تعليمات رقم  17لسنة 2017
تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة البترا
املادة (:)1

أ .تُسمُىُهذهُالتعليماتُ"تعليماتُمُنُحُدرجةُالبكالوريوسُيفُجامعةُالبرتا ُلسنة ُُ،"2017ويُعملُ
أبحكامهاُابتداءُُمنُاتريخُإقرارهاُمنُجملسُاجلامعة.
ب .يكونُللكلماتُاآلتيةُحيثماُوردتُيفُهذهُالتعليماتُاملعانــيُاملخصصةُهلاُأدانهُ،ماُملُتدلُالقرينةُ
علىُغريُذلكُ :
ُ:جامعةُالبرتاُ .
اجلامعة ُ
ُ:عميدُالكليةُامللتحقُهباُالطالبُ .
العميد
ُ:أيُمنُكلياتُاجلامعةُ .
الكلية
ُ:القُسمُاألكادمييُيفُالكليةُ .
القسم
الفصل االعتيادي ُ:الفصلُاألولُ،أوُالثاينُمنُكلُعامُجامعيُ .

املادة (:)2

يوسُيفُ
ُ
تُسريُأحكامُهذهُالتعليماتُعلىُالطلبةُاملنتظمنيُ ،واملسجُلنيُللحصولُعلىُدرجةُالبكالور
كلياتُاجلامعةُ،ويـعدُُالطالبُمسؤوالُعنُاالطالعُعليهاُ،وعلىُالنشراتُمجيعهاُاملتعلقةُهبا.

املادة (:)3

تتكونُاجلامعةُإىلُحنيُإنشاءُكلياتُأخرىُ،منُالكلياتُواألقسامُاآلتية:
الكليــة
كلية اآلداب والعلوم

كلية العمارة والتصميم

.1
.2
.3
.4
.5
.6

القســم
قسمُاللغةُالعربيةُوآداهباُُ ُ
قسمُاللغةُاإلجنليزيةُوآداهباُ ُ
قسمُالعلومُالرتبويةُُ ُ
قسمُالكيمياءُُُ ُ
قسمُاللغاتُاحلديثة
قسمُالرايضيات ُ

 .1قسمُهندسةُالعمارةُ ُ
 .2قسمُالتصميمُالداخليُ ُ
 .3قسمُالتصميمُاجلرافيكي
 .4قسمُالتحريكُوالوسائطُاملتعددةُ ُ

كلية العلوم اإلدارية واملالية

 .1قسمُإدارةُاألعمالُ ُ
 .2قسمُالعلومُاملاليةُواملصرفيةُ ُ
 .3قسمُاحملاسبةُ ُ
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 .4قسمُنظمُاملعلوماتُاإلداريةُ ُ
 .5قسمُالتسويقُ ُ
 .6قسمُاألعمالُوالتجارةُاإللكرتونية ُ
كلية الصيدلة والعلوم الطبية

.1
.2
.3
.4

كلية تكنولوجيا املعلومات

 .1قسمُعلمُاحلاسوبُ
 .2قسمُنظمُاملعلوماتُوشبكاتُاحلاسوب ُ
 .3قسمُهندسةُالربجميات ُ

كلية احلقوق

.1
.2
.1
.2
.3
.1

كلية اإلعالم
كلية اهلندسة

املادة (:)4

أ.

قسمُالكيمياءُالطبيةُالصيدالنيةُوالعقاقريُ ُ
قسمُالصيدالنياتُ،والصيدلةُالتقنية ُ
قسمُاألدويةُ،والعلومُالطبيةُاحليويةُُُُ ُ
قسمُالتغذية ُ

قسمُالقانونُالعامُ
قسمُالقانونُاخلاص ُ
قسمُالصحافةُ
قسمُاإلذاعةُوالتلفزيون
قسمُالصحافةُواإلعالم ُ
قسمُاهلندسةُاملدنيةُ ُ

ُ تُنُحُدرجةُالبكالوريوسُبقرارُمنُجملسُالعمداء.

ب ُ .يُقُرُ ُجملس ُالعمداء ُاخلطط ُالدراسية ُاملؤدية ُإىل ُاحلصول ُعلى ُدرجة ُالبكالوريوس ُيفُ
التخصصاتُاليتُتقدُمهاُأقسامُاجلامعةُ،بناءُعلىُتنسيبُجمالسُاألقسامُ،وجمالسُالكلياتُ،
وتنسيبُجلنةُاخلططُالدراسيةُيفُاجلامعةُ ُ،ورفُعهاُجمللسُالعمداءُإلقرارها.
ج .1 ُ .تُوضعُاخلططُالدراسيةُعلىُأساسُنظامُالساعاتُاملعتمُدة.
 .2يُدُدُلكلُمادةُمنُموادُاخلططُالدراسيةُ(ُ)3ساعاتُمعتمُدةُ،وجيوزُبقرارُمنُجملسُ
العمداءُأنُتقلُ،أوُتزيدُعلىُذلك.
 .3جيُريُتقوميُالساعاتُاملعتمدةُلكلُمادةُعلىُأساسُأنُاحملاضرةُاألسبوعيةُ ،أوُالندوةُ
هيُساعةُمعتمدةُ،أمُاُساعاتُاملخترباتُ ،والتطبيقُفيجريُتقوميهاُلكلُمادةُعلىُ
حدةُ،ويفُمجيعُاحلاالتُالُيقلُحسابُالساعةُاملعتمدةُعنُساعتنيُتطبيقيتنيُ،أوُ
ساعيتُخمترب.
ُ
ُ
2

ُ
ُ
د ُ .يكونُاحلدُ ُاألدىنُلعددُالساعاتُاملعتمدةُاملطلوبةُللحصولُعلىُدرجةُالبكالوريوسُيفُ
ختصصاتُاجلامعةُكماُأييتُ :
كلية اآلداب والعلوم

ختصص اللغة العربية وآداهبا
ختصص اللغة اإلجنليزية وآداهبا
ختصص اللغة اإلجنليزية  /الرتمجة
ختصص اللغة الفرنسية واللغة اإلجنليزية وآداهبما
ختصص معلم صف
ختصص تربية الطفل
ختصص الصحافة واإلعالم
ختصص الكيمياء
ختصص الرايضيات
كلية العمارة والتصميم
ختصص هندسة العمارة
ختصص التصميم الداخلي
ختصص التصميم اجلرافيكي
ختصص التحريك والوسائط املتعددة
كلية العلوم اإلدارية واملالية
ختصص إدارة األعمال
ختصص التسويق
ختصص نظم املعلومات اإلدارية
ختصص العلوم املالية واملصرفية
ختصص احملاسبة
ختصص األعمال والتجارة اإللكرتونية
كلية الصيدلة والعلوم الطبية
ختصص الصيدلة
ختصص التغذية السريرية واحلميات
كلية تكنولوجيا املعلومات
ختصص علم احلاسوب
ختصص نظم املعلومات احلاسوبية
ختصص هندسة الربجميات
ختصص شبكات احلاسوب
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(ُ)135ساعةُمعتمدة
(ُ)135ساعةُمعتمدة
(ُ)135ساعةُمعتمدة ُ
ُُُ(ُ)135ساعةُمعتمدة
(ُ)135ساعةُمعتمدة
(ُ)135ساعةُمعتمدة
(ُ)135ساعةُمعتمدة
(ُ)132ساعةُمعتمدة
(ُ)132ساعةُمعتمدة ُ
(ُ)165ساعةُمعتمدة
(ُ)143ساعةُمعتمدة
(ُ)137ساعةُمعتمدة
( )137ساعةُمعتمدة ُ
(ُ)132ساعةُمعتمدة
(ُ)132ساعةُمعتمدة
(ُ)132ساعةُمعتمدة
(ُ)132ساعةُمعتمدة
(ُ)132ساعةُمعتمدة
(ُ)132ساعةُمعتمدة
(ُ)165ساعةُمعتمدة
(ُ)136ساعةُمعتمدة
(ُ)133ساعةُمعتمدةُ
(ُ)132ساعةُمعتمدةُ
(ُ)132ساعةُمعتمدةُ
(ُ)135ساعةُمعتمدةُ

ُ
ُ
ُ
ُ

كلية احلقوق

ختصص احلقوق
ختصص الصحافة
ختصص اإلذاعة والتلفزيون
ختصص الصحافة واإلعالم
ختصص اهلندسة املدنية

املادة (:)5

كلية اإلعالم ُ

كلية اهلندسة ُ

(ُ)141ساعةُمعتمدة ُ
(ُ)135ساعةُمعتمدة ُ
(ُ)135ساعةُمعتمدة ُ
(ُ)135ساعةُمعتمدة ُ
(ُ)160ساعةُمعتمدة ُ

اخلطة الدراسية:
أُ .تتكونُاخلطةُالدراسيةُلكلُختصصُتُنحُفيهُدرجةُالبكالوريوسُمن:
ُ .1
متطلبات اجلامعة:
يُصُصُهلاُ(ُ)27ساعةُمعتمدةُ،موزعةُعلىُمتطلباتُجامعةُإجباريةُ،ويُصُصُهلاُ(ُ)12ساعةُ
معتمدةُ ،ومُتطلبات ُاختياريةُ ،ويُصص ُهلا ُ(ُ )15ساعة ُمعتمدةُ ،وميكن ُتعديل ُاملتطلباتُ
االختياريةُبقرارُمنُجملسُالعمداءُ،وفقاُللبندُ(-4ب) ُمنُهذهُالتعليماتُ،وهذهُاملتطلباتُ
هيُ :
متطلبات اجلامعة اإلجبارية " 12ساعة"
عنوان املادة عدد الساعات
رقم املادة
3
 9400100الرتبيةُالوطنية
3
 9400109العلومُالعسكرية
ُ 3
 ُ 9400111لغةُعربيةُ(ُ )1
3
 9400121لغةُإجنليزيةُ()1
التصنيف
العلوم اإلنسانية

العلوم االجتماعية
واالقتصادية

متطلبات اجلامعة االختيارية " 15ساعة"
عنوان املادة
رقم املادة
 9400112لغةُعربيةُ()2
 9400122لغةُإجنليزيةُ()2
 9400101حضارةُعربيةُإسالمية
 9400102حضارةُوفكر
 9400191مبادئُاالتصال
 9400104علومُسياسية
 9400105قضاايُمعاصرة
 9400131القضيةُالفلسطينية
 9400171مدخلُإىلُعلمُاالجتماع
9300112
مبادئُاالقتصاد
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س.م
ُ
ُ
ُ6-3ساعات
ُ
ُ
ُ6-3ساعات

العلوم والتكنولوجيا
والزراعة والصحة

 9600101مهاراتُحاسوبية
9100101
العلمُواحلياة
 9400151علمُالبيئة
 9500101اإلسعافاتُاألولية
 9400140الرايضةُوالصحة
 ُ 9500111الغذاءُوالتغذيةُيفُحياتنا ُ
اجملموع

ُ
ُ
ُ6-3ساعات

 27ساعة

ُ .2
متطلبات الكلية:
يتلفُعددُساعاهتاُوتوزيعهاُحسبُالكلياتُ،وتوزعُبنيُمتطلباتُكليةُإجباريةُ،واختياريةُ،أوُ
متطلباتُكليةُإجباريةُفقطُ .
ُ .3
متطلبات التخصص:
يتلفُعددُساعاهتاُابختالفُخُططُاألقسامُالعلميةُ،وتتوزعُبنيُمتطلباتُختصصُإجباريةُ
واختياريةُ،ومتطلباتُختصصُمسانُدةُيفُبعضُالتخصُصات.
ُ .4
متطلبات حرة:
وهيُموادُيتارهاُالطالبُمماُتعرضهُأقسامُاجلامعةُ،وختُصُصُهلاُساعاتُمعتمدةُحسبُخططُ
األقسامُالعلميةُ،وإذاُدرسُالطالبُأكثرُمنُهذهُالساعاتُ،يُسبُلهُيفُمعدلهُالرتاكميُأعلىُ
تقديرُحصلُعليهُوفقُخطتهُالدراسية.
ب .امتحاانت املستوى
ُ .1
امتحان مستوى اللغة العربية:
 علىُمجيعُالطلبةُعندُالتحاقهمُابجلامعةُ،أنُيتقدُمواُالمتحانُمستوىُيفُاللغةُالعربيةُ،يفُ
املواعيدُاليتُحتدُدهاُاجلامعةُ،لقياسُمهاراهتمُاألساسية.
 إذاُملُينجحُالطالبُيفُامتحانُمستوىُاللغةُالعربيةُ،أوُملُيتقدُمُلالمتحانُيفُالعامُالدراسيُ
األولُ،فعليهُأنُيدرسُمنتظماُُ-وملدُةُفصلُدراسيُواحدُُ-مادةُاستدراكيةُللتقويةُرقمهاُ
(ُ)9401099ووزنُاُ(ُ)3ساعاتُمعتمدةُ،الُتدخلُيفُمعدلهُالرتاكميُ،والُيفُعددُ
الساعاتُاملطلوبةُللتخرجُ،ويقدُمُامتحاان ُفيهاُ،يؤهُلهُالنجاحُفيهُللتسجيلُيفُمادةُلغةُ
عربيةُ(ُ .)1
ُ .2
امتحان مستوى اللغة اإلجنليزية:
 علىُمجيعُالطلبةُعندُالتحاقهمُابجلامعةُأنُيتقدُمواُالمتحانُمُستوىُيفُاللغةُاإلجنليزيةُ،يفُ
املواعيدُاليتُحتدُدهاُاجلامعةُ،لقياسُمهاراهتمُاألساسية.
 إذاُملُينجح ُ الطالبُيفُامتحانُمستوىُاللغةُاإلجنليزيةُ،أوُملُيتقدمُلالمتحانُيفُالعامُ
الدراسيُاألولُ،فعليهُأنُيدرسُمنتظما ُُ -وملدُةُفصلُدراسيُواحدُُ -مادةُاستدراكيهُ
للتقويةُرقمهاُ(ُ)9402099ووزنُاُ(ُ)3ساعاتُمعتمدةُ،الُتدخلُيفُمعدلهُالرتاكميُ،
5

والُيفُعددُالساعاتُاملطلوبةُللتخرجُ،ويقدُمُامتحاانُفيهاُ،يؤهلهُالنجاحُفيهُللتسجيلُيفُ
مادةُلغةُإجنليزيةُ(.)1
 يُعفىُالطالبُالذيُاجتازُامتحانُالتوفلُ((ُ)TOEFLأوُأيُامتحانُآخرُمنُاملستوىُ
قُالعالماتُاملدرجةُأدانهُيفُ
ُ
نفسه)ُمنُالتقدُمُالمتحانُاملستوىُيفُاللغةُاإلجنليزيةُ،إذاُحقُ
أحدُهذهُاالمتحاانت:
IELTS
5

Internet - Based
61

Computer - Based
173

Paper - Based
500

ُ .3
امتحان مستوى املهارات احلاسوبية:
 علىُمجيعُالطلبةُعندُالتحاقهمُابجلامعةُأنُيتقدُمواُالمتحانُمُستوىُيفُمهاراتُاحلاسوبُ،
يفُاملواعيدُاليتُحتدُدهاُاجلامعةُ،لقياسُمهاراهتمُاألساسيةُ .
 إذاُملُينجحُالطالبُيفُامتحانُمستوىُاملهاراتُاحلاسوبيةُ،أوُملُيتقدمُلالمتحانُيفُالعامُ
الدراسيُاألولُ،فعليهُأنُيدرسُمنتظماُُ-وملدةُفصلُدراسيُواحد-مادةُاستدراكيةُللتقويةُ
رقمهاُ(ُ)9601099ووزنُاُ(ُ)3ساعاتُمعتمدةُ،الُتدخلُيفُمعدلهُالرتاكميُ،والُيفُ
عددُالساعاتُاملطلوبةُللتخرجُ،ويقدمُامتحاان ُفيهاُ،يؤهلهُالنجاحُفيهُللتسجيلُيفُمادةُ
مهاراتُحاسوبيةُُ،ضمنُخطتهُالدراسيةُ .
 يُعفىُالطالبُاحلاصلُعلىُشهادةُرخصةُقيادةُاحلاسوبُالدوليةُ(ُ)ICDLأوُماُيعادهلاُ،
منُتقدميُامتحانُمستوىُاملهاراتُاحلاسوبية.
يـعدُُالطالبُراسباُيفُأيُُمنُامتحاانتُاملستوىُاملشارُإليهاُسابقاُإذاُغابُعنُاالمتحانُاملقررُ
هلاُ.ويفُحالُكانُغيابهُمسوغاُُ،فعليهُالتقدمُُ-يفُفرتةُأقصاهاُأسبوعُمنُاتريخُعقدُاالمتحانُ
ُبطلبُلعميدُالكليةُاليتُيتبعُهلاُاالمتحانُ،للبتُُيفُإمكانيةُتقدمهُالحقاُلالمتحانُ،ويُعلمُعميدُالقبولُوالتسجيلُبقرارهُخطياُ .
ج .العلوم العسكرية:
مادة ُإجبارية ُللطلبة ُاألردنيني ُواختيارية ُلغريهمُ ،وحتُسب ُساعات ُهذه ُاملادة ُللطالب ُضمن ُعددُ
الساعاتُاملعتمدةُاملطلوبةُلتخرجهُ،والُتدخلُيفُحسابُاملعدلُالرتاكميُ،وعلىُالطلبةُغريُاألردنينيُ
الذينُملُيتارواُهذهُاملادةُأنُيسجلواُمادةُأخرىُمنُمتطلباتُاجلامعةُاالختياريةُمكافئةُيفُعددُ
الساعاتُ،والُحتسبُضمنُمعدهلمُالرتاكميُ.ويُعفىُالطلبةُاألردنيونُمنُخرجييُالكليةُالعسكريةُ
امللكيةُ،ومدرسةُاملرشُحنيُُ،واملعاهدُاملعادلةُ،منُدراسةُهذهُاملادة.
د .الرتبية الوطنية:
مادة ُإجبارية ُللطلبة ُاألردنيني ُواختيارية ُلغريهمُ ،وحتُسب ُساعات ُهذه ُاملادة ُللطالب ُضمن ُعددُ
الساعاتُاملعتمدةُاملطلوبةُلتخرجهُ،وتدخلُيفُحسابُاملعدلُالرتاكميُ،وعلىُالطلبةُغريُاألردنينيُ
الذينُملُيتارواُهذهُاملادةُأنُيسجلواُمادةُأخرىُمنُمتطلباتُاجلامعةُاالختياريةُ،مكافئةُ ُيفُعددُ
الساعاتُ،وحتُسبُضمنُمعدهلمُالرتاكميُ .
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ه .1 .علىُالطالبُأنُيدرسُاملوادُذاتُاملتطلباتُالسابقةُ،بعدُالنجاحُيفُتلكُاملتطلباتُ ُ.
 .2جيوزُلعميدُالكليةُاملعينُأنُيسمحُللطالبُبدراسة ُموادُ،دونُاجتيازُاملتطلبُالسابقُ،يفُ
احلاالتُاليتُتتطلبُذلكُ،ويُعلمُعميدُالقبولُوالتسجيلُخطياُبذلك.
املادة (:)6

مدة الدراسة:
أ.

ب.

ج.
د.
ه.
و.

مدُ ةُالدراسةُاالعتياديةُلنيلُدرجةُالبكالوريوسُهيُأربعُسنواتُدراسيةُ،ابستثناءُختصصيُالصيدلةُ
وهندسةُالعمارةُ،حيثُتكونُاملدةُاالعتياديةُمخسُسنواتُدراسيةُ.وتُعرفُالسنةُالدراسيةُعلىُأناُ
فصالنُاعتياداينُ،قدُيُضافُإليهماُفصلُصيفيُاختياريُ،وتكونُمدةُالفصلُاالعتياديُستةُعشرُ
أسبوعاُحدُاُأدىنُ،مباُيفُذلكُاالمتحاانتُُ.أماُمدُةُالفصلُالصيفيُ،فتك ُونُمثانيةُأسابيعُحداُأدىنُ،
مباُيفُذلكُاالمتحاانت.
الُجيوزُأنُتقلُاملدةُاليتُيقضيهاُالطالبُمسجالُيفُالدراسةُ،للحصولُعلىُدرجةُالبكالوريوسُ،عنُ
أربعُسنواتُدراسيةُ،يفُختصصيُالصيدلةُوهندسةُالعمارةُ،وعنُثالثُسنواتُدراسيةُيفُالتخصصاتُ
األخرىُ،ويُستثىنُمنُذلكُحالةُاالنتقالُمنُجامعةُأخرىُ،والطلبةُالذينُيلتحقونُابجلامعةُيفُالفصلُ
الصيفيُُ .والُيعينُتغيريُالتخصصُالبدءُابحتسابُمدةُجديدةُ،وإمناُحتُسبُاملدةُمنُبدءُالتحاقُ
الطالبُابجلامعةُ،وحىتُخترجهُمنهاُ،ابستثناءُفرتاتُالتأجيلُاملشروعةُ،كماُهوُواردُيفُاملادةُ(ُ)14منُ
هذهُالتعليمات.
الُجيوزُأنُتزيدُاملدةُاليتُيقضيهاُالطالبُ،مسجالُيفُالدراسةُللحصولُعلىُدرجةُالبكالوريوسُ،عنُ
مثاينُسنواتُيفُختصصيُاهلندسةُوالصيدلةُ،وسبعُسنواتُيفُالتخصصاتُاألخرىُُ.والُحتسبُمدةُ
التأجيلُ،أوُمدةُاالنقطاعُمـنُهذهُاملدة.
ُلغاايتُحسابُمدةُالدراسة.
ُ
الُيـعدُُالفصلُالصيفيُفصالُدراسيا
يفُحالُاستنفدُالطالبُالفرتةُالقانونيةُللحصولُعلىُدرجةُالبكالوريوسُ،وملُيققُالشروطُالالزمةُ
للتخرجُ،وكانُخترجهُممكناُمبُنحُهُسنةُإضافيةُ،فيجوزُلرئيسُاجلامعةُمُنُحُالطالبُسنةُدراسيةُإضافيةُ،
الستكمالُالشروطُالالزمةُللتخرج.1
يُصنُفُالطلبةُاملسجلونُلنيلُدرجةُالبكالوريوسُيفُاجلامعةُعلىُأربعةُ ،أوُمخسةُمستوايتُدراسيةُ:
السنةُاألوىلُ،السنةُالثانيةُ،السنةُالثالثةُ،السنةُالرابعةُ،السنةُاخلامسةُ.ويعدُالطالبُمسجالُيفُمستوىُ
السنةُالثانيةُ،أوُالثالثةُ،أوُالرابعةُ،أوُاخلامسةُإذاُجنحُيفُدراسةُماُال ُيقلُعنُ(ُ،99ُ،66ُ،33
ُ)135ساعةُمعتمدةُعلىُالتوايلُللتخصصاتُمجيعها.

 1أقرُتعديلُالبندُ(ه)ُمنُاملادةُرقمُ(ُ)6يفُجلسةُجملسُاجلامعةُرقمُ(ُ)2017/2-2016قرارُرقمُ(ُ)2017/13-2016بتاريخُ2017/04/05
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املادة (:)7

العبء الدراسي:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

املادة (:)8

احلدُُاألعلىُللعُبءُالدراسيُهوُ(ُ)18ساعةُمعتمدةُللفصلُاالعتياديُالواحدُو(ُ)9ساعاتُمعتمدةُ
للفصلُالصيفيُ،وجيوزُرفعُاحلدُاألعلىُللفصلُاالعتياديُإىلُ(ُ)21ساعةُمعتمدةُمبوافقةُعميدُالكليةُ
شريطةُأالُيقلُمعدلُالطالبُالرتاكميُعنُ(ُ)3.00نقاطُ،بعدُنايةُآخرُفصلُدرسهُالطالبُ .
احلدُاألعلىُلعبءُالطالبُاملتوقُعُخترجهُهوُ(ُ)21ساعةُيفُالفصلُاالعتياديُو(ُ)12ساعةُيفُالفصلُ
الصيفيُ .
جيوزُرفعُاحلدُاألعلىُلعبءُالطالبُاملتوقعُخترجهُإىلُ(ُ)24ساعةُيفُالفصلُاالعتياديُو(ُ)15
ساعةُيفُالفصلُالصيفيُبتنسيبُمنُالعميدُ،وبقرارُمنُجملسُالعمداءُ .
احلدُاألدىنُللعبءُالدراسيُللطالبُهوُ(ُ)12ساعةُمعتمدةُللفصلُاالعتياديُ ،وجيوزُإنقاصُاحلدُُ
األدىنُيفُحاالتُمسوغةُ،يوافقُعليهاُعميدُالكليةُ،ويُعلمُعميدُالقبولُوالتسجيلُبذلكُخطياُ .
جيوزُللطالبُيفُفصلُالتخرجُأنُالُيتقيُدُابحلدُُاألدىنُاملشارُإليهُيفُالفقرةُ(د)ُمنُهذهُاملادة.

االنتظام الدراسي:
أ .تُشرتطُاملواظبةُجلميعُطلبةُاجلامعةُيفُكلُُاحملاضراتُ،واملناقشاتُ،والساعاتُالعمليةُ،حسبُالساعاتُ
املقررةُلكلُمادةُيفُاخلطةُالدراسيةُ .
ب .الُيُسمحُللطالبُابلتغيُبُعنُأكثرُمنُ(ُ)15%منُالساعاتُاملقررةُللمادةُ .
ج .يقومُمدرسُاملادةُبتنبيهُالطلبةُالذينُيتكررُغياهبمُ،واقرتبتُنسبةُغياهبمُمن ُ(ُ)15%من ُجمموعُ
الساعاتُاملقررةُلتدريسُاملادةُ،وذلكُمنُخاللُلوحةُاإلعالانتُاخلاصة ُيفُالكليةُ،ووفقا ُللنماذجُ
املعدُةُلذلكُ .
)ُمنُجمموعُالساعاتُاملقررةُللمادةُ،دونُعُذرُمُُرضيُأوُ
ُ
د .إذاُجتاوزُغيابُالطالبُأكثرُمنُ(15%
قُهريُيقبلهماُعميدُالكليةُ،يُرمُمنُالتقدمُلالمتحانُالنهائيُ،ويـعدُ ُراسبا ُويثبتُلهُتقديرُُFA
(راسبُابلتغيب)ُ،وعليهُإعادةُدراستهاُإذاُكانتُإجباريةُ،وتدخلُنتيجةُذلكُالرسوبُيفُحسابُ
معـدلُعالماتُالطالبُالفصليُوالرتاكميُ،ألغراضُاإلنذارُ،والفصلُمنُالتخصصُ .
)ُمنُالساعاتُاملقررةُملادةُماُ،وكانُهذاُالغيابُبسببُ
ُ
ه .إذاُجتاوزُغيابُالطالبُأكثرُمنُ(15%
املرضُ،أوُعُذرُقهريُيقبلهُعميدُالكليةُ،يـعدُُمنسحباُمنُتلكُاملادةُ،وتُطبُقُعليهُأحكامُاالنسحابُ،
ويبلغُعميدُالكليةُعميدُالقبولُوالتسجيلُقرارهُبذلكُ،وتـُثُبتُمالحظةُ(منسحب)ُ(ُ)Wإزاءُتلكُ
املادةُيفُالسجلُاألكادمييُللطالبُ،ويستثىنُمنُذلكُالطلبةُالذينُميثلونُاململكة ُأوُاجلامعةُيفُ
النشاطاتُالرمسيةُ،فيُسمحُهلمُابلتغيبُبنسبةُالُتتجاوزُ(ُ .)20%
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ذرُاملرضيُأنُيكونُبشهادةُصادرةُعنُطبيبُعيادةُالطلبةُيفُاجلامعةُ،أوُمعتمدةُمنهُ،
و .يُشرتطُيفُالعُ ُ
أوُصادرةُعنُإحدىُاملستشفياتُاملعتمدةُمنُاجلامعةُ،ويفُحاالتُاستثنائيةُمنُجهةُطبيةُخارجيةُ،
ويشرتطُيفُمجيعُاحلاالتُاعتمادُالشهادةُمنُطبيبُاجلامعةُ،وأنُتقدُمُهذهُالشهادةُإىلُعميدُالكليةُ
يفُمدةُالُتتجاوزُأسبوعنيُمنُاتريخُانقطاعُالطالبُعنُاملواظبةُ،ويفُاحلاالتُالقاهرةُاألخرىُيقدُمُ
الطالبُماُيثبتُعُذرهُالقهريُيفُأسبوعُمنُاتريخُزوالُأسبابُالغياب ُ
ز .يقومُعمداءُالكلياتُ،وأعضاءُهيئةُالتدريسُ،واحملاضرونُ،وعميدُالقبولُوالتسجيلُبتنفيذُأحكامُ
املواظبةُاألنفةُالذكر.
املادة (:)9

األعذار:
العذر املقبولُ ُ:
أ .هوُالعُذرُالطيبُاملعتمُدُمنُالطبيبُاملسؤولُيفُاجلامعةُ،ويقبلهُعميدُالكليةُ،والعُذرُالقهريُهوُ
العذرُالذيُيقبلهُعميدُالكلية.
درسُتلكُاملادةُبطلبُ
ب .علىُكلُمنُيتغيُبُعنُاالمتحانُالنهائيُ،أنُيتقدمُإىلُعميدُالكليةُاليتُتُ ُ
إعادةُتقدميُهذاُاالمتحانُ،يف ُ ثالثةُأايمُمنُاتريخُعقدُاالمتحانُالنهائيُ،وإذاُكانُقرارُالعميدُُ
عوضُ
)ُ،يقومُإببالغُمدرسُاملادةُ،الذيُيقومُإبجراءُامتحانُمُ ُ
ُ
احتسابُتقديرُاملادةُ(غريُمكتمل)ُ(I
للطالبُيفُاملدةُاحملددةُلذلكُ،وإذاُملُيوافقُعميدُالكليةُعلىُعُذرُالطالـبُ،يُرصدُللطالبُجمموعُ
ماُحصلُعليهُمنُعالماتُاختباراتُ،وتقييماتُماُقبلُاالمتحانُالنهائيُ،ويفُمجيعُاألحوالُيبلغُ
القرارُإىلُعميدُالقبولُوالتسجيلُخطياُ،حلفظهُيفُملفُالطالبُ .
ج .إنُاملوافقةُعلىُاحتسابُتقديرُاملادةُ(غريُمكتمل)ُ(ُ،)Iهيُفقطُمنُصالحياتُعميدُالكليةُاليتُ
تدرسُاملادة.
د.

املادة (:)10

علىُكلُمنُيتغيبُعنُاختبارُفصليُبعذرُمقبولُ،وفقاُلنصُالفقرةُ(أ)ُمنُهذهُاملادةُ،أنُيتقدمُ
الُالعذرُ،ويتوجبُعلىُمدرسُاملادةُإجراءُاختبارُ
ُ
ذرُإىلُمدرسُاملادةُيفُثالثةُأايمُمنُاتريخُزو
ُ
ابلعُ
معوضُللطالبُ،ابلشكلُالذيُيراهُمناسباُ .
ُ

االمتحاانت ،والعالمات ،واملعدالت
أ.

تتكونُاألعمالُالفصليةُمنُاختبارينُكتابينيُعلىُاألقلُ،يعلمُالطلبةُمبوعدمهاُقبلُأسبوعُمنُعقدمهاُ
علىُاألقلُ،ويكونُاالختبارُاألولُيفُاألسبوعُاخلامسُ ،أوُالسادسُ،واالختبارُالثاينُيفُاألسبوعُ
احلاديُعشر ُ ،أوُالثاينُعشرُيفُالفصولُاالعتياديةُ،ويفُالفصلُالصيفيُيكونُاالختبارُاألولُيفُ
األسبوعُالثالثُ،واالختبارُالثاينُيفُاألسبوعُالسادسُ،وتُردُ ُاألوراقُمصححةُللطلبةُيف ُأسبوعُمنُ
درسيُاملوادُإعالنُحتصيلُالطلبةُ
عقدُاالمتحانُ،أوُ(ُ)72ساعةُيفُحالةُالفصلُالصيفيُ.وعلىُمُ ُ
منُاألعمالُالفصليةُقبلُنايةُفرتةُاالنسحابُالقهريُ،وجيوزُأنُتتضمُنُاألعمالُالفصليةُامتحاانتُ
9

شفهيةُ،أوُحبواثُ،أوُتقاريرُ،أوُكلُهذهُجمتمعةُ،أوُبعضهاُ،حسب ُماُيراهُجملسُالقسمُمناسباُ،
ويُصُصُلألعمالُالفصليةُ(ُ)60%منُالعالمةُالنهائيةُللمادةُ ُ.
ب .يُعقدُاالمتحانُالنهائيُلكلُمادةُمرةُواحدةُيفُنايةُالفصلُالدراسيُ،ويُصُصُلهُ(ُ)40%منُ
العالمةُالنهائيةُللمادةُ،وقدُيشملُامتحاانتُشفهيةُ،أوُعمليةُ،أوُتقاريرُختُصُصُهلاُنسبةُمئويةُ
مُعيُنةُ،وجيوزُأنُتتغريُهذهُالنسبُبقرارُمنُجملسُالكليةُ .
ج .الُختضعُالندواتُ،والبحوثُ،واملخت ُرباتُ،واألعمالُامليدانيةُ،واملشاريعُألحكامُالفقرتنيُ(أ،ب)ُمنُ
هذهُاملادةُ،وإمناُتتبعُأنظمةُداخليةُ،يوصيُهباُجملسُالقسمُ،ويُقُُرهاُجملسُالكليةُ.ويفُحال ُتعدُدُ
شُعُبُواحدةُمنُموادُمتطلباتُاجلامعةُ،يُعقدُهلاُامتحانُمُوحُدُ .
د.

مدرس ُاملادة ُهو ُاملسؤول ُعن ُتصحيح ُأوراق ُاالختبارات ُواالمتحاانت ُاملتعلقة ُمبوادهُ ،وتدقيقهاُ،
ُوتوثيقهاُيفُالكشوفُاخلاصةُبذلكُ .

ه .يفُحال ُتعدُدُشعبُاملادةُالواحدةُ،يُسمُىُأحدُأعضاءُهيئةُالتدريسُالقائمنيُابلتدريسُمُنسُقاُ
لتدريسُاملادةُُ،وحتديدُاألسلوبُاملوحُدُللتقوميُ .
و .يُسجُلُعضوُاهليئةُالتدريسيةُالعالماتُالنهائيةُابحلروفُوالنقاطُعلىُالكشوفُاملعدُةُلذلكُيفُكلُ
مادةُ،ويسلمهاُإىلُرئيسُالقسمُالعتمادهاُ،مثُإرساهلاُإىلُعميدُالكليةُ،الذيُيعتمدهاُويرسلهاُإىلُ
عميدُالقبولُوالتسجيلُلرصدهاُ،بعدُاالحتفاظُبنسخةُمنهاُيفُالكليةُ.ويفُحالُاستخدامُأنظمةُ
حاسوبيةُلرصدُالعالماتُ،تُطبُقُالتعليماتُاإلجرائيةُالصادرةُخبصوصُذلكُ .
ز .تُعرضُإحصاء اتُنتائجُالطلبةُيفُاملوادُعلىُعميدُالكليةُ،ويناقشهاُمعُرئيسُالقسمُإذاُرأىُذلكُ.
وتشملُاإلحصاءاتُ:عددُالطلبةُالناجحنيُ،وعددُالطلبةُالراسبنيُ،ونسبةُالطلبةُاحلاصلنيُعلىُكلُ
تقديرُيفُاملادةُ .
ح .يُ علنُعميدُالقبولُوالتسجيلُالنتائجُالنهائيةُللطلبةُ،بعدُرصدهاُواعتمادهاُ،منُاخلدماتُاحلاسوبيةُ
اخلاصةُابلطلبةُ .
ط .جيوزُللطالبُأنُيتقدمُبطلبُرمسيُُ -مقابلُرسمُقدرهُ(ديناران)ُُ -ملراجعةُُعالمتهُيفُاالمتحانُ
النهائيُيفُأيُمادةُ،يفُمدةُأقصاهاُنايةُاألسبوعُالثاينُمنُالفصلُالالحقُ،وذلكُبتعبئةُالنموذجُ
اخلاصُهلذهُالغايةُ،ويفُهذهُاحلالُ،يقومُعميدُالكليةُُ-حبضورُمدرسُاملادةُ،ورئيسُالقسمُُ-مبراجعةُ
ورقةُاإلجابةُُللتأكدُمنُعدمُوجودُخطأُيفُمجعُالعالماتُ،أوُنقلهاُ،ومنُعدمُوجودُأسئلةُغريُ
مصححةُ،ويتمُتصحيحُاخلطأُإنُوجدُ.ويرفقُمعُالنموذجُالشروحُواملسوغاتُاخلاصةُبتعديلُالعالمةُ،
وتُسلمُلعمادةُالقبولُوالتسجيلُلتدقيقهاُوتنفيذهاُ .
ي .يقُللطلبةُاالطالعُعلىُأوراقُاالختباراتُالفصليةُوإجاابهتمُعليهاُ،والتقاريرُ،والبحوثُ،ابستثناءُ
أوراقُاالمتحاانتُالنهائيةُ،فتحفظُيفُعمادةُالكليةُملدةُعامنيُ ُ.
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ك .يتوجبُعلىُالطالبُالتقدمُإىلُامتحانُاملادةُاليتُحصلُفيهاُعلىُتقديرُغريُمكتملُُ(ُ)Iيفُ(ُ)3
أسابيعُمنُبدايةُالفصلُالدراسيُالالحقُ،دون ُالفصلُالصيفيُ،وإذاُملُيتقدمُلالمتحانُيُرصدُلهُ
صفرُيفُهذاُاالمتحانُ،ويُتسبُلهُجمموعُماُحصلُعليهُمنُعالماتُاختباراتُوتقييماتُماُقبلُ
االمتحانُالنهائيُيفُهذهُاملادةُ.ويفُحالُكانُالطالبُمؤجالُللفصلُالالحقُ،أوُانقطعُقهرايُ،فيبقىُ
حقهُقائماُيفُالتقدمُلالمتحانُعندُانتهاءُأتجيلهُأوُإعادةُقيدهُ .
ل .كلُمنُيتغيُبُعنُامتحانُنائيُمُعلنُعنهُدونُعُذرُمقبولُ،يُرصدُلهُصفرُيفُهذاُاالمتحانُ،
ويتسبُلهُجمموعُماُحصلُعليهُمنُعالماتُاختباراتُ،وتقييماتُماُقبلُاالمتحانُالنهائيُ .
م.

تُصنُفُالتقديراتُعلىُالنحوُاآليتُ،وتُرصدُعالماتُاملوادُابحلروفُ،وفقُالنقاطُاملبيُنةُإزاءُكلُمنهاُ :
النقاط

احلرف
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
FA
P
NP

4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.67
1.33
1.00
0.67
0.00
0.00
-

راسب
راسب
راسب (ابلتغيب)

(ُاحلدُاألدىنُلعالمةُالنجاحُيفُاملادةُهوُعالمةُ"ُ )ُ"D

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

املعدل الرتاكمي ابلنقاط
)(Cumulative GPA

ممتاز مع مرتبة الشرف
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
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4.00 – 3.89
3.88 – 3.67
3.66 – 3.00
2.99 – 2.33
2.32 – 2.00
أقل من 2.00

ن .جيريُحسابُاملعدلُالرتاكميُللطلبةُكماُأييتُ:تُضربُنقاطُتقديرُكلُمادةُمنُموادُاخلطةُالدراسيةُ
يفُعددُالساعاتُاملعتمدةُلتلكُاملادةُ،ويتمُمجعُحواصلُالضربُهذهُ،وقسمةُالناتجُعلىُعددُ
الساعاتُاملعتمدةُاإلمجاليةُاليتُدرسهاُالطالبُوفقاُخلطتهُالدراسية.
س .يُسبُاملعدُلُالرتاكميُألقربُمنزلتنيُعشريتني.
ع .املعدلُالرتاكميُهوُمعدُلُعالماتُاملوادُمجيعهاُاليتُدرسهاُالطالبُمنُخطتهُالدراسيةُُ-جناحاُأوُ
رسوابُُ-حىتُاتريخُحسابُذلكُاملعدلُ.ويفُحالُاحتواءُكشفُدرجاتُالطالبُعلىُتقديرُغريُ
مكتملُ)ُ(Iيفُبعضُاملوادُ،يتمُحسابُمعدلهُدونُهذهُاملوادُ.وعندُاستكمالُعالماتُتلكُاملوادُ،
يُعادُحسابُاملعدلُ،وتكون ُاملعدالتُذاتُأثرُرجعيُمنُاتريخُحصولُالطالبُعلىُتقديرُغريُ
مكتملُ(.)I
ف .الُحتُ سبُاملوادُاليتُحصلُفيهاُالطالبُعلىُتقديرُانسحابُقهريُ(ُ)Wعندُحسابُاملعدلُ
الرتاكميُ،والُتدخلُأيضاُُيفُحسابُالساعاتُاملعتمدةُاليتُدرسها.
ص .حتُ سبُالساعاتُاملعتمدةُلبعضُاملوادُاليتُيدرسهاُالطالبُضمنُخطتهُالدراسيةُ،ولكنهاُالُتدخلُ
يفُحسابُمعدُلهُالرتاكميُاملطلوبُللتخرجُ،ويصلُالطالبُيفُهذهُاملوادُعلىُتقديرُانجحُدونُ
نقاطُ(ُ،)Pأوُراسبُبدونُنقاطُ(ُ .)NP
ق ُ .1 .وضعُ اسمُالطالبُعلىُلوحةُشرفُاجلامعةُيفُأيُفصلُ(عداُالفصلُالصيفي)ُيصلُفيهُعلىُ
معدلُفصليُ(ُ)3.89نقطة ُأوُأكثرُ،ويثبتُذلكُيفُسجلهُاألكادمييُ،شريطةُأالُيقلُعبؤهُ
الدراسيُعنُ(ُ)15ساعةُمعتمدةُيفُذلكُالفصلُ،وأال ُتكونُقدُصُدُرتُحبقهُعقوبةُأتديبيةُ.
والُجيوزُاحتسابُساعاتُاملوادُاليتُيرصدُهلاُتقديرُ(انجحُ/راسب)ُضمنُعبءُالطالبُهلذهُ
الغاية.
 .2يوضعُاسمُالطالبُعلىُلوحةُشرفُالكليةُيفُأيُفصلُ(عداُالفصلُالصيفي)ُيصلُفيهُعلىُ
معدلُفصليُ(ُ)3.67نقطةُ،أوُأكثرُيفُذلكُالفصلُ،ويثبتُذلكُيفُسجلهُاألكادمييُ،شريطةُ
أالُيقلُعبؤهُالدراسيُعنُ(ُ)15ساعةُمعتمدةُيفُذلكُالفصلُ،وأنُالُتكونُقدُصدُرتُحبقُهُ
عقوبةُأتديبيةُ.والُجيوزُاحتسابُساعاتُاملوادُاليتُيُرصدُهلاُتقديرُ(انجح/راسب)ُضمنُعبءُ
الطالبُهلذهُالغايةُ .
املادة (:)11

إعادة دراسة املواد – املواد البديلة
أ .يتوجبُعلىُالطالبُإعادةُدراسةُاملوادُاإلجباريةُإذاُرسبُفيهاُ،أماُيفُحالُرسوبهُيفُمادةُاختياريةُ،
فيحقُلهُإعادةُدراسةُاملادةُنفسهاُ،أوُاختيارُغريهاُ،حسبُماُهوُمتُوافرُيفُخطةُالقسمُاملختص.
ب .إذاُأعادُالطالبُدراسةُمادةُماُ،حتُسبُلهُأعلىُعالمةُحصلُعليهاُ،وتُثبتُيفُسجلهُالعالماتُ
مجيعهاُاليتُحصلُعليها.
ج .ال ُتدخلُالساعاتُاملعتمدة ُُ -يفُحال ُإعادةُدراسةُاملادة ُُ -سوىُمرةُواحدة ُيفُحسابُعددُ
الساعاتُاملطلوبةُللتخرج.
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املادة (:)12

إذاُتوقفُخترجُالطالبُعلىُدراسةُمادتنيُإجباريتنيُعلىُاألكثرُ،وملُتطرحاُيفُفصلُالتخرجُ،أوُ
ُ
د.
تعارضتُأيُمنهماُمعُموادُإجباريةُأخرىُ،فيجوزُللعميدُ–ُبعدُتنسيبُمنُرئيسُالقسمُاملختصُ
– ُأنُيوافقُعلىُأنُيدرسُالطالبُمادتنيُبديلتنيُعنهماُحداُ ُأقصىُ،علىُأنُتكونُاملادةُالبديلةُ
مكافئةُللمادةُاألصيلةُمنُحيثُاملستوىُ،وعددُالساعاتُاملعتمدةُ،وتكونُاملادةُالبديلةُضمنُاملوادُ
االختياريةُللتخصصُأوُمنُأقسامُأخرىُيفُالكليةُ،معُإعالمُعميدُالقبولُوالتسجيلُخطياُُبذلك.
ه .إذاُرسبُالطالبُيفُمادةُإجباريةُلثالثُمراتُأوُأكثرُ،فيجوزُلعميدُالكليةُ-بتنسيبُمنُرئيسُ
القسمُاملختصُ– ُالسماحُللطالبُبدراسةُمادةُبديلةُمنُموادُالكليةُ،ممُاثلةُهلاُمنُحيثُاملستوىُ
وعددُالساعاتُ،وملرةُواحدةُفقطُيفُسنواتُدراسته.
استهُيفُجامعةُأخرىُ،فرتصدُلهُ
ُ
و .إذاُقامُالطالبُبدراسةُمادةُسبقُوأنُتتُمعادلتهاُلهُيفُأثناء ُدر
العالمةُاملستحقةُيفُهذهُاملادةُ،وتُلغىُمعادلتهاُ .
وضع الطالب على قائمة اإلنذار
أ .يُنذرُكلُطالبُيصلُعلىُمعدلُتراكميُيقلُعنُ(ُ)2.00نقطتني.
ب .علىُالطالبُإزالةُاإلنذارُيفُمدةُأقصاهاُفصالنُدراسيانُاعتياداينُ،الحقانُللفصلُالذيُأنذرُفيهُ،
ويزيلُالطالبُاإلنذارُأبنُيرفعُمعدلهُالرتاكميُإىلُ(ُ)2.00نقطتنيُأوُأكثر.
الةُامسهُمنُقائمةُاإلنذارُ،ويستثىنُمنُذلكُكلُطالبُ
ُ
ج .يُفصلُالطالبُمنُختصصهُإذاُملُيتمكنُمنُإز
أمتُدراسةُ(ُ)99ساعةُمعتمدةُبنجاح.
د .الُيوضعُالطالبُعلىُقائمةُاإلنذارُيفُنايةُالفصلُالدراسيُاألولُاللتحاقهُابجلامعةُ،أوُيفُنايةُ
الفصلُالدراسيُاألولُلتغيريُختصصهُ.ويقومُاملرشدُاألكادمييُبتنبيههُإذاُكانُمعدلهُمتدنيا.
ه .الُيدخلُالفصلُالصيفيُضمنُالفصولُاليتُيوضعُفيهاُالطالبُعلىُقائمةُاإلنذار.
و .يقبلُالطالبُاملفصولُمنُختصصهُ،بسببُتدينُمعدلهُالرتاكميُعنُاحلدُاألدىنُاملقبولُوهوُ(ُ)2.00
نقطتنيُ،يفُالدراسةُاخلاصةُاالستدراكيةُ،وفقُالشروطُالتالية:
 .1إذاُكانُمعدلهُالرتاكميُالُيقلُعنُ(ُ)1.67نقطةُ،يُعطىُأربعةُفصولُدراسيةُلرفعُهذاُاملعدلُ
إىلُاحلدُاألدىنُاملقبولُ،وهوُ(ُ)2.00نقطتانُ،وإذاُأخفقُالُيُسمحُلهُمبواصلةُالدراسةُاخلاصةُ
االستدراكيةُ،إالُإذاُكانُقدُأنىُماُجمموعهُ(ُ)99ساعةُمعتمدةُ،مـنُالساعاتُاملقررةُيفُخطتهُ
الدراسيةُ،وكانُمعدلـهُالرتاكميُالُيقلُعنُ(ُ)1.90نقطةُ،ويفُهذهُاحلالُيُعطىُفصلنيُدراسينيُ
اثننيُكحدُأعلىُ،يفصلُبعدمهـاُإذاُملُيتمكنُمنُرفعُمعدله.
 .2إذاُكانُمعدلـهُالرتاكميُمنُ(ُ -1أقلُمنُُ)1.67نقطةُ،يُعطىُفصال ُدراسيا ُواحداُ،لرفعُهذاُ
املعدلُإىلُ(ُ)1.67نقطةُ،فإذاُحققُذلكُ،يعطىُثالثةُفصولُإضافيةُ،لرفعُاملعدلُالرتاكميُإىلُ
احلدُاألدىنُاملقبولُوهوُ(ُ)2.00نقطتانُُ.وإذاُأخفقُالُيُسمحُلهُمبواصلةُالدراسةُاخلاصةُ
االستدراكيةُ،إالُإذاُكانُقدُأنىُمـاُجمموعهُ(ُ)99ساعةُمعتمدةُ،وكانُمعدلهُالرتاكميُالُيقلُ
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عنُ(ُ)1.90نقطةُ،ويفُهذهُاحلالُيعطــىُفصلنيُدراسينيُحداُأعلىُ،ويُفصلُبعدمهاُإذاُملُيتمكنُ
منُرفعُمعدلهُالرتاكميُإىلُ(ُ)2.00نقطتني.
 .3يُسمحُلطالبُالدراسةُاخلاصةُاالستدراكيةُبدراسةُُ12ساعةُمعتمدةُحداُأعلىُ،وجيوزُدراسةُُ18
ساعةُيفُحالُكانتُالساعاتُاملضافةُملو ٍادُمعادة.2
اكيةُاملقررةُله.
ُ
 .4الُيتمُفصلُالطالبُإذاُنقصُمعدلهُعنُ(ُ)1.00نقطةُيفُفصولُالدراسةُاالستدر
 .5يتمُاعتمادُاملعدلُالرتاكميُالذيُيصلُعليهُالطالبُنايةُالفصلُالصيفيُ ،يف ُفرتةُاإلنذاراتُ
والدراسةُاالستدراكيةُ،شريطةُأنُيققُهذاُاملعدلُمصلحةُللطالبُ،كإزالةُامسهُعنُقائمةُاإلنذارُ،
أوُمُنُحُهُفرصاُاستدراكيةُأخرىُضمنُالشرائحُاألعلىُ.والُجيوزُاالعتماد ُعلىُاملعدلُالرتاكميُ
الذيُيصلُعليهُالطالبُ،يف ُفرتةُاإلنذاراتُوالدراسةُاالستدراكيةُيفُالفصلُالدراسيُالصيفيُ
خالفاُلذلك.
تقومُاللجنةُاألكادمييةُاملكونةُمنُانئبُالرئيسُللشؤونُاألكادمييةُ ُ،وعميدُالكليةُاملختصُ،وعميدُ
ُ
.6
القبولُوالتسجيلُابلنظرُيفُاستدعاءاتُالطلبةُاملفصولنيُأكادميياُمنُختصصاهتمُ،للنظرُيفُإمكانيةُ
استمرارهمُابلدراسةُيفُختصصاهتمُ،وذلكُاستناداُإىلُمعدالهتمُالرتاكميةُ،وجمموعُالساعاتُاجملتازةُ،
األكادمييةُمقرتحاهتاُوتنسيباهتاُجمللسُالعمداءُإلقرارهاُ .
ُ
وإمكانيةُرفعهمُملعدالهتمُ،وترفعُاللجنةُ
املادة (:)13

السحب واإلضافة:
أ .يسمحُللطالبُابلسحبُواإلضافةُدونُغراماتُيفُالفرتةُاليتُتتدُمنُبدايةُالتسجيلُاملبكرُوحىتُ
نايةُفرتةُالسحبُواإلضافةُاملعلنُعنهاُيفُالتقوميُاجلامعيُ،والُتثبتُاملوادُاليتُانسحبُالطالبُمنهاُ
يف ُهذهُالفرتةُيفُسجلهُاألكادمييُ .وعلىُمجيعُالطلبةُاستكمالُتسجيلُموادهم ُالدراسيةُقبلُبدءُ
التدريسُللفصلُالدراسيُاملعلنُعنهُيفُالتقوميُاجلامعيُ ُ .وتُفرضُغرامةُعلىُالطالبُلقاءُالتسجيلُ
بعدُبدءُالتدريسُ،وكماُهوُمنصوصُعليهُيفُالتقوميُاجلامعيُللجامعةُ .
ب .إذاُرغبُالطالبُيفُسُحُبُمادةُأوُأكثرُبعدُبدءُالتدريسُ،فعليهُأنُيقدُمُطلباُ-حسبُمنوذجُيصدرُ
عنُعمادةُالقبولُوالتسجيلُُ-يتضمنُرأيُعميدُالكليةُ،الذيُيبتُُيفُاألمرُ،ويُرسلُقرارهُإىلُعمادةُ
القب ــولُوالتسجيلُ.وإذاُمتُالسحبُيفُالفرتةُبنيُاألسبوعُاألولُُ-األسبوعُالثالثُمنُبدايةُالفصلُ
االعتياديُ،تُردُ ُللطالبُُ%75منُرسومُاملادةُاملسحوبةُ،أماُإذاُمتُالسحبُيفُالفرتةُبنيُاألسبوعُ
الرابـعُُُ-األسبوعُاخلامسُمنُبدايةُالفصلُالدراسيُ،ف ُرتدُُللطالبُُ%50منُرسومُاملادةُاملسحوبةُ،
ويفُكلتاُاحلالتنيُالُتُسجُلُاملادةُيفُسجلُالطالبُاألكادمييُ،أماُإذاُانسحبُالطالبُيفُالفرتةُبنيُ
األسبوعُالسادسُوحىتُبدايةُفرتةُاالمتحاانتُالنهائية ُفيُسجُلُلهُتقديرُانسحابُقهريُ(ُ،)Wوالُ
تُردُُلهُرسومُاملادةُ،أماُإذاُمتُالسحبُيفُالفرتةُبنيُاألسبوعُاألولُُ-األسبوعُالثاينُمنُبدايةُالفصلُ
الصيفيُ،ف ُرتدُُللطالبُُ%75منُرسومُاملادةُاملسحوبةُ،أمـاُإذاُمتُالسحبُخاللُاألسبوعُالثالثُمنُ
بدايةُالفصلُالدراسيُالصيفيُ،تردُللطالبُُ% 50منُرسومُاملادةُاملسحوبةُ،أماُإذاُمتُالسحبُيفُ

 2أقرُتعديلُالبندُ(-3و)ُمنُاملادةُرقمُ(ُ)12يفُجلسةُجملسُاجلامعةُرقمُ(ُ)2017/2016-1قرارُرقمُ(ُ)2017/4-2016بتاريخُ2016/11/23

6

الفرتةُبنيُاألسبوعُالرابعُوحىتُبدايةُفرتةُاالمتحاانتُالنهائيةُ،فيُسجُلُلهُتقديرُانسحابُقهريُ(ُ،)W
والُتُردُُلهُرسومُاملادةُ .3
ج .إذاُانسحبُالطالبُمنُمجيعُموادهُاملسجلةُ(ابستثناءُالطلبةُاملستجدُينُأوُاملنتقلنيُمنُاجلامعات)ُ
يتمُرصدُعالمةُ(ُ)Wهلذهُاملوادُ،وتُردُُلهُالرسومُوفقُالفقرةُ(-13ب)ُمنُهذهُاملادةُويثبتُيفُسجلهُ
األكادمييُ"مُنُسُحبُمنُالفصل"ُويعدُُحكماُمؤجالُلذلكُالفصلُإذاُكانُفصالُاعتيادايُويُسبُلهُ
هذاُالفصلُمنُفرتةُالتأجيلُاملسموحُهباُوفقُاملادةُ(-14ج)ُمنُهذهُالتعليماتُ .
املادة (:)14

أتجيل الدراسة /االنقطاع واالنسحاب من اجلامعة
أ .يلتزمُالطالبُإبجراءُعملياتُالتسجيلُ،والسحبُ،واإلضافةُوفقُالتقوميُاألكادمييُللجامعةُ،الذيُ
تُعلنهُاجلامعةُيفُكلُعامُدراسيُ.ويقُللجامعةُوصفُالطالبُاملنتظمُمنقطعاُُ،وفاقداُمقعدهُالدراسيُ
يفُأيُفصلُاعتياديُالُيسجلُفيهُيفُالفرتةُالزمنيةُاحملدُدةُللتسجيلُيفُذلكُالفصلُ،وجيوزُأنُيسمحُ
للطالبُابلتسجيلُإذاُتُوافرتُشواغرُيفُالتخصصُالذيُيدرسهُالطالبُ .
ب .إذاُرغبُالطالبُيفُأتجيلُدراستهُلفصلُماُ،فعليهُأنُيتقدمُبطلبُُ-علىُالنموذجُاملقررُلذلكُ–ُ
يفُعمادةُالقبولُوالتسجيلُ،قبلُانتهاءُفرتةُالسحبُواإلضافةُ،للفصلُالذيُيودُُأتجيلُدراستهُفيهُ،
ويبتُُعميدُالكلية يفُهذاُالطلبُ،ويبلغُقرارهُإىلُعميدُالقبولُوالتسجيلُ ُ،ويثبتُللطالبُيفُسجلهُ
األكادمييُمالحظةُ"مؤجل"ُلذلكُالفصلُ .
ج .جيوزُللطالبُأنُيؤجلُدراستهُيفُاجلامعةُملدةُالُتزيدُعلىُأربعةُفصولُ ،سواء ُأكانتُمتصلةُأوُ
متقطعةُ.وجيوزُجمللسُالكليةُاملوافقةُعلىُأتجيلُدراسةُالطالبُملدةُتزيدُعلىُذلكُ،مباُالُيتجاوزُستةُ
فصولُدراسيةُ .
د .الُيُ سمحُللطالبُاملستجدُأوُاملنتقلُإىلُاجلامعةُبتأجيلُدراستهُ،إالُبعدُانقضاءُفصلُدراسيُكاملُ
علىُالتحاقهُابجلامعةُ .
ه .الُحتُسبُمدةُالتأجيلُضمنُاملدةُاملسموحُهباُللحصولُعلىُدرجةُالبكالوريوسُ،وإذاُانقضتُفرتةُ
السحب ُواإلضافة ُيف ُالفصل ُاالعتياديُ ،ومل ُيسجل ُالطالبُ ،ومل ُيتقدم ُبطلب ُإىل ُعمادة ُالقبولُ
والتسجيلُلتأجيلُدراستهُ،يعدُُمنقطعاُعنُالدراسةُ،وفاقداُملقعدهُالدراسيُيفُاجلامعةُ،وتسجلُلهُيفُ
سجلهُاألكادمييُمالحظةُ"منقطعُُ/فاقدُمقعدهُالدراسي"ُ،ماُملُيتقدمُمسوغاتُتبنيُسببُأتخرهُ،
وذلكُيفُموعدُأقصاهُنايةُاألسبوعُالثالثُمنُبدءُالفصلُاالعتياديُ.وتقومُاللجنةُاألكادمييةُاملختصةُ
ابلنظرُيفُطلبهُ،وفقاُللشواغرُاملتاحةُ .
املقررُلذلكُُ-
و .إذاُرغبُالطالبُيفُاالنسحابُمنُاجلامعةُ،فعليهُأنُيتقدمُبطلبُُ -علىُالنموذجُ ُ
لدىُعمادةُالقبولُوالتسجيلُ،واستكمالُاإلجراءاتُاخلاصةُإببراءُذمتهُمنُاجلهاتُاملعنيةُيفُاجلامعةُ،
وتثبتُلهُيفُسجلهُاألكادمييُمالحظةُ"ُمنسحُبُمنُاجلامعة"ُ .

 3أقرُتعديلُالبندُ(ب)ُمنُاملادةُرقمُ(ُ)13يفُجلسةُجملسُاجلامعةُرقمُ(ُ)2017/2-2016قرارُرقمُ(ُ)2017/2016-13بتاريخُ2017/04/05
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ز .جيوزُللطالبُاملنسحبُمنُاجلامعةُأوُاملنقطع/الفاقدُمقعدهُالدراسيُأنُيتقدمُبطلبُإلعادةُتسجيلهُ
(إعادةُقيده)ُابجلامعةُلعمادةُالقبولُوالتسجيلُ،شريطةُأنُالُيزيدُجمموعُفصولُانسحابهُوانقطاعهُ
وأتجيلهُعلىُُ3سنواتُ،وتقومُاللجنةُاألكادمييةُاملختصةُابلنظرُيفُطلبهُ ُ،وإذاُأعيدُتسجيلهُيتفظُ
بسجلهُاألكادمييُكامالُ،علىُأنُيكملُمتطلباتُالتخرجُحسبُاخلطةُالدراسيةُاملعمولُهباُحنيُ
التحاقهُابجلامعةُ،ويفُهذهُاحلال ُحتسبُلهُاملدةُالدراسيةُالسابقةُضمنُاحلدُاألعلىُاملسموحُبهُ
للحصول ُعلى ُدرجة ُالبكالوريوسُ ،وتُطبُق ُعلى الطالب ُالرسوم ُالدراسية ُاملعمول ُهبا ُحني ُالتحاقهُ
ابجلامعةُ.وإذاُملُيرغبُالطالبُيفُاالحتفاظُبسجلهُاألكادمييُالسابقُ،يعادُتسجيلهُطالباُمستجداُ،
وتُطبُقُعليهُأسسُالقبولُوالرسومُالدراسيةُاملعمولُهباُحينئذ.
املادة (:)15

االنتقال من اجلامعات األخرى
أ .يُسمحُابنتقالُالطلبةُمنُاجلامعاتُاألخرىُإىلُجامعةُالبرتاُ،يفُحالُوجودُشواغرُوفقُالشروطُاآلتية:
 .1أنُيستويفُالطالبُشروطُالقبولُيفُاجلامعة.
أوُكليةُجامعيةُأوُمعهدُجامعيُمُعُرتفُبهُ .
 .2أنُيكونُالطالبُمنتقالُمنُجامعةُ ُ،
 .3أنُيكونُمعدلهُيفُالثانويةُالعامةُمقبوالُيفُالقسمُالذيُينويُاالنتقالُإليهُيفُجامعةُالبرتاُ،سنةُ
حصولهُعلىُشهادةُالثانويةُالعامةُ،أوُسنةُانتقالهُللجامعةُ،ومباُالُيتعارضُمعُقراراتُجملسُ
التعليمُالعايلُاألردينُالنافذة.
يولُعميدُالقبولُوالتسجيلُالطلباتُاملقبولةُإىلُعميدُالكليةُاملختصةُ،ملعادلةُاملوادُاملقبولةُمباُيتالءمُ
بُ .
معُخططُالتخصصاتُاملعنيُةُُ.والُيعادلُلطالبُاالنتقالُأكثرُمنُ(ُ)50%منُساعاتُاخلطةُ
الدراسيةُللتخصصُ.ويسمُفصلُدراسيُواحدُمنُاحلدُاألعلىُملدةُالدراسةُوفقا ُللمادةُ(-6ج)ُ،
مقابلُكلُ(ُ)15ساعةُمعتمدةُحتسبُللطالبُُ.وتعدُمعادلةُاملوادُنائيةُ،وقطعيةُ،والُجيوزُتعديلهاُ،
أوُإعادةُالنظرُفيهاُإالُيفُالعامُاألولُلقبولُالطالب.4
ج .الُجيوزُمعادلةُموادُختصصُإجباريُعالماهتاُأقلُمنُ(ُ)%60أوُأقلُمنُ(ُ)2.00نقطتني–ُ(.)C
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د .الُتدخلُتقديراتُاملوادُاليتُدرسهاُالطالبُيفُجامعاتُأخرىُيفُمعدلهُال ُرتاكميُيفُاجلامعةُ،ويسجلُ
هلذهُاملوادُتقديرُحتويلُمنُجامعاتُأخرىُ(.)T
ه .علىُالطالبُدراسةُماُالُيقلُعنُ(ُ)50%منُالساعاتُاملعتمدةُلتخصصهُيفُاجلامعة.
أنُيزودُاجلامعةُ
و .يُشرتطُعلىُالطالبُاملنتقلُمنُاجلامعاتُاألردنيةُأنُالُيكونُمفصوالُفصالُُأتديبياُ،و ُ
عندُقبولهُبكتابُحسنُسريةُ،وسلوكُ .
 4أقرُتعديلُالبندُ(ب)ُمنُاملادةُرقمُ(ُ)15يفُجلسةُجملسُاجلامعةُرقمُ(ُ)2017/2016-2قرارُرقمُ(ُ)2017/2016-13بتاريخُُ 2017/04/05
 5أقرُتعديلُالبندُ(ج)ُمنُاملادةُرقمُ(ُ)15يفُجلسةُجملسُاجلامعةُرقمُ(ُ)2019/2018-3قرارُرقمُ(ُ)2019/2018-4بتاريخُ2019/07/09
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املادة (:)16

الدراسة يف جامعة أخرى
ذراُقهرايُيقبلهُعميدُالكليةُاملختصُُ-دراسةُماُالُيزيدُعلىُ(ُ)36ساعةُ
يُسمحُللطالبُُ-بعدُتقدميهُعُ ُ
معتمدةُيفُجامعةُأخرىُ،معرتفُهباُ،وتعادلُلهُهذهُالساعاتُوفقُنصُالفقرةُ(ُ)3منُاملادةُ(ُ،)15وذلكُ
حسبُالشروطُاآلتيةُ :
أ.
ب.
ج.
د.

املادة (:)17

أنُيكونُالطالبُقدُأنىُدراسةُماُالُيقلُعنُ(ُ)36ساعةُمعتمدةُيفُاجلامعةُ،ومعدلهُالرتاكميُالُ
يقلُعنُ(ُ .)2.5
أنُتكونُدراستهُابالنتظامُيفُاجلامعةُاليتُينويُالدراسةُفيهاُ .
أنُيصلُالطالبُعلىُموافقةُجملسُقسمهُعلىُدراسةُاملوادُاملطلوبة.
الُجيوزُأنُيتجاوزُجمموعُماُسيتمُالسماحُللطالبُبدراستهُمنُموادُخارجُاجلامعةُ،واملوادُاملعادلةُلهُ
سابقاُ،ماُجمموعهُُ%50منُعددُساعاتُخطةُالطالبُ .

التحويل من ختصص إىل آخر
جيوزُانتقالُالطالبُمنُختصصُإىلُآخرُشريطةُاستيفاءُماُأييتُ :

أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
املادة (:)18

أنُيتوافرُشاغرُيفُالتخصصُالذيُينويُالطالبُاالنتقالُإليهُ .
أنُيكونُاملعدلُالذيُحصلُعليهُالطالبُيفُالثانويةُالعامةُيؤهلهُللقبول ُيفُالتخصصُالذيُيريدُ
االنتقالُإليهُ،وفقاُألسسُالقبولُاملعمولُهباُعندُانتقالهُ،أوُعندُقبولهُيفُاجلامعةُ .
أنُيقدمُالطلبُإىلُعمادةُالقبولُوالتسجيلُيفُالفرتةُاليتُحتددهاُالعمادةُيفُكلُفصلُدراسيُ.وحتُسبُ
للطالبُمجيعُاملوادُاليتُجنحُفيهاُ،شريطةُاتفاقهاُوخطةُالتخصصُاملنتقلُإليهُ .
يُضعُالطالبُجلميعُأحكامُاإلنذارُ،والفصلُ،مباُيتفقُوخطةُالتخصصُاحملولُإليهُ .
جيوزُللطالبُاحملولُإىلُختصصُآخرُأنُيقدمُطلباُخطياُإىلُعمادةُالقبولُوالتسجيلُ،يطلبُفيهُإلغاءُ
ُ
سجلهُاألكادمييُالسابقُكامالُ،وإعادةُتسجيلهُطالبا ُمستجداُ،ويف ُهذهُاحلال ُتُطبُق ُعليهُأسسُ
القبـولُوالرسومُالدراسيةُاملعمولُهباُحينئذ.
الُجيوزُللطالبُاملفصولُمنُختصصُماُأنُيعودُإىلُالتخصصُنفسهُمرةُأخرىُ .

متطلبات احلصول على درجة البكالوريوس
تُنحُدرجةُالبكالوريوسُبعدُاستيفاءُاملتطلباتُاآلتيةُ :
أ .النجاحُيفُاملواد ُمجيعها ُاليتُحتددهاُخطةُالقسمُللحصولُعلىُدرجةُالبكالوريوسُ،واحلصولُعلىُ
معدلُتراكميُأدانهُ(ُ)2.00نقطتانُ .
ب .قضاءُمدةُدراسيةُيفُاجلامعةُوفقاُألحكامُاملادةُ(ُ .)6
ج .استيفاءُالفرتةُالزمنيةُوالساعاتُاملعتمدةُ،كماُحتددهاُأحكامُاالنتقالُفيماُيصُالطلبةُاملنتقلنيُمنُ
جامعاتُ،وكلياتُأخرى.
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د .أنُيكونُطالباُمنتظماُيفُدراستهُابجلامعةُيفُآخرُفصلُدراسيُمنُدراستهُ .6
املادة (:)19

الدراسة اخلاصة
أ .جيوزُللفئاتُاآلتيةُأنُتسجلُللدراسةُاخلاصةُيفُبعضُاملوادُيفُجامعةُالب ُرتاُللحصولُعلىُوثيقةُرمسيةُ
تبنيُالنتائجُيفُتلكُاملواد:
 .1الطلبةُالذينُيدرسونُيفُجامعاتُ،أوُمعاهدُجامعيةُعلياُخارجُاألردنُ،أوُداخلهُ،ويرغبونُيفُ
دراسةُبعضُاملوادُيفُاجلامعةُ،يفُفصلُدراسيُواحدُأوُأكثر.
 .2الراغبونُيفُتعميقُمعرفتهمُالتخصصيةُ،بُغيةُحتسنيُأدائهمُ،ومهاراهتمُيفُاألعمالُ،والوظائفُاليتُ
يقومونُهبا.
 .3الراغبونُيفُإغناءُمعرفتهمُالثقافيةُ،أوُاألكادميية.
ب .يُش ُرتطُيفُقبولُالطالبُللتسجيلُابلدراسةُاخلاصةُماُأييت:
 .1أنُيكونُحاصال ُعلىُشهادةُالدراسةُالثانويةُالعامةُاألردنيةُ ،أوُماُيعادهلاُ،مباُالُيتعارضُمعُ
أسسُالقبولُالنافذة.
 .2أنُيكونُقدُدرسُاملتطلباتُالسابقةُللموادُاليتُينويُالتسجيلُفيها.
 .3أنُتتوافرُالشواغرُيفُاملوادُاليتُينويُالتسجيلُفيهاُ،بعدُإعطاءُاألول ُويةُلطلبةُالقسمُ،مثُطلبةُ
اجلامعةُاملنتظمني.

املادة (:)20

ج .إذاُقُ بلُالطالبُيفُختصصُماُ،وسبقُلهُأنُدرسُموادُضمنُالدراسةُاخلاصةُيفُاجلامعةُ،فالُحتسبُ
لهُأيُمنُهذهُاملوادُيفُدراستهُيفُالتخصصُالذيُالتحقُبهُ .
أحكام عامة
تُنحُدرجةُالبكالوريوسُعندُاستحقاقهاُيفُنايةُالفصلُالدراسيُ،ويكونُحفلُالتخرج ُحسب ُالتقوميُ
األكادمييُالذيُيُ ُقرهُجملسُالعمداءُ .

املادة (:)21

القسمُيفُالكليةُهوُاملسؤولُعنُمتابعةُالوضعُاألكادمييُللطالبُوإرشادهُ،وتق ُومُعمادةُالقبولُوالتسجيلُ
ابلتحققُمنُاستيفائهُلشروطُالتخرجُ .

املادة (:)22

رئيسُاجلامعةُ،وعمداءُالكلياتُاملعنيةُ،وعميدُالقبولُوالتسجيلُمسؤولونُعنُتنفيذُأحكامُهذهُالتعليماتُ .

املادة (:)23

يـُبُتُُرئيسُاجلامعةُيفُاحلاالتُاليتُملُيردُفيهاُنصُيفُهذهُالتعليماتُ .

املادة (:)24

تُلغيُهذهُالتعليماتُ،تعليماتُمُنحُدرجةُالبكالوريوسُيفُجامعةُالبرتاُرقمُ(ُ)17لعامُُ .72016

ُ
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