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تعليمات رقم  71لسنة 7171
تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة البترا
المادة (:)7

أ .تُسمُى ُهذه ُالتعليمات ُ"تعليمات ُمُنُح ُدرجة ُالبكالوريوس ُيف ُجامعة ُالبرتا ُلسنة ُُ ،"7102ويُعملُ
بأحكامهاُابتداءُُمنُتاريخُإقرارهاُمنُجملسُاجلامعة.
ب .يكونُللكلماتُاآلتيةُحيثماُوردتُيفُهذهُالتعليماتُاملعانــيُاملخصصةُهلاُأدناهُ،ماُملُتدلُالقرينةُ
علىُغريُذلكُ :
ُ:جامعةُالبرتاُ .
الجامعة ُ
ُ:عميدُالكليةُامللتحقُهباُالطالبُ .
العميد
ُ:أيُمنُكلياتُاجلامعةُ .
الكلية
ُ:القُسمُاألكادمييُيفُالكليةُ .
القسم
الفصل االعتيادي ُ:الفصلُاألولُ،أوُالثاينُمنُكلُعامُجامعيُ .
ُ

المادة (:)7

تُسريُأحكامُهذهُالتعليماتُعلىُالطلبةُاملنتظمنيُ،واملسجُلنيُللحصولُعلىُدرجةُالبكالوريوسُيفُكلياتُ
اجلامعةُ،ويـعدُُالطالبُمسؤوالُعنُاالطالعُعليهاُ،وعلىُالنشراتُمجيعهاُاملتعلقةُهباُ .

المادة (:)3

تتكونُاجلامعةُإىلُحنيُإنشاءُكلياتُأخرىُ،منُالكلياتُواألقسامُاآلتيةُ :
الكليــة
كلية اآلداب والعلوم

كلية العمارة والتصميم

.0
.7
.3
.4
.5
.6

القســم
قسمُاللغةُالعربيةُوآداهباُُ ُ
قسمُاللغةُاإلجنليزيةُوآداهباُ ُ
قسمُالعلومُالرتبويةُُ ُ
قسمُالكيمياءُُُ ُ
قسمُاللغاتُاحلديثة
قسمُالرياضيات ُ

 .0قسمُهندسةُالعمارةُ ُ
 .7قسمُالتصميمُالداخليُ ُ
 .3قسمُالتصميمُاجلرافيكي
 .4قسمُالتحريكُوالوسائطُاملتعددةُ ُ
1

][Type here

كلية العلوم اإلدارية والمالية

.0
.7
.3
.4
.5
.6

قسمُإدارةُاألعمالُ ُ
قسمُالعلومُاملاليةُواملصرفيةُ ُ
قسمُاحملاسبةُ ُ
قسمُنظمُاملعلوماتُاإلداريةُ ُ
قسمُالتسويقُ ُ
قسمُاألعمالُوالتجارةُاإللكرتونية ُ

كلية الصيدلة والعلوم الطبية

.0
.7
.3
.4

قسمُالكيمياءُالطبيةُالصيدالنيةُوالعقاقريُ ُ
قسمُالصيدالنياتُ،والصيدلةُالتقنية ُ
قسمُاألدويةُ،والعلومُالطبيةُاحليويةُُُُ ُ
قسمُالتغذية ُ

كلية تكنولوجيا المعلومات

 .0قسمُعلمُاحلاسوبُ
 .7قسمُنظمُاملعلوماتُوشبكاتُاحلاسوب ُ
 .3قسمُهندسةُالربجميات ُ

كلية الحقوق
كلية اإلعالم
كلية الهندسة

المادة (:)4

أ.

.0
.7
.0
.7
.0

قسمُالقانونُالعامُ
قسمُالقانونُاخلاص ُ
قسمُاإلذاعةُوالتلفزيون
قسمُالصحافةُواإلعالم ُ
قسمُاهلندسةُاملدنيةُ ُ

ُ تُنُحُدرجةُالبكالوريوسُبقرارُمنُجملسُالعمداء.

ب ُ .يُقُرُُجملسُالعمداءُاخلططُالدراسيةُاملؤديةُإىلُاحلصولُعلىُدرجةُالبكالوريوسُيفُالتخصصاتُ
اليتُتقدُمهاُأقسامُاجلامعةُ،بناءُعلىُتنسيبُجمالسُاألقسامُ،وجمالسُالكلياتُ،وتنسيبُجلنةُ
اخلططُالدراسيةُيفُاجلامعةُ ُ،ورفُعهاُجمللسُالعمداءُإلقرارها.
ج .0 ُ .تُوضعُاخلططُالدراسيةُعلىُأساسُنظامُالساعاتُاملعتمُدة.
 .7حتدد ُلكلُمادةُمنُموادُاخلططُالدراسيةُ(ُ)3ساعاتُمعتمُدةُ،وجيوزُبقرارُمنُجملسُ
العمداءُأنُتقلُ،أوُتزيدُعلىُذلك.
 .3جيُريُتقو مُالساعاتُاملعتمدةُلكلُمادةُعلىُأساسُأنُاحملاضرةُاألسبوعيةُ،أوُالندوةُهيُ
ساعةُمعتمدةُ،أمُاُساعاتُاملخترباتُ،والتطبيقُفيجريُتقوميهاُلكلُمادةُعلىُحدةُ،ويفُ
مجيعُاحلاالتُالُيقلُحسابُالساعةُاملعتمدةُعنُساعتنيُتطبيقيتنيُ،أوُساعيتُخمتربُ .
د ُ .يكون ُاحلدُ ُاألدىن ُلعدد ُالساعات ُاملعتمدة ُاملطلوبة ُللحصول ُعلى ُدرجة ُالبكالوريوس ُيفُ
ختصصاتُاجلامعةُكماُيأيتُ :
ُ
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كلية اآلداب والعلوم

تخصص اللغة العربية وآدابها
تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها
تخصص اللغة اإلنجليزية  /الترجمة
تخصص اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابهما
تخصص معلم صف
تخصص تربية الطفل
تخصص الكيمياء
تخصص الرياضيات
كلية العمارة والتصميم
تخصص هندسة العمارة
تخصص التصميم الداخلي
تخصص التصميم الجرافيكي
تخصص التحريك والوسائط المتعددة
كلية العلوم اإلدارية والمالية
تخصص إدارة األعمال ( متوفر بالمسارين  :اللغة العربية – اللغة االنجليزية )
تخصص التسويق
تخصص نظم المعلومات اإلدارية
تخصص العلوم المالية والمصرفية
تخصص المحاسبة ( متوفر بالمسارين  :اللغة العربية – اللغة االنجليزية )
تخصص األعمال والتجارة اإللكترونية
كلية الصيدلة والعلوم الطبية
تخصص الصيدلة
تخصص التغذية السريرية والحميات
كلية تكنولوجيا المعلومات
تخصص علم الحاسوب
تخصص نظم المعلومات الحاسوبية
تخصص هندسة البرمجيات
تخصص شبكات الحاسوب
كلية الحقوق
تخصص الحقوق
كلية اإلعالم ُ
تخصص اإلذاعة والتلفزيون
تخصص الصحافة واإلعالم
كلية الهندسة ُ
تخصص الهندسة المدنية
3

(ُ)035ساعةُمعتمدة
(ُ)035ساعةُمعتمدة
(ُ)035ساعةُمعتمدة ُ
ُُُ(ُ)035ساعةُمعتمدة
(ُ)035ساعةُمعتمدة
(ُ)035ساعةُمعتمدة
(ُ)037ساعةُمعتمدة
(ُ)037ساعةُمعتمدة ُ
(ُ)065ساعةُمعتمدة
(ُ)043ساعةُمعتمدة
(ُ)032ساعةُمعتمدة
( )032ساعةُمعتمدة ُ
(ُ)037ساعةُمعتمدة
(ُ)037ساعةُمعتمدة
(ُ)037ساعةُمعتمدة
(ُ)037ساعةُمعتمدة
(ُ)037ساعةُمعتمدة
(ُ)037ساعةُمعتمدة
(ُ)066ساعةُمعتمدة
(ُ)036ساعةُمعتمدة
(ُ)034ساعةُمعتمدةُ
(ُ)033ساعةُمعتمدةُ
(ُ)033ساعةُمعتمدةُ
(ُ)033ساعةُمعتمدةُ

ُ
ُ
ُ
ُ

(ُ)040ساعةُمعتمدة ُ
(ُ)035ساعةُمعتمدة ُ
(ُ)035ساعةُمعتمدة ُ
(ُ)061ساعةُمعتمدة ُ
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المادة (:)5

الخطة الدراسية:
أُ .تتكونُاخلطةُالدراسيةُلكلُختصصُتُنحُفي ُدرجةُالبكالوريوسُمن:
ُ .0
متطلبات الجامعة:
يُصُصُهلاُ(ُ)74ساعةُمعتمدةُ،موزعةُعلىُمتطلباتُجامعةُإجباريةُ،ويُصُصُهلاُ(ُ)07ساعةُ
معتمدةُ ،ومُتطلبات ُاختياريةُ ،ويُصص ُهلا ُ(ُ )07ساعة ُمعتمدةُ ،وميكن ُتعديل ُاملتطلباتُ
االختياريةُبقرارُمنُجملسُالعمداءُ،وفقاُللبندُ(-4ب) ُمنُهذهُالتعليماتُ،وهذهُاملتطلباتُ
هيُ :
متطلبات الجامعة اإلجبارية " 77ساعة"
رقم المادة عنوان المادة عدد الساعات
3
 0411011الرتبيةُالوطنية
3
 0411010العلومُالعسكرية
ُ 3
 ُ 0411000لغةُعربيةُ(ُ )0
3
 0411070لغةُإجنليزيةُ()0

ُ

متطلبات الجامعة االختيارية " 77ساعة"
التصنيف

العلوم اإلنسانية

العلوم االجتماعية واالدارية

العلوم والتكنولوجيا
والصحة والفنون

رقم المادة

عنوان المادة
ُ احلضارةُاالنسانية ُ
لغةُعربيةُ()7
لغةُإجنليزيةُ()7
مبادئُاالتصال
ُ حقوقُاإلنسان ُ

0411013
0411007
0411077
0411000
0211017
 0311014الريادةُواالبداع
 0411014علومُسياسية
 ُ 0411016التفكريُالناقد ُ
 0411033القدسُوالقضيةُالفلسطينية
 0411020مدخلُإىلُعلمُاالجتماع
 0011010العلمُواحلياة
 0711010مدخلُاىلُالفنونُاجلميلة
 0511010االسعافاتُاألولية
 0511000الغذاءُوالتغذيةُيفُحياتنا
 0611010مهاراتُحاسوبية
المجموع ُ

4

س.م
ُ
ُ
ُ6-3ساعات ُ

ُ
ُ
ُ6-3ساعات
ُ
ُ
ُ6-3ساعات
 74ساعة
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 .7متطلبات الكلية:
يتلفُعددُساعاهتاُوتوزيعهاُحسبُالكلياتُ،وتوزعُبنيُمتطلباتُكليةُإجباريةُ،واختياريةُ،أوُ
متطلباتُكليةُإجباريةُفقطُ .
ُ .3
متطلبات التخصص:
يتلفُعددُساعاهتاُباختالفُخُططُاألقسامُالعلميةُ،وتتوزعُبنيُمتطلباتُختصصُإجباريةُ
واختياريةُ،ومتطلباتُختصصُمسانُدةُيفُبعضُالتخصُصات.
ُ .4
متطلبات حرة:
وهيُموادُيتارهاُالطالبُمماُتعرض ُأقسامُاجلامعةُ،وختُصُصُهلاُساعاتُمعتمدةُحسبُخططُ
األقسامُالعلميةُ،وإذاُدرسُالطالبُأكثرُمنُهذهُالساعاتُ،يُسبُل ُيفُمعدل ُالرتاكميُأعلىُ
تقديرُحصلُعلي ُوفقُخطت ُالدراسية.
بامتحانات المستوى
.
ُ .0
امتحان مستوى اللغة العربية:
 علىُمجيعُالطلبةُعندُالتحاقهمُباجلامعةُ،أنُيتقدُمواُالمتحانُمستوىُيفُاللغةُالعربيةُ،يفُ
املواعيدُاليتُحتدُدهاُاجلامعةُ،لقياسُمهاراهتمُاألساسية.
 إذاُملُينجحُالطالبُيفُامتحانُمستوىُاللغةُالعربيةُ،أوُملُيتقدُمُلالمتحانُيفُالعامُالدراسيُ
األولُ،فعلي ُأنُيدرسُمنتظماُُ-وملدُةُفصلُدراسيُواحدُُ-مادةُاستدراكيةُللتقويةُرقمهاُ
(ُ)0410100ووزنُاُ(ُ)3ساعاتُمعتمدةُ،الُتدخلُيفُمعدل ُالرتاكميُ،والُيفُعددُ
الساعاتُاملطلوبةُللتخرجُ،ويقدُمُامتحانا ُفيهاُ،يؤهُل ُالنجاحُفي ُللتسجيلُيف ُمادةُلغةُ
عربيةُ(ُ .)0
ُ .7
امتحان مستوى اللغة اإلنجليزية:
 علىُمجيعُالطلبةُعندُالتحاقهمُباجلامعةُأنُيتقدُمواُالمتحانُمُستوىُيفُاللغةُاإلجنليزيةُ،يفُ
املواعيدُاليتُحتدُدهاُاجلامعةُ،لقياسُمهاراهتمُاألساسية.
 إذاُملُينجح ُ الطالبُيفُامتحانُمستوىُاللغةُاإلجنليزيةُ،أوُملُيتقدمُلالمتحانُيفُالعامُ
الدراسيُاألولُ،فعلي ُأنُيدرسُمنتظماُ ُُ -وملدُةُفصلُدراسيُواحدُُ -مادةُاستدراكي ُ
للتقويةُرقمهاُ(ُ)0417100ووزنُاُ(ُ)3ساعاتُمعتمدةُ،الُتدخلُيفُمعدل ُالرتاكميُ،
والُيفُعددُالساعاتُاملطلوبةُللتخرجُ،ويقدُمُامتحاناُفيهاُ،يؤهل ُالنجاحُفي ُللتسجيلُيفُ
مادةُلغةُإجنليزيةُ(.)0
 يعفىُالطالبُاحلاصلُعلىُالشهادةُالثانويةُاألجنبيةُ،الصادرةُباللغةُاإلجنليزيةُ،منُالتقدمُ
المتحانُمستوىُاللغةُاإلجنليزيةُ،ويعفىُكذلكُمنُدراسةُمادةُاللغةُاإلجنليزيةُاالستدراكية.

5
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 يُعفىُالطالبُالذيُاجتازُامتحانُالتوفلُ((ُ)TOEFLأوُأيُامتحانُآخرُمنُاملستوىُ
نفس )ُمنُالتقدُمُالمتحانُاملستوىُيفُاللغةُاإلجنليزيةُ،إذاُحقُقُالعالماتُاملدُرجةُأدناهُيفُ
أحدُهذهُاالمتحانات:
IELTS
5

Internet - Based
17

Computer - Based
713

Paper - Based
511

ُ .3
امتحان مستوى المهارات الحاسوبية:
 علىُمجيعُالطلبةُعندُالتحاقهمُباجلامعةُأنُيتقدُمواُالمتحانُمُستوىُيفُمهاراتُاحلاسوبُ،
يفُاملواعيدُاليتُحتدُدهاُاجلامعةُ،لقياسُمهاراهتمُاألساسيةُ .
 إذاُملُينجحُالطالبُيفُامتحانُمستوىُاملهاراتُاحلاسوبيةُ،أوُملُيتقدمُلالمتحانُيفُالعامُ
الدراسيُاألولُ،فعلي ُأنُيدرسُمنتظماُُ-وملدةُفصلُدراسيُواحد-مادةُاستدراكيةُللتقويةُ
رقمهاُ(ُ)0610100ووزنُاُ(ُ)3ساعاتُمعتمدةُ،الُتدخلُيفُمعدل ُالرتاكميُ،والُيفُ
عددُالساعاتُاملطلوبةُللتخرجُ،ويقدمُامتحانا ُفيهاُ،يؤهل ُالنجاحُفي ُللتسجيلُيفُمادةُ
مهاراتُحاسوبيةُُ،ضمنُخطت ُالدراسيةُ .
 يُعفىُالطالبُاحلاصلُعلىُشهادةُرخصةُقيادةُاحلاسوبُالدوليةُ(ُ)ICDLأوُماُيعادهلاُ،
منُتقد مُامتحانُمستوىُاملهاراتُاحلاسوبية.
يـعدُُالطالبُراسباُيفُأيُُمنُامتحاناتُاملستوىُاملشارُإليهاُسابقاُإذاُغابُعنُاالمتحانُاملقررُ
هلاُ.ويفُحالُكانُغياب ُمسوغاُُ،فعلي ُالتقدمُُ-يفُفرتةُأقصاهاُأسبوعُمنُتاريخُعقدُاالمتحانُ
ُبطلبُلعميدُالكليةُاليتُيتبعُهلاُاالمتحانُ،للبتُُيفُإمكانيةُتقدم ُالحقاُلالمتحانُ،ويُعلمُعميدُالقبولُوالتسجيلُبقرارهُخطياُ .
ج .العلوم العسكرية:
مادة ُإجبارية ُللطلبة ُاألردنيني ُواختيارية ُلغريهمُ ،وحتُسب ُساعات ُهذه ُاملادة ُللطالب ُضمن ُعددُ
الساعاتُاملعتمدةُاملطلوبةُلتخرج ُ،والُتدخلُيفُحسابُاملعدلُالرتاكميُ،وعلىُالطلبةُغريُاألردنينيُ
الذينُملُيتارواُهذهُاملادةُأنُيسجلواُمادةُأخرىُمنُمتطلباتُاجلامعةُاالختياريةُمكافئة ُيفُعددُ
الساعاتُ،والُحتسبُضمنُمعدهلمُالرتاكميُ.ويُعفىُالطلبةُاألردنيونُمنُخرجييُالكليةُالعسكريةُ
امللكيةُ،ومدرسةُاملرشُحنيُ،واملعاهدُاملعادلةُ،منُدراسةُهذهُاملادة.
ُ
د .التربية الوطنية:
مادة ُإجبارية ُللطلبة ُاألردنيني ُواختيارية ُلغريهمُ ،وحتُسب ُساعات ُهذه ُاملادة ُللطالب ُضمن ُعددُ
الساعاتُاملعتمدةُاملطلوبةُلتخرج ُ،وتدخلُيفُحسابُاملعدلُالرتاكميُ،وعلىُالطلبةُغريُاألردنينيُ
الذينُملُيتارواُهذهُاملادةُأنُيسجلواُمادةُأخرىُمنُمتطلباتُاجلامعةُاالختياريةُ،مكافئةُُيفُعددُ
الساعاتُ،وحتُسبُضمنُمعدهلمُالرتاكميُ .
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ه .0 .علىُالطالبُأنُيدرسُاملوادُذاتُاملتطلباتُالسابقةُ،بعدُالنجاحُيفُتلكُاملتطلباتُ ُ.
 .7جيوزُلعميدُالكليةُاملعينُأنُيسمحُللطالبُبدراسةُموادُ ،دونُاجتيازُاملتطلبُالسابقُ،يفُ
احلاالتُاليتُتتطلبُذلكُ،ويُعلمُعميدُالقبولُوالتسجيلُخطياُبذلك.
المادة (:)1

مدة الدراسة:
أ.

ب.

ج.
د.
ه.
و.

مدُةُالدراسةُاالعتياديةُلنيلُدرجةُالبكالوريوسُهيُأربعُسنواتُدراسيةُ،باستثناءُختصصاتُالصيدلةُ،
وهندسةُالعمارةُ،واهلندسةُاملدنيةُ ،حيث ُتكونُاملدةُاالعتياديةُمخسُسنواتُدراسيةُ .وتُعرفُالسنةُ
الدراسيةُعلىُأناُفصالنُاعتياديانُ،قد ُيُضافُإليهماُفصلُصيفيُاختياريُ،وتكونُمدةُالفصلُ
االعتياديُستةُعشرُأسبوعا ُحدُا ُأدىنُ،مباُيفُذلكُاالمتحاناتُُ.أماُمدُةُالفصلُالصيفيُ،فتكونُ
مثانيةُأسابيعُحداُأدىنُ،مباُيفُذلكُاالمتحانات.
الُجيوزُأنُتقلُاملدةُاليتُيقضيهاُالطالبُمسجالُيفُالدراسةُ،للحصولُعلىُدرجةُالبكالوريوسُ،عنُ
أربعُسنواتُدراسيةُ،يفُختصصاتُالصيدلةُ،وهندسةُالعمارةُ،واهلندسةُاملدنيةُُ،وعنُثالثُسنواتُ
دراسيةُيفُالتخصصاتُاألخرىُ،ويُستثىنُمنُذلكُحالةُاالنتقالُمنُجامعةُأخرىُ،والطلبة ُالذينُ
يلتحقونُباجلامعةُيفُالفصلُالصيفيُُ .والُيعينُتغيريُالتخصصُالبدءُباحتسابُمدةُجديدةُ،وإمناُ
اتُالتأجيلُاملشروعةُ،
ُ
حتُ سبُاملدةُمنُبدءُالتحاقُالطالبُباجلامعةُ،وح ىُخترج ُمنهاُ،باستثناءُفرت
كماُهوُواردُيفُاملادةُ(ُ)04منُهذهُالتعليمات.
الُجيوزُأنُتزيدُاملدةُاليتُيقضيهاُالطالبُ،مسجالُيفُالدراسةُللحصولُعلىُدرجةُالبكالوريوسُ،عنُ
مثاينُسنواتُيفُختصصاتُالصيدلةُ،وهندسةُالعمارةُ،واهلندسةُاملدنيةُُ،وسبعُسنواتُيفُالتخصصاتُ
األخرىُ.والُحتسبُمدةُالتأجيلُ،أوُمدةُاالنقطاعُمـنُهذهُاملدة.
الُيعتربُالفصلُالصيفيُفصالُدراسياُلغاياتُحسابُمدةُالدراسة.
يفُحالُاستنفدُالطالبُالفرتةُالقانونيةُللحصولُعلىُدرجةُالبكالوريوسُ،وملُيققُالشروطُالالزمةُ
للتخرجُ،وكانُخترج ُممكناُمبُنحُ ُسنةُإضافيةُ،فيجوزُلرئيسُاجلامعةُمُنُحُالطالبُسنةُدراسيةُإضافيةُ،
الستكمالُالشروطُالالزمةُللتخرج..
يُصنُفُالطلبةُاملسجلونُلنيلُدرجةُالبكالوريوسُيفُاجلامعةُعلىُأربعةُ ،أوُمخسةُمستوياتُدراسيةُ:
السنةُاألوىلُ،السنةُالثانيةُ،السنةُالثالثةُ،السنةُالرابعةُ،السنةُاخلامسةُ.ويعدُالطالبُمسجالُيفُمستوىُ
السنةُالثانيةُ،أوُالثالثةُ،أوُالرابعةُ،أوُاخلامسةُإذاُُكانُقدُجنحُيفُدراسةُماُالُيقلُعنُ(ُ،66ُ،33
ُ)035ُ،00ساعةُمعتمدةُعلىُالتوايلُللتخصصاتُمجيعها.
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المادة (:)1

العبء الدراسي:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

المادة (:)8

احلدُُاألعلىُللعُبءُالدراسيُهوُ(ُ)01ساعةُمعتمدةُللفصلُاالعتياديُالواحدُو(ُ)0ساعاتُمعتمدةُ
للفصلُالصيفيُ،وجيوزُرفعُاحلدُاألعلىُللفصلُاالعتياديُإىلُ(ُ)70ساعةُمعتمدةُمبوافقةُعميدُالكليةُ
شريطةُأالُيقلُمعدلُالطالبُالرتاكميُعنُ(ُ)3011نقاطُ،بعدُنايةُآخرُفصلُدرس ُالطالبُ .
احلدُاألعلىُلعبءُالطالبُاملتوقُعُخترج ُهوُ(ُ)70ساعةُيفُالفصلُاالعتياديُو(ُ)07ساعةُيفُالفصلُ
الصيفيُ .
جيوزُرفعُاحلدُاألعلىُلعبءُالطالبُاملتوقعُخترج ُإىلُ(ُ)74ساعةُيفُالفصلُاالعتياديُو(ُ)05
ساعةُيفُالفصلُالصيفيُبتنسيبُمنُالعميدُ،وبقرارُمنُجملسُالعمداءُ .
احلدُاألدىنُللعبءُالدراسيُللطالبُهوُ(ُ)07ساعةُمعتمدةُللفصلُاالعتياديُ ،وجيوزُإنقاصُاحلدُُ
األدىنُيفُحاالتُمسوغةُ،يوافقُعليهاُعميدُالكليةُ،ويُعلمُعميدُالقبولُوالتسجيلُبذلكُخطياُ .
جيوزُللطالبُيفُفصلُالتخرجُأنُالُيتقيُدُباحلدُُاألدىنُاملشارُإلي ُيفُالفقرةُ(د)ُمنُهذهُاملادة.

االنتظام الدراسي:
أ .تُشرتطُاملواظبةُجلميعُطلبةُاجلامعةُيفُكلُُاحملاضراتُ،واملناقشاتُ،والساعاتُالعمليةُ،حسبُالساعاتُ
املقررةُلكلُمادةُيفُاخلطةُالدراسيةُ .
ب .الُيُسمحُللطالبُبالتغيُبُعنُأكثرُمنُ(ُ)%05منُالساعاتُاملقررةُللمادةُ .
ج .يقومُمدرسُاملادةُبتنبي ُالطلبةُالذينُيتكررُغياهبمُ،واقرتبتُنسبةُغياهبمُمنُ(ُ)%05منُجمموعُ
الساعاتُاملقررةُلتدريسُاملادةُ،وذلكُمنُخاللُلوحةُاإلعالناتُاخلاصة ُيفُالكليةُ،ووفقا ُللنماُذجُ
املعدُةُلذلكُ .
)ُمنُجمموعُالساعاتُاملقررةُللمادةُ،دونُعُذرُمُُرضيُأوُ
ُ
د .إذاُجتاوزُغيابُالطالبُأكثرُمنُ(%05
قُهريُيقبلهماُعميدُالكليةُ،يُرمُمنُالتقدمُلالمتحانُالنهائيُ،ويـعدُ ُراسبا ُويثبتُل ُتقديرُُFA
(راسبُبالتغيب)ُ،وعلي ُإعادةُدراستهاُإذاُكانتُإجباريةُ،وتدخلُنتيجةُذلكُالرسوبُيفُحسابُ
معـدلُعالماتُالطالبُالفصليُوالرتاكميُ،ألغراضُاإلنذارُ،والفصلُمنُالتخصصُ .
)ُمنُالساعاتُاملقررةُملادةُماُ،وكانُهذاُالغيابُبسببُ
ُ
ه .إذاُجتاوزُغيابُالطالبُأكثرُمنُ(%05
املرضُ،أوُعُذرُقهريُيقبل ُعميدُالكليةُ،يعتربُمنسحباُمنُتلكُاملادةُ،وتُطبُقُعلي ُأحكامُاالنسحابُ،
ويبلغُعميدُالكليةُعميدُالقبولُوالتسجيلُقرارهُبذلكُ،وتـُثُبتُمالحظةُ(منسحب)ُ(ُ)Wإزاءُتلكُ
املادةُيفُالسجلُاألكادمييُللطالبُ،ويستثىنُمنُذلكُالطلبةُالذينُميثلونُاململكة ُأوُاجلامعةُيفُ
النشاطاتُالرمسيةُ،فيُسمحُهلمُبالتغيبُبنسبةُالُتتجاوزُ(.)%71
ُ
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ذرُاملرضيُأنُيكونُبشهادةُصادرةُعنُطبيبُعيادةُالطلبةُيفُاجلامعةُ،أوُمعتمدةُمن ُ،
و .يُشرتطُيفُالعُ ُ
أوُصادرةُعنُإحدىُاملستشفياتُاملعتمدةُمنُاجلامعةُ،ويفُحاالتُاستثنائيةُمنُجهةُطبيةُخارجيةُ،
ويشرتطُيفُمجيعُاحلاالتُاعتمادُالشهادةُمنُطبيبُاجلامعةُ،وأنُتقدُمُهذهُالشهادةُإىلُعميدُالكليةُ
يفُمدةُالُتتجاوزُأسبوعنيُمنُتاريخُانقطاعُالطالبُعنُاملواظبةُ،ويفُاحلاالتُالقاهرةُاألخرىُيقدُمُ
الطالبُماُيثبتُعُذرهُالقهريُيفُأسبوعُمنُتاريخُزوالُأسبابُالغياب ُ
ز .يقومُعمداءُالكلياتُ،وأعضاءُهيئةُالتدريسُ،واحملاضرونُ،وعميدُالقبولُوالتسجيلُبتنفيذُأحكامُ
املواظبةُاألنفةُالذكر.
المادة (:)9

األعذار:
العذر المقبولُ ُ:
أ .هوُالعُذرُالطيبُاملعتمُدُمنُالطبيبُاملسؤولُيفُاجلامعةُ،ويقبل ُعميدُالكليةُ،والعُذرُالقهريُهوُ
العذرُالذيُيقبل ُعميدُالكلية.
درسُتلكُاملادةُبطلبُ
ب .علىُكلُمنُيتغيُبُعنُاالمتحانُالنهائيُ،أنُيتقدمُإىلُعميدُالكليةُاليتُتُ ُ
إعادةُتقد مُهذاُاالمتحانُ،يف ُ ثالثةُأيامُمنُتاريخُعقدُاالمتحانُالنهائيُ،وإذاُكانُقرارُالعميدُُ
عوضُ
)ُ،يقومُبإبالغُمدرسُاملادةُ،الذيُيقومُبإجراءُامتحانُمُ ُ
ُ
احتسابُتقديرُاملادةُ(غريُمكتمل)ُ(I
للطالبُيفُاملدةُاحملددةُلذلكُ،وإذاُملُيوافقُعميدُالكليةُعلىُعُذرُالطالـبُ،يُرصدُللطالبُجمموعُ
ماُحصلُعلي ُمنُعالماتُاختباراتُ،وتقييماتُماُقبلُاالمتحانُالنهائيُ،ويفُمجيعُاألحوالُيبلغُ
القرارُإىلُعميدُالقبولُوالتسجيلُخطياُ،حلفظ ُيفُملفُالطالبُ .
ج .إنُاملوافقةُعلىُاعتبار ُتقديرُاملادةُ(غريُمكتمل)ُ(ُ،)Iهيُفقطُمنُصالحياتُعميدُالكليةُاليتُ
تدرسُاملادة.
د.

المادة (:)71

علىُكلُمنُيتغيبُعنُاختبارُفصليُبعذرُمقبولُ،وفقاُلنصُالفقرةُ(أ)ُمنُهذهُاملادةُ،أنُيتقدمُ
الُالعذرُ،ويتوجبُعلىُمدرسُاملادةُإجراءُاختبارُ
ُ
ذرُإىلُمدرسُاملادةُيفُثالثةُأيامُمنُتاريخُزو
ُ
بالعُ
معوضُللطالبُ،بالشكلُالذيُيراهُمناسباُ .
ُ

االمتحانات ،والعالمات ،والمعدالت
أ.

تتكونُاألعمالُالفصليةُمنُاختبارينُكتابينيُعلىُاألقلُ،يعلمُالطلبةُمبوعدمهاُقبلُأسبوعُمنُعقدمهاُ
علىُاألقلُ،ويكونُاالختبارُاألولُيفُاألسبوعُاخلامسُ ،أوُالسادسُ،واالختبارُالثاينُيفُاألسبوعُ
احلاديُعشر ُ ،أوُالثاينُعشرُيفُالفصولُاالعتياديةُ،ويفُالفصلُالصيفيُيكونُاالختبارُاألولُيفُ
األسبوعُالثالثُ،واالختبارُالثاينُيفُاألسبوعُالسادسُ،وتُردُ ُاألوراقُمصححةُللطلبةُيف ُأسبوعُمنُ
درسيُاملوادُإعالنُحتصيلُالطلبةُ
عقدُاالمتحانُ،أوُ(ُ)27ساعةُيفُحالةُالفصلُالصيفيُ.وعلىُمُ ُ
منُاألعمالُالفصليةُقبلُنايةُفرتةُاالنسحابُالقهريُ،وجيوزُأنُتتضمُنُاألعمالُالفصليةُامتحاناتُ
شفهيةُ،أوُحبوثاُ،أوُتقاريرُ،أوُكلُهذهُجمتمعةُ،أوُبعضهاُ،حسب ُماُيراهُجملسُالقسمُمناسباُ،
ويُصُصُلألعمالُالفصليةُ(ُ)%61منُالعالمةُالنهائيةُللمادةُ ُ.
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ب .يُعقدُاالمتحانُالنهائيُلكلُمادةُمرةُواحدةُيفُنايةُالفصلُالدراسيُ،ويُصُصُل ُ(ُ)%41منُ
العالمةُالنهائيةُللمادةُ،وقدُيشملُامتحاناتُشفهيةُ،أوُعمليةُ،أوُتقاريرُختُصُصُهلاُنسبةُمئويةُ
مُعيُنةُ،وجيوزُأنُتتغريُهذهُالنسبُبقرارُمنُجملسُالكليةُ .
ج .الُختضعُالندواتُ،والبحوثُ،واملخترباتُ،واألعمالُامليدانيةُ،واملشاريعُألحكامُالفقرتنيُ(أ،ب)ُمنُ
هذهُاملادةُ،وإمناُتتبعُأنظمةُداخليةُ،يوصيُهباُجملسُالقسمُ،ويُقُُرهاُجملسُالكليةُ.ويف ُحال ُتعدُدُ
شُعُبُواحدةُمنُموادُمتطلباتُاجلامعةُ،يُعقدُهلاُامتحانُمُوحُدُ .
مدرس ُاملادة ُهو ُاملسؤول ُعن ُتصحيح ُأوراق ُاالختبارات ُواالمتحانات ُاملتعلقة ُمبوادهُ ،وتدقيقهاُ،
ُوتوثيقهاُيفُالكشوفُاخلاصةُبذلكُ .

د.

ه .يفُحال ُتعدُدُشعبُاملادةُالواحدةُ،يُسمُىُأحدُأعضاءُهيئةُالتدريسُالقائمنيُبالتدريسُمُنسُقاُ
لتدريسُاملادةُُ،وحتديدُاألسلوبُاملوحُدُللتقو مُ .
و .يُسجُلُعضوُاهليئةُالتدريسيةُالعالماتُالنهائيةُباحلروفُوالنقاطُعلىُالكشوفُاملعدُةُلذلكُيفُكلُ
مادةُ،ويسلمهاُإىلُرئيسُالقسمُالعتمادهاُ،مثُإرساهلاُإىلُعميدُالكليةُ،الذيُيعتمدهاُويرسلهاُإىلُ
عميدُالقبولُوالتسجيلُلرصدهاُ،بعدُاالحتفاظُبنسخةُمنهاُيف ُالكليةُ.ويفُحالُاستخدامُأنظمةُ
حاسوبيةُلرصدُالعالماتُ،تُطبُقُالتعليماتُاإلجرائيةُالصادرةُخبصوصُذلكُ .
ز .تُعرضُإحصاء اتُنتائجُالطلبةُيفُاملوادُعلىُعميدُالكليةُ،ويناقشهاُمعُرئيسُالقسمُإذاُرأىُذلكُ.
وتشملُاإلحصاءاتُ:عددُالطلبةُالناجحنيُ،وعددُالطلبةُالراسبنيُ،ونسبةُالطلبةُاحلاصلنيُعلىُكلُ
تقديرُيفُاملادةُ .
ح .يُ علنُعميدُالقبولُوالتسجيلُالنتائجُالنهائيةُللطلبةُ،بعدُرصدهاُواعتمادهاُ،منُاخلدماتُاحلاسوبيةُ
اخلاصةُبالطلبةُ .
ط .جيوزُللطالبُأنُيتقدمُبطلبُرمسيُُ -مقابلُرسمُقدرهُ(ديناران)ُُ -ملراجعةُُعالمت ُيفُاالمتحانُ
النهائيُيفُأيُمادةُ،يفُمدةُأقصاهاُنايةُاألسبوعُالثاينُمنُالفصلُالالحقُ،وذلكُبتعبئةُالنموذجُ
اخلاصُهلذهُالغايةُ،ويفُهذهُاحلالُ،يقومُعميدُالكليةُُ -حبضورُمدرسُاملادةُ ،ورئيسُالقسمُُ-
مبراجعةُورقةُاإلجابةُُللتأكدُمنُعدمُوجودُخطأُيفُمجعُالعالماتُ،أوُنقلهاُ،ومنُعدمُوجودُأسئلةُ
غريُمصححةُ،ويتمُتصحيحُاخلطأُإنُوجدُ.ويرفقُمعُالنموذجُالشروحُواملسوغاتُاخلاصةُبتعديلُ
العالمةُ،وتُسلمُلعمادةُالقبولُوالتسجيلُلتدقيقهاُوتنفيذهاُ .
ي .يقُللطلبةُاالطالعُعلىُأوراقُاالختباراتُالفصليةُوإجاباهتمُعليهاُ،والتقاريرُ،والبحوثُ،باستثناءُ
أوراقُاالمتحاناتُالنهائيةُ،فتحفظُيفُعمادةُالكليةُملدةُعامنيُ.
ُ
ُ
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ك .يتوجبُعلىُالطالبُالتقدمُإىلُامتحانُاملادةُاليتُحصلُفيهاُعلىُتقديرُغريُمكتملُُ(ُ)Iيفُ(ُ)3
أسابيعُمنُبدايةُالفصلُالدراسيُالالحقُ،دون ُالفصلُالصيفيُ،وإذاُملُيتقدمُلالمتحانُيُُرصدُل ُ
صفرُيفُهذاُاالمتحانُ،ويُتسبُل ُجمموعُماُحصلُعلي ُمنُعالماتُاختباراتُوتقييماتُماُقبلُ
االمتحانُالنهائيُيفُهذهُاملادةُ.ويفُحالُكانُالطالبُمؤجالُللفصلُالالحقُ،أوُانقطعُقهرياُ،فيبقىُ
حق ُقائماُيفُالتقدمُلالمتحانُعندُانتهاءُتأجيل ُأوُإعادةُقيدهُ .
ل .كلُمنُيتغيُبُعنُامتحانُنائيُمُعلنُعن ُدونُعُذرُمقبولُ ،يُرصدُل ُصفرُيفُهذاُاالمتحانُ،
ويتسبُل ُجمموعُماُحصلُعلي ُمنُعالماتُاختباراتُ،وتقييماتُماُقبلُاالمتحانُالنهائيُ .
م .تُصنُفُالتقديراتُعلىُالنحوُاآليتُ،وتُرصدُعالماتُاملوادُباحلروفُ،وفقُالنقاطُاملبيُنةُإزاءُكلُمنهاُ :
النقاط

الحرف
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
FA
P
NP

4011
3011
3033
3011
7011
7033
7011
7011
7033
7011
1011
1011
1011
-

راسب
راسب
راسب (بالتغيب)

(ُاحلدُاألدىنُلعالمةُالنجاحُيفُاملادةُهوُعالمةُ"ُ )ُ"D

ويُصصُللمعدلُالرتاكميُبالنقاطُالتقديراتُاآلتيةُ :
التقدير
Academic Standing
Excellent with Distinction
Excellent
Very Good
Good
Satisfactory
Weak

المعدل التراكمي بالنقاط
)(Cumulative GPA

ممتاز مع مرتبة الشرف
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
3

4011 – 3089
3088 – 3011
3011 – 3011
7099 – 7033
7037 – 7011
أقل من 7011
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ن .جيريُحسابُاملعدلُالرتاكميُللطلبةُكماُيأيتُ:تُضربُنقاطُتقديرُكلُمادةُمنُموادُاخلطةُالدراسيةُ
يفُعددُالساعاتُاملعتمدةُلتلكُاملادةُ،ويتمُمجعُحواصلُالضربُهذهُ،وقسمةُالناتجُعلىُعددُ
الساعاتُاملعتمدةُاإلمجاليةُاليتُدرسهاُالطالبُوفقاُخلطت ُالدراسية.
س .يُسبُاملعدُلُالرتاكميُألقربُمنزلتنيُعشريتني.
ع .املعدلُالرتاكميُهوُمعدُلُعالماتُاملوادُمجيعهاُاليتُدرسهاُالطالبُمنُخطت ُالدراسيةُُ-جناحاُأوُ
رسوباُُ-ح ىُتاريخُحسابُذلكُاملعدلُ.ويفُحالُاحتواءُكشفُدرجاتُالطالبُعلىُتقديرُغريُ
مكتملُ)ُ(Iيفُبعضُاملوادُ،يتمُحسابُمعدل ُدونُهذهُاملوادُ.وعندُاستكمالُعالماتُتلكُاملوادُ،
يُعادُحسابُاملعدلُ،وتكون ُاملعدالتُذاتُأثرُرجعيُمنُتاريخُحصولُالطالبُعلىُتقديرُغريُ
مكتملُ(.)I
ف .الُحتُ سبُاملوادُاليتُحصلُفيهاُالطالبُعلىُتقديرُانسحابُقهريُ(ُ)Wعندُحسابُاملعدلُ
الرتاكميُ،والُتدخلُأيضاُُيفُحسابُالساعاتُاملعتمدةُاليتُدرسها.
ص .حتُ سبُالساعاتُاملعتمدةُلبعضُاملوادُاليتُيدرسهاُالطالبُضمنُخطت ُالدراسيةُ،ولكنهاُالُتدخلُ
يفُحسابُمعدُل ُالرتاكميُاملطلوبُللتخرجُ،ويصلُالطالبُيفُهذهُاملوادُعلىُتقديرُناجح ُدونُ
نقاطُ(ُ،)Pأوُراسبُبدونُنقاطُ(ُ .)NP
ق ُ .0 .يوضعُاسمُالطالبُعلىُلوحةُشرفُاجلامعةُيفُأيُفصلُ(عداُالفصلُالصيفي)ُيصلُفي ُعلىُ
معدلُفصليُ(ُ)3010نقطة ُأوُأكثرُ،ويثبتُذلكُيفُسجل ُاألكادمييُ،شريطةُأالُيقلُعبؤهُ
الدراسيُعنُ(ُ)05ساعةُمعتمدةُيفُذلكُالفصلُ،وأال ُتكونُقدُصُدُرتُحبق ُعقوبةُتأديبيةُ.
والُجيوزُاحتسابُساعاتُاملوادُاليتُيرصدُهلاُتقديرُ(ناجحُ/راسب)ُضمنُعبءُالطالبُهلذهُ
الغاية.
 .7يوضعُاسمُالطالبُعلىُلوحةُشرفُالكليةُيفُأيُفصلُ(عداُالفصلُالصيفي)ُيصلُفي ُعلىُ
معدلُفصليُ(ُ)3062نقطةُ،أوُأكثرُيفُذلكُالفصلُ،ويثبتُذلكُيفُسجل ُاألكادمييُ،شريطةُ
أالُيقلُعبؤهُالدراسيُعنُ(ُ)05ساعةُمعتمدةُيفُذلكُالفصلُ،وأنُالُتكونُقدُصدُرتُحبقُ ُ
عقوبةُتأديبيةُ.والُجيوزُاحتسابُساعاتُاملوادُاليتُيُرصدُهلاُتقديرُ(ناجح/راسب)ُضمنُعبءُ
الطالبُهلذهُالغايةُ .
المادة (:)77

إعادة دراسة المواد – المواد البديلة
أ .يتوجبُعلىُالطالبُإعادةُدراسةُاملوادُاإلجباريةُإذاُرسبُفيهاُ،أماُيفُحالُرسوب ُيفُمادةُاختياريةُ،
فيحقُل ُإعادةُدراسةُاملادةُنفسهاُ،أوُاختيارُغريهاُ،حسبُماُهوُمتُوافرُيفُخطةُالقسمُاملختص.
ب .إذاُأعادُالطالبُدراسةُمادةُماُ،حتُسبُل ُأعلىُعالمةُحصلُعليهاُ،وتُثبتُيفُسجل ُالعالماتُ
مجيعهاُاليتُحصلُعليها.
ج .ال ُتدخلُالساعاتُاملعتمدة ُُ -يفُحال ُإعادةُدراسةُاملادة ُُ -سوىُمرةُواحدةُيف ُحسابُعددُ
الساعاتُاملطلوبةُللتخرج.
4

][Type here

المادة (:)77

ُخترج ُالطالب ُعلى ُدراسة ُمادتني ُإجباريتني ُعلى ُاألكثرُ ،ومل ُتطرحا ُيف ُفصل ُالتخرجُ،أوُ
د .إذا ُتوقف ُ
تعارضتُأيُمنهماُمعُموادُإجباريةُأخرىُ،فيجوزُللعميدُ–ُبعدُتنسيبُمنُرئيسُالقسمُاملختصُ–ُ
أنُيوافقُعلىُأنُيدرسُالطالبُمادتنيُبديلتنيُعنهماُحداُُأقصىُ،علىُأنُتكونُاملادةُالبديلةُمكافئةُ
للمادةُاألصيلةُمنُحيثُاملستوىُ،وعددُالساعاتُاملعتمدةُ،وتكونُاملادةُالبديلةُضمنُاملوادُاالختياريةُ
للتخصصُأوُمنُأقسامُأخرىُيفُالكليةُ،معُإعالمُعميدُالقبولُوالتسجيلُخطياُُبذلك.
ه .إذاُرسبُالطالبُيفُمادةُإجباريةُلثالثُمراتُأوُأكثرُ،فيجوزُلعميدُالكليةُ-بتنسيبُمن ُرئيسُ
القسمُاملختصُ– ُالسماحُللطالبُبدراسةُمادةُبديلةُمنُموادُالكليةُ،ممُاثلةُهلاُمنُحيثُاملستوىُ
وعددُالساعاتُ،وملرةُواحدةُفقطُيفُسنواتُدراست .
ُيفُجامعةُأخرىُ،فرتصدُل ُ
ُ
و .إذاُقامُالطالبُبدراسةُمادةُسبقُوأنُتتُمعادلتهاُل ُيفُأثناء ُدراست
العالمةُاملستحقةُيفُهذهُاملادةُ،وتُلغىُمعادلتها.
ُ
وضع الطالب على قائمة اإلنذار
أ .يُنذرُكلُطالبُيصلُعلىُمعدلُتراكميُيقلُعنُ(ُ)7011نقطتني.
ب .علىُالطالبُإزالةُ اإلنذارُيفُمدةُأقصاهاُفصالنُدراسيانُاعتياديانُ،الحقانُللفصلُالذيُأنذرُفي ُ،
ويزيلُالطالبُاإلنذارُبأنُيرفعُمعدل ُالرتاكميُإىلُ(ُ)7011نقطتنيُأوُأكثر.
ُمنُقائمةُاإلنذارُ،ويستثىنُمنُذلكُكلُطالبُ
ُ
ج .يُفصلُالطالبُمنُختصص ُإذاُملُيتمكنُمنُإزالةُامس
أمتُدراسةُ(ُ)00ساعةُمعتمدةُبنجاح.
د .الُيوضعُالطالبُعلىُقائمةُاإلنذارُيفُنايةُالفصلُالدراسيُاألولُاللتحاق ُباجلامعةُ،أوُيفُنايةُ
الفصلُالدراسيُاألولُلتغيريُختصص ُ.ويقومُاملرشدُاألكادمييُبتنبيه ُإذاُكانُمعدل ُمتدنيا.
ه .الُيدخلُالفصلُالصيفيُضمنُالفصولُاليتُيوضعُفيهاُالطالبُعلىُقائمةُاإلنذار.
و .يقبلُالطالبُاملفصولُمنُختصص ُ،بسببُتدينُمعدل ُالرتاكميُعنُاحلدُاألدىنُاملقبولُوهوُ(ُ)7011
نقطتنيُ،يفُالدراسةُاخلاصةُاالستدراكيةُ،وفقُالشروطُالتالية:
 .0إذاُكانُمعدل ُالرتاكميُالُيقلُعنُ(ُ)0062نقطةُ،يُعطىُأربعةُفصولُدراسيةُلرفعُهذاُاملعدلُ
إىلُاحلدُاألدىنُاملقبولُ،وهوُ(ُ)7011نقطتانُ،وإذاُأخفقُالُيُسمحُل ُمبواصلةُالدراسةُاخلاصةُ
االستدراكيةُ،إالُإذاُكانُقدُأنىُماُجمموع ُ(ُ)00ساعةُمعتمدةُ،مـنُالساعاتُاملقررةُيفُخطت ُ
الدراسيةُ،وكانُمعدلـ ُالرتاكميُالُيقلُعنُ(ُ)0001نقطةُ،ويفُهذهُاحلالُيُعطىُفصلنيُدراسينيُ
اثننيُكحدُأعلىُ،يفصلُبعدمهـاُإذاُملُيتمكنُمنُرفعُمعدل .
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 .7إذاُكانُمعدلـ ُالرتاكميُمنُ(ُ -0أقلُمنُُ)0062نقطةُ،يُعطىُفصال ُدراسيا ُواحداُ،لرفعُهذاُ
املعدلُإىلُ(ُ)0062نقطةُ،فإذاُحققُذلكُ،يعطىُثالثةُفصولُإضافيةُ،لرفعُاملعدلُالرتاكميُإىلُ
احلدُاألدىنُاملقبولُوهوُ(ُ)7011نقطتانُُ.وإذاُأخفقُالُيُسمحُل ُمبواصلةُالدراسةُاخلاصةُ
االستدراكيةُ،إالُإذاُكانُقدُأنىُمـاُجمموع ُ(ُ)00ساعةُمعتمدةُ،وكانُمعدل ُالرتاكميُالُيقلُ
عنُ(ُ)0001نقطةُ،ويفُهذهُاحلال ُيعطــىُفصلنيُدراسينيُحدا ُأعلىُ،ويُفصلُبعدمهاُإذاُملُ
يتمكنُمنُرفعُمعدل ُالرتاكميُإىلُ(ُ)7011نقطتني.
 .3يُسمحُلطالبُالدراسةُاخلاصةُاالستدراكيةُبدراسةُُ 07ساعةُمعتمدةُحدا ُأعلىُ،وجيوزُدراسةُ
ُ01ساعةُيفُحالُكانتُالساعاتُاملضافةُملو ٍادُمعادة.
اكيةُاملقررةُل .
ُ
 .4الُيتمُفصلُالطالبُإذاُنقصُمعدل ُعنُ(ُ)0011نقطةُيفُفصولُالدراسةُاالستدر
 .5يتمُاعتمادُاملعدلُالرتاكميُالذيُيصلُعلي ُالطالبُنايةُالفصلُالصيفيُ،يف ُفرتةُاإلنذاراتُ
والدراسةُاالستدراكيةُ،شريطةُأنُيققُهذاُاملعدلُمصلحةُللطالبُ،كإزالةُامس ُعنُقائمةُاإلنذارُ،
أوُمُنُحُ ُفرصاُاستدراكيةُأخرىُضمنُالشرائحُاألعلىُ.والُجيوزُاالعتمادُعلىُاملعدلُالرتاكميُ
الذيُيصلُعلي ُالطالبُ،يف ُفرتةُاإلنذاراتُوالدراسةُاالستدراكيةُيفُالفصلُالدراسيُالصيفيُ
خالفاُلذلك.
تقومُاللجنةُاألكادمييةُاملكونةُمنُنائبُالرئيسُللشؤونُاألكادمييةُ،وعميدُالكليةُاملختصُ،وعميدُ
ُ
.6
القبولُوالتسجيلُبالنظرُيفُاستدعاءاتُالطلبةُاملفصولنيُأكادميياُمنُختصصاهتمُ،للنظرُيفُإمكانيةُ
استمرارهم ُبالدراسة ُيف ُختصصاهتمُ ،وذلك ُاستنادا ُإىل ُمعدالهتم ُالرتاكميةُ ،وجمموع ُالساعاتُ
األكادمييةُمقرتحاهتاُوتنسيباهتا ُجمللس ُالعمداءُ
ُ
اجملتازةُ،وإمكانيةُرفعهمُملعدالهتمُ،وترفع ُاللجنةُ
إلقرارهاُ .
المادة (:)73

السحب واإلضافة:
أ .يسمحُللطالبُبالسحبُواإلضافةُدونُغراماتُيفُالفرتةُاليتُتتدُمنُبدايةُالتسجيلُاملبكرُُوح ىُ
نايةُفرتةُالسحبُواإلضافةُاملعلنُعنهاُيفُالتقو مُاجلامعيُ،والُتثبتُاملوادُاليتُانسحبُالطالبُمنهاُ
يف ُهذهُالفرتةُيفُسجل ُاألكادمييُ .وعلىُمجيعُالطلبةُاستكمالُتسجيلُموادهمُالدراسيةُقبلُبدءُ
التدريسُللفصلُالدراسيُاملعلنُعن ُيفُالتقو مُاجلامعيُ ُ .وتُفرضُغرامةُعلىُالطالب ُلقاءُالتسجيلُ
بعدُبدءُالتدريسُ،وكماُهوُمنصوصُعلي ُيفُالتقو مُاجلامعيُللجامعةُ .
ب .إذاُرغبُالطالبُيفُسُحُبُمادةُأوُأكثرُبعدُبدءُالتدريسُ،فعلي ُأنُيقدُمُطلباُ-حسبُمنوذجُيصدرُ
عنُعمادةُالقبولُوالتسجيلُُ-يتضمنُرأيُعميدُالكليةُ،الذيُيبتُُيفُاألمرُ،ويُرسلُقرارهُإىلُعمادةُ
القب ــولُوالتسجيلُ.وإذاُمتُالسحبُيفُالفرتةُبنيُاألسبوعُاألولُُ-األسبوعُالثالثُمنُبدايةُالفصلُ
االعتياديُ،تُردُ ُللطالبُُ %25منُرسومُاملادةُاملسحوبةُ،أماُإذاُمتُالسحبُيفُالفرتةُبنيُاألسبوعُ
الرابـعُُُ-األسبوعُاخلامسُمنُبدايةُالفصلُالدراسيُ،ف ُرتدُُللطالبُُ%51منُرسومُاملادةُاملسحوبةُ،
ويفُكلتاُاحلالتنيُالُتُسجُلُاملادةُيفُسجلُالطالبُاألكادمييُ،أماُإذاُانسحبُالطالبُيفُالفرتةُبنيُ
األسبوعُالسادسُوح ىُبدايةُفرتةُاالمتحاناتُالنهائية ُفيُسجُلُل ُتقديرُانسحابُقهريُ(ُ،)Wوالُ
6
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تُردُُل ُرسومُاملادةُ،أماُإذاُمتُالسحبُيفُالفرتةُبنيُاألسبوعُاألولُُ-األسبوعُالثاينُمنُبدايةُالفصلُ
الصيفيُ،ف ُرتدُُللطالبُُ%25منُرسومُاملادةُاملسحوبةُ،أمـاُإذاُمتُالسحبُخاللُاألسبوعُالثالثُمنُ
بدايةُالفصلُالدراسيُالصيفيُ،تردُللطالبُُ%51منُرسومُاملادةُاملسحوبةُ،أماُإذاُمتُالسحبُيفُ
الفرتةُبنيُاألسبوعُالرابعُوح ىُبدايةُفرتةُاالمتحاناتُالنهائيةُ،فيُسجُلُل ُتقديرُانسحابُقهريُ(ُ،)W
والُتُردُُل ُرسومُاملادةُ .
ج .إذاُانسحبُالطالبُمنُمجيعُموادهُاملسجلةُ(باستثناءُالطلبةُاملستجدُينُأوُاملنتقلنيُمنُاجلامعات)ُ
يتمُرصدُعالمةُ(ُ)Wهلذهُاملوادُ،وتُردُُل ُالرسومُوفقُالفقرةُ(-03ب)ُمنُهذهُاملادةُويثبتُيفُسجل ُ
األكادمييُ"مُنُسُحبُمنُالفصل"ُويعتربُحكما ُمؤجالُلذلكُالفصلُإذاُكانُفصالُاعتيادياُويُسبُ
ل ُهذاُالفصلُمنُفرتةُالتأجيلُاملسموحُهباُوفقُاملادةُ(-04ج)ُمنُهذهُالتعليماتُ .
المادة (:)74

تأجيل الدراسة /االنقطاع واالنسحاب من الجامعة
أ .يلتزمُالطالب ُبإجراءُعملياتُالتسجيلُ،والسحب ُواإلضافةُوفقُالتقو مُاألكادمييُللجامعةُ،الذيُ
تُعلن ُاجلامعةُيفُكلُعامُدراسيُ.ويقُللجامعةُوصفُالطالبُاملنتظمُمنقطعاُُ،وفاقداُُمقعدهُالدراسيُ
يفُأيُفصلُاعتياديُالُيسجلُفي ُيفُالفرتةُالزمنيةُاحملدُدةُللتسجيلُيفُذلكُالفصلُ،وجيوزُأنُيسمحُ
للطالبُبالتسجيلُإذاُتُوافرتُشواغرُيفُالتخصصُالذيُيدرس ُالطالبُ .
ب .إذاُرغبُالطالبُيفُتأجيلُدراست ُلفصلُماُ،فعلي ُأنُيتقدمُبطلبُُ-علىُالنموذجُاملقررُلذلكُ–ُ
يفُعمادةُالقبولُوالتسجيلُ،قبلُانتهاءُفرتةُالسحبُواإلضافةُ،للفصلُالذيُيودُُتأجيلُدراست ُفي ُ،
ويبتُُعميدُالكلية يفُهذاُالطلبُ،ويبلغُقرارهُإىلُعميدُالقبولُوالتسجيلُ،ويثبتُللطالبُيفُسجل ُ
األكادمييُمالحظةُ"مؤجل"ُلذلكُالفصلُ .
ج .جيوزُللطالبُأنُيؤجلُدراست ُيفُاجلامعةُملدةُالُتزيدُعلىُأربعةُفصولُ ،سواءُأكانتُمتصلةُأوُ
متقطعةُ.وجيوزُجمللسُالكليةُاملوافقةُعلىُتأجيلُدراسةُالطالبُملدةُتزيدُعلىُذلكُ،مباُالُيتجاوزُستةُ
فصولُدراسيةُ .
د .الُيُ سمحُللطالبُاملستجدُأوُاملنتقلُإىلُاجلامعةُبتأجيلُدراست ُ،إالُبعدُانقضاءُفصلُدراسيُكاملُ
علىُالتحاق ُباجلامعةُ .
ه .الُحتُسبُمدةُالتأجيلُضمنُاملدةُاملسموحُهباُللحصولُعلىُدرجةُالبكالوريوسُ،وإذاُانقضتُفرتةُ
السحب ُواإلضافة ُيف ُالفصل ُاالعتياديُ ،ومل ُيسجل ُالطالبُ ،ومل ُيتقدم ُبطلب ُإىل ُعمادة ُالقبولُ
والتسجيلُلتأجيلُدراست ُ،يعدُُمنقطعاُعنُالدراسةُ،وفاقداُملقعدهُالدراسيُيفُاجلامعةُ،وتسجلُل ُيفُ
سجل ُاألكادمييُمالحظةُ"منقطعُُ/فاقدُمقعدهُالدراسي"ُ،ماُملُيتقدمُمسوغاتُتبنيُسببُتأخرهُ،
وذلكُيفُموعدُأقصاهُنايةُاألسبوعُالثالثُمنُبدءُالفصلُاالعتياديُ.وتقومُاللجنةُاألكادمييةُاملختصةُ
بالنظرُيفُطلب ُ،وفقاُللشواغرُاملتاحةُ .
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علىُالنموذجُاملقررُلذلكُُ-
ُ
و .إذاُرغبُالطالبُيفُاالنسحابُمنُاجلامعةُ،فعلي ُأنُيتقدمُبطلبُُ-
لدىُعمادةُالقبولُوالتسجيلُ،واستكمالُاإلجراءاتُاخلاصةُبإبراءُذمت ُمنُاجلهاتُاملعنيةُيفُاجلامعةُ،
وتثبتُل ُيفُسجل ُاألكادمييُمالحظةُ"ُمنسحُبُمنُاجلامعة"ُ .
ز .جيوزُللطالبُاملنسحبُمنُاجلامعةُأوُاملنقطع/الفاقدُمقعدهُالدراسيُأنُيتقدمُبطلبُإلعادةُتسجيل ُ
(إعادةُقيده)ُباجلامعةُلعمادةُالقبولُوالتسجيلُ،شريطةُأنُالُيزيدُجمموعُفصولُانسحاب ُوانقطاع ُ
وتأجيل ُعلىُ ُ3سنواتُ،وتقومُاللجنةُاألكادمييةُاملختصةُبالنظرُيفُطلب ُ،وإذاُأعيدُتسجيل ُيتفظُ
بسجل ُاألكادمييُكامالُ،علىُأنُيكملُمتطلباتُالتخرجُحسبُاخلطةُالدراسيةُاملعمولُهباُحنيُ
التحاق ُباجلامعةُ،ويفُهذهُاحلال ُحتسبُل ُاملدةُالدراسيةُالسابقةُضمنُاحلدُاألعلىُاملسموحُب ُ
للحصول ُعلى ُدرجة ُالبكالوريوسُ ،وتُطبُق ُعلى الطالب ُالرسوم ُالدراسية ُاملعمول ُهبا ُحني ُالتحاق ُ
باجلامعةُ.وإذاُملُيرغبُالطالبُيفُاالحتفاظُبسجل ُاألكادمييُالسابقُ،يعادُتسجيل ُطالباُمستجداُ،
وتُطبُقُعلي ُأسسُالقبولُوالرسومُالدراسيةُاملعمولُهباُحينئذ.
المادة (:)75

االنتقال من الجامعات األخرى
أ .يُسمحُبانتقالُالطلبةُمنُاجلامعاتُاألخرىُإىلُجامعةُالبرتاُ،يفُحالةُوجودُشواغرُوفقُالشروطُاآلتية:
 .0أنُيستويفُالطالبُشروطُالقبولُيفُاجلامعة.
أوُكليةُجامعيةُأوُمعهدُجامعيُمُعُرتفُب ُ .
 .7أنُيكونُالطالبُمنتقالُمنُجامعةُ ُ،
 .3أنُيكونُمعدل ُيفُالثانويةُالعامةُمقبوالُيفُالقسمُالذيُينويُاالنتقالُإلي ُيفُجامعةُالبرتاُ،سنةُ
حصول ُعلىُشهادةُالثانويةُالعامةُ،أوُسنةُانتقال ُللجامعةُ،ومباُالُيتعارضُمعُقراراتُجملسُ
التعليمُالعايلُاألردينُالنافذة.
يولُعميدُالقبولُوالتسجيلُالطلباتُاملقبولةُإىلُعميدُالكليةُاملختصةُ،ملعادلةُاملوادُاملقبولةُمباُيتالءمُ
بُ .
معُخططُالتخصصاتُاملعنيُةُُ.والُيعادلُلطالبُاالنتقالُأكثرُمنُ(ُ)%51منُساعاتُاخلطةُ
الدراسيةُللتخصصُ.ويسمُفصلُدراسيُواحدُمنُاحلدُاألعلىُملدةُالدراسةُوفقا ُللمادةُ(-6ج)ُ،
مقابلُكلُ(ُ)05ساعةُمعتمدةُحتسبُللطالبُُ.وتعتربُمعادلةُاملوادُنائيةُ،وقطعيةُ،والُجيوزُتعديلهاُ،
أوُإعادةُالنظرُفيهاُإالُخاللُالعامُاألولُلقبولُالطالب.
ج .الُجيوزُمعادلةُموادُمنُجامعاتُمنُخارجُاألردنُعالماهتاُأقلُمنُ(ُ،)%61أوُأقلُمنُ(ُ)7011
نقطتني ُ– ُ(ُ،)Cأماُمنُاجلامعاتُداخلُاألردنُ ،فالُجيوزُمعادلةُموادُختصصُعالماهتاُأقلُمنُ
(ُ)%61أوُأقلُمنُ(ُ)7011نقطتنيُ–ُ(.)C
د .الُتدخلُتقديراتُاملوادُاليتُدرسهاُالطالبُيفُجامعاتُأخرىُيفُمعدل ُالرتاكميُيفُاجلامعةُ،ويسجلُ
هلذهُاملوادُتقديرُحتويلُمنُجامعاتُأخرىُ(.)T
ه .علىُالطالبُدراسةُماُالُيقلُعنُ(ُ)%51منُالساعاتُاملعتمدةُلتخصص ُيفُاجلامعة.
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أنُيزُودُاجلامعةُ
و .يُشرتطُعلىُالطالبُاملنتقلُمنُاجلامعاتُاألردنيةُأنُالُيكونُمفصوالُفصالُتأديبياُ،و ُ
عندُقبول ُبكتابُحسنُسريةُ،وسلوك.
ُ
المادة (:)71

الدراسة في جامعة أخرى
ذراُقهرياُيقبل ُعميدُالكليةُاملختصُُ-دراسةُماُالُيزيدُعلىُ(ُ)36ساعةُ
يُسمحُللطالبُُ-بعدُتقدمي ُعُ ُ
معتمدةُيفُجامعةُأخرىُ،معرتفُهباُ،وتعادلُل ُهذهُالساعاتُوفقُنصُالفقرةُ(ُ)3منُاملادةُ(ُ،)05وذلكُ
حسبُالشروطُاآلتيةُ :
أ.
ب.
ج.
د.

المادة (:)71

أنُيكونُالطالبُقدُأنىُدراسةُماُالُيقلُعنُ(ُ)36ساعةُمعتمدةُيفُاجلامعةُ،ومعدل ُالرتاكميُالُ
يقلُعنُ(ُ .)705
أنُتكونُدراست ُباالنتظامُيفُاجلامعةُاليتُينويُالدراسةُفيهاُ .
أنُيصلُالطالبُعلىُموافقةُجملسُقسم ُعلىُدراسةُاملوادُاملطلوبة.
الُجيوزُأنُيتجاوزُجمموعُماُسيتمُالسماحُللطالبُبدراست ُمنُموادُخارجُاجلامعةُ،واملوادُاملعادلةُل ُ
سابقاُ،ماُجمموع ُُ%51منُعددُساعاتُخطةُالطالبُ .

التحويل من تخصص إلى آخر
جيوزُانتقالُالطالبُمنُختصصُإىلُآخرُشريطةُاستيفاءُماُيأيتُ :

أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
المادة (:)78

أنُيتوافرُشاغرُيفُالتخصصُالذيُيزمعُالطالبُاالنتقالُإلي ُ .
أنُيكونُاملعدلُالذيُحصلُعلي ُالطالبُيفُالثانويةُالعامةُيؤهل ُللقبولُيفُالتخصصُالذيُيريدُ
االنتقالُإلي ُ،وفقاُألسسُالقبولُاملعمولُهباُعندُانتقال ُ،أوُعندُقبول ُيفُاجلامعةُ .
أنُيقدمُالطلبُإىلُعمادةُالقبولُوالتسجيلُيفُالفرتةُاليتُحتددهاُالعمادةُيفُكلُفصلُدراسيُ.وحتُسبُ
للطالبُمجيعُاملوادُاليتُجنحُفيهاُ،شريطةُاتفاقهاُوخطةُالتخصصُاملنتقلُإلي ُ .
يُضعُالطالبُجلميعُأحكامُاإلنذارُ،والفصلُ،مباُيتفقُوخطةُالتخصصُاحملولُإلي ُ .
جيوزُللطالبُاحملولُإىلُختصصُآخرُأنُيقدمُطلباُخطياُإىلُعمادةُالقبولُوالتسجيلُ،يطلبُفي ُإلغاءُ
ُ
سجل ُاألكادمييُالسابقُكامالُ،وإعادةُتسجيل ُطالبا ُمستجداُ،ويف ُهذهُاحلال ُتُطبُق ُعلي ُأسسُ
القبـولُوالرسومُالدراسيةُاملعمولُهباُحينئذ.
الُجيوزُللطالبُاملفصولُمنُختصصُماُأنُيعودُإىلُالتخصصُنفس ُمرةُأخرىُ .

متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
تُنحُدرجةُالبكالوريوسُبعدُاستيفاءُاملتطلباتُالتاليةُ :
أ .النجاحُيفُاملواد ُمجيعها ُاليتُحتددهاُخطةُالقسمُللحصولُعلىُدرجةُالبكالوريوسُ،واحلصولُعلىُ
معدلُتراكميُأدناهُ(ُ)7011نقطتانُ .
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ب .قضاءُمدةُدراسيةُيفُاجلامعةُوفقاُألحكامُاملادةُ(ُ .)6
ج .استيفاءُالفرتةُالزمنيةُوالساعاتُاملعتمدةُ،كماُحتددهاُأحكامُاالنتقالُفيماُيصُالطلبةُاملنتقلنيُمنُ
جامعاتُ،وكلياتُأخرى.
د .أنُيكونُطالباُمنتظماُيفُدراست ُباجلامعةُيفُآخرُفصلُدراسيُمنُدراست ُ .
المادة (:)79

الدراسة الخاصة
اُللحصولُعلىُوثيقةُرمسيةُ
ُ
أ .جيوزُللفئاتُالتاليةُأنُتسجلُللدراسةُاخلاصةُيفُبعضُاملوادُيفُجامعةُالبرت
تبنيُالنتائجُيفُتلكُاملواد:
 .0الطلبةُالذينُيدرسونُيفُجامعاتُ،أوُمعاهدُجامعيةُعلياُخارجُاألردنُ،أوُداخل ُ،ويرغبونُيفُ
دراسةُبعضُاملوادُيفُاجلامعةُ،يفُفصلُدراسيُواحدُأوُأكثر.
 .7الراغبونُيفُتعميقُمعرفتهمُالتخصصيةُ،بُغيةُحتسنيُأدائهمُ،ومهاراهتمُيفُاألعمالُ،والوظائفُاليتُ
يقومونُهبا.
 .3الراغبونُيفُإثراءُمعرفتهمُالثقافيةُ،أوُاألكادميية.
ب .يُش ُرتطُيفُقبولُالطالبُللتسجيلُبالدراسةُاخلاصةُماُيلي:
 .0أنُيكونُحاصال ُعلىُشهادةُالدراسةُالثانويةُالعامةُاألردنيةُ ،أوُماُيعادهلاُ،مباُالُيتعارضُمعُ
أسسُالقبولُالنافذة.
 .7أنُيكونُقدُدرسُاملتطلباتُالسابقةُللموادُاليتُينويُالتسجيلُفيها.
 .3أنُتتوافرُالشواغرُيفُاملوادُاليتُينويُالتسجيلُفيهاُ،بعدُإعطاءُاألولويةُلطلبةُالقسمُ،مث ُطلبةُ
اجلامعةُاملنتظمني.

المادة (:)71

ج .إذاُقُ بلُالطالبُيفُختصصُماُ،وسبقُل ُأنُدرسُموادُضمنُالدراسةُاخلاصةُيفُاجلامعةُ،فالُحتسبُ
ل ُأيُمنُهذهُاملوادُيفُدراست ُيفُالتخصصُالذيُالتحقُب ُ .
أحكام عامة
تُ نح ُدرجة ُالبكالوريوس ُعند ُاستحقاقها ُيف ُناية ُالفصل ُالدراسيُ ،ويكون ُحفل ُالتخرج ُحسب ُالتقو مُ
األكادمييُالذيُيُ ُقرهُجملسُالعمداءُ .

المادة (:)77

القسمُيفُالكليةُهوُاملسؤولُعنُمتابعةُالوضعُاألكادمييُللطالبُوإرشادهُ،وتقومُعمادةُالقب ُولُوالتسجيلُ
بالتحققُمنُاستيفائ ُلشروطُالتخرجُ .

المادة (:)77

رئيسُاجلامعةُ،وعمداءُالكلياتُاملعنيةُ،وعميدُالقبولُوالتسجيلُمسؤولونُعنُتنفيذُأحكامُهذهُالتعليماتُ .

المادة (:)73

يـُبُتُُرئيسُاجلامعةُيفُاحلاالتُاليتُملُيردُفيهاُنصُيفُهذهُالتعليماتُ .

المادة (:)74

تُلغيُهذهُالتعليماتُ،تعليماتُمُنحُدرجةُالبكالوريوسُيفُجامعةُالبرتاُرقمُ(ُ)02لعامُُ .7106

ُ

*ُُُأقرتُيفُجملسُاجلامعةُيفُجلست ُرقمُ(ُ)7101/7102-3تاريخُ.ُ7101/3/76
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