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من  ا اعتبارا  ويعمل به ،في جامعة عمان األهلية"تسمى هذه التعليمات تعليمات منح درجة البكالوريوس  (:1المادة )
 .إقرارهاتاريخ 

 

حيثمووا وردت فووي هووذه التعليمووات المعوواني المدننووة لهووا لدنوواه مووا لوو  توود   اآلتيووةيكووون للملمووات والعبووارات  (:2المادة )
 القرينة على غير ذلك:

 

 .جامعة عمان األهلية : الجامعة
 .مجلس عمداء جامعة عمان األهلية : المجلس
 .رئيس جامعة عمان األهلية : الرئيس
 .عميد الملية الملتحق بها الطالب : العميد

 .لي من كليات الجامعة : لكليةا
 .في المليةلماديمي لي قس   : القسم

 .و  لو الثاني من كل عا  جامعيالفنل الدراسي األ : الفصل الدراسي العادي
 .محاضرة نظرية (16)وحدة قياس لماديمي تقابلها  : الساعة المعتمدة
عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب تسجيلها في الفنول الدراسوي  : العبء الدراسي

 .الواحد
 

 ل درجة البكالوريوس.طلبة كليات الجامعة المسجلين لنيجميع تطبق هذه التعليمات على  :(3)المادة 
 

 الخطة الدراسيةالفصل األول: 
 

يقر المجلس الدطط الدراسية التوي تويدي إلوى نيول درجوة البكوالوريوس فوي التدننوات التوي تقودمها األقسوا   :(4)المادة 
 مجالس األقسا . تنسيبفي كليات الجامعة، وذلك بناء على تونية من مجالس المليات و 

 

ألدنووووى لمجموووووت السوووواعات المعتموووودة المطلوبوووة لنيوووول درجووووة البكووووالوريوس فووووي الدطووووط الدراسووووية يكوووون الحوووود ا :(5)المادة 
 :أتية كما يات الجامعلتدننات التي تقدمها كليل

 في جامعة عمان األهلية تعليمات منح درجة البكالوريوس
 2009( لسنة 20استنادًا لقانون الجامعات األردنية رقم )
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 الساعات المعتمدة التخصص اسم الكلية الكلية رقم

 والعلو  اآلداب 01

 132 اللغة اإلنجليزية وآدابها

 132 اللغة اإلنجليزية والترجمة

 132 التربية الدانة

 132 عل  النفس

 تقنية المعلومات 03
 132 هندسة البرمجيات

 132 عل  الحاسوب

 132 الشبكات ولمن المعلومات

 141 حقوق  الحقوق  04

 عما األ 05

 132 إدارة األعما 

 132 المحاسبة

 132 التسويق

 132 اإلدارة الفندقية والسياحة

 132 اإلداريةنظ  المعلومات 

 132 العلو  المالية والمنرفية

 132 األعما  والتجارة اإللمترونية

 132 تمريض التمريض 06

 الهندسة 08

 160 هندسة الحاسوب

 160 الهندسة الطبية

 160 الهندسة المدنية

 160 هندسة اإللمترونيات واالتناالت

 160 الهندسة المهربائية

 علو  الطبيةالنيدلة وال 09
 161 النيدلة

 136 التحاليل الطبية

 142 السمع والنطق

 132 عل  البنريات

 العمارة والتنمي  10

 166 هندسة العمارة

 135 التنمي  الدادلي

 135 التنمي  الجرافيكي

 135 والتلفزيوني والمسرحي التنمي  السينمائي

 

، على لن تحدد كل دطة اآلتيةالمتطلبات  ل تدنص تمنح فيه درجة البكالوريوسملتشمل الدطط الدراسية  :(6) المادة
 :أتيكما ي دراسية عدد الساعات المعتمدة المقررة للمتطلبات ضمن الحدود الدنيا والعليا

 
 



 جامعة عمان األهلية

 

Al-Ahliyya Amman University 

 
 
 

 

 

  Ref.: Trustees Council Session (04/2015-2016) Decision No: 14, Rev. c 

  Date: 31/08/2016   

                                                        3-17    
 

 

 متطلبات الجامعة:   أواًل:
الطالوب تشكل متطلبات الجامعة لرضوية مشوتركة لجميوع طلبوة الجامعوة، الهود  منهوا زيوادة قودرة 

ثوراء معرفتوه إضافة إلوى اعلى التوانل والتعبير باللغتين العربية واإلنجليزية  سوتددا  الحاسووب وار
 في المجاالت اإلنسانية واالجتماعية والعلمية، وتعزيز فهمه لحضارة لمته وفكرها.

 على النحو اآلتي: موزعة( ساعة معتمدة، 27تتمون متطلبات الجامعة من )
 

 :آلتيعلى النحو ا( ساعة معتمدة 12ارية وهي بواقع )المواد اإلجب  أ.
 

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 3 (1مهارات االتنا  باللغة العربية ) 0161101

 3 العلو  العسكرية 0161200

 3 التربية الوطنية 0161201

ةحسب الملي  3 (1مهارات االتنا  باللغة اإلنجليزية ) 

 

الجوووداو  بوووين ( سووواعات معتمووودة يدتارهوووا الطالووب مووون 15)وهوووي بواقووع ياريوووة المووواد االدت ب.
 :ة اآلتيةالثالث

 .( ساعات معتمدة6) هويدرس الطالب منالعلو  اإلنسانية، الجدو  األو :        

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 3 حقوق اإلنسان 0411100

 3 (2ية )مهارات االتنا  باللغة اإلنجليز  0152102

 3 الثقافة اإلسالمية 0161300

 3 (2مهارات االتنا  باللغة العربية ) 0162102

 3 تاريخ األردن وفلسطين 0162301

 

سوووواعات  (3ويوووودرس الطالووووب منووووه )، االقتنوووواديةالعلووووو  االجتماعيووووة و : يالثووووانلجوووودو  ا
 .معتمدة

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 3 والحياةعل  النفس  0132200

 3 مهارات ريادية 0143301

 3 عال  والعالقات العامةاإل 0162302

 3 السياحة واآلثار 0561500
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( سواعات 6النوحة، ويودرس الطالوب منوه )الزراعوة و الجدو  الثالث: العلوو  والتمنولوجيوا و 
 .معتمدة

 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 3 الرياضة والنحة 0161303

 3 البيئة والسالمة العامة 0162305

 3 العل  والحياة 0162306

 

 :كليةمتطلبات ال     :ثانياً 
علوووى األقووول مووون مجمووووت السووواعات  (%15)بواقوووع تموووون السووواعات المعتمووودة لمتطلبوووات المليوووة 

 . المعتمدة للدطة الدراسية للتدنص
 لال، وفووي هووذه الحالووة يراعووى ةإجباريووة ولدوورت ادتياريوو ا  مل متطلبووات المليووة موووادتتشوويجوووز لن و 
 من متطلبات الملية.( %40) عند المواد االدتيارية تزي

 

 :متطلبات القسم التخصصية ثالثًا:
علوى األقول مون مجمووت السواعات  (%60) بواقع لتدنصمون الساعات المعتمدة لمتطلبات ات

 المعتمدة للدطة الدراسية للتدنص.

 د إجبارية ولدرت ادتيارية.تشمل مواد القس  التدننية على موا .أ
مون مجمووت سواعات متطلبوات القسو  ( %20)بواقع لمواد االدتيارية الحد األعلى لكون ي .ب

 .التدننية
 

 :متطلبات القسم المساندة رابعًا:
كليوووات  سوووائر مووونيدتوووار كووول قسووو  الموووواد المسووواندة مووون األقسوووا  األدووورت فوووي المليوووة لو  .أ

 .األدرت  الجامعة
 .قس الالمساندة وثيقة النلة بطبيعة التدنص في المواد  تمون  .ب

 

 المتطلبات الحرة:      خامسًا:
( سووواعات 6) مل الدطوووة الدراسوووية للتدنوووص علوووى متطلبوووات حووورة بحووود  لقنوووىتيجووووز لن تشووو

 .دتياريةاللن ال تمون من متطلبات الجامعة ا على معتمدة
 

رة واحوودة مووة مجتمووع كمتطلووب تدوور  )ل( سوواعات عموول تطوووعي وددموو10علووى الطالووب إنجوواز )     سادسااًا:
الدوواص بمتطلووب  دوال  فتوورة دراسووته( وفقووا  لتعليمووات "العموول التطووعي وددمووة المجتمووع المحلووي

 ".التدر  لدرجة البكالوريوس في جامعة عمان األهلية
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    عوودد لن يكووون بيعووة المووادة ( سوواعات معتموودة ويجوووز فووي حوواالت تقتضوويها ط3تدنووص لموول مووادة ) ل.         :(7)المادة 
 .مجلسالمن بقرار قل من ذلك لو لمثر لالساعات 

ساعة معتمدة، لما  يجري تقوي  الساعات المعتمدة لمل مادة على لساس لن المحاضرة األسبوعية هي ب.
ال يجوب لوفوي جميوع الحواالت  ،فيجوري تقويمهوا لمول موادة علوى حودةالموادة العمليوة  ول ساعة المدتبور

 ، وال تزيد عن لربع ساعات.لو ساعتي مدتبر عمليتينلمعتمدة عن ساعتين ا يقل حساب الساعة
 

المواد التي ترد في الدطة الدراسية على لساس مستويات  كل قس  وكذلكطرحها المواد التي يتننف  ل. :(8)المادة 
المليوة، القسو ، المسوتوت، المجوا  وتعطى كل مادة رقما  يد  علوى ، حسب التدنص لربعة لو دمسة

 .لمعرفي والرق  التسلسلي للمادة ضمن مجالها المعرفيا
 .كل مادةهذه المتطلبات إزاء  وتثبت)إن وجدت( لمل مادة المتطلبات السابقة لو المتزامنة  حددت ب.
حووودوث ذلوووك فووو ن  وفوووي حوووا ال يجووووز للطالوووب لن يووودرس موووادة موووا قبووول لن يووودرس متطلبهوووا السوووابق،   .

 غيين.ُملتبران تسجيله وعالمته في تلك المادة يع
يجوز للطالب لن يدرس مادة ما، ومتطلبها السابق بشكل متزامن في الفنول نفسوه، إذا كوان قود درس  د.

مسووجال  فووي الفنوول المتوقووع تدرجووه فيووه وكووان تدرجووه المتطلووب السووابق ولوو  يوونجح فيووه، لو إذا كووان 
موافقووة حنوووله علووى  موون جامعووة لدوورت شووريطة لو إذا كووان منقوووال  يتوقووف علووى دراسووة تلووك المووادة، 

 العميد.
 

 الثاني.الفنل األو  و الفنل هما عاديين تتمون السنة الدراسية من فنلين دراسيين  .1 أ.       :(9)المادة 
 .دراسيا   فنال  هذا الفنل يجوز للجامعة لن تطرح مواد في الفنل النيفي وال يعتبر  .2
لربووع )عووادي ثمانيووة فنووو  دراسووي بعووبء  الدرجووة الجامعيووة األولووىموودة الدراسووة لنيوول تمووون  .3

 (دمووس سوونوات دراسووية)ذات السوونوات األربووع، وعشوورة فنووو   تدننوواتلل (سوونوات دراسووية
 ذات السنوات الدمس. تدنناتلل

درجوووة الال يجووووز لن تزيووود المووودة التوووي يقضووويها الطالوووب مسوووجال  فوووي الدراسوووة للحنوووو  علوووى  .4
 (سووووبع سوووونوات دراسوووويةر فنووووال  )شووووع لربعووووة نعوووو فووووي التدنووووص الواحوووود الجامعيووووة األولووووى

ذات  تدننواتلل دراسوية( ثماني سونواتستة عشر فنال  )لربع سنوات، و ذات  تدنناتلل
 دمس سنوات.

المسموح بها الزمنية المدة  دواحد للطالب الذي استنف إضافيمجلس منح فنل دراسي ليجوز ل .5
 في ذلك الفنل.تدرجه  إلىذلك يدي ي لنللحنو  على درجة البكالوريوس شريطة 

لموا الفنوول النويفي فتمووون  ،تموون مودة الفنوول الدراسوي سووتة عشور لسوبوعا  بمووا فوي ذلووك االمتحانوات .ب
 مدته ثمانية لسابيع بما في ذلك االمتحانات.

يكووون الحوود األدنووى للسوواعات المعتموودة التووي يدرسووها الطالووب المسووجل لنيوول درجووة البكووالوريوس   .1        . 
 ( ساعات معتمدة.9في الفنل، ويجوز بموافقة العميد لن يدرس ) ( ساعة معتمدة12)
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 .في الفنل( ساعة معتمدة 19األعلى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب ) الحديكون   .2        
( سواعة معتمودة شوريطة لن ال 21يجوز لن ينل العبء الدراسي للطالب في لي فنل إلوى )     .3        

 (.%80نلي في الفنل السابق عن )يقل معدله الف
( سوواعة 22العميوود لن ينوول العووبء الدراسووي للطالووب فووي فنوول التدوور  إلووى ) بموافقووةيجوووز      .4

 معتمدة.
( ساعات معتمدة، ويجوز 10يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب في الفنل النيفي )      .5        

إذا كووان ذلوك يوويدي إلوى تدرجووه ( سوواعة معتمودة 12بموافقوة العميود زيووادة عودد السوواعات إلوى )
 في الفنل نفسه لو الفنل األو  الذي يليه مباشرة.

( 24ي تسووجيل )عو  لو الثوواني موون العوا  الجووامالفنول األفووي للطالووب المتوقوع تدرجووه  يجووز     .6         
دطووة سوواعة معتموودة علووى لن يكووون موون ضوومنها مووادة اسووتدرامية لو لمثوور )وهووي مووواد دووار  ال

 الدراسية للتدنص(، وعلى لن ال يكون ضمن الساعات المسجلة مواد بديلة.
هووي المسووجلون فووي الجامعووة لنيوول درجووة البكووالوريوس علووى لربعووة لو دمسووة مسووتويات  الطلبووةنوونف ي .د

ويعتبور الطالوب فوي  ،السنة األولى والسنة الثانية والسنة الثالثة والسونة الرابعوة والسونة الدامسوةمستوت 
 راسووة مووا ال يقوول عووونوت السوونة الثانيووة لو الثالثووة لو الرابعوووة لو الدامسووة إذا كووان قوود نجووح فوووي دمسووت

 ساعة معتمدة على التوالي. (132)، (99)، (66)، (33)
يلغى تسجيل الطالب في لي فنل إذا ل  يسدد الرسو  الدراسية المقررة في المواعيد المحددة في ذلك  ه.

 الفنل.
 

 على الدوام اظبةالمو الفصل الثاني: 
 

 لجميع الطلبة حسب الساعات المقررة لمل مادة في الدطة الدراسية. على الحضور تشترط المواظبة أ.      :(10) المادة
 الساعات المقررة للمادة.مجموت ( من %15ال يسمح للطالب بالتغيب عن لمثر من ) ب.
للمووادة دون عووذر مرضووي لو  ةقوورر ( موون مجموووت السوواعات الم%15إذا غوواب الطالووب عوون لمثوور موون )  .

 لمووادةتلوك ال يحور  مون التقود  لالمتحوان النهوائيف نوه  ،فوي كليتووه تطورح الموادة ذيعميود الوالقهوري يقبلوه 
، وعليووه إعووادة دراسووتها إذا كانووت إجباريووة، وفووي جميووع األحوووا  تووددل نتيجووة ذلووك هووافي ويعتبوور راسووبا  

تراممووووي ألغووووراض اإلنووووذار والفنوووول موووون الرسوووووب فووووي حسوووواب معوووود  عالمووووات الطالووووب الفنوووولي وال
 التدنص.

( مووون السووواعات المقوووررة لموووادة موووا وكوووان هوووذا الغيووواب لعوووذر %15لمثووور مووون )عووون إذا غووواب الطالوووب  د.
، وتطبوق بقورار مون العميود من تلك الموادة منسحبا  يمكن اعتبار الطالب  ،عميدالقهري يقبله مرضي لو 

العميووود مووودير القبوووو  والتسوووجيل بوووذلك، وتثبوووت كلموووة ويبلووو   ،لحكوووا  االنسوووحاب هوووذه الحالوووة فوووي عليوووه
  .)منسحب( إزاء تلك المادة في السجل األماديمي للطالب

لو الجامعة في النشواطات الرسومية دادول الوبالد األردنية الهاشمية  لطلبة الذين يمثلون المملمةيسمح ل .هو
 (.%25لو دارجها بالتغيب بنسبة ال تتجاوز )
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نموووذ  دطيووا  موون قبوول موودرس المووادة قبوول إيقووات عقوبووة الحرمووان بحقووه وبموجووب تنبيووه الطالووب جووب ي و.
 .داص معد لهذه الغاية

بتونية من رئيس القس  بنواء  علوى متحان النهائي بقرار من العميد و يت  حرمان الطالب من ددو  اال ز.
 تنسيب مدرس المادة.

ادة الطلبوة فوي الجامعوة لو عيووادة يشوترط فوي العوذر المرضوي لن يكووون بشوهادة نوادرة عون طبيوب عيوو .ح
عميوود التقوود  هووذه الشووهادة إلووى  لنستشووفى المعتموود موون قبوول الجامعووة، و معتموودة منووه لو نووادرة عوون الم

دال  مدة ال تتجاوز لسبوعين من تاريخ انقطات الطالب عن المواظبة، وفي الحاالت القواهرة األدورت 
 اريخ زوا  لسباب الغياب.يقد  الطالب ما يثبت عذره القهري دال  لسبوت من ت

عمووووداء المليووووات وريسوووواء األقسووووا  ولعضوووواء هيئووووة التوووودريس والمحاضوووورون وموووودير القبووووو  والتسووووجيل  .ط
 مسيولون عن تنفيذ لحكا  المواظبة.

 

 والعالمات والمعدالت االمتحاناتالفصل الثالث: 
 

 المعتمدة. ساعاتها مع بيان عددمئوية نسبة اليجري احتساب العالمات وتسجيلها لمل مادة بال أ.   (:11المادة )
 وعالمات لعما  الفنل. االمتحان النهائي ةالعالمة النهائية لمل مادة هي مجموت عالم        .1 ب.

يعقوود االمتحووان النهووائي لموول مووادة فووي نهايووة الفنوول، ويكووون االمتحووان تحريريووا  شووامال  لمقوورر  .2
ليوووة للموووادة، ويجووووز لن يشووومل االمتحوووان مووون العالموووة اإلجما (%50) ويدنوووص لوووه ،الموووادة

عالموة االمتحوان  مون االنهائي امتحانات عملية، يحدد مجلوس القسو  النسوبة التوي تدنوص لهو
 مجلس الملية المدتنة. على لن يعتمد هذا التوزيع من، النهائي

ة تقووو  مجووالس األقسووا  المعنيووة ببيووان كيفيووة توزيووع العالمووات التووي توضووع للمووواد ذات الطبيعوو .3
لتوزيع من مجوالس المليوات المعنيوة، العملية لو المواد البحثية لو الدانة على لن يعتمد هذا ا

 وتبل  به دائرة القبو  والتسجيل.
 :أتيتشمل األعما  الفنلية للمادة ما ي .4

 لو التقارير لو البحوث لو الواجبات.والقنيرة االدتبارات الشفهية          أواًل:
مس لو السوووادس مووون تحريوووريين، ويكوووون االدتبوووار األو  فوووي األسوووبوت الدووواادتبوووارين  ثانيًا:

 ،الفنول عشور مونحوادي ال العاشور لوفوي األسوبوت ويكوون االدتبوار الثواني  الفنل،
، وتدنووص موون العالمووة اإلجماليووة للمووادة (%20) تحريووري  ادتبوواريدنووص لموول و 

 الفنل. لعما ما تبقى من ل المتبقية العشر اتالعالم
)ادتبوووار ادتبوووار تحريوووري واحووود  االقتنوووار علوووىفوووي حووواالت دانوووة يجووووز      .ل ثالثًا:

بدايووة قبوول علووى ذلووك مجلووس اليووت  الحنووو  علووى موافقووة شووريطة لن ننووفي( 
موون العالمووة  (%35) فووي هووذه الحالووةالننووفي دتبووار اللالفنوول، ويدنووص 

موووون  تاسووووعلو ال ثووووامنال االدتبووووار فووووي األسووووبوتهووووذا  عقوووودوي ،اإلجماليووووة للمووووادة
 الفنل.
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مودرس، يعوين مجلوس لمثور مون في حوا  الموواد المتعوددة الشوعب التوي يدرسوها  .ب
الموادة  تودريس دطوةإعوداد المنسوق ها. يتولى حد مدرسي المادة منسقا  للالقس  

والتعوووووواون مووووووع للمووووووادة االمتحانووووووات المشووووووتركة االدتبووووووارات و علووووووى واإلشووووورا  
 .الطلبة في المادةلداء تقيي  عند المدرسين 

درس المووادة مسوويو  عوون تنووحيح لوراق االدتبووارات واالمتحانووات الدانووة بمووواده وعوون نقلهووا إلووى موو . 
 كشو  العالمات بشكل نحيح ونهائي.

 علوووى انقضووواء لسوووبوت  توورد لوراق االدتبوووار للطالوووب بعووود تنووحيحها وتعووود العالموووة نهائيوووة بعوود      .1      .د
 ردها.

لمدة فنل دراسي للرجوت إليها عند الحاجة، ث  يجوري تحفظ لوراق االمتحان النهائي في الملية  .2
 إلتالفها من قبل لجنة مشكلة من الملية المعنية.التنر  بها 

وتقوور العالمووات فووي القسوو  رئوويس كشووو  بالعالمووات النهائيووة لموول مووادة بتفنوويالتها إلووى  تسوول  .3
إلوى دائوورة القبووو   هوواثوو  رفع إلقرارهوارفعهووا إلووى مجلوس المليووة يوت    مجلوس القسوو  بعود توودقيقها، ثوو

 والتسجيل.
فوي االمتحوان  عميد يعتبر راسوبا  اليتغيب عن االمتحان النهائي المعلن عنه دون عذر يقبله طالب كل  .ه

 .االمتحاناالدتبار لو في ذلك نفر( ) ةعالم رند لهوت
بووت عووذره ن يقوود  مووا يثل، عليووه مرضووي لو قهووري  كوول موون يتغيووب عوون ادتبووار معلوون عنووه بعووذر    .1      .و

يبلو  مودرس دال  ثالثوة ليوا  مون تواريخ زوا  العوذر، وفوي حوا  قبوو  هوذا العوذر، لرئيس القس  
سوبوت مون تواريخ تبليغوه لدال   مدرس المادة إجراء ادتبار تعويضي للطالبوعلى  ،المادة بذلك

 بقبو  عذر الطالب.
ن يقوود  مووا ل، عليووه كوول موون يتغيووب عوون االمتحووان النهووائي المعلوون عنووه بعووذر مرضووي لو قهووري  .2

فوو ن العميوود وفووي حووا  قبووو  العووذر ، يثبوت عووذره للعميوود دووال  ثالثووة ليووا  موون توواريخ زوا  العووذر
للطالوب فوي مودة  تمميلوي مودرس الموادة إلجوراء امتحوانلورئيس القسو  الوذي يبلو  بودوره يبل  قراره 

، الفنوول النوويفيوال يحتسووب منهووا ، توواليالالدراسووي لقنوواها نهايووة األسووبوت الثوواني موون الفنوول 
 لن يعل  مدير القبو  والتسجيل رسميا  بذلك. على

ان )غ( فووي دانووة العالمووة فووي ذلووك االمتحوو كوول موون يتغيووب عوون االمتحووان النهووائي يسووجل غائبووا    .3
 ة من نموذ  رند العالمات.النهائي

عوون  الطالووبللمووادة التووي تغيووب علووى نموووذ  رنوود العالمووات تسووجل مالحظووة )غيوور مكتموول(  .4
 النهائي بعذر يقبله العميد. هاحانامت

موون هووذه المووادة  (و( موون الفقوورة )2فووي حالووة عوود  زوا  العووذر دووال  الموودة المحووددة فووي البنوود ) .5
مون تلوك الموادة بقورار مون العميود وفوي جميوع الحواالت يبلو  مودير القبووو   يعتبور الطالوب منسوحبا  

 الطالب. بنتيجة والتسجيل دطيا  
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 لسوبوعان مون بدايوةلقنواها  النهائية فوي لي موادة دوال  مودة تهيجوز للطالب لن يطلب مراجعة عالم أ.    (:12المادة )
 رمقور رسو  الموالي الالوذلوك بعود دفوع  الفنل التالي، على لن يعل  مدير القبو  والتسجيل رسوميا بوذلك

و دطأ ، وتقتنر المراجعة على التأمد من عد  وقوت دطأ مادي )لسئلة غير منححة للهذا الغرض
 في الجمع(.

عميوود ورئوويس قسوو  المووادة ومدرسووها، وتبلوو  التتووولى مراجعووة عالمووة الطالووب لجنووة ثالثيووة مشووكلة موون  ب.
 اللجنة قرارها دطيا  إلى مدير القبو  والتسجيل.

 

 (.%50الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة هو )     (:13المادة )
 التراممي التقديرات المبينة إزاء كل منها:لمعد  ا ولتدنص النسب المئوية للمعد  الفنلي  أ.

 

 

 التقدير المعدل %
 ممتاز 100 - 85

 ا  جيد جد 85قل من ل -76
 جيد 76قل من ل – 68
 مقبو  68قل من ل – 60
 ضعيف 60قل من ل – 50

 راسب 50دون  
 

لوب نجاحوا  لو رسووبا  فوي الطا جميع المواد التي درسوهاعالمات يكون معد  الفنل عبارة عن معد      ب. 
 .للطالب الدراسية المقررة تمون هذه المواد ضمن الدطةن ل علىذلك الفنل، 

رسووبا   جميوع الموواد التوي درسوها الطالوب نجاحوا  لو عالمواتالتراممي عبارة عن معود    يكون المعد     .  
 احتساب ذلك المعد . ضمن الدطة الدراسية المقررة حتى تاريخ

السووواعات  عوووددفوووي مووول موووادة العالموووة المئويوووة ليجوووري احتسووواب لي مووون المعووودالت السوووابقة بضووورب    د.    
 المعتمدة وقسمة مجموت حوانل الضرب الناتجة على مجموت عدد الساعات المعتمدة.

 ة عشرية.يثبت المعد  الفنلي لو التراممي ألقرب منزل   هو.  
 

 إنذار الطالب وفصله من التخصصالرابع:  الفصل
 

فوووي لي فنووول مووون %( 60)قووول مووونليعتبووور الطالوووب منوووذرا  لماديميوووا إذا حنووول علوووى معووود  ترامموووي  أ.     (:14المادة )
 .الفنو  الدراسية باستثناء الفنل النيفي

 .التدنصب في نهاية الفنل األو  من التحاقه الطالب لماديميا   ينذرال     ب. 
 بعوودفوي مودة لقنوواها فنوالن دراسويان  لوهلغوواء مفعو عليوه إ عنود حنوو  الطالوب علووى إنوذار لمواديمي  .

مفعوووو  اإلنوووذار برفوووع معدلوووه الترامموووي إلوووى  ويلغوووي الطالوووب ،علوووى اإلنوووذار فيوووه حنووولالفنووول الوووذي 
 فأمثر. %(60)
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يوتمكن مون إلغواء مفعوو  اإلنوذار بعود مورور المودة المحوددة يفنل الطالب من التدنص ميقتا  إذا ل   د.
 كما ورد لعاله. 

( االسوتمرار %60% إلوى موا دون 50بوين ) التراممويمعدلوه ع ميقتا  والذي يق يمكن للطالب المفنو  ه.
 تعليمات الدراسة االستدرامية.في هذه الحالة وتطبق عليه  (دراسة دانة)كطالب في تدننه 

( فوي لي فنول %50قول مون )لمعود  ترامموي مون التدنوص كول طالوب يحنول علوى نهائيوا  فنول ي .و
 كذلك لي فنل نيفي.و بذلك التدنص لسنة باستثناء الفنل األو  من التحاقه من فنو  ا

إال ب لغووواء قيوووده فنوووال  نهائيوووا   ال يجووووز للطالوووب لن يسوووجل للدراسوووة فوووي التدنوووص الوووذي فنووول منوووه .ز
 السابق وتسجيله برق  جامعي جديد على لن ال تحتسب له لي من مواد دراسته الملغاة.

 

 سة الموادإعادة دراالفصل الخامس: 
 

اإلعووادة إجباريووة للمووواد  علووى الطالووب إعووادة دراسووة كوول مووادة يحنوول فيهووا علووى نتيجووة راسووب، وتمووون  ل.     (:15المادة )
ادتيارية فيجوز للطالوب إعوادة دراسوة هوذه الموادة  اإلجبارية في الدطة، ولما إذا كان الرسوب في مادة

، وتعتبور هووذه الموادة التعويضووية ي دطتووه الدراسويةقائموة الموواد االدتياريووة فولو لي موادة لدورت ضوومن 
التي رسب فيها من حيث حسواب عالمتهوا فوي المعود  الفنولي  كمادة معادة بالنسبة للمادة االدتيارية

 والتراممي.
رفع معدله التراممي ألغراض ( %68قل من )عالمة ل للطالب إعادة دراسة لي مادة حنل فيها على ب.

 العالمة األعلى فقط. في هذه الحالةوتحتسب له 
في حا  رسوب الطالب فوي موادة إجباريوة تثبوت نتيجوة الرسووب لتلوك الموادة فوي سوجله، وعنود إعادتهوا   .

تحتسب له العالمة األعلى. لما الموواد االدتياريوة فلوه حوق إعادتهوا لو اسوتبدالها بموادة ادتياريوة لدورت 
 مع حذ  العالمة السابقة.من دطته 

ن سواعات تلوك الموادة توددل  لطالوب دراسوة موادة بسوبب رسووبه، لو ألي سوبب آدور فوحا  إعادة ا في د. 
فووي حسوواب عوودد السوواعات المطلوبووة للتدوور  وفووي حسوواب المعوود  التراممووي موورة واحوودة وتحتسووب لووه 

 .العالمة األعلى

 

 )حرة أو استدراكية( الخاصة دراساةالالفصل السادس: 
 

 انة على نوعين من الدراسة هما:تشتمل الدراسة الد ل.     (:16المادة )
 .الدراسة الحرة .1

 .الدراسة االستدرامية .2
 

جامعووة الطلبووة الووذين يدرسووون فووي جامعووات لو معاهوود اليجوووز لن يسووجل للدراسووة الحوورة فووي بعووض المووواد فووي     (:17المادة )
 وكوووذلك ،عليوووا دادووول األردن لو دارجوووه ممووون يرغبوووون فوووي دراسوووة هوووذه الموووواد دوووال  فنووول دراسوووي لو لمثووور
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األشداص الراغبون في تعميق معارفه  التدننية بغية تحسين لدائه  ومهواراته  فوي األعموا  لو الوظوائف 
 .التي يقومون بها، لو إلثراء معرفته  الثقافية لو األماديمية

 

 :أتييشترط في قبو  الطالب للتسجيل في الدراسة الحرة ما ي       (:18المادة )
دة الثانوية العامة األردنية لو ما يعادلها على لن ال يقول معدلوه فوي شوهادة لن يكون حانال  على شها .ل

 جامعة.الالثانوية العامة عن الحد األدنى للقبو  في 

 .جامعةاليستثنى من الشرط السابق )ل( الطلبة المسجلون للدراسة في جامعات لو معاهد عليا غير  .ب
 

من الدراسة المنتظمة بسبب  ميقتا  درامية طالب البكالوريوس المفنو  فنال  يجوز لن يقبل في الدراسة االست    (:19المادة )
 :اآلتيةوفق الشروط  (%60) تدني معدله التراممي عن

فانووه يموونح )لربعووة فنووو  دراسووية( لرفووع هوووذا  (%50) التراممووي ال يقوول عوون إذا كووان معوود  الطالووب ل.
التدنوص الملتحوق بوه لماديميوا  مون فنله فأمثر، ف ذا لدفق في رفع معدله يت   (%60) المعد  إلى

كووان معدلووه  ول اعات المعتموودة لمتطلبووات التدووور ووووس( موون ال%75إال إذا كووان قوود لنهووى مووا مجموعووه )
ن يفنووول بعووودهما اإضوووافيان دراسووويالن ، وفوووي هوووذه الحالوووة يعطوووى فنووو(%59) الترامموووي ال يقووول عووون

 فأمثر. (%60) إلى ل  يتمكن من رفع معدلهالطالب لماديميا  من التدنص إذا 
)ل(  ةالمودة القانونيوة حسوب الفقور  هدبعد استنفامجلس منح الطالب فنال  دراسيا  استدراميا  نهائيا  لل حقي .ب

فو ذا لدفوق الطالوب بوذلك ف نوه يفنول  ،فوأمثر (%60) لىإالمادة لغايات رفع معدله التراممي هذه من 
 من التدنص فنال  نهائيا .

 

جامعوة ألسوباب تتعلوق بتودني معدلوه الترامموي وعود  اللب المفنو  فنال  نهائيا  مون تدننوه فوي يحق للطا (:20المادة )
نوه يحقوق شوروط القبوو  فيوه، علوى لن ينهوي لدور طالموا آقدرته على تسوية وضعه، لن يحو  إلى تدنوص 

( وات( سوونوات موون قبولووه فووي الجامعووة )للتدننووات ذات لربووع سوون7درجووة البكووالوريوس فووي موودة لقنوواها )
ويعامووول الطالوووب فوووي ذلوووك معاملوووة الطالوووب المسوووتجد لو  ،دموووس سووونوات(( سووونوات )للتدننوووات ذات 8و)

 في هذه الحالة للطالب الرجوت الى التدنص الذي فنل منه. حقالمنقو  من لي جامعة لدرت وال ي
 

( 15دراسووة االسووتدرامية )يكووون الحوود األعلووى للعووبء الدراسووي للطالووب المحووو  موون الدراسووة المنتظمووة إلووى ال (:21المادة )
يستثنى من ذلك فنل التدر  ات معتمدة في الفنل النيفي، و ( ساع9ساعة معتمدة في الفنل العادي و)

 .(%59) شريطة لن ال يقل معد  الطالب التراممي عن (4( بند ) ( فقرة )9) حيث تطبق عمليا  المادة
 

مثر فووي لي فنوول موون فنووو  الدراسووة االسووتدرامية يحووو  أفوو (%60) إذا تمكوون الطالووب موون رفووع معدلووه إلووى (:22المادة )
 إلى الدراسة المنتظمة.حكما  

 

شروط المواظبة واالمتحانات والعالمات الوواردة فوي تعليموات مونح الدانة  تطبق على المسجلين في الدراسة (:23المادة )
 درجة البكالوريوس.
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 دمات والتسهيالت الجامعية المتوافرة ويمنح هوية جامعية.يستفيد طالب الدراسة الدانة من جميع الد (:24المادة )
 

 تحتسب فترة الدراسة االستدرامية ضمن الحد األقنى لسنوات الدراسة في الجامعة. (:25المادة )
 

 تطبق تعليمات االنقطات والتأجيل على الطلبة المسجلين في الدراسة االستدرامية. (:26المادة )
 

 ستدرامية.المن رسو  الساعة المعتمدة لمل ساعة معتمدة يسجلها الطالب لثناء الدراسة ا (%50) يضا      (:27دة )الما
 
 

 واإلضافة سحبالالفصل السابع: 
 

، لموا بالنسوبة للفنول بحود  لقنوى واإلضافة دال  لسوبوعين مون بدايوة الفنول لسحبيسمح للطالب با أ.     (:28المادة )
فووي سووجله  بوت موون بدايووة الفنوول وال يثبووت لووهوووووسضووافة دووال  لاإلحب و وووووبالسالنوويفي فيسوومح للطالووب 

ا، لو التوي اسوتبد  بهوا غيرهوا دوال  المودة الموذكورة، وذلوك سوحبهمون الموادة التوي  (منسحب)مالحظة 
 :اآلتيةفي الحاالت 

 .هإذا ت  تغيير تدنن .1

إذا كوووان تدرجوووه متوقعوووا فوووي الفنووول الوووذي سوووجل فيوووه، وكانوووت عمليوووة السوووحب لو اإلضوووافة  .2
 ورية لتدرجه في ذلك الفنل.ضر 

 عنها. إضافة مادة لدرت بدال  رغب في و  من البرنامج الدراسي للطالبإذا للغيت مادة ما  .3

 الدراسي. ض في جدو  الطالبتعار وترتب على ذلك  مادة ما رسميا  طرح إذا عد  موعد  .4

 دة.ورغب في إضافة هذه الما ادة جديدة بعد انتهاء موعد تسجيل الطالبإذا ت  طرح م .5

لمثوور موون دراسووة ب( فووأمثر ورغووب %80)الفنوولي فووي الفنوول السووابق  إذا كووان معوود  الطالووب .6
 لتالي.االعادي ساعة معتمدة في الفنل  (18ثمانية عشر )

( ورغوب %68قول مون )للو حنل فيها علوى عالموة السابق لفنل اإذا رسب في مادة ما في  .7
 .في إعادة دراسة المادة نفسها

 الطالب.إذا وقع دطأ في إرشاد  .8

ورغب في دراسوة موادة لو الدراسة االستدرامية إذا كان الطالب تحت مفعو  اإلنذار األماديمي  .9
 ما لرفع معدله التراممي إلى الحد األدنى.

األسوبوت الدوامس نهايوة يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة لو لمثر دال  مدة لقنواها   .1 ب.
األسووبوت السووابع موون بدايووة الفنوول النوويفي وبدسووارة عشوور موون بدايووة الفنوول األو  والثوواني، و 

االنسوحاب لن  وال يجووز نتيجوة لهوذاعبوارة )منسوحب(، يثبت في سوجله وفي هذه الحالة  ،مالية
عون الحود األدنوى للعوبء الدراسوي المسوموح بوه وفوق هوذه للطالوب يقل عدد السواعات المسوجلة 

 التعليمات.
داص تعده دائرة القبو  والتسجيل على لن يتضمن حسب نموذ  بدسارة مالية ت  االنسحاب ي .2

 المدتص واعتماد مدير القبو  والتسجيل. العميدهذا النموذ  موافقة 
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 لتزموا  تبور ميعف نوه ذا ل  ينسحب الطالب دوال  المودة الموذكورة فوي البنود األو  مون هوذه الفقورة إ   .3
 .بالمواد التي سجلها

شووعبة معينووة إلووى شووعبة لدوورت إال فووي الحوواالت التووي تقتضوويها ال يسوومح بانتقووا  الطالووب المسووجل فووي   .
 .عميد التي تتولى طرح المادةاللحكا  الفقرة )ل( من هذه المادة والحاالت التي يقدرها 

 (%15) ( يعوود الطالووب الووذي يتجوواوز مجموووت غيابووه10مووع مراعوواة مووا ورد فووي الفقوورة )د( موون المووادة ) د.
منسحبا من تلك المادة ويثبت فوي سوجله مالحظوة من العميد مقبو  من الساعات المقررة للمادة بعذر 

 .(منسحب)
لطالوب لن يتقود  . ويحق ليعتبر الطالب المنسحب من جميع مواد الفنل ميجال لدراسته لذلك الفنل هو.

نهاية األسبوت الرابع عشر مون عميد قبل الإلى المسجلة في الفنل نسحاب من جميع المواد البطلب ا
عميوود فووي البووت وفووي هووذه الحالووة ي .لو األسووبوت السووابع موون الفنوول النوويفيو  لو الثوواني الفنوول األ

  ويبل  دائرة القبو  والتسجيل بقراره. طلب االنسحاب
قتنوووع المجلوووس باألسوووباب امجلوووس الموافقوووة علوووى سوووحب موووادة لو لمثووور مووون فنووول دراسوووي سوووابق إن لل .و

دد الساعات المسجلة للطالب في ذلك الفنل عن ، وال يجوز نتيجة لهذا االنسحاب لن يقل عوجبةالم
 الحد األدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات.

 

 تأجيل الدراسةالفصل الثامن: 
 

إذا تووووافرت لديوووه لسوووباب تقتنوووع بهوووا الجهوووة لفنووول موووا للطالوووب لن يتقووود  بطلوووب لتأجيووول دراسوووته يحوووق  أ.     (:29المادة )
 :أتيلما ي لتأجيل وذلك وفقا  المدتنة بالموافقة على ا

العادي لو الثاني من  من بدء الفنل بعالملية، إذا تقد  بطلبه قبل نهاية األسبوت الرامجلس  .1
 الفنل النيفي.

 مجلس فيما عدا ذلك.ال .2
 إذا ل  يتقد  الطالب بطلب التأجيل قبل نهاية األسبوت السادس عشر يعتبر منقطعا  عن الدراسة.    ب.
مجلووس يمكوون البهووا وفووي حوواالت يقتنووع  ،متنوولة لو متفرقووة ةيفنووو  دراسووتأجيوول لربووع  طالووبلليحووق   .

 .بحد لقنى ستة فنو لى إعدد فنو  التأجيل زيادة 
الميقت على لي طالب لمدة فنول لو لمثور فيعتبور الطالوب مويجال  التأديبي إذا لوقعت عقوبة الفنل      د.

 حكما .
 األعلى للمدة المسموح بها للحنو  على درجة البكالوريوس. ال تحسب مدة التأجيل من الحد ه.
 .مجلسالالملية لو  مجلسبقرار التأجيل النادر عن  يبل  مدير القبو  والتسجيل رسميا       .و

 
 
 
 

 االنقطاع عن الدراسةالفصل التاسع: 
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إال ، يعتبر تسجيله في الجامعة ملغوىواحدا  فنال  دراسيا  إذا انقطع الطالب عن الدراسة لفترة تتجاوز  ل.    (:30المادة )
 يقبله المجلس. قهريا   الموافقة على إعادة تسجيله إذا قد  عذرا  مجلس للن ل

 من الحد األعلى للمدة المسموح بها للدراسة.عن الدراسة سب مدة االنقطات تتح ب.
 .متنلة لو متفرقة فنو  دراسية( 6ستة ) للطالب لن ينقطع عن الدراسة لمدة تزيد عن حقال ي . 
يجووز معادلووة المووواد التووي درسووها الطالوب فووي الجامعووة إذا انقطووع عوون الدراسوة لموودة ال تزيوود عوون سووبع  .د

 طبقوا   سنوات على لن يجري إعوادة تسوجيله بورق  جوامعي جديود فوي لي تدنوص لو  يفنول منوه سوابقا  
 .ألسس القبو  المعمو  بها

 ( يعتبر منقطعا  عن الدراسة.28ته وفقا  للمادة )إذا ل  يتقد  الطالب بطلب تأجيل دراس .ه
 

 لجامعةاالنسحاب من االفصل العاشر: 
 

 دائورةإلوى  معتمودالنمووذ  ال مون دوال ن يتقد  بطلوب لإذا رغب الطالب االنسحاب من الجامعة فعليه  أ.    (:31المادة )
ي األو  والثواني لو األسوبوت نهاية األسبوت الرابوع عشور مون الفنول الدراسوالقبو  والتسجيل وذلك قبل 

، وفوووي هوووذه الحالوووة تثبوووت لوووه فوووي سوووجله مالحظوووة بوووه الطالوووبالمسوووجل السوووابع مووون الفنووول النووويفي 
 ."منسحب من الجامعة" ويعتبر تسجيله في الجامعة ملغى

فترنوود لوووه لعوواله فووي )ل( موون الجامعووة بعوود الفتوورة الزمنيووة الووواردة إذ تقوود  الطالووب بطلووب االنسووحاب  ب.
مووا المووواد التووي لوو  يتقوود  المتحاناتهووا ل التووي حنوول عليهووا فووي المووواد التووي تقوود  المتحاناتهووا، اتالعالموو

 .له عبارة )منسحب( من تلك المادةفترند 
للطالوووب المنسووحب مووون الجامعوووة لن يتقوود  قبووول مضوووي لربووع سووونوات علوووى انسووحابه بطلوووب إلوووى  حووقي  .

 األموواديميعيوود تسووجيله يحووتفظ بسووجله مجلووس للنظوور فووي إعووادة تسووجيله فووي نفووس التدنووص، فوو ذا ل ال
سجيله، وفي هذه عند إعادة تبها على لن يكمل متطلبات التدر  وفق الدطة الدراسية المعمو   كامال  

الحالوة تحسووب لووه مودة الدارسووة السووابقة ضومن الحوود األعلووى للمودة المسووموح بهووا للحنوو  علووى درجووة 
 البكالوريوس.

البووت فووي طلووب ي الجامعووة لن يبوورت ذمتووه موون الجامعووة قبوول علووى الطالووب المنسووحب موون الدراسووة فوو د.
 .انسحابه

 

 االنتقال من الجامعات األخرى الفصل الحادي عشر: 
 

 :اآلتيةجامعة وفقا للشروط المن جامعة معتر  بها إلى غير المفنولين تأديبيا  يسمح بانتقا  الطلبة     (:32المادة )
قبوله في تلك عامة لو ما يعادلها مقبوال في الملية المنتقل إليها سنة لن يكون معدله في الثانوية ال      ل. 

 .الجامعة
نظا  المواظبة )ال يقبل االنتساب( وعلى  يتبعان في جامعة لو معهد عا    لن يكون الطالب مسجال       ب.

 .تمون الجامعة والتدنص معتر  بهمالن 
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جامعووة عمووان األهليووة فووي الطالووب موودة التووي سيدرسووها عوودد السوواعات المعتالمئويووة لنسووبة التقوول  ن الل  . 
فوووي كووول و المنقوووو  لوووه الطالوووب. مووون مجمووووت سووواعات الدطوووة الدراسوووية فوووي التدنوووص  (%50) عووون

 ( سنوات.7لي مادة دراسية مضى على دراستها لمثر من )للطالب سب تال يحاألحوا  
إذا كانووت ضوومن دطتووه الدراسووية تحتسووب للطالووب المووواد التووي نجووح فيهووا فووي الجامعووة المنتقوول منهووا  د.

 .، على لن يت  معادلة المواد مرة واحدة في الفنل الذي يلتحق به بالجامعةجامعةالالمقررة في 
ال تحتسب عالمات المواد التي سبق للطالب لن درسها فوي جامعوة لدورت ضومن معدلوه الترامموي فوي  هو.

 جامعة.ال
موون جامعووة معتووور  بهووا فوووي لي تدنووص فوووي  يقبوول الطالووب الوووذي حنوول علوووى درجووة البكوووالوريوس .و

 (%50) جامعة شريطة استيفاء شروط القبو  المقررة لهذا التدنص على لن يدرس ما ال يقل عنال
 جامعة.المن مجموت ساعات الدطة الدراسية المعتمدة للتدنص في 

لن ظر شريطة يقبل الطالب الذي اجتاز امتحان الشامل لمليات المجتمع األردنية في التدنص المنا .ز
 .النادرة عن وزارة التعلي  العالي والبحث العلمي األردنيةلسس التجسير تنطبق عليه 

لن تنطبووق ع النووادرة موون دووار  األردن شووريطة يقبوول الطالووب الووذي لنهووى شووهادة دبلووو  كليووات المجتموو .ح
 .لسس التجسير النادرة من وزارة التعلي  العالي والبحث العلمي األردنية عليه

، معتور  بهواجامعوة لدورت  مونالمنتقول الموافقوة علوى معادلوة الموواد التوي درسوها الطالوب  للعميديحق  .ط
( 15اسوويا  لموول )ر يقتطووع موون سووقف الموودة الزمنيووة المسووموح بهووا لنيوول الدرجووة فنووال  د فووي هووذه الحالووةو 

 ساعة معتمدة محتسبة.
 

جامعة وكانوت ضومن النجاح مواد دراسة دانة حرة في إذا قبل طالب في تدنص ما، وسبق له لن درس ب    (:33المادة )
دطتووه الدراسووية فووي التدنووص الووذي قبوول فيووه، تحسووب لووه هووذه المووواد، وتووددل عالماتهووا فووي حسوواب معدلووه 

 سنوات. (7) التراممي شريطة لن ال يكون قد مضى على دراسته لها لمثر من
 

 النتقال من تخصص إلى آخر في الجامعةلفصل الثاني عشر: اا
 

يجوز انتقا  الطالب من تدنص إلى آدور فوي الجامعوة إذا كوان معود  عالماتوه فوي الثانويوة العاموة  ل.    (:34المادة )
 .بالتدنص الجديدييهله لاللتحاق 

عميد وبموافقة تقد  طلبات االنتقا  إلى مدير القبو  والتسجيل على النماذ  المدننة لهذا الغرض  ب.
 .دطيا  ب الطال المنتقل إليها الملية

 ،هوابعند انتقا  الطالب إلى تدنص آدر يحوق لوه احتسواب لي موادة مون الموواد التوي درسوها ونجوح   .  
على لن تمون ضمن موواد الدطوة الدراسوية للتدنوص المنتقول إليوه، وتوددل عالموات تلوك الموادة فوي 

 .للطالب المعد  الفنلي والمعد  التراممي
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معاملووة الطالووب الجديوود وذلووك لغايووات لووى آدوور دادوول الجامعووة إموون تدنووص يعاموول الطالووب المنتقوول  د.   
التأجيوول واإلنووذار والفنوول موون التدنووص وتطبووق عليووه الدطووة الدراسووية المعتموودة والمعمووو  بهووا فووي 

 التدنص المنتقل إليه.
 

 المواد البديلةالفصل الثالث عشر: 
 

يودرس الطالوب موادتين بوديلتين بحود  لقنوى علوى  دوذ رلي رئويس القسو  لن يوافوق علوى لنل للعميد بعد ل. (:35المادة )
يكوون علوى لن ال و ، ة مون حيوث عودد السواعات المعتمودةليلن تمون المادة البديلوة مماثلوة للموادة األنو

 :اآلتيةفي الحاالت ل  يدرسه الطالب، وذلك للمادة البديلة متطلٌب سابق 
غير لي منهما وكانت  إجباريتين لو مادتينعلى مادة واحدة الطالب إذا توقف احتما  تدر   .1

يتدر  فيه لو كانت مطروحة ومتعارضة مع مادة يتوقع لن الفنل الذي في مطروحة 
 .في ذات الفنل سجلها الطالبمن تدننه إجبارية لو ادتياريه لدرت 

 .مادتين لقنى بحدو إذا رسب الطالب ثالث مرات لو لمثر في مادة إجبارية  .2
، وفي حا  تعذر ذلك فمن نفس من نفس قس  المادة اإلجبارية المستبدلةيلة المادة البدتمون      .ب 

ن تعذر ذلك فمن كلية لدرت   .الملية، وار
 تطبق تعليمات المادة المعادة على المادة البديلة. . 
المادة  ذا رسب الطالب في المادة البديلة وطرحت المادة األنيلة في الفنل التالي، عليه دراسةإ د. 

 وتطبق عليها تعليمات المادة المعادة.األنيلة 
يعفى من  إذا نجح الطالب في المادة البديلة ول  يتدر  في ذلك الفنل ث  طرحت المادة األنيلة ه.

 دراستها.
 

 أحكام عامةالفصل الرابع عشر: 
 

لهووذا  المجلووسقرهووا ت يللطلبووة المسووجلين فيووه حسووب إجووراءا ةاألماديميوو ةيتووولى قسوو  التدنووص متابعووة السووير      (:36المادة )
 الغرض.

 
على الطالب الذي يتوقع تدرجوه فوي نهايوة فنول موا، لن يقوو  بتعبئوة نمووذ  دواص لودت القسو  الوذي يطورح      (:37المادة )

التدنص في مدة لقناها نهاية الفنل الذي يسبق فنل التدر  حيوث يتوولى كول مون القسو  ودائورة القبوو  
 تيفائه شروط التدر .والتسجيل معا مهمة التحقق من اس

 
مجلس ألسباب قهرية وبناء علوى تنسويب العميود المدوتص السوماح للطالوب بدراسوة المن موافقة مسبقة يجوز ب    (:38المادة )

، بهوا معتور دوار  المملموة لدرت ة وووفي جامعي واحد ووبواقع فنل دراساعة معتمدة و( س15ما ال يزيد عن )
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(، علوى 31وبموا ال يتعوارض موع الموادة ) مون دطوة الطالوبمنواظرة أة لموواد شريطة لن تمون هذه المواد مكاف
 لن يكون ذلك لمرة واحدة فقط.

 

 :اآلتيةتمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتما  المتطلبات      (:39المادة )
 قول النجاح فوي جميوع الموواد المطلوبوة للتدور  فوي الدطوة الدراسوية والحنوو  علوى معود  ترامموي ال ي ل.

 .(%60عن )
قضاء المودة المطلوبوة للحنوو  علوى الدرجوة وعود  تجواوز المودة القنووت حسوبما ورد مون لحكوا  فوي  ب.

 ( من هذه التعليمات.9المادة )

 .ضي الطالب فنل التدر  في الجامعةلن يق  .
 لن يحنل على وثيقة تثبت براءة ذمته من الجامعة. د.

 

طالعه على النشرات النادرة عن الجامعة، لو موا اب بعد  علمه بهذه التعليمات لو بعد  ال يقبل عذر الطال     (:40المادة )
 ينشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات.

 

هووووذه  وموووودير القبووووو  والتسووووجيل مسوووويولون عوووون تنفيووووذوريسوووواء األقسووووا  األماديميووووة رئيس وعمووووداء المليووووات الوووو     (:41المادة )
 التعليمات.

 

 في هذه التعليمات.بدنونها مجلس في الحاالت التي ل  يرد نص اليبت       (:42ادة )الم
 


