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جامعة عمان األھلية

University

تعليمات منح درجة البكالوريوس رقم ) (٣لسنة ٢٠٠٩
صادرة بموجب الفقرة )ھـ( من المادة ) (٩من قانون مؤقت رقم ) (٤٣لسنة  ٢٠٠١قانون الجامعات األردنية الخاصة
واستناداً للقانون رقم ) (٢٠لسنة  ٢٠٠٩قانون الجامعات األردنية

المادة ):(١

ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻣﻧﺢ درﺟﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،وﻳﻌﻣﻝ ﺑﻬﺎ

المادة ):(٢

ﻳﻛون ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺣﻳﺛﻣﺎ وردت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ أدﻧﺎﻩ ﻣﺎ ﻟم ﺗدﻝ

اﻋﺗﺑﺎ ارً ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﺻدورﻫﺎ.

اﻟﻘرﻳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻳر ذﻟك:

اﻟﻣﺟﻠس

:
:

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟرﺋﻳس

:

رﺋﻳس ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻷﻫﻠﻳﺔ

اﻟﻛﻠﻳﺔ

اﻟﻘﺳم

:

:

أي ﻣن ﻛﻠﻳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

اﻟﻔﺻﻝ اﻟدراﺳﻲ اﻟﻌﺎدي

:

اﻟﻔﺻﻝ اﻟدراﺳﻲ اﻷوﻝ أو اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻛﻝ ﻋﺎم ﺟﺎﻣﻌﻲ

اﻟﻌبء اﻟدراﺳﻲ

:

ﻋــدد اﻟﺳــﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣــدة اﻟﺗــﻲ ﻳﺳــﻣﺢ ﻟﻠطﺎﻟــب ﺗﺳــﺟﻳﻠﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــﻝ

اﻟﻌﻣﻳد

اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة

المادة ):(٣

:

:

ﻣﺟﻠس ﻋﻣداء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻷﻫﻠﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻠﺗﺣق ﺑﻬﺎ اﻟطﺎﻟب
أي ﻗﺳم ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ

وﺣدة ﻗﻳﺎس أﻛﺎدﻳﻣﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ  ١٦ﻣﺣﺎﺿرة ﻧظرﻳﺔ
اﻟدراﺳﻲ اﻟواﺣد

ﺗطﺑق ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺔ ﺟﻣﻳﻊ ﻛﻠﻳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﻳن ﻟﻧﻳﻝ درﺟﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس.

االنتقال من الجامعات األخرى
المادة ):(٢٠

ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟطﻠﺑﺔ ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧرى ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻷﻫﻠﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
أ.

أن ﻳﻛون ﻣﻌدﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻘﺑوﻻ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻘﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﺳﻧﺔ ﺣﺻوﻟﻪ

ب.

أن ﻳﻛون اﻟطﺎﻟب ﻣﺳﺟﻼ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أو ﻣﻌﻬد ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻧظﺎم اﻟﻣواظﺑﺔ )ﻻ ﻳﻘﺑﻝ اﻻﻧﺗﺳﺎب(

ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺳﻧﺔ ﺗﺳﺟﻳﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

وﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺗﺧﺻص ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﻣﺎ ﻣن وزارة اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ.
EP-Rev. a
Ref.: 08/2010
Date: 23-02-2010
1-4

Al-Ahliyya Amman

جامعة عمان األھلية
ج.

University
إﻻ ﺗﻘــﻝ ﻧﺳــﺑﺔ ﻋــدد اﻟﺳــﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣــدة اﻟﺗــﻲ ﺳﻳدرﺳــﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻋــن  %٥٠ﻣــن ﻣﺟﻣــوع
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺧطﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻص وﻻ ﻳﺣﺳب ﻟﻪ أي ﻣﺎدة دراﺳﻳﺔ ﻣﺿـﻰ ﻋﻠـﻰ دراﺳـﺗﻬﺎ أﻛﺛـر

ﻣن ) (٧ﺳﻧوات.
د.

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

ﻫـ.

ﻻ ﺗﺣﺗﺳب ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ﻟﻠطﺎﻟب أن درﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ أﺧـرى ﺿـﻣن ﻣﻌدﻟـﻪ اﻟﺗراﻛﻣـﻲ

و.

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

ز.

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

ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻷﻫﻠﻳﺔ.

اﻟطﺎﻟب وﻣدﻳر اﻟﻘﺑوﻝ واﻟﺗﺳـﺟﻳﻝ ﻟﻠﻧظـر ﻓـﻲ طﻠﺑـﺎت اﻧﺗﻘـﺎﻝ اﻟطﻠﺑـﺔ إﻟـﻰ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻋﻣـﺎن اﻷﻫﻠﻳـﺔ ﻣـن
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷﺧرى ﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﻧﺎﻓذة ووﻓﻘﺎ ﻹﺟراءات ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة.

ﻳﻘﺑﻝ اﻟطﺎﻟب اﻟذي ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺑﻛـﺎﻟورﻳوس ﻣـن ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ أي ﺗﺧﺻـص ﻓـﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻷﻫﻠﻳﺔ ﺷرﻳطﺔ اﺳﺗﻳﻔﺎء ﺷروط اﻟﻘﺑوﻝ اﻟﻣﻘـررة ﻟﻬـذا اﻟﺗﺧﺻـص ﻋﻠـﻰ أن ﻳـدرس ﻣـﺎ

ﻻ ﻳﻘـﻝ ﻋـن  %٥٠ﻣـن ﻣﺟﻣــوع ﺳـﺎﻋﺎت اﻟﺧطـﺔ اﻟدراﺳـﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﻟﻠﺗﺧﺻـص ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻋﻣــﺎن
اﻷﻫﻠﻳﺔ.
ح.

ط.

ﻳﻘﺑــﻝ اﻟطﺎﻟــب اﻟــذي اﺟﺗــﺎز اﻣﺗﺣــﺎن اﻟﺷــﺎﻣﻝ ﻟﻛﻠﻳــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻷردﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺧﺻــص اﻟﻣﻧــﺎظر
ﺷرﻳطﺔ اﻧطﺑﺎق أﺳـس اﻟﺗﺟﺳـﻳر ﻋﻠـﻰ أن ﻳـدرس ﻋـدد اﻟﺳـﺎﻋﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﺷـروط اﻟﺗﺟﺳـﻳر

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

ﻳﻘﺑﻝ اﻟطﺎﻟب اﻟذي أﻧﻬﻰ ﺷﻬﺎدة دﺑﻠوم ﻛﻠﻳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺻـﺎدرة ﻣـن ﺧـﺎرج اﻷردن ﺷـرﻳطﺔ ﻣﻌﺎدﻟـﺔ
ﺷﻬﺎدة اﻟـدﺑﻠوم ﻣـن وزارة اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻟﻌـﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ اﻷردﻧﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﻳـدرس ﻣـﺎ ﻻ ﻳﻘـﻝ ﻋـن

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

االنتقال من تخصص إلى آخر في الجامعة
المادة ):(٢١

أ.
ب.

ﻳﺟــوز اﻧﺗﻘــﺎﻝ اﻟطﺎﻟــب ﻣــن ﺗﺧﺻــص إﻟــﻰ آﺧــر ﻓــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ إذا ﻛــﺎن ﻣﻌــدﻝ ﻋﻼﻣﺎﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺛﺎﻧوﻳــﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳؤﻫﻠﻪ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻳﺔ.
ﺗﻘدم طﻠﺑﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ إﻟﻰ ﻣدﻳر اﻟﻘﺑوﻝ واﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻐـرض وﺑﻣواﻓﻘـﺔ

ﻋﻣﻳد اﻟﻛﻠﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻘﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﺧطﻳﺎ.
ج.

ﻋﻧد اﻧﺗﻘﺎﻝ اﻟطﺎﻟب إﻟﻰ ﺗﺧﺻص آﺧر ﻳﺣق ﻟﻪ اﺣﺗﺳﺎب أي ﻣﺎدة ﻳﺧﺗﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ درﺳـﻬﺎ،
وﻧﺟﺢ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﺿﻣن ﻣواد اﻟﺧطﺔ اﻟدراﺳـﻳﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻـص اﻟﻣﻧﺗﻘـﻝ إﻟﻳـﻪ ،وﺗـدﺧﻝ ﻋﻼﻣـﺎت

ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻌدﻝ اﻟﻔﺻﻠﻲ واﻟﻣﻌدﻝ اﻟﺗراﻛﻣﻲ.
د.

ﻳﻌﺎﻣـــﻝ اﻟطﺎﻟـــب اﻟﻣﻧﺗﻘـــﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠـــﺔ اﻟطﺎﻟـــب اﻟﺟدﻳـــد وذﻟـــك ﻟﻐﺎﻳـــﺎت اﻟﺗﺄﺟﻳـــﻝ واﻹﻧـــذار واﻟﻔﺻـــﻝ ﻣـــن

اﻟﺗﺧﺻص وﺗطﺑق ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺧطﺔ اﻟدراﺳﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﻧﺗﻘﻝ إﻟﻳﻪ.
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المادة ):(٢٢

أ.

University
إذا ﺗوﻗف اﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗﺧرج طﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة واﺣدة إﺟﺑﺎرﻳﺔ وﻛﺎﻧت ﻏﻳر ﻣطروﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻﻝ اﻟذي
ﻳﺗﺧرج ﻓﻳﻪ أو ﻛﺎﻧت ﻣطروﺣﺔ وﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﻣﺎدة إﺟﺑﺎرﻳﺔ أو اﺧﺗﻳﺎرﻳﻪ أﺧرى أو إذا درﺳﻬﺎ
ورﺳب ﻓﻳﻬﺎ اﻟطﺎﻟب ﺛﻼث ﻣرات أو أﻛﺛر ﻓﻠﻠﻌﻣﻳد ﺑﻌد اﺧذ رأي رﺋﻳس اﻟﻘﺳم أن ﻳواﻓق ﻋﻠﻰ أن

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

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

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

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

اﻟﻘﺳم ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻠم ﻣدﻳر اﻟﻘﺑوﻝ واﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑذﻟك.
ج.

إذا ﺗوﻗف اﺣﺗﻣﺎﻝ ﺗﺧرج طﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة واﺣدة إﺟﺑﺎرﻳﺔ وﻟم ﻳﺗﻣﻛن ﻣن دراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة
ﻷﺳﺑﺎب اﺿطرارﻳﺔ ﻓﻠﻣﺟﻠس اﻟﻛﻠﻳﺔ أن ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑدراﺳﺔ ﻣﺎدة أﺧرى ﺑدﻳﻠﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗوى وﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت وﻻ ﻳﺟوز ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن ﻧص اﻟﻔﻘرة )أ( ﻣن ﻫذﻩ

اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻠم ﻣدﻳ ار ﻟﻘﺑوﻝ واﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑذﻟك.
د.

إذا اﺳﺗﻧﻔذ اﻟطﺎﻟب اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻣن اﻟﻣدة اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس وﻛﺎن
ﻣﻌدﻟﻪ اﻟﺗراﻛﻣﻲ ) (%٥٩ﻓﻣﺎ ﻓوق ،وﺗوﻗف ﺗﺧرﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﺟﺗﻳﺎز ﻣﺎدة واﺣدة ﺳﺑق ﻟﻪ أن درﺳﻬﺎ

وﻟم ﻳﻧﺟﺢ ﻓﻳﻬﺎ ﻓﻠﻠﻌﻣﻳد ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺳﻳب رﺋﻳس ﻗﺳم اﻟﺗﺧﺻص ،أن ﻳﻣﻧﺢ اﻟطﺎﻟب ﻓﺻﻼ دراﺳﻳﺎ
واﺣد ﻓﻘط ،اﺳﺗﺛﻧﺎء ،ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺧرج ،وﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﺣﺎﻻت ﻳﻌﻠم ﻣدﻳر اﻟﻘﺑوﻝ واﻟﺗﺳﺟﻳﻝ

ﻫـ.

ﺧطﻳﺎ ﺑذﻟك.

.١

ﺗطﺑق ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺑدﻳﻠﺔ.

.٢

إذا رﺳب اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺑدﻳﻠﺔ وطرﺣت اﻟﻣﺎدة اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻋﻠﻳﻪ

دراﺳﺔ اﻟﻣﺎدة اﻷﺻﻳﻠﺔ وﺗطﺑق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌﺎدة.
و.

إذا ﻧﺟﺢ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺑدﻳﻠﺔ وﻟم ﻳﺗﺧرج ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔﺻﻝ ﺛم طرﺣت اﻟﻣﺎدة اﻷﺻﻳﻠﺔ ﻳﻌﻔﻰ

ﻣن دراﺳﺗﻬﺎ.
المادة ):(٢٣

إذا ﻗﺑﻝ طﺎﻟـب ﻓـﻲ ﺗﺧﺻـص ﻣـﺎ ،وﺳـﺑق ﻟـﻪ أن درس ﺑﻧﺟـﺎح ﻣـواد دراﺳـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺣـرة ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻋﻣـﺎن
اﻷﻫﻠﻳــﺔ وﻛﺎﻧــت ﺿــﻣن ﺧطﺗــﻪ اﻟدراﺳــﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺧﺻــص اﻟــذي ﻗﺑــﻝ ﻓﻳــﻪ ،ﺗﺣﺳــب ﻟــﻪ ﻫــذﻩ اﻟﻣ ـواد ،وﺗــدﺧﻝ

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

المادة ):(٢٤

ﻳﺗــوﻟﻰ ﻗﺳــم اﻟﺗﺧﺻــص ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ اﻟﺳــﻳر اﻷﻛــﺎدﻳﻣﻲ ﻟﻠطﻠﺑــﺔ اﻟﻣﺳــﺟﻠﻳن ﻓﻳــﻪ ﺣﺳــب إﺟـراءات ﻳﻌــدﻫﺎ ﻣﺟﻠــس
اﻟﻌﻣداء ﻟﻬذا اﻟﻐرض.
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المادة ):(٢٥

University

ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب اﻟذي ﻳﺗوﻗﻊ ﺗﺧرﺟﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺻﻝ ﻣﺎ ،أن ﻳﻘوم ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ ﻧﻣوذج ﺧﺎص ﻟدى اﻟﻘﺳم اﻟذي
ﻳطرح اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺻﻝ اﻟذي ﻳﺳﺑق ﻓﺻﻝ اﻟﺗﺧرج ﺣﻳث ﻳﺗوﻟﻰ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻘﺳم
وداﺋرة اﻟﻘﺑوﻝ واﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﻌﺎ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﺳﺗﻳﻔﺎﺋﻪ ﺷروط اﻟﺗﺧرج.

المادة ):(٢٦

ﻳﺟــوز ﺑﻘـرار ﻣــن ﻣﺟﻠــس اﻟﻌﻣــداء ﻷﺳــﺑﺎب ﻗﻬرﻳــﺔ وﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﺳــﻳب اﻟﻌﻣﻳــد اﻟﻣﺧــﺗص اﻟﺳــﻣﺎح ﻟﻠطﺎﻟــب
ﺑدراﺳــﺔ ﻣــﺎ ﻻ ﻳزﻳــد ﻋــن ) (١٥ﺳــﺎﻋﺔ ﻣﻌﺗﻣــدة ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ ﻣــن وزارة اﻟﺗﻌﻠــﻳم اﻟﻌــﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣــث

اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷردﻧﻳﺔ.

المادة ):(٢٧

ﻻ ﻳﻘﺑﻝ ﻋذر اﻟطﺎﻟب ﺑﻌدم ﻋﻠﻣﻪ ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﺎت أو ﺑﻌـدم إطﻼﻋـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺷـرات اﻟﺻـﺎدرة ﻋـن اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ،

المادة ):(٢٨

ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب أن ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ وﺛﻳﻘﺔ ﺗﺛﺑت ﺑراءة ذﻣﺗﻪ ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ إﺟراءات ﺗﺧرﺟﻪ.

المادة ):(٢٩

ﺗﻣﻧﺢ درﺟﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﻳوس ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﺑﻌد إﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

أو ﻣﺎ ﻳﻧﺷر ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ إﻋﻼﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت.

أ.

ب.
ج.

اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣواد اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﻠﺗﺧـرج ﻓـﻲ اﻟﺧطـﺔ اﻟدراﺳـﻳﺔ واﻟﺣﺻـوﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـدﻝ ﺗراﻛﻣـﻲ ﻻ

ﻳﻘﻝ ﻋن ).(%٦٠

ﻗﺿﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ وﻋدم ﺗﺟﺎوز اﻟﻣـدة اﻟﻘﺻـوى ﺣﺳـﺑﻣﺎ ورد ﻣـن أﺣﻛـﺎم

ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٩ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت.

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

ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت.

المادة ):(٣٠

ﻳﺑت ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻣداء ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳـرد ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻧـص ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﺎت ،وﻓـﻲ اﻹﺷـﻛﺎﻻت اﻟﺗـﻲ ﻗـد
ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ.

المادة ):(٣١

رﺋﻳس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻋﻣداء اﻟﻛﻠﻳﺎت وﻣدﻳر اﻟﻘﺑوﻝ واﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﺳؤوﻟون ﻋن ﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت.
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