدم علمه بهذه التعليمدات أو بعددم  39
 .أو ما ينشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات

 

هدذه  القبول والتسجيل مسددولون عدن تنفيدذومدير وردساء األقسام األكاديمية رئيس وعمداء الكليات ال 41
 .التعليمات

 .في هذه التعليماتبخصوصها مجلس في الحاالت التي لم يرد نص اليبت  41
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