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ويعمل بها  الخاصة، تسمى هذه التعليمات تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة عمان األهلية  ):١(المادة 

  .اعتبارًا من تاريخ صدورها
  

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل   ):٢(المادة 

  :لى غير ذلكالقرينة ع
  

 الخاصة جامعة عمان األهلية  :  الجامعة

  الخاصةمجلس 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

  الدراسي األول أو الثاني من كل عام جامعي الفصل  :  الفصل الدراسي العادي

  محاضرة نظرية ١٦وحدة قياس أكاديمي تقابلها   :  الساعة المعتمدة

ــب تســجيلها فــي الفصــل   :  العبء الدراسي ــي يســمح للطال عــدد الســاعات المعتمــدة الت

  الدراسي الواحد
  

  .ين لنيل درجة البكالوريوستطبق هذه التعليمات على طلبة جميع كليات الجامعة المسجل  :)٣(المادة 

  
  

 االنتقال من الجامعات األخرى
  

  :يسمح بانتقال الطلبة من جامعة أخرى معترف بها إلى جامعة عمان األهلية وفقا للشروط التالية  ):٢٠(المادة 

أن يكون معدله في الثانوية العامة أو ما يعادلها مقبوال في الكلية المنتقل إليها سنة حصوله   .أ

  .ى الثانوية العامة أو سنة تسجيله في الجامعةعل

) ال يقبل االنتساب(أن يكون الطالب مسجال في جامعة أو معهد عالي تتبع نظام المواظبة   .ب

  .وعلى أن تكون الجامعة والتخصص معترف بهما من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  ٢٠٠٩لسنة  )٣(بكالوريوس رقم تعليمات منح درجة ال
قانون الجامعات األردنية الخاصة  ٢٠٠١لسنة ) ٤٣(من قانون مؤقت رقم ) ٩(من المادة ) ھـ(صادرة بموجب الفقرة 

  قانون الجامعات األردنية ٢٠٠٩لسنة ) ٢٠(واستناداً للقانون رقم 
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مــن مجمــوع % ٥٠فــي الجامعــة عــن  إال تقــل نســبة عــدد الســاعات المعتمــدة التــي سيدرســها  .ج

ساعات الخطة الدراسية في التخصص وال يحسب له أي مادة دراسية مضـى علـى دراسـتها أكثـر 

  .سنوات) ٧(من 

تحتسب للطالب المواد التي نجح فيها في الجامعة المنتقل منها إذا كانت ضـمن خطتـه الدراسـية   .د

  .هو أساس معادلة المواد المقررة في جامعة عمان األهلية وبذلك يكون النجاح

ال تحتسب عالمات المواد التي سبق للطالب أن درسها في جامعـة أخـرى ضـمن معدلـه التراكمـي   .هـ

  .في جامعة عمان األهلية

مـن عميـد الكليـة المخـتص ورئـيس القسـم المنتقـل إليـه ) انتقال الطلبة(تشكل لجنة تسمى لجنة   .و

ي طلبـات انتقـال الطلبـة إلـى جامعـة عمـان األهليـة مـن ومدير القبول والتسـجيل للنظـر فـالطالب 

  .الجامعات األخرى حسب الشروط النافذة ووفقا إلجراءات تحددها اللجنة المذكورة

يقبل الطالب الذي حصل على درجة البكـالوريوس مـن جامعـة معتـرف بهـا فـي أي تخصـص فـي   .ز

ا التخصـص علـى أن يـدرس مـا جامعة عمان األهلية شريطة استيفاء شروط القبول المقـررة لهـذ

مـن مجمــوع سـاعات الخطـة الدراسـية المعتمــدة للتخصـص فـي جامعـة عمــان % ٥٠ال يقـل عـن 

  .األهلية

ــات المجتمــع األردنيــة فــي التخصــص المنــاظر   .ح ــاز امتحــان الشــامل لكلي ــل الطالــب الــذي اجت يقب

وط التجسـير شريطة انطباق أسـس التجسـير علـى أن يـدرس عـدد السـاعات المطلوبـة وفقـًا لشـر 

  .من مجموع ساعات الخطة الدراسية المعتمدة للتخصص في جامعة عمان األهلية

يقبل الطالب الذي أنهى شهادة دبلوم كليات المجتمـع الصـادرة مـن خـارج األردن شـريطة معادلـة   .ط

شهادة الـدبلوم مـن وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي األردنيـة علـى أن يـدرس مـا ال يقـل عـن 

  .الدراسية المعتمدة للتخصص في جامعة عمان األهلية من مجموع ساعات الخطة %٥٠

  

 في الجامعة راالنتقال من تخصص إلى آخ
  

عالماتــه فــي الثانويــة  يجــوز انتقــال الطالــب مــن تخصــص إلــى آخــر فــي الجامعــة إذا كــان معــدل  .أ  ):٢١(المادة 

  .العامة يؤهله لاللتحاق بهذه الكلية

تقال إلى مدير القبول والتسجيل على النماذج المخصصة لهـذا الغـرض وبموافقـة تقدم طلبات االن  .ب

  .عميد الكلية المنتقل إليها خطيا

عند انتقال الطالب إلى تخصص آخر يحق له احتساب أي مادة يختارها من المواد التي درسـها،   .ج

تـدخل عالمـات للتخصـص المنتقـل إليـه، و  ةونجح فيها على أن تكون ضمن مواد الخطة الدراسـي

  .تلك المادة في المعدل الفصلي والمعدل التراكمي

يعامـــل الطالـــب المنتقـــل معاملـــة الطالـــب الجديـــد وذلـــك لغايـــات التأجيـــل واإلنـــذار والفصـــل مـــن   .د

  .التخصص وتطبق عليه الخطة الدراسية المعتمدة والمعمول بها في التخصص المنتقل إليه
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رج طالب على مادة واحدة إجبارية وكانت غير مطروحة بالفصل الذي إذا توقف احتمال تخ  .أ  ):٢٢(المادة 

يتخرج فيه أو كانت مطروحة ومتعارضة مع مادة إجبارية أو اختياريه أخرى أو إذا درسها 

ورسب فيها الطالب ثالث مرات أو أكثر فللعميد بعد اخذ رأي رئيس القسم أن يوافق على أن 

مماثلة لها في المستوى وعدد الساعات المعتمدة تكون يدرس الطالب مادة أخرى بديلة عنها و 

  .من نفس قسم المادة اإلجبارية المستبدلة على أن يعلم مدير القبول والتسجيل بذلك

القسم أن إذا توقف احتمال تخرج طالب على مادة واحدة اختيارية فللعميد بعد اخذ رأي رئيس   .ب 

ا في المستوى وعدد الساعات المعتمدة يحددها يوافق على أن يستبدل بها أي مادة مماثلة له

  .القسم على أن يعلم مدير القبول والتسجيل بذلك

إذا توقف احتمال تخرج طالب على مادة واحدة إجبارية ولم يتمكن من دراسة هذه المادة   .ج

ألسباب اضطرارية فلمجلس الكلية أن يسمح له بدراسة مادة أخرى بديلة مماثلة لها في 

من هذه ) أ(عدد الساعات وال يجوز له في هذه الحالة أن يستفيد من نص الفقرة المستوى و 

  .المادة على أن يعلم مديرا لقبول والتسجيل بذلك

إذا استنفذ الطالب الحد األقصى من المدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس وكان   .د

ز مادة واحدة سبق له أن درسها فما فوق، وتوقف تخرجه على اجتيا%) ٥٩(معدله التراكمي 

ولم ينجح فيها فللعميد، بناء على تنسيب رئيس قسم التخصص، أن يمنح الطالب فصال دراسيا 

واحد فقط، استثناء، لتحقيق متطلبات التخرج، وفي جميع الحاالت يعلم مدير القبول والتسجيل 

  .خطيا بذلك

  .ديلةتطبق تعليمات المادة المعادة على المادة الب  .١  .هـ

إذا رسب الطالب في المادة البديلة وطرحت المادة األصيلة في الفصل التالي، عليه   .٢

  .دراسة المادة األصيلة وتطبق عليها تعليمات المادة المعادة

إذا نجح الطالب في المادة البديلة ولم يتخرج في ذلك الفصل ثم طرحت المادة األصيلة يعفى   .و

  .من دراستها
  

حـرة فـي جامعـة عمـان  ، وسـبق لـه أن درس بنجـاح مـواد دراسـة خاصـةذا قبل طالـب فـي تخصـص مـاإ  ):٢٣(المادة 

األهليــة وكانــت ضــمن خطتــه الدراســية فــي التخصــص الــذي قبــل فيــه، تحســب لــه هــذه المــواد، وتــدخل 

  .سنوات ٧التراكمي شريطة أن ال يكون قد مضى على دراسته لها أكثر من  عالماتها في حساب معدله

  

إجــراءات يعــدها مجلــس  يتــولى قســم التخصــص متابعــة الســير األكــاديمي للطلبــة المســجلين فيــه حســب  ):٢٤( المادة

  .العمداء لهذا الغرض
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لدى القسم الذي  أن يقوم بتعبئة نموذج خاص على الطالب الذي يتوقع تخرجه في نهاية فصل ما،  ):٢٥(المادة 

فصل التخرج حيث يتولى كل من القسم  يطرح التخصص في مدة أقصاها نهاية الفصل الذي يسبق

 .ودائرة القبول والتسجيل معا مهمة التحقق من استيفائه شروط التخرج

  

يجــوز بقــرار مــن مجلــس العمــداء ألســباب قهريــة وبنــاء علــى تنســيب العميــد المخــتص الســماح للطالــب   ):٢٦(المادة 

مــن وزارة التعلــيم العــالي والبحــث معتــرف بهــا  ســاعة معتمــدة فــي جامعــة) ١٥(بدراســة مــا ال يزيــد عــن 

  .العلمي األردنية
  

الصـادرة عـن الجامعـة،  ال يقبل عذر الطالب بعدم علمه بهذه التعليمـات أو بعـدم إطالعـه علـى النشـرات  ):٢٧(المادة 

  .أو ما ينشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذه التعليمات
  

  .إجراءات تخرجه ت براءة ذمته من الجامعة الستكمالعلى الطالب أن يحصل على وثيقة تثب  ):٢٨(المادة 
  

  :تمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات التالية  ):٢٩(المادة 

النجاح في جميع المواد المطلوبـة للتخـرج فـي الخطـة الدراسـية والحصـول علـى معـدل تراكمـي ال   .أ

  .%)٦٠(يقل عن 

درجة وعدم تجاوز المـدة القصـوى حسـبما ورد مـن أحكـام قضاء المدة المطلوبة للحصول على ال  .ب

 .من هذه التعليمات) ٩(في المادة 

) ٢٠(فـي المـادة  قضاء الفصلين األخيرين من دراسته في الجامعة مع التقيد بما ورد من أحكام  .ج

  .من هذه التعليمات
  

التعليمـات، وفـي اإلشـكاالت التـي قـد يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يـرد عليهـا نـص فـي هـذه   ):٣٠(المادة 

  .تنشأ عن تطبيقها
  

  .هذه التعليمات رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ  :)٣١(المادة 

  
  


