وحدة القبول والتسجيل
نظام الدراسة
تســر الدراســة يف الجامعــة حســب نظــام الســاعات املعتمــدة .والســاعة املعتمــدة هــي وحــدة زمنيــة يســتحقها الطالــب يف حال نجاحــه يف مادة
مــن املــواد التــي يدرســها وهــي حصيلــة محــارضة نظريــة ملــدة ســاعة يف األســبوع أو ســاعتني عمليتــن عــى األقــل عــى امتــداد فصــل درايس
كامــل .وملــا كانــت املحــارضات يف غالبيــة املــواد تعطــى ثــاث م ـرات يف األســبوع فانــه يســجل للطالــب يف حــال نجاحــه يف املــادة ( )3ثــاث
ســاعات معتمــدة ،وهنــاك عــدد قليــل مــن املــواد التــي تزيــد ســاعاتها املعتمــدة أو تقــل عــن ثــاث ،وذلــك تبعـاً لعــدد الســاعات التدريســية
التــي تعطــى يف األســبوع الواحــد .والســنة الدراســية يف الجامعــة األردنيــة تتكــون مــن فصلــن دراســيني أساســيني هــا األول والثــاين ،ومــدة
كل منهــا ( )16أســبوعا والدراســة فيهــا إجباريــة ،وفصلــن صيفيــان ومــدة كل فصــل ( )6أســابيع ،غــر أن عــدد املحــارضات التــي تعطــى يف
األســبوع الواحــد يف هــذا الفصــل ضعــف عــدد تلــك التــي تعطــى يف كل مــن الفصلــن األول والثــاين ،والدراســة يف هــذا الفصــل اختياريــة،
ما عدا يف كليات الطب وطب األسنان والتمريض.
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تعليامت منح درجة البكالوريوس يف الجامعة األردنية
صــادرة عــن مجلــس العمــداء بق ـراره رقــم ( )345/2017تاريــخ  24/5/2017مبوجــب الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )3مــن (نظــام منــح الدرجــات
العلميــة والدرجــات الفخريــة والشــهادات يف الجامعــة األردنيــة رقــم ( )58لســنة )1984
تُســمى هــذه التعليــات (تعليــات منــح درجــة البكالوريــوس يف الجامعــة األردنيــة) ،ويعمــل بهــا اعتبــاراً مــن بدايــة العــام
		
املادة (:)1
الجامعــي .2017/2018
املادة ( :)2يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين الواردة إزاءها ما مل تدل القرينة عىل خالف ذلك:
الجامعـــة  :الجامعة األردنية.
املجلـــس  :مجلس العمداء.
العميــــد  :عميد الكلية امللتحق بها الطالب.
الكليــــة  :أي من كليات الجامعة.
القســــم  :أي قسم يف الكلية.
الفصل العادي :الفصل األول أو الفصل الثاين من كل عام جامعي.
تُطبــق هــذه التعليــات عــى جميــع الطلبــة املنتظمــن املســجلني لنيــل درجــة البكالوريــوس ،باســتثناء طلبــة كليتــي الطــب
		
املادة (:)3
وطــب األســنان ،حيــث تُطبــق عليهــم التعليــات الخاصــة بهــم
الخطة الدراسيــــــــة
املــادة ( :)4يقــرر املجلــس أو لجنــة يفوضهــا بذلــك الخطــط الدراســية التــي تــؤدي إىل نيــل درجــة البكالوريــوس يف التخصصــات التــي تقدمهــا
كليــات الجامعــة ،وذلــك بنــاء عــى اقرتاحــات مجالــس األقســام وتوصيــات مجالــس الكليات.
املادة ( :)5أ  -تُوضع الخطط الدراسية عىل أساس نظام الساعات املعتمدة.
ب -يُحدد لكل مادة من مواد الخطط الدراسية ( )3ساعات معتمدة ،ويجوز بقرار من املجلس أن تقل أو تزيد عىل ذلك.
 2018 - 2017دليـــل الطالب 2
 2017 - 2016دليـــل الطالب 2

ج  -يجــري تقييــم الســاعات املعتمــدة لــكل مــادة عــى أســاس أن املحــارضة األســبوعية أو النــدوة أو الحصــة اإللكرتونيــة هــي ســاعة
معتمــدة ،أمــا ســاعات املخت ـرات والتطبيــق العمــي فيجــري تقييمهــا لــكل مــادة عــى حــدة ،ويف جميــع الحــاالت ال يقــل حســاب الســاعة
املعتمــدة عــن ســاعتني تطبيقيتــن أو ســاعتي مختــر إال يف حــاالت خاصــة يقدرهــا املجلــس.
يكــون الحــد األدىن لعــدد الســاعات املعتمــدة املطلوبــة لنيــل درجــة البكالوريــوس يف كليــات الجامعــة ( )132ســاعة معتمدة،
		
املادة (:)6
باســتثناء الكليــات التاليــة فيكــون الحــد األدىن كــا هــو مبــن إزاء كل منهــا:
الكلية

عدد الساعات املعتمدة

الزراعة

138

الهندسة

( )160باستثناء قسم هندسة العامرة اذ
يكون عدد الساعات ()171
( )160باستثناء برنامج دكتور الصيدلة إذ
يكون عدد الساعات (.)210

الصيدلة
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املادة ( :)7أ -تُوزع ساعات الخطة الدراسية املعتمدة املطلوبة لنيل درجة البكالوريوس يف كليات الجامعة عىل النحو التايل-:
متطلبات الجامعة 27 :ساعة معتمدة من مجموع الساعات املعتمدة للخطة .
 15%عىل األقل من مجموع الساعات املعتمدة للخطة.
متطلبات الكلية:
متطلبات التخصص 60% :عىل األقل من مجموع الساعات املعتمدة للخطة.
بُ -يجوز أن تتضمن الخطة الدراسية مواد حرة بواقع ( )6ساعات معتمدة حداً أعىل.
املادة ( :)8تشمل الخطط الدراسية يف كل تخصص تُ نح فيه درجة البكالوريوس املواد التالية-:
أ) مــواد الربنامــج التحضــري (صفــر– )15ســاعة معتمــدة ال تُحســب مــن ســاعات الخطــة الدراســية املطلوبــة لنيــل درجــة البكالوريــوس،
وتشــمل:
رقم املادة

اسم املادة

الساعات املعتمدة

3201099

أساسيات اللغة العربية

3

3201100

مهارات اللغة العربية

3

3202099

أساسيـــــــــــــات اللغـــة اإلنجليزية

3

3202100

مهارات اللغة اإلنجليزية

3

1932099

أساسيات الحاسوب

3
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ويتقــدم جميــع الطلبــة املقبولــن يف الجامعــة بــدءاً مــن الفصــل األول مــن التحاقهــم بالجامعــة إىل امتحانــات تصنيفيــة يف اللغتــن العربيــة
واإلنجليزيــة والحاســوب تُعدهــا أو تعتمدهــا الجامعــة للوقــوف عــى مســتوياتهم فيهــا ،وبنــاء عــى نتائــج االمتحانــات ،إمــا ان يــدرس الطالــب
مــادة أوأكــر مــن هــذه املــواد أو ُيعفــى مــن دراســتها جمي ًعــا وينتقــل لدراســة متطلبــات الجامعــة اإلجباريــة واالختياريــة وغريهــا مــن مــواد
الخطــة الدراســية  ،وينظــم ذلــك عــى النحــو التــايل:
 1يُعفى الطالب من دراسة مادة « أساسيات حاسوب « إذا حصل عىل عالمة ال تقل عن (. )50% 2يُعفــى الطالــب مــن دراســة مــاديت اللغــة العربيــة أ ةو اللغــة اإلنجليزيــة إذا حصــل يف عالمــة امتحــان كل منهــا عــى عالمــة ال تقــلعــن ( )75%أ ّمــا إذا حصــل عــى عالمــة ( ،)50-74%فعليــه دراســة مــادة مهــارات اللغــة العربيــة أو مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة حســب مقتــى
الحــال.
 3يعد الطالب راسباً إذا حصل عىل عالمة يف االمتحان أقل من (.)50% 4تُعــد مادتــا أساســيات اللغــة العربيــة وأساســيات اللغــة اإلنجليزيــة متطلبــن ســابقني ملــاديت مهــارات اللغــة العربيــة و مهــارات اللغــةاإلنجليزيــة وال يســتطيع الطالــب دراســة املــادة إال بعــد اجتيــاز متطلبهــا الســابق بنجــاح.
ب -متطلبات الجامعة
 1تشــكل متطلبــات الجامعــة أرضيــة مشــركة لجميــع طلبــة الجامعــة الهــدف منهــا زيــادة قــدرة الطالــب عــى التعلــم الفاعــل ومتكينــهمــن مهــارات الفهــم العميــق ومهــارات التحليــل والتفكــر الناقــد ومهــارات التواصــل املســؤول الرفيــع قـراءة وكتابــة وتحدثــا وحــوارا ومناظــرة
وإث ـراء معرفتــه يف مجــاالت الحضــارة واملعرفــة اإلنســانية واالجتامعيــة والعلميــة والتقنيــة ،وتعزيــز فهمــه لحضــارة أمتــه وفكرهــا.
 2-تتكون متطلبات الجامعة من ( )27ساعة معتمدة تكون متضمنة يف جميع التخصصات ،موزعة عىل النحو التايل-:
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أوال ً :املواد اإلجبارية ( )18ساعة معتمدة ،وهي-:
رقم املادة

اسم املادة

الساعات املعتمدة املعتمدة

2200100

العلوم العسكرية

3

3400100

الثقافة الوطنية

3

3400101

مهارات التعلم والبحث العلمي

3

3400102

مهارات التواصل

3

3400103

مقدمة يف الفلسفة والتفكري
الناقد
الحضارة اإلنسانية

3
3

3400105

الحياة الجامعية واخالقياتها

صفر ساعة

3400104
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املــواد االختياريــة وهــي ( )9ســاعات معتمــدة يختارهــا الطالــب مــن املجموعــات الثــاث املذكــورة أدنــاه ،بواقــع مــادة واحــدة مــن
ثانياً-:
كل مجموعــة ،عــى أن تكــون جميعهــا مــن خــارج قســم التخصــص.
املجوعة األوىل:
الساعات املعتمدة
اسم املادة
رقم املادة
3
اإلسالم وقضايا العرص
0400101
3
أمهات الكتب
3400107
3
الحضارة العربية اإلسالمية
2300101
3
األردن تاريخ وحضارة
2300102
3
القدس
3400108
املجوعة الثانية:

رقم املادة
1000102
0300102
1100100
0400101
7201000

اسم املادة
الثقافة القانونية
الثقافة البيئية
الثقافة البدنية
الثقافة اإلسالمية
الثقافة الصحية
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الساعات املعتمدة
3
3
3
3
3

املجوعة الثالثة:
رقم املادة
1600101
2200103
1600100
1900101
2000100
3400106

اسم املادة
الريادة واإلبداع
لغة أجنبية
التجارة اإللكرتونية
وسائل التواصل االجتامعي
تذوق الفنون
موضوع خاص

الساعات املعتمدة
3
3
3
3
3
3

ُ 3يراعى يف مادة العلوم العسكرية ما ييل-:أوالً -:العلــوم العســكرية مــادة إجباريــة للطلبــة األردنيــن واختياريــة لآلخريــن ( 3ســاعات معتمــدة) وتحســب هــذه الســاعات للطالــب ضمــن
عــدد الســاعات املعتمــدة املقــررة لتخرجــه ،وتدخــل يف حســاب املعــدل .وعــى الطلبــة غــر األردنيــن الذيــن مل يختــاروا دراســة هــذه املــادة
أن يدرســوا بــدالً منهــا أي مــادة أخــرى.
ثانياًُ -:يعفى الطالب من دراسة مادة العلوم العسكرية يف إحدى الحاالت التالية-:
 1إذا درسها بنجاح يف أي جامعة أردنية حكومية أو خاصة. 2إذا كان مــن خريجــي الكليــات العســكرية األردنيــة (الجنــاح العســكري يف جامعــة مؤتــة ،الكليــة العســكرية امللكيــة ،مدرســة املرشــحنيالعســكرية) أو مــا يعادلهــا مــن كليــات عســكرية أجنبيــة.
 3إذا كان مــن الضبــاط الحاصلــن عــى دورات الصــف التأسيســية ،ودورات الــوكالء التأسيســية بالنســبة للرتــب األخــرى ،وتعتمــد دائــرةالتعليــم الجامعــي مبديريــة التعليــم والثقافــة العســكرية إلثبــات أن الطالــب املعنــي تنطبــق عليــه رشوط اإلعفــاء الــواردة يف هــذا البنــد ويف
البنــد الســابق.
ج -متطلبــات الكليــة :متثــل ( )15%عــى األقــل مــن مجمــوع الســاعات املعتمــدة للخطــة الدراســية ،وتشــمل :مجموعــة املــواد التــي
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يحتاجهــا جميــع طلبــة الكليــة لتزويدهــم بقاعــدة معرفيــة مشــركة وثيقــة الصلــة باملجــال العــام للتخصــص .كــا تشــمل املــواد التــي تشــكل
حالــة تكامليــة مــع موادالتخصــص ،وال يشــرط أن تكــون هــذه املــواد مــن املــواد التــي تطرحهــا الكليــة أو أحــد أقســامها األكادمييــة.
د -متطلبــات التخصــص :متثــل ( )60%عــى األقــل مــن مجمــوع الســاعات املعتمــدة للخطــة الدراســية ،وتُــوزع بــن متطلبــات إجباريــة
واختياريــة ،وي ُراعــى فيهــا مــا يــي :
 1تتكون متطلبات القسم /الكلية التخصصية من مواد إجبارية ومواد اختيارية تغطي جوانب التخصص بشكل متوازن. 2يراعي القسم توزيع الساعات املعتمدة بني املواد اإلجبارية واالختيارية. 3تراعــي األقســام يف خططهــا تعزيــز العالقــة مــع التخصصــات املســاندة األخــرى ضمــن الكليــة الواحــدة بشــكل خــاص ومــع التخصصــاتاألخــرى يف الجامعــة بشــكل عــام.
 4ميكن للقسم أن يبني خطته الدراسية بحيث تتضمن تخصصاً فرعياً من داخل الكلية أو من خارجها. 5ميكن للكلية أو القسم أن يقرتح تخصصاً مشرتكاً يضم عدداً من التخصصات عىل مستوى الكلية أو عىل مستوى الجامعة.هـ -متطلب خدمة مجتمع عىل أن ينظم وفق أسس يصدرها املجلس لهذه الغاية.
و -يخصــص للــادة الواحــدة ( )3ثــاث ســاعات معتمــدة ،ويجــوز يف حــاالت خاصــة أن تقــل عــن ذلــك إىل ســاعة واحــدة أو تزيــد إىل حــد
أقصــاه ( )6ســاعات معتمــدة.
املادة ( :)9أُ -يراعى يف الخطة الدراسية ،ما ييل-:
 .1أن تشمل املواد متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية ومتطلبات التخصص اإلجبارية واالختيارية.
 .2يُوضع وصف لكل مادة يتناسب مع عدد الساعات املعتمدة املخصصة لها.
 .3يُقــدم كل قســم خطــة اسرتشــادية موزعــة عــى مثانيــة فصــول أو عــرة فصــول أو اثنــي عــر فصــا ً (ليــس مــن ضمنهــا الفصــل الصيفي)،
وذلــك حســب الفصــول املحــددة للتخصــص.
ب ُ -يحسب معدل الطالب الرتاكمي يف املواد املشمولة بالخطة الدراسية للتخصص امللتحق به الطالب.
ج -يســمح للطالــب الــذي مل ينــه متطلبــات التخــرج  -لغــرض رفــع معدلــه الرتاكمــي إىل الحــد األدىن املطلــوب– أن يــدرس مــواد إضافيــة
مــن خطتــه الدراســية ،وذلــك زيــادة عــى الســاعات املقــررة.
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د -تُلغــى املــادة اإلضافيــة املشــار إليهــا يف الفقــرة (ج) مــن هــذه املــادة للطالــب الــذي يدرســها يف الفصــل املتوقــع تخرجــه فيــه ،إذا توقــف
تخرجــه عــى إلغائهــا نتيجــة تــدين عالمتــه فيهــا.
املــادة ( :)10أ  -تكــون مــواد القســم اإلجباريــة واالختياريــة مــن داخــل القســم ،ويجــوز أن يُعطــى بعضهــا مــن قســم أو أقســام أخــرى ،ويتــم
ذلــك بعــد دراســة مشــركة للموضــوع مــن القســمني أو االقســام املعنيــة.
ب  -تُطرح كل مادة من مواد الخطة الدراسية اإلجبارية مرة عىل األقل يف كل عام درايس.
ج  -تُطرح مواد الخطة الدراسية االختيارية مرة عىل األقل كل ثالثة فصول دراسية.
د  -تُحدد كل خطة دراسية عدد الساعات املقررة للمتطلبات املختلفة ضمن الحدود الدنيا والعليا.
املادة (:)11أ  -تصنف املواد التي ترد يف الخطة الدراسية عىل أساس أربعة أو خمسة أو ستة مستويات.
ب  -تثبت املتطلبات السابقة أو املتزامنة (إن وجدت) مع كل مادة.
رقم يدل عىل مستواها.
ج  -تعطى كل مادة ً
د  -يدون إزاء كل مادة عدد املحارضات وعدد ساعات املخترب األسبوعية أو الساعات التطبيقية ،وعدد الساعات املعتمدة.
هـ  -ال يجــوز للطالــب أن يــدرس مــادة مــا قبــل أن يــدرس متطلبهــا الســابق ،ويف حالــة حــدوث ذلــك ،فــإن تســجيله وعالمتــه يف تلــك املــادة
يُعــدان الغيــن.
و -يجــوز للطالــب أن يــدرس مــادة ومتطلبهــا الســابق يف الفصــل نفســه إذا كان قــد درس املتطلــب الســابق ومل ينجــح فيــه ،أو إذا كان تخرجــه
يتوقــف عــى ذلــك.
ز -ويف جميــع األحــوال ال يجــوز لطلبــة كليتــي الهندســة باســتثناء قســم هندســة العــارة وامللــك عبــد اللــه الثــاين لتكنولوجيــا املعلومــات دراســة
أي مــادة قبــل النجــاح يف متطلبهــا الســابق.
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مدة الدراسة والعبء الدرايس
املادة (:)12أ  --1مــدة الدراســة لنيــل درجــة البكالوريــوس بعــبء عــادي هــي مثانيــة فصــول أو أربــع ســنوات دراســية ،ويف كليتــي الهندســة
والصيدلــة عــرة فصــول دراســية ،ويف برنامــج دكتــور الصيدلــة أثنــا عــر فصــا ً دراســياً.
ال يجــوز أن تزيــد املــدة التــي يقضيهــا الطالــب مســجالً يف الدراســة للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس عــى ســبع ســنوات دراســية،
		
2ويف كليــة الهندســة والتكنولوجيــا والصيدلــة عــى مثــاين ســنوات ،ويف برنامــج دكتــور الصيدلــة عــى تســع ســنوات.
ب  -تكــون مــدة الفصــل الــدرايس ( )16ســتة عــر أســبوعاً مبــا يف ذلــك االمتحانــات ،والفصــل الصيفــي الواحــد ( )6ســتة أســابيع مبــا يف ذلــك
االمتحانــات.
ج  1- -يكــون الحــد األدىن للســاعات املعتمــدة التــي يدرســها الطالــب املســجل لنيــل درجــة البكالوريــوس (العــبء الــدرايس) ( )12اثنتــي
عــرة ســاعة معتمــدة للفصــل العــادي ،ويجــوز مبوافقــة العميــد دراســة ( )9تســع ســاعات معتمــدة فقــط ،و ُيســتثنى مــن ذلــك الطالــب الــذي
يتوقــف تخرجــه يف نهايــة ذلــك الفصــل عــى دراســة عــدد أقــل مــن الســاعات ،أو الطالــب الــذي ال تتوافــر لــه مــواد مــن خطتــه الدراســية
لتســجيلها.
 2يكــون الحــد األعــى للســاعات املعتمــدة التــي يدرســها الطالــب املســجل لنيــل درجــة البكالوريــوس يف الفصــل العــادي ( )18مثــاين عــرةســاعة معتمــدة ،باســتثناء برنامــج دكتــور الصيدلــة فيكــون الحــد األعــى ( )19ســاعة معتمــدة.
 3يجوز أن يتعدى عدد الساعات املعتمدة يف الفصل العادي اىل ( )22اثنتني وعرشين ساعة معتمدة يف أي من الحاالت التالية:أوال ً :أن يكون تخرج الطالب يف الفصل التايل متوقفاً عىل السامح له بدراسة ( )22ساعة معتمدة.
ثانياً :أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي يف نهاية الفصل السابق عن ( 3نقاط).
ثالثاً :أن يكــون تخــرج الطالــب متوقف ـاً عــى الســاح لــه بدراســة ( )22اثنتــن وعرشيــن ســاعة معتمــدة ،وإذا كان الفصــل الــذي ميضيــه
الطالــب يف التدريــب هــو الفصــل الــذي يتوقــع فيــه تخرجــه ،يســمح لــه بدراســة هــذا العــدد مــن الســاعات يف الفصــل العــادي الــذي يســبقه
مبــارشة.
 2018 - 2017دليـــل الطالب 11

 4يكون الحد األعىل للعبء الدرايس يف الفصل الصيفي الواحد ( )9تسع ساعات معتمدة ،وال يجوز تجاوز هذا العبء ألي سبب. 5يكــون الحــد األعــى للعــبء الــدرايس للطالــب املحــول مــن الدراســة املنتظمــة إىل الدراســة الخاصــة ( )15ســاعة معتمــدة يف الفصــلالعــادي ،و ( )6ســت ســاعات معتمــدة يف الفصــل الصيفــي الواحــد.
د ُ -يصنــف الطلبــة املســجلون لنيــل الدرجــة الجامعيــة األوىل عــى أربعــة أو خمســة أو ســتة مســتويات :الســنة األوىل ،الســنة الثانيــة،
الســنة الثالثــة ،الســنة الرابعــة ،الســنة الخامســة ،الســنة السادســة ،و ُيعــد الطالــب مبســتوى الســنة الثانيــة أو الثالثــة أو الرابعــة أو الخامســة
أو السادســة إذا كان قــد نجــح يف دراســة مــا ال يقــل عــن ( )120،180 ،60،90 ،30ســاعة معتمــدة عــى التــوايل.
هـ -يجــوز للطالــب املقبــول يف برنامــج التســجيل يف برنامجــن مــن برامــج البكالوريــوس يف الجامعــة يف الوقــت نفســه ،رشيطــة تحقيــق
القبــول يف الربنامــج ويف هــذه الحالــة تحتســب لــه املــواد التــي درســها يف الربنامــج إذا كانــت مشــركة مــع الربنامــج اآلخــر وينظــم ذلــك وفــق
أســس خاصــة يصدرهــا املجلــس.

املواظبة
املادة (:)13أ  -تشــرط املواظبــة لجميــع طلبــة الجامعــة يف كل املحــارضات واملناقشــات والســاعات العمليــة والتدريــب امليــداين حســب
الســاعات املقــررة لــكل مــادة مــن الخطــة الدراســية.
ب  -ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكرث من ( )15%من الساعات املقررة للامدة.
ج  -إذا غــاب الطالــب أكــر مــن ( )15%مــن الســاعات املقــررة للــادة دون عــذر مــريض أو قهــري يقبلــه عميــد الكليــة التــي تــدرس املــادة،
يُحــرم مــن التقــدم لالمتحــان النهــايئ وتكــون نتيجتــه يف هــذه املــادة (صفـراً) ،وعليــه إعــادة دراســتها إذا كانــت إجباريــة ،ويف جميــع األحــوال
تدخــل نتيجــة ذلــك الرســوب يف حســاب معــدل عالمــات الطالــب الفصــي والرتاكمــي ألغـراض اإلنــذار والفصــل مــن الكليــة /التخصــص.
د  -إذا غــاب الطالــب أكــر مــن ( )15%مــن الســاعات املقــررة ملــادة مــا بعــذر مــريض أو قهــري يقبلــه عميــد الكليــة التــي تــدرس املــادة ،ف ُيعــد
منســحباً مــن تلــك املــادة وتطبــق عليــه أحــكام االنســحاب  ،ويبلــغ العميــد مديــر القبــول والتســجيل قـراره بذلــك  ،وتثبــت مالحظــة منســحب
إزاء تلــك املــادة يف الســجل األكادميــي للطالــب .أمــا الطلبــة الذيــن ميثلــون اململكــة أو الجامعــة يف النشــاطات الرســمية أو الذيــن يقتنــع عميــد
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الكليــة بأعذارهــم فيســمح لهــم بالتغيــب بنســبة ال تتجــاوز ( ،)20%وإذا تجاوزهــا أحدهــم ي ُعــد منســحباً وتطبــق عليــه أحــكام االنســحاب،
أمــا الطلبــة الذيــن يقومــون باالش ـراك يف تدريبــات أو مباريــات لتمثيــل األردن يف الخــارج بنــا ًء عــى تنســيب مــن االتحــاد املعنــي باللعبــة
داخــل األردن ومبوافقــة عميــد الكليــة املعنــي ،فيســمح لهــم بالتغيــب بنســبة ال تتجــاوز ( ،)25%وإذا تجاوزهــا أحدهــم يُعــد منســحباً وتطبــق
عليه أحكـــام االنســحاب.
هـ  -يتــم حرمــان الطلبــة الذيــن تتجــاوز غياباتهــم نســبة ( %)15دون عــذر مقبــول  ،وذلــك بتنســيب مــن مــدرس املــادة وموافقــة مــن عميــد
الكليــة التــي تُــدرس املــادة ،ويتــم تبليــغ مديــر القبــول والتســجيل بذلــك عنــد وصــول غيــاب الطلبــة للنســبة املبينــة ســابقاً .
و  -يشــرط يف العــذر املــريض أن يكــون بشــهادة صــادرة مــن طبيــب عيــادة الطلبــة يف الجامعــة أو معتمــدة منــه أو صــادرة عــن مستشــفى
الجامعــة ،وأن تقــدم هــذه الشــهادة إىل عميــد الكليــة التــي تــدرس املــادة خــال مــدة ال تتجــاوز أســبوعني مــن تاريــخ انقطــاع الطالــب عــن
املواظبــة ،ويف الحــاالت القاهــرة األخــرى يقــدم الطالــب مــا ُيثبــت عــذره القهــري خــال أســبوع مــن تاريــخ زوال أســباب الغيــاب.
ز  -يتــم احتســاب الغيــاب اعتبــاراً مــن املحــارضة األوىل لبــدء التدريــس ويحتســب الغيــاب للطلبــة الجــدد الذيــن تــم قبولهــم بعــد بــدء
التدريــس اعتبــاراً مــن تاريــخ قبولهــم.
ح -ال يعــد الطالــب مســجالً للــادة إال بعــد دفــع رســومها  ،ويجــوز مبوافقــة رئيــس الجامعــة تأجيــل دفــع الرســوم ملــدة ال تزيــد عــى مثانيــة
أســابيع يف الفصــل العــادي واســبوعني يف الصيفــي للطلبــة الــذي ال يتمكنــون مــن دفــع رســوم املــادة يف املوعــد املحــدد ألســباب خارجــة عــن
إرادتهــم .
ط -يقوم عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس واملحارضون ومدير القبول والتسجيل بتنفيذ أحكام املواظبة اآلنفة الذكر.
االمتحانات والعالمات واملعدالت
املادة (:)14أ  -يصــدر املجلــس أســس تُنظــم التقييــم واملشــاركة واألعــال الفصليــة وإعــداد االختبــارات واالمتحانــات وتقييمهــا وتحليلهــا
وطريقــة تحويــل العالمــات إىل حــروف ونســبة توزيــع األحــرف بــن الطلبــة.
ب  -يجري حساب العالمات وتسجيلها لكل مادة بالحروف مع بيان عدد ساعاتها املعتمدة.
ج -العالمة النهائية لكل مادة هي مجموع عالمة االمتحان النهايئ وعالمات األعامل الفصلية.
د -يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها عىل النحو التايل -:
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 1املواد النظرية الخالصة ،واملواد النظرية التي تتضمن جزءاً عملياً -:أوالً :يخصــص ألعــال الفصــل ( )60%عــى أن يجــري امتحــان نصــف فصــي واحــد عــى االقــل ،ويكــون هــذا االمتحــان يف األســبوع الســابع
أو الثامــن أو التاســع مــن الفصــل ،و ُيخصــص لــه ( )30%مــن العالمــة اإلجامليــة للــادة ،و ُيخصــص ( )30%لالختبــارات القصــرة والشــفوية
واالختبــارات العمليــة للمــواد التــي تحتــوي جــزءا عمليــا والتقاريــر والواجبــات والتدريبــات واألبحــاث واألعــال الفصليــة األخــرى التــي تتضمنهــا
الخطــة .وتــرد جميــع هــذه األعــال إىل الطلبــة فــور تصحيحهــا كــا تــرد أوراق االمتحــان نصــف الفصــي خــال مــدة أقصاهــا أســبوعان مــن
عقــده.
ثانياًُ :يخصص لالمتحان النهايئ ( )40%ويكون شامالً للامدة التي أعطيت خالل الفصل كاملة ،ويجوز أن يتضمن جزءاً عملياً.
 2املــواد العمليــة -:تقــوم مجالــس األقســام املعنيــة ببيــان كيفيــة توزيــع العالمــات التــي توضــع لهــذه املــواد عــى أن يقــرن ذلــك مبوافقــةمجلــس الكليــة.
هـ  -تُســتثنى مــواد النــدوات والبحــوث ومشــاريع التخــرج واملخت ـرات الهندســية واالختبــارات الرسيريــة واالختبــارات العمليــة التــي لهــا
ســاعات معتمــدة ،إذ يقــرر مجلــس كل كليــة متطلبــات النجــاح ،وطــرق تقويــم مســتوى تحصيــل الطالــب يف كل منهــا ،ويعلــم مديــر القبــول
والتســجيل بذلــك يف بدايــة الفصــل الــدرايس.
املــادة ( :)15يف حالــة املــواد متعــددة الشــعب أو املــادة التــي ُيدرســها أكــر مــن مــدرس واحــد  ،فعــى رئيــس القســم تعيــن أحــد مــدريس
املــادة منســقاً لتدريــس املــادة ،يــرف عــى تحديــد مواعيــد االختبــارات واالمتحانــات املشــركة واألســلوب املوحــد للتقييــم وكتابــة تقريــر املــادة
الــدرايس  ،وذلــك بالتعــاون مــع مــدريس املــادة.
املادة (:)16أ  -تــرد أوراق االختبــارات الورقيــة للطالــب بعــد تصحيحهــا وتناقــش إجابــات االختبــارات املحوســبة خــال أســبوعني مــن تاريــخ
االمتحــان ،وبعــد انقضــاء أســبوع عــى رد أوراق االختبــار للطالــب ترســل عالمتــه إىل عــادة الكليــة ويحتفــظ القســم بنســخة منهــا ،وتعتــر هــذه
العالمــة نهائيــة وال يجــوز تغيريهــا.
ب  -تعلــن عالمــات االمتحــان النهــايئ للطلبــة وت ُحفــظ أوراقــه لــدى عــادة الكليــة ملــدة فصــل درايس ،ثــم يجــري إتالفهــا باالتفــاق بــن عميــد
الكليــة املختــص ،ومديــر القبــول والتســجيل.
ج  -ترســل كشــوف العالمــات التفصيليــة بالنســبة املئويــة والعالمــات النهائيــة بالحــروف لــكل مــادة إىل القســم لدراســتها وللتحقــق مــن
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توازنهــا ،ثــم ت ُرفــع إىل عميــد الكليــة ،وذلــك للبــت فيهــا ثــم إقرارهــا مــن قبــل مجلــس الكليــة ،وتحفــظ هــذه النســخة يف الكليــة ،وترســل قامئــة
العالمــات النهائيــة بالحــروف فقــط إىل مديــر القبــول والتســجيل لرصدهــا.
د  -منســق أو مــدرس املــادة مســؤول عــن تدقيــق أوراق االختبــارات واالمتحانــات الخاصــة مبــواده ،وعــن إدخالهــا اىل نظــام العالمــات بشــكل
صحيــح ونهــايئ.
املادة (:)17أ  -كل مــن يتغيــب بعــذر عــن امتحــان معلــن عنــه باســتثناء االمتحــان النهــايئ ،عليــه أن يقــدم مــا يثبــت عــذره ملــدرس
املــادة خــال ثالثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ زوال العــذر ،ويف حالــة قبــول مــدرس املــادة لهــذا العــذر فعليــه إجـراء امتحــان معــوض للطالــب
وإذا مل يقبــل مــدرس املــادة العــذر تعتــر عالمتــه صف ـ ًرا  ،يف هــذا االمتحــان .
ب  -كل مــن يتغيــب عــن االمتحــان النهــايئ املعلــن عنــه يف مــادة مــا دون عــذر يقبلــه عميــد الكليــة التــي تـ ُـدرس تلــك املــادة تكــون عالمتــه
يف ذلــك االمتحــان (صفـراً).
ج -مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة (/13و) مــن هــذه التعليــات  ،يبلــغ عميــد الكليــة قـراره بقبــول عــذر الطالــب الــذي تغيــب عــن االمتحــان
النهــايئ إىل مــدرس املــادة إلج ـراء االمتحــان التعويــي للطالــب ،عــى أن يُجــري هــذا االمتحــان يف األســبوع األول مــن الفصــل الــذي يــي
الفصــل الــذي مل يتقــدم لالمتحــان فيــه ،ويبلــغ عميــد الكليــة مديــر القبــول والتســجيل بذلــك.
د -إذا أجــل الطالــب دراســته للفصــل التــايل لفصــل التغيــب عــن االمتحــان النهــايئ ملــادة  /مــواد ،عليــه التقــدم لالمتحــان التعويــي يف
األســبوع األول ألول فصــل ينتظــم فيــه يف الدراســة.
هـ  -تسجل مالحظة (غري مكتمل) للامدة التي يتغيب فيها الطالب عن االمتحان النهايئ بعذر مقبول.
و  -إذا تغيــب الطالــب عــن مناقشــة مــروع التخــرج أو مل يســتطع اســتكامل مــروع التخــرج بعــذر يعتمــده العميــد  ،فانــه يجــوز –
مبوافقــة مجلــس القســم – اعتبــار عالمــة الطالــب يف هــذه املــادة غــر مكتمــل.
املادة (:)18أ  -يجــوز للطالــب أن يطلــب مراجعــة عالمتــه يف االمتحــان النهــايئ يف أي مــادة خــال أســبوعي عمــل مــن تاريــخ إعــان
النتائــج رســمياً .وللعميــد يف هــذه الحالــة أن يقــوم بالتحقــق عــن طريــق لجنــة تتكــون مــن :العميــد أو مــن ينيبــه ،ورئيــس القســم ومــدرس
املــادة أو أحــد مدرســيها .وعــى اللجنــة التأكــد مــن عــدم وجــود أســئلة غــر مصححــة أو خطــأ يف جمــع العالمــات أو خطــأ موضوعــي يف
تصحيــح االمتحــان وفــق منــوذج اإلجابــات النموذجيــة املعـ ّـد مســبقاً ،وأن تقــوم بتصحيــح الخطــأ – إن وجــد -وإرســاله إىل العميــد.
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ب -يدفع الطالب مبلغاً قدره ثالثة دنانري عن كل طلب يتقدم به ملراجعة أي عالمة من عالماته .
ج -ال يُعتمــد كتــاب تعديــل العالمــة إال إذا كان منــوذج تعديــل العالمــة مرفقـاً بالوصــل املــايل الــذي دفعــه الطالــب ويعتمــد التاريــخ املبــن
عــى الوصــل املــايل ،بصـــرف النظــر عــن تاريــخ وصــول الطلــب اىل وحــدة القبــول والتســجيل .
د -يف حــال كان هنــاك خطــأ يف أعــال الفصــل يبــت يف هــذا املوضــوع لجنــة برئاســة نائــب الرئيــس املعنــي وعضويــة كل مــن العميــد ورئيــس
القســم املعنــي.
املادة (:)19أ  -الحد األدىن لعالمة النجاح يف املادة هو عالمة (د).
ب  1- -ترصد عالمات املواد بالحروف وفق النقاط املبينة إزاء كل منها-:
العالمة

النقاط

أ

4

-أ

3.75

+ب

3.5

ب

3

-ب

2.75

+ج

2.5

ج

2

-ج

1.75

+د

1.5

د

1

-د

0.75

هـ

صفر
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 2تخصص للعالمات بالنقاط للمعدل الفصيل والرتاكمي التقديرات املبينة إزاء كل منها -:العالمة

النقاط

4 – 3.65

ممتاز

3.64-3.00

جيد جداً

2.99- 2.50

جيد

2.49- 2.00

مقبول

دون 2.00

ضعيف

ج  1- -يجــري حســاب املعــدل الفصــي والرتاكمــي بــرب العالمــة النهائيــة لــكل مــادة بعــدد الســاعات املعتمــدة لــكل مــادة داخلــة يف
املعــدل وقســمة مجمــوع حواصــل الــرب الناتجــة عــى مجمــوع عــدد الســاعات املعتمــدة.
 2يكــون معــدل الفصــل عبــارة عــن معــدل عالمــات املــواد التــي درســها الطالــب نجاحـاً أو رســوباً يف ذلــك الفصــل حســب املــواد املشــمولةيف الخطــة الدراســية يف قســمه.
 3مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة (ج) مــن املــادة ( )21مــن هــذه التعليــات يكــون املعــدل الرتاكمــي عبــارة عــن معــدل عالمــات جميــعاملــواد التــي درســها الطالــب نجاحـاً أو رســوباً حتــى تاريــخ حســاب ذلــك املعــدل .ويدخــل يف حســابه املــواد املشــمولة يف خطتــه الدراســية.
 4يثبت املعدل الفصيل أو الرتاكمي ألقرب منزلتني عرشيتني.إنذار الطالب وفصله من التخصص
املادة (:)20أ  -ينــذر الطالــب الــذي يقــل معدلــه الرتاكمــي عــن (2نقطــة) يف أي فصــل مــن الفصــول الدراســية بغــض النظــر عــن عــدد
الســاعات التــي ســجلها الطالــب يف ذلــك الفصــل باســتثناء الفصــل الصيفــي.
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ب 1- -عنــد حصــول الطالــب عــى إنــذار فعليــه أن يلغــي مفعولــه برفــع معدلـــــــه الرتاكمـــــي إىل ( 2نقطــة) فــا فــوق ،وذلــك يف مــدة
أقصاهــا فصــان دراســيان مــن تاريــخ اإلنــذار (بــدون الفصــل الصيفــي الــذي يقــع ضمــن مهلــة اإلنــذار).
ُ - 2يعـ ّـد الطالــب مفصــوال ً مــن الدراســة املنتظمــة إذا أخفــق يف إلغــاء اإلنــذار بعــد مــرور الفصلــن الدراســيني ،املشــار اليهــا يف البنــد( ب1/
) مــن هــذه املــادة ويســتثنى مــن ذلــك الطالــب الــذي أتــم بنجــاح ( )99ســاعة معتمــدة فأكــر مبــا فيهــا املــواد التــي متــت معادلتهــا لــه يف
الجامعــة مــن مؤسســة تعليميــة أخــرى مــن الســاعات املعتمــدة حســب خطتــه الدراســية.
 3يـستـمر الطالب تحت مفعول اإلنذار إذا حصل عىل معدل تراكمي ( )1.95-1.99نقطة ،وال يفصل بسبب ذلك. 4يحــول للدراســة الخاصــة الطالــب املفصــول مــن الدراســة املنتظمــة بســبب تــدين معدلــه الرتاكمــي عــن الحــد األدىن املقبــول ( 2نقطــة)،ويف هــذه الحالــة يعطــى الطالــب فص ـاً دراســياً عادي ـاً واحــداً لرفــع معدلــه إىل الحــد األدىن املقبــول ( )2نقطــة  ،وإذا أخفــق يعتــر مفصــوال ً
مــن الجامعــة ،إال إذا متكــن مــن رفــع معدلــه الرتاكمــي بعــد هــذا الفصــل إىل ( )1.75نقطــة فــا فــوق فيعطــى عندهــا فصـاً دراســياً عاديـاً ثانيـاً
لرفــع معدلــه إىل ( )2نقطــة فــا فــوق ،وإذا أخفــق يعتــر مفصــوال ً مــن الجامعــة ،إال إذا متكــن مــن رفــع معدلــه الرتاكمــي إىل ( )1.90نقطــة
فــا فــوق فيســتمر يف الدراســة الخاصــة لفصــل درايس عــادي ثالــث وإذا أخفــق يف رفــع معدلــه إىل ( 2نقطــة) يُعــد مفصــوال ً مــن الجامعــة.
 5يســمح للطالــب الــذي أنهــى جميــع متطلبــات التخــرج بنجــاح وفــق خطتــه الدراســية ،ومبعــدل ال يقــل عــن ( )1.95نقطــة ،بدراســةفصــل درايس اســتثنايئ واحــد لرفــع معدلــه الرتاكمــي ،رشيطــة أن ال يكــون قــد أوقــع عليــه أي عقوبــة تأديبيــة باســتثناء عقوبــة التنبيــه ،ويعتــر
الفصــان الصيفيــان األول أو الثــاين فص ـاً دراســيا لهــذه الغايــة.
جُ -يعد مفصوالً من التخصص الطالب الذي يحصل عىل أقل من (نقطة
واحدة) يف املعدل الرتاكمي عند نهاية أي فصل عادي من فصول السنة
بعد الفصل األول من التحاقه بالجامعة اال إذا سبق وأن فصل من تخصص
آخر يف الجامعة فيعترب مفصوالً نهائياً من الجامعة.
د -إذا حصــل الطالــب يف فصــل درايس مــا عــى نتيجــة غــر مكتمــل وكان تحــت طائلــة الفصــل لتــدين معدلــه الرتاكمــي ،فيبــت يف فصلــه بشــكل
قاطــع بعــد اكتــال عالمــات مــواد ذلــك الفصــل الــدرايس ،ويكــون موعــد االمتحــان التكميــي يف األســبوع األول مــن الفصــل التــايل ،ويكــون
فصــل الطالــب اعتبــارا مــن نهايــة الفصــل الســابق أي الــذي مل يرفــع فيــه معدلــه الرتاكمــي إىل الحــد املطلــوب.
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هـ  -إذا انتقــل الطالــب مــن تخصــص إىل اخــر داخــل الجامعــة وفصــل مــن التخصــص الجديــد يفصــل نهائ ًيــا مــن الجامعــة ،وال يقبــل مــرة
أخــرى يف الجامعــة.
و  -يجــوز إعــادة قبــول الطالــب يف نفــس التخصــص مــا مل يكــن مفصــوالً أكادمييـاً أو مفصــوالً ســلوكياً مــن الجامعــة ويف مثــل هــذه الحالــة ال
يجــوز اعــادة قبولــه اذا اعيــد قبولــه يف غــر هاتــن الحالتــن يحتفــظ الطالــب بســجليه األكادميــي والســلويك الســابقني باســتثناء نتائــج امتحــان
الكفــاءة حيــث يجــوز للطالــب إعــادة دراســتها إذا كان قــد رســب فيهــا وال يُعــد الفصــل األول فصـاً جديــداً كطالــب مســتجد.
ز– يصــدر مديــر القبــول والتســجيل قـرارات اإلنــذار األكادمييــة والفصــل إىل الدراســة الخاصــة والفصــل مــن التخصــص ،أمــا قـرارات الفصــل
النهــايئ مــن الجامعــة فيصدرهــا مجلــس العمــداء بنــاء عــى تنســيب مديــر القبــول والتســجيل.
ح -يعــد إعــان قـرارات اإلنــذار والفصــل إىل الدراســة الخاصــة والفصــل مــن التخصــص والفصــل النهــايئ مــن الجامعــة وأي أمــور أكادمييــة
أخــرى تخــص الطلبــة عــى لوحــة اإلعالنــات يف كليــة الطالــب املعنــي تبليغـاً باملعنــى القانــوين.

إعادة دراسة املواد
املادة (:)21أ -مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة ( )31عــى الطالــب إعــادة دراســة كل مــادة إجباريــة يف خطتــه الدراســية حصــل فيهــا
عــى نتيجــة راســب (د )-أو عالمــة (هـــ).
ب ُ -يسمح للطالب إعادة دراسة أي مادة يف خطته الدراسية حصل فيها عىل عالمة (ج  )+فام دون لغرض رفع معدله الرتاكمي.
ج  1- -إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما ،ترصد له العالمة األعىل ويف حال تساوي العالمتني تحتسب نتيجة املادة الجديدة.
 2تحسب العالمة األعىل فقط يف املعدلني الفصيل والرتاكمي.د  -إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما ،فإن ساعات تلك املادة تدخل يف حساب عدد الساعات املطلوبة للتخرج مرة واحدة.
هـ  -إذا درس الطالــب مــادة اختياريــة ورســب فيهــا ثــم درس مــادة أخــرى تعويض ـاً عنهــا الســتكامل متطلبــات خطتــه الدراســية ،فتعتــر
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املــادة التعويضيــة مــادة معــادة بالنســبة للــادة التــي رســب فيهــا مــن حيــث حســاب عالمتيهــا يف املعدلــن الفصــي والرتاكمــي ،ويطبــق ذلــك
بعــد دراســة الطالــب للــادة التعويضيــة مبــارشة رشيطــة إق ـرار الطالــب خطي ـاً بــأن هــذه املــادة تعويضيــة وأنــه لــن يعــود لدراســة املــادة
املعــوض عنهــا مــرة أخــرى إال إذا رســب يف املــادة التعويضيــة.
و .ال تعادل املادة أو املواد التي يدرسها الطالب خارج الجامعة إذا سبق له دراستها داخل الجامعة.

االنسحاب من املواد ومن الفصل الدرايس
املادة (:)22يســمح للطالــب بالســحب واإلضافــة خــال الفــرة املحــددة يف التقويــم الجامعــي يف بدايــة الفصــل الــدرايس ،وال تثبــت يف ســجله
مالحظــة االنســحاب مــن املــادة التــي انســحب منهــا.
املادة (:)23أ  1- -يســمح للطالــب باالنســحاب مــن دراســة مــادة أو أكــر خــال مــدة أقصاهــا ( )14أســبوعاً مــن بــدء الفصــل
العــادي ،و ( )5أســابيع مــن بــدء الفصــل الصيفــي وتثبــت يف ســجله مالحظــة (منســحب).
 2يتــم االنســحاب يف هــذه الحالــة إلكرتونيــا مــن قبــل الطالــب وفــق الربنامــج املعــد لذلــك مــن قبــل وحــدة القبــول والتســجيل  ،ويعــد القيــداإللكــروين وســيلة إلثبــات ذلــك .
 3ال يجــوز نتيجــة لالنســحاب أن يقــل عــدد الســاعات التــي يســجل الطالــب لدراســتها عــن الحــد األدىن للعــبء الــدرايس املســموح بــه وفــقهــذه التعليــات.
ب  -يُعــد الطالــب الــذي يتجــاوز مجمــوع غيابــه بعــذر ( )15%مــن الســاعات املقــررة لجميــع مــواد الفصــل منســحباً مــن الفصــل ،ويثبــت يف
ســجله مالحظــة منســحب ،وتكــون دراســته لذلــك الفصــل مؤجلــة.
ج  -يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب لعميــد الكليــة باالنســحاب مــن جميــع املــواد التــي ســجلها لذلــك الفصــل ،وبعــد موافقــة العميــد عــى
ذلــك تعـ ّـد دراســته يف ذلــك الفصــل مؤجلــة ،وعــى الطالــب أن يتقــدم مبثــل هــذا الطلــب خــال مــدة أقصاهــا ( )14أســبوعاً مــن بــدء الفصــل
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العــادي ،و( )5أســابيع مــن بــدء الفصــل الصيفــي.

تأجيل الدراســـــــــــة
املادة (:)24أ  -مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة (ه) مــن هــذه املــادة ال يجــوز أن تزيــد مــدة التأجيــل عــى ســتة فصــول دراســية ســواء
أكانــت متصلــة أم منفصلــة.
ب  -للطالــب أن يتقــدم بطلــب لتأجيــل دراســته قبــل بدايــة الفصــل الــدرايس الــذي يــود تأجيلــه إذا توافــرت لديــه أســباب تقتنــع بهــا الجهــة
املختصــة باملوافقــة عــى التأجيــل ،وذلــك وفقــا ملــا يــي-:
 1عميد الكلية ،إذا كان التأجيل املطلوب ملدة فصل درايس واحد ،وال يتجاوز أربعة فصول سواء أكانت متصلة أم منفصلة. 2مجلس الكلية ،إذا كان التأجيل املطلوب ملدة تتجاوز األربعة فصول وال تزيد عىل ستة فصول سواء أكانت متصلة أم منفصلة.ـى ،إال إذا تقــدم بعــذر
ج  -إذا انتهــى الفصــل الــدرايس ،ومل يكــن الطالــب مســجالً أو مؤجـاً لذلــك الفصــل ،يعتــر تســجيله يف الجامعــة ملغـ َ
قهــري تقبلــه الجهــة املختصــة ،وذلــك وفقــا ملــا يــي -:
 1مجلس الكلية :إذا مل يتجاوز االنقطاع عن الدراسة فصال ً دراسياً واحداً. - 2مجلــس العمــداء :إذا تجــاوز االنقطــاع عــن الدراســة أكــر مــن فصــل درايس واحــد .وإذا قبلــت الجهــة املختصــة عــذره يعتــر هــذا
االنقطــاع تأجيــا ً ،ويحســب مــن ضمــن الحــد األقــى املســموح بــه للتأجيــل.
د  -مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة (ب) مــن املــادة ( )22ال يجــوز تأجيــل دراســة الطالــب الجديــد أو املنتقــل إال بعــد مــي فصــل درايس
واحــد عــى التحاقــه بالتخصــص.
هـ  -إذا أوقعــت عــى الطالــب عقوبــة تأديبيــة تتضمــن إلغــاء تســجيل جميــع املــواد أو أي متطلبــات أخــرى مثــل خدمــة املجتمــع التــي
ســجلها يف فصــل درايس أو الفصــل املؤقــت ملــدة فصــل أو أكــر  ،فيعتــر هــذا الفصــل /الفصــول مؤجلــة ،وتحســب مــن ضمــن الحــد األعــى
املســموح بــه للتأجيــل  ،ويجــوز تجــاوز الحــد األعــى ملــدة التأجيــل لغايــات تنفيــذ العقوبــة التأديبيــة فقــط.
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و  -ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعىل للمدة املسموح بها للحصول عىل درجة البكالوريوس.
ز  -يبلغ رئيس القسم املعني بقرار التأجيل.

االنتقـــــــال
املادة (:)25أ -يجــوز انتقــال الطالــب إىل الجامعــة يف نفــس التخصــص املقبــول بــه يف جامعتــه مبــا يف ذلــك فــرع الجامعــة يف العقبــة أو
يف تخصــص مناظــر لذلــك التخصــص يف حالــة وجــود شــاغر لــه وعــدم حصولــه عــى أي عقوبــة تأديبيــة ،ووفقًــا للــروط التاليــة-:
 1أن يكــون معدلــه يف الثانويــة العامــة مقبــوال ً يف التخصــص املنتقــل إليــه يف الجامعــة ســنة حصولــه عــى الثانويــة العامــة أو ســنة تســجيلهيف الجامعــة أو ســنة تقدمــه بطلــب النقــل إىل الجامعــة.
 2أن يكــون الطالــب منتقـاً مــن جامعــة أو كليــة جامعيــة أو معهــد جامعــي معــرف بــه ،وإذا كان الطالــب منتقـاً مــن جامعـــــة أردنيــةرســمية يشــرط أن يكــون قــد قبــل فيهــا حســب أســس القبــول العامــة الصــادرة عــن مجلــس التعليــم العــايل.
 3أن يكــون قــد أنهــى بنجــاح يف جامعتــه مــا ال يقــل عــن ( )36ســاعة معتمـــدة مــن مــواد خطتــه الدراســية ،وال تدخــل عالمــات مــا يعــادلمــن هــذه املــواد يف حســاب معدلــه الرتاكمــي يف الجامعــة.
ب  -يكــون االنتقــال مــن أي جامعــة حكوميــة إىل فــرع الجامعــة يف العقبــة بعــد أن ينهــي الطالــب دراســة فصــل درايس واحــد عــى األقــل،
وتحســب لــه الســاعات املعتمــدة التــي أمتهــا بنجــاح وفــق الخطــة الدراســية للتخصــص الــذي ســينقل إليــه ،وال تدخــل عالمــات هــذه املــواد
يف حســاب معدلــه الرتاكمــي يف فــرع الجامعــة يف العقبــة.
ج -عــى الطالــب أن يكمــل بنجــاح يف الجامعــة مــا ال يقــل عــن نصــف عــدد الســاعات املعتمــدة املطلوبــة للتخــرج ،حســب الخطــة املقــررة
حــن قبــول الطالــب مبــا يف ذلــك نصــف عــدد ســاعات التخصــص.
د -يشرتط يف قبول الطالب املنتقل أن تكون دراسته السابقة منتظمة.
ه  -يعامل الطالب املنتقل إىل الجامعة معاملة الطالب الجديد ألغراض االنتقال.
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و  -تشــكل لجنــة تســمى (لجنــة انتقــال الطلبــة) مــن أحــد نــواب الرئيــس وعميــد الكليــة املنتقــل إليهــا الطالــب ومديــر القبــول والتســجيل
للنظــر يف طلبــات انتقــال الطلبــة إىل الجامعــة مــن الجامعــات األخــرى ،حســب الــروط النافــذة ،وفق ـاً إلج ـراءات تحددهــا.
ز  -يتم تقديم طلبات االنتقال إىل وحدة القبول والتسجيل ،ويصدر القرار باملوافقة أو عدم املوافقة من لجنة انتقال الطلبة.
ح  -تتــم معادلــة املــواد التــي درســها الطالــب يف جامعــة أخــرى الكرتونيــا واذا تعــذر ذلــك تعــادل من قبل االقســام املعنيــة بتدريس املوادحســب
تعليــات معادلــة املــواد النافذة
ط  -يشــرط ملعادلــة املــواد للطالــب املنتقــل إىل الجامعــة أن اليكــون قــد مــى عــى دراســتها أكــر مــن ســبع ســنوات مــن تاريــخ آخــر فصــل
درايس لــه إىل تاريــخ قبولــه يف الجامعــة ،وأن ال تقــل عالمتــه عــن (ج) جيــم أو ( )60%أو مــا يعادلهــا يف تلــك املــادة أو املــواد.
ي  -مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة (/29جـــ) مــن هــذه التعليــات  ،إذا قبــل طالــب يف الســنة األوىل يف الجامعــة كطالــب مســتجد ،وكان هــذا
الطالــب قــد درس بنجــاح مــواد يف جامعــة أخــرى أو كليــة جامعيــة أو كليــة مجتمــع أو معهــد جامعــي أو تعــرف بهــا الجامعــة  ،وكانــت هــذه
املــواد ضمــن خطتــه الدراســية يف التخصــص الــذي قبــل فيــه ،ي ُحســب لــه مــن هــذه املــواد مــا ال يزيــد عــى ( )50%مــن مــواد خطتــه الدراســية
املنتقــل إليهــا ،وال تحســب يف معدلــه الفصــي والرتاكمــي.
ك  -إذا ُقبــل طالــب يف الجامعــة كطالــب مســتجد ،وكان هــذا الطالــب قــد درس مــواد ضمــن متطلبــات حصولــه عــى درجــة علميــة قبــل
قبولــه يف الجامعــة ،وكانــت هــذه املــواد ضمــن خطتــه الدراســية يف التخصــص الجديــد الــذي ق ُبــل فيــه ،فتتــم معادلــة هــذه املــواد مــن قبــل
األقســام األكادمييــة املعنيــة بتدريــس املــواد ،وتطبــق عــى الطالــب يف هــذه الحالــة أحــكام االنتقــال الخارجــي مــن حيــث املــدة الزمنيــة وطبيعــة
وعــدد الســاعات املعتمــدة الالزمــة لتخرجــه.
املادة ( :)26أ  -يجــوز انتقــال الطالــب مــن تخصــص إىل آخــر يف الجامعــة إذا توافــر لــه مقعــد شــاغر يف ذلــك التخصــص الــذي يرغــب يف
االنتقــال إليــه وكان معــدل عالماتــه يف الثانويــة العامــة أو معــدل القبــول وفــق القواعــد العامة(املعــدل التنافيس)قــد قبــل يف التخصــص الــذي
يرغــب يف االنتقــال إليــه ســنة حصولــه عــى الثانويــة العامــة أو يف الســنة التــي يرغــب يف االنتقــال فيهــا.
ب -تقــدم طلبــات االنتقــال وفقـاً ألحــكام الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة إىل وحــدة القبــول والتســجيل عــى النــاذج املقــررة لهــذا الغــرض ،ويف
أي حــال مــن األحــوال يكــون االنتقــال مــرة واحــدة فقــط.
ج -تبــت لجنــة انتقــال الطلبــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة (و) مــن املــادة ( )25مــن هــذه التعليــات يف طلبــات انتقــال الطلبــة مــن تخصــص
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إىل آخــر.
د  1- -عنــد انتقــال الطالــب إىل تخصــص آخــر تحســب لــه املــواد التــي يختارهــا مــن املــواد التــي درســها يف التخصــص املنتقــل منــه ،وتكــون
ضمــن الخطــة الدراســية للتخصــص املنتقــل إليــه وتدخــل عالمــات تلــك املــادة أو املــواد يف املعــدل الرتاكمــي للطالــب.
 2إذا درس الطالــب يف التخصــص املنتقــل إليــه مــادة ســبق أن درســها يف التخصــص املنتقــل منــه ،ومل يرغــب يف احتســابها لحظــة انتقالــه،فتعامــل هــذه املــادة معاملــة املــادة املعــادة.
ه1- -إذا انقطــع الطالــب عــن دراســته ملــدة فصــل درايس واحــد بســبب عــدم التســجيل أو الفصــل مــن التخصــص ورغــب يف الفصــل نفســه
باالنتقــال إىل تخصــص آخــر يف الجامعــة ،فيعتــر انقطاعــه عــن هــذا الفصــل تأجي ـاً لغايــات اســتكامل إج ـراءات االنتقــال.
 2أمــا الطالــب املفصــول مــن تخصــص أو مــن تخصــص قبــل فيــه ومل يســجل رســمياً فيــه ويرغــب يف االنتقــال إىل تخصــص آخــر وتجــاوز انقطاعهعــن الدراســة يف الجامعــة أكــر مــن فصــل درايس واحــد ،ومل يكمــل إجـراءات االنتقــال املطلوبــة ف ُيعــد مفصــوال ً مــن الجامعة.
 3يســمح للطالــب املفصــول مــن تخصــص مــا (بســبب تــدين املعــدل الرتاكمــي ألقــل مــن نقطــة واحــدة ،أو قبــل الفصــل النهــايئ مــن الجامعــةويف أثنــاء مهلــة الدراســة الخاصــة) أن ينتقــل إىل تخصــص آخــر وذلــك مــرة واحــدة فقــط إذا توافــرت فيــه الــروط الــواردة يف الفقــرة (أ) مــن
هــذه املــادة.
املادة (:)27أ  -يُحســم فصــل درايس واحــد مــن الحــد األعــى لســنوات التخــرج مقابــل كل ( )15ســاعة معتمــدة تحســب للطالــب
املنتقــل ســواء أكان االنتقــال مــن داخــل الجامعــة أم مــن خارجهــا.
ب  -يعامل الطالب املنتقل معاملة الطالب املستجد ،لغايات التأجيل واإلنذار والفصل من التخصص.
املادة (:)28أ  -يُســمح للطلبــة املنتظمــن يف الدراســة يف الجامعــة دراســة مــا ال يزيــد عــى ( )36ســاعة معتمــدة يف جامعــة أردنيــة
رســمية أخــرى مبــا يف ذلــك فصــل التخــرج ،وتحســب لهــم هــذه الســاعات وفــق الــروط التاليــة-:
 1أن يكون الطالب قد أنهى دراسة ما ال يقل عن  36ساعة معتمدة يف الجامعة وأن ال يقل معدله الرتاكمي عن نقطتني (.)2 2أن يحصل الطالب عىل موافقة خطية مسبقة من مجلس قسمه وعميد كليته لدراسة املواد املطلوبة. 3أن يكون ناجحاً يف هذه املواد بعالمة ال تقل عن (ج) جيم أو ( )60%أو ما يعادلها.ب -يجــوز الســاح للطالــب املنتظــم يف دراســته يف الجامعــة وأنهــى دراســة مــا ال يقــل عــن ( )36ســاعة معتمــدة يف الجامعــة ومبعــدل تراكمــي
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( )2.5عــى األقــل دراســة فصلــن عــى األكــر يف جامعــة خــارج األردن معــرف بهــا مبــا يف ذلــك فصــل التخــرج ،عــى أن ال يزيــد عــدد الســاعات
املعتمــدة التــي يدرســها خــال الفصلــن عــى ( )36ســت وثالثــن ســاعة معتمــدة ،وتُحســب لــه هــذه الســاعات إذا كان ناجحـاً فيهــا بعالمــة ال
تقــل عــن (ج) أو ( )60%أو مــا يعادلهــا وكانــت دراســته لهــا عــن طريــق االنتظــام ،وال تدخــل عالماتهــا يف معدلــه الرتاكمــي.
ج  -يســتثنى مــن األحــكام الــواردة يف الفقــرة (ب) مــن هــذه املــادة طلبــة األقســام التــي لهــا تعليــات خاصــة أو اتفاقيــات ملزمــة مــع جهــات
أو جامعــات أخــرى .
د  -ويف جميــع األحــوال ال يجــوز أن يزيــد مجمـــــــوع الســاعات التــي تعادل للطالـــــــــــب علـــــى ( ) 50%مــن مجموع الســاعات املعتمدة
يف خطتــه الدراســية ســواء أكان منتقـاً مــن جامعــة أخــرى و  /أو قــام بدراســة مــواد خــارج الجامعــة بحســب أحــكام املــواد (/28أ) و( /28ب ).

متطلبات الحصول عىل درجة البكالوريوس
املادة (	:)29متُنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إمتام املتطلبات التالية-:
أ  - 1 -النجاح يف جميع املواد املطلوبة للتخرج يف الخطة الدراسية.
 2الحصول عىل معدل تراكمي ال يقل عن ( )2نقطة. 3إمتام املتطلبات األخرى التي تقتضيها الخطة التي يتخرج مبوجبها الطالب.ب  -يجــب عــى الطالــب املنتقــل والطالــب الجديــد الــذي ُحســبت لــه مــواد ،أن يُكمــل بنجــاح يف الجامعــة مــا ال يقــل عــن نصــف عــدد
الســاعات املعتمــدة املطلوبــة للتخــرج حســب الخطــة الدراســية املقــرة حــن قبــول الطالــب ،وأن يكــون مــن ضمنهــا عــى األقــل نصــف عــدد
الســاعات املعتمــدة مــن متطلبــات القســم التخصصيــة.
ج -يشــرط يف الطالــب الخريــج أن يكــون مســجال يف فصــل تخرجــه وإذا كان الطالــب مســجال يف جميــع املــواد يف جامعــة رســمية يف فصــل
التخــرج فعليــه دفــع رســوم التأمينــات يف الجامعــة األردنيــة.
أحكام عامــــــــــة
 2018 - 2017دليـــل الطالب 25

املادة ( :)30ال يسمح للطالب بتسجيل التدريب العميل أو امليداين أو مشاريع التخرج يف أي جامعة أخرى.
املادة (:)31أ  --1إذا توقــف احتــال تخــرج طالــب عــى دراســة مــادة واحــدة أو مادتــن وكانــت هــذه املــادة غــر مطروحــة يف الفصــل
الــذي يتخــرج فيــه ،أو كانــت مطروحــة ومتعارضــة مــع مــادة إجباريــة أو اختياريــة أخــرى ،فللعميــد بعــد أخــذ رأي رئيــس القســم الــذي يــدرس
املــادة أن يوافــق عــى أن يــدرس الطالــب مــادة أخــرى بديلــة عنهــا مامثلــة للــادة املســتبدلة مــن حيــث محتواهــا ومســتواها وعــدد ســاعاتها
املعتمــدة عــى أن يعلــم مديــر وحــدة القبــول والتســجيل بذلــك مــع مراعــاة املتطلــب الســابق للــادة البديلــة.
 –2للمجلس أو من يفوضه وألسباب صحية أو ظروف قاهرة يقدرها املوافقة عىل أن يدرس الطالب مادة أو مادتني بديلتني.
ب -إذا توقــف تخــرج الطالــب عــى اجتيــاز مــادة واحــدة ،ســبق لــه أن درســها ثــاث مـرات أو أكــر (باالضافــة لدراســة مــواد أخــرى) يف الجامعة
ومل ينجــح يف تلــك املــادة ،فإنــه يجــوز مبوافقــة العميــد وتوصيــة مــن رئيــس القســم املختــص ،الســاح لــه بدراســة مــادة بديلــة مامثلــة للــادة
املســتبدلة مــن حيــث محتواهــا ومســتواها وعــدد ســاعاتها املعتمــدة.
ج  -يف جميع األحوال ال يجوز للطالب أن يدرس أكرث من مادتني بديلتني عىل أن ال تكونان من ضمن متطلبات الجامعة االختيارية.
د -إذا اســتنفد الطالــب املــدة املســموح بهــا للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس وكان مــن املمكــن نظري ـاً أن ينهــي متطلبــات التخــرج
بدراســة فصــل عــادي إضــايف واحــد ،فللعميــد أن يوافــق عــى منحــه هــذه الفرصــة بنــاء عــى تنســيب مــن رئيــس القســم املختــص ومديــر
القبــول والتســجيل.
ه -إذا اســتنفذ الطالــب املــدة املســموح بهــا فيهــا للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس يف نهايــة الفصــل الثــاين يعتــر الفصــل الصيفــي األول
امتــداداً للفصــل الثــاين.
املادة ( :)32أ -يجــوز ملجلــس الكليــة بنــاء عــى توصيــة مــن مجلــس القســم ومديــر القبــول والتســجيل أن يوافــق عــى أن يســتبدل القســم
مادتــن مبــاديت أساســيات يف اللغــة االنجليزيــة ومهــارات اللغــة اإلنجليزيــة للطلبــة الذيــن مل يدرســوا اللغــة االنجليزيــة يف شــهادة الدراســة
الثانويــة العامــة.
ب  -يجــوز ملجلــس الكليــة التــي يتبعهــا الطالــب بنــاء عــى توصيــة مــن مجلــس القســم ومديــر القبــول والتســجيل أن يوافــق عــى أن يســتبدل
القســم مــواد أخــرى مبــواد مهــارات الحاســوب ومبــادئ اإلحصــاء للطلبــة املكفوفــن .
ج  -يجــوز لعميــد الكليــة التــي يتبعهــا الطالــب بنــاء عــى تنســيب مديــر مركــز اللغــات أن يوافــق عــى أن يســجل الطالــب الــذي يحمل جنســية
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أجنبيــة وثانويــة أجنبيــة غــر عربيــة مــادة اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا االســتدراكية رقــم ( )1530099ومــادة اللغــة العربيــة للناطقــن
بغريهــا رقــم( ،)1530100وأن يســجل مــواد أخــرى بــدالً مــن املــواد التــي تــدرس باللغــة العربيــة يف الخطــة الدراســية.
املادة (:)33إذا ق ُبــل طالــب يف تخصــص مــا ،وســبق لــه أن درس مــواد دراســة خاصــة يف الجامعــة ،وكانــت ضمــن خطتــه الدراســية يف
التخصــص الــذي ق ُبــل فيــه ،فتحســب لــه املــواد التــي يختارهــا ،وتدخــل عالماتهــا يف معدلــه الرتاكمــي ،عــى أن يراعــى يف ذلــك مــا يــي -:
أ  -ال يجوز أن يزيد عدد الساعات املعتمدة للمواد التي تحسب للطالب عىل ( )36ست وثالثني ساعة معتمدة.
ب  -يُحسم فصل درايس واحد من الحد األعىل لسنوات التخرج مقابل كل ( )15خمس عرشة ساعة معتمدة تحسب للطالب.
ج  -إذا درس الطالــب يف التخصــص الــذي ق ُبــل فيــه مــادة درســها ضمــن الدراســة الخاصــة ،ومل يرغــب يف احتســابها لحظــة قبولــه فتعامــل
هــذه املــادة معاملــة املــادة املعــادة.
املادة (:)34إذا درس الطالــب مــادة بديلــة عــن مــادة ســبق أن رســب فيهــا ،فتعامــل املــادة البديلــة واملــادة املســتبدلة معاملــة املــادة
املعــادة مــن حيــث التعامــل مــع عالمتيهــا.
املادة (:)35يُســمح للطالــب إذا رغــب بدراســة مــا ال يزيــد عــى ( )18ســاعة معتمــدة مــن املــواد املطروحــة يف الجامعــة ،وذلــك زيــادة
عــى متطلبــات خطتــه الدراســية ،وال تحســب يف معدلــه الفصــي والرتاكمــي.
املادة (:)36أ -متنح شهادات التخرج عند استحقاقها يف نهاية كل فصل.
ب -مــع مــا ورد يف نــص املــادة (/9ج) مــن هــذه التعليــات ال يجــوز للطالــب الــذي أنهــى متطلبــات التخــرج بنجــاح تأجيــل تخرجــه لغايــات
رفــع معدلــه الرتاكمــي.
املادة (:)37أ  -يبت املجلس يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.
ب -يصدر املجلس “أسس معادلة املواد التي درسها الطلبة يف جامعات أخرى”.
املادة (:)38عمداء الكليات ومدير وحدة القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليامت.
املــادة ( :)39تلغــي هــذه التعليــات (تعليــات منــح درجــة البكالوريــوس يف الجامعــة األردنيــة) الصــادرة بقـراره رقــم ( )2014 /1781تاريــخ
 15/12/2014وأي قـرارات أخــرى يف هــذا الشــأن.
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تعليامت قبول الطلبة يف الربنامج املوازي للحصول عىل درجة
البكالوريوس يف الجامعة األردنية()1
املادة ( :)1تسمى هذه التعليامت :تعليامت قبول الطلبة يف الربنامج املوازي للحصول عىل درجة البكالوريوس يف
الجامعة األردنية ،ويعمل بها اعتباراً من بدء العام الجامعي .2005/2006
املادة ( :)2يحدد مجلس العمداء قبل بداية كل عام جامعي ،أعداد الطلبة الذين سيتم قبولهم يف الربنامج املوازي
يف كل كلية /تخصص.
املادة ( :)3يقبل الطالب يف الربنامج املوازي ،إذا توافرت فيه الرشوط التالية:
أ) أن يكون حاصالً عىل شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها بشهادة صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم األردنية.
ب) أن تكــون شــهادة الدراســة الثانويــة التــي يحملهــا الطالــب مــن فــرع يؤهلــه لاللتحــاق بالكليــة /التخصــص املتقــدم إليــه ،وذلــك عــى
النحــو التــايل :
 1ــ شهادة الدراسة الثانوية /الفرع العلمي :مقبولة يف جميع الكليات /التخصصات.
 2ــ شهادة الدراسة الثانوية /الفرع األديب :مقبولة يف كافة تخصصات الكليات اإلنسانية.
 3ــــ يجــوز قبــول شــهادة الدراســة الثانويــة يف الفــروع األخــرى يف الكليــات أو التخصصــات املناظــرة لتلــك الكليــات أو التخصصــات التــي
تؤهــل حامــل هــذه الشــهادة لاللتحــاق بهــا يف جامعــات البلــد الــذي أصــدر هــذه الشــهادة.
 4ــــ شــهادة الدراســة الثانويــة غــر األردنيــة التــي ال يوجــد فيهــا نــص يوضــح أنهــا يف الفــرع العلمــي أو األديب :مقبولــة يف الكليــات املناظــرة
للكليــات التــي تقبــل فيهــا تلــك الشــهادة يف البلــد الــذي منحهــا.
املــادة ( :)4يقبــل الطلبــة تنافســياً يف الكليــات /التخصصــات ،وضمــن األعــداد املقــرر قبولهــا ،ويف جميــع األحــوال يشــرط أن ال يقــل معــدل
الطالــب يف شــهادة الدراســة الثانويــة عــن الحــدود الدنيــا التاليــة:
 2018 - 2017دليـــل الطالب 28
 2017 - 2016دليـــل الطالب 28

85%
 كليتي الطب وطب األسنان80%
 كليات الهندسة ،الصيدلة والرشيعه% 70
 كلية علوم التأهيل وكلية التمريض وتخصص التحاليل الطبية يف كلية العلوم65%
		
 باقي كليات الجامعةاملــادة ( :)5اســتثناء مــا ورد يف الفقــرة (ب) مــن املــادة ( )3ويف املــادة ( )4مــن هــذه التعليمــــــــات ،يجــوز قبــــــول عــــــدد محــدود مــن
الطلبــة الحاصلــن عــى شــهادة دبلــوم كليــات املجتمــع أو مــا يعادلهــا وذلــك ضمــن الــروط التاليــة:
أ ) أن يكون الطالب ناجحاً يف شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ب) أن ال يقــل معدلــه يف امتحــان الشــهادة الجامعيــة املتوســطة عــن ( )70%لتخصصــات الصيدلــة والهندســة و( )68%يف باقــي التخصصــات.
ويجــوز لحملــة شــهادة دبلــوم كليــات املجتمــع نظــام الثــاث ســنوات واألربــع ســنوات ممــن مل يشــملهم نظــام االمتحــان الشــامل التقــدم
إىل التخصــص املناظــر لتخصصــه رشيطــة التقــدم لالمتحــان التأهيــي الــذي تعقــده جامعــة البلقــاء التطبيقيــة لغايــات التجســر ونجاحهــم
فيــه مبعــدل ال يقــل عــن ( )68%باســتثناء تخصصــات الصيدلــة والهندســة حيــث يشــرط أن ال يقــل معدلهــم يف هــذا االمتحــان عــن (.)70%
يتــم قبــول الطلبــة األردنيــن وغــر األردنيــن الحاصلــن عــى الشــهادة الجامعيــة املتوســطة مــن خــارج األردن وبغــض النظــر عــن معدلهــم يف
املؤسســة التعليميــة التــي تخرجــوا منهــا خــارج اململكــة يف التخصصــات املناظــرة رشيطــة اعـراف دولهــم باملؤسســة التعليميــة التــي تخرجــوا
منهــا ،وشــهاداتها .يعــادل للطالــب الحاصــل عــى الشــهادة الجامعيــة املتوســطة يف األردن مــا ال يزيــد عــن  55ســاعة.
املادة ( :)6أ) تقوم األقسام األكادميية املعنية بتدريس املواد مبعادلة املواد التي سبق أن درسها الطالب امللتحق
يف الربنامــج املــوازي ضمــن متطلبــات الحصــول عــى شــهادة الدبلــوم أو يف جامعــة أو كليــة جامعيــة أو معهــد معــرف بــه ،وتتــم هــذه
املعادلــة ضمــن الــروط التاليــة:
 1ــ يجب أن ال تقل عالمة املادة املطلوب معادلتها عن ( )70%يف تخصصات الصيدلة والهندسة و( )68%لباقي التخصصات(.)1
 2ــ أن ال يقل عدد الساعات املعتمدة للامدة املعادلة عن عدد الساعات املقررة للامدة املقابلة لها يف الجامعة األردنية.
 3ــ أن تكون هذه املواد ضمن الخطة الدراسية للكلية أو التخصص امللتحق به الطالب.
 4ــ أن ال تحسب عالمات الطالب يف هذه املواد يف معدله الرتاكمي يف الجامعة األردنية.
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ب) تقــوم كليــة الطــب أو طــب األســنان بتحديــد مســتوى الســنة الدراســية التــي ميكــن التحــاق الطالــب بهــا ،وذلــك عــى ضــوء الخطــة
الدراســية املقــررة ،ويجــوز للكليــة أن تطلــب مــن الطالــب دراســة بعــض املــواد التــي تراهــا متممــة للســنة التــي متــت معادلتهــا لــه ،وال يجــوز
انتقــال الطالــب للســنة التاليــة إال بعــد نجاحــه يف هــذه املــواد.
جـــ) عــى الطالــب امللتحــق بالربنامــج املــوازي ،وســبق أن درس مــواد يف جامعــة أخــرى ،أن يــدرس بنجــاح يف الجامعــة األردنيــة مــا ال يقــل عــن
نصــف عــدد الســاعات املعتمــدة املطلوبــة للتخــرج حســب الخطــة الدراســية املقــرة حــن قبــول الطالــب ،وأن يكــون مــن ضمنهــا عــى األقــل
نصــف عــدد الســاعات املعتمــدة مــن متطلبــات القســم التخصصيــة ،أمــا يف كليــات الطــب وطــب األســنان فعــى الطالــب دراســة ثــاث ســنوات
دراســية متتاليــة عــى األقــل قبــل تخرجــه.
املــادة ( :)7أ) يجــوز يف حــاالت خاصــة ترتبــط باملصلحــة الوطنيــة العليــا ،وبقـرار مــن مجلــس التعلـــــيم العالـــــي قبــول مــا ال يزيــد عــى ()5
طــاب مــن غــر األردنيــن يف كل تخصــص ممــن ال تنطبــق عليهــم رشوط القبــول فيهــا.
ب) يجــوز قبــول عــدد مــن الطلبــة غــر األردنيــن اســتثنا ًء مــن رشط املعــدل يف الربنامــج املــوازي بنســبة ال تزيــد عــن ( )10%مــن مجمــوع
عــدد الطلبــة املقبولــن لــكل تخصــص وبحــد أعــى ( )5عالمــات أقــل مــن الحــد املســموح بــه ملعــدالت القبــول رشيطــة التقيــد بفــروع الشــهادة
الثانويــة العامــة التــي تحــدد االلتحــاق يف كل تخصــص ،وال يجــوز منــح أي طالــب اســتثناء لاللتحــاق بتخصــي الطــب وطــب األســنان.
ج) يف جميع األحوال يجب أن ال يقل معدل الطالب عن (.)60%
املادة ( :)8ال يجــوز ملــن التحــق بالربنامـــج املوازي التحويل إىل الربنامج العادي.
املادة ( :)9ال ترسي اإلعفاءات املالية عىل أي طالب التحق بالربنامج املوازي يف الجامعة.
املادة ( :)10تلغي هذه التعليامت (تعليامت قبول الطلبة يف الربنامج الدويل) و(تعليامت قبول الطلبة يف الربنامـــج
اإلستكاميل) و (تعليامت قبول الطلبة يف الربنامج املسايئ).
املادة ( :)11يبث رئيس الجامعة يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.
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أسس رد الرسوم الجامعية للطلبة املقبولني يف الربنامج املوازي
 .1يــرد للطالــب يف الربنامــج املــوازي مــا نســبته ( )90%مــن رســوم الســاعات املعتمــدة املســجلة فعليـاً إذا انســحب مــن الجامعــة رســمياً
قبــل بدايــة الفصــل الــدرايس وفق ـاً للتقويــم الجامعــي الســاري.
 .2يــرد للطالــب يف الربنامــج املــوازي مــا نســبته ( )75%مــن رســوم الســاعات املعتمــدة املســجلة فعليـاً إذا انســحب مــن الجامعــة رســمياً
يف األســبوع األول مــن تاريــخ قبــول الطالــب يف الجامعــة.
 .3يــرد للطالــب يف الربنامــج املــوازي مــا نســبته ( )50مــن رســوم الســاعات املعتمــدة املســجلة فعليـاً إذا انســحب مــن الجامعــة رســمياً يف
األســبوع الثــاين مــن تاريــخ قبــول الطالــب يف الجامعــة.
 .4يــرد للطالــب يف الربنامــج املــوازي مــا نســبته ( )25%مــن رســوم الســاعات املعتمــدة املســجلة فعليـاً إذا انســحب مــن الجامعــة رســمياً
يف األســبوع الثالــث مــن تاريــخ قبــول الطالــب يف الجامعــة.
 .5يــرد للطالــب يف الربنامــج املــوازي أي نســبة مــن رســوم الســاعات املعتمــدة املســجلة فعلي ـاً إذا انســحب مــن الجامعــة رســمياً مــن
الدراســة بعــد األســبوع الثالــث مــن تاريــخ قبــول الطالــب يف الجامعــة.
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تخصصات كليات العقبة (بكالوريوس)
(تستويف الجامعة أيضاً الرسوم التالية):
(الربنامج العادي)  :ــ
( )15ديناراً رسم قبول
( )28ديناراً رسم تسجيل يف كل فصل درايس
( )20ديناراً رسم استخدام الحاسوب يف الفصل العادي
( )10دنانري رسم استخدام الحاسوب يف الفصل الصيفي
( )10دنانري تأمينات مسرتدة من طلبة الكليات العلمية
( )5دنانري تأمينات مسرتدة من طلبة الكليات اإلنسانية
( )7دنانري فحص مستوى اللغة اإلنجليزية
( )7دنانري فحص مستوى املهارات الحاسوبية
( )7دنانري رسوم امتحان مستوى اللغة العربية.
(تستويف الجامعة أيضاً الرسوم التالية):
(الربنامج املوازي بالدينار)  :ــ
( )25ديناراً رسم تقديم طلب التحاق
( )50ديناراً رسم قبول
( )46ديناراً رسم تسجيل يف كل فصل درايس
( )30ديناراً رسم استخدام الحاسوب يف الفصل العادي
( )15ديناراً رسم استخدام الحاسوب يف الفصل الصيفي
( )100دينار تأمينات مسرتدة من طلبة الكليات العلمية
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( )50ديناراً تأمينات مسرتدة من طلبة الكليات اإلنسانية
( )7دنانري فحص مستوى اللغة اإلنجليزية
( )7دنانري فحص مستوى املهارات الحاسوبية
( )7دنانري رسوم امتحان مستوى اللغة العربية.
(تستويف الجامعة أيضاً الرسوم التالية)
(الربنامج املوازي بالدوالر) :ــ
( )70دوالراً رسم تقديم طلب التحاق
( )140دوالراً رسم قبول
( )140دوالراً رسم تسجيل يف كل فصل درايس
( )50دوالراً رسم استخدام الحاسوب يف كل فصل درايس
( )25دوالراً رسم استخدام الحاسوب يف كل الفصل الصيفي
( )150دوالراً تأمينات مسرتدة من طلبة الكليات العلمية
( )75دوالراً تأمينات مسرتدة من طلبة الكليات اإلنسانية
( )10دوالرات فحص مستوى اللغة اإلنجليزية
( )10دوالرات فحص مستوى املهارات الحاسوبية
( )10دنانري رسوم امتحان مستوى اللغة العربية.
رسوم الربنامج الدويل للطلبة غري األردنيني بالدوالر
( )860دوالراً رسوم متفرقة (تقديم طلب قبول ،تسجيل ،استخدام الحاسوب ،امتحانات الكفاءة)
( )280دوالراً رسم تسجيل يف كل فصل درايس
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( )100دوالراً رسم استخدام الحاسوب يف كل فصل درايس
( )50دوالراً رسم استخدام الحاسوب يف الفصل الصيفي
( )300دوالراً تأمينات مسرتدة من طلبة الكليات العلمية
( )150دوالراً تأمينات مسرتدة من طلبة الكليات اإلنسانية.

قواعد ورشوط مشاركة طلبة الجامعة األردنية يف برامج التبادل الطاليب مع املؤسسات األكادميية
الرشيكة صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( )755/2011تاريخ  .25/7/2011استناداً إىل
نص املادة (/71ب )11/من (قانون الجامعات األردنية رقم  20لسنة  ،)2009وتعديالته.
املادة ( :)1تطبق هذه القواعد والرشوط عىل طلبة الجامعة األردنية املنتظمني يف برامـج البكالوريوس واملاجستيــر والدكتوراه.
املادة ( :)2يكون للكلمــات والعبارات التالية حيثمــا وردت يف هذه التعليمـــات املعاين املخصصــة لها أدناه ،إال إذا
دلت القرينة عىل غري ذلك:
الجامعة األردنية
الجامعة :
أي كلية أو معهد يف الجامعة
الكلية أو املعهد :
أي قسم يف الكلية أو املعهد
القسم :
مكتب العالقات الدولية يف الجامعة
املكتب :
الطالب املنتظم بالدراسة يف الجامعة
الطالب :
التحــاق الطلبــة للدراســة يف مؤسســات أكادمييــة رشيكــة مبوجــب مذكـرات تفاهــم أو اتفاقيــات موقعــة بينهــا وبــن
التبــادل الطــايب:
الجامعــة ،بحيــث يدفــع الطالــب الرســوم الجامعيــة يف الجامعــة ويعفــى منهــا يف املؤسســة األكادمييــة الرشيكــة ،وال يعتــر الطالــب مؤجـاً وإمنــا
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منتظـاً بدراســته وغــر منقطــع عنها.
املادة ( :)3تطبق القواعد والرشوط التالية عىل طلبة البكالوريوس يف الجامعة.
 .1أن يكــون الطالــب قــد أنهــى ( )36ســاعة معتمــدة بنجــاح كحــد أدىن ،إال إذا نصــت مذكــرة التفاهــم أو االتفاقيــة مــع املؤسســة األكادمييــة
الرشيكــة عــى حــد أدىن يتجــاوز ( )36ســاعة معتمــدة.
 .2أن ال يقل معدل الطالب الرتاكمي عن (.)5،2/4
 .3يجــوز احتســاب ( )24ســاعة معتمــدة للطالــب كحــد أعــى مبــا ال يتعــارض مــع نــص املــادة (/27ب) مــن تعليــات منــح درجــة
البكالوريــوس يف الجامعــة.
 .4عــى الطالــب تعبئــة منــوذج “اتفاقيــة التعلــم” ،والــذي يشــتمل عــى قامئــة املــواد التــي ُيســمح للطالــب بدراســة مــا يشــاء منهــا يف
املؤسســة األكادمييــة الرشيكــة وقامئــة املــواد التــي تكافئهــا يف الجامعــة ،والحصــول عــى موافقــة القســم والكليــة أو املعهــد ووحــدة القبــول
ومصادقــة املكتــب .وتعتــر موافقــة القســم والكليــة أو املعهــد موافقــة مســبقة عــى مكافــأة املــواد لغايــات معادلتهــا مــن قبــل وحــدة القبــول
والتســجيل بعــد عــودة الطالــب وحســب األصــول.
 .5أن يقــوم الطالــب بدفــع الرســوم الجامعيــة عــن الفصــل الــذي يرغــب بقضائــه يف الخــارج ،بواقــع ( )12ســاعة معتمــدة للفصــل األول أو
الثــاين ،و( )6ســاعات معتمــدة للفصــل الصيفــي كحــد أدىن حتــى وإن قــل عــدد الســاعات الفعليــة املعادلــة عــن ذلــك .ويف حــال رغبــة الطالــب
مبعادلــة عــدد مــن الســاعات يزيــد عــن الحــد األدىن حــن عودتــه ،يقــوم بدفــع باقــي الرســوم الجامعيــة املرتتبــة عليــه قبــل اعتــاد املعادلــة
مــن قبــل وحــدة القبــول والتســجيل يف الجامعــة.
 .6يف حــال قضــاء الطالــب فصلــن دراســيني يف الخــارج يتــم دفــع الرســوم املنصــوص عليهــا أعــاه لفصــل واحــد فقــط عــى أن يتــم تحصيــل
الرســوم عــن الفصــل الثــاين بعــد عودتــه ،وقبــل اعتــاد املعادلــة مــن قبــل وحــدة القبــول والتســجيل يف الجامعــة ،وقبــل الســاح لــه بالتســجيل
للفصــل الــذي يليــه يف الجامعــة.
 .7يقوم املكتب برتشيح الطالب حسب األصول من أجل القبول يف املؤسسة األكادميية الرشيكة.
 .8يقــوم الطالــب باســتالم رســالة القبــول مــن املؤسســة األكادمييــة الرشيكــة مــن املكتــب بعــد أن يقــوم بتزويــد املكتــب بنســخة عــن
الوصــل املــايل للرســوم املدفوعــة.
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 .9يف حــال عــدم حصــول الطالــب عــى تأشــرة الســفر ألي ســبب كان ،فــإن الرســوم الجامعيــة التــي قــام بدفعهــا ترصــد لــه وتســتخدم
إلمتــام إجــراءات التســجيل املعتــادة.
 .10عىل الطالب تزويد املكتب بالوثيقة املعتمدة إلثبات انتظامه بالدراسة يف الجامعة الرشيكة.
 .11يقــوم املكتــب بإج ـراء الــازم للحصــول عــى كشــف عالمــات الطالــب مبــارشة مــن املؤسســة األكادمييــة الرشيكــة إلرســالها إىل وحــدة
القبــول والتســجيل يف الجامعــة.
املادة ( :)4تطبق القواعد والرشوط التالية عىل طلبة الدراسات العليا يف الجامعة:
 .1أن يكــون الطالــب قــد أنهــى ( )6ســاعات معتمــدة بنجــاح كحــد أدىن ،إال إذا نصــت مذكــرة التفاهــم أو االتفاقيــة مــع املؤسســة األكادمييــة
الرشيكــة عــى حــد أدىن يتجــاوز ( )6ســاعات معتمــدة.
 .2أن ال يقل معدل الطالب عن (.)3/4
 .3أن ال يكون الفصل الذي يرغب الطالب يف قضاءه يف الخارج فصل تخرج.
 .4يجــوز احتســاب ( )9ســاعات معتمــدة للطالــب كحــد أعــى مبــا ال يتعــارض مــع نــص املــادة (/18أ) مــن تعليــات منــح درجــة املاجســتري
أو املــادة (/20أ) مــن تعليــات منــح درجــة الدكتــوراه يف الجامعــة.
 .5عــى الطالــب تعبئــة منــوذج “اتفاقيــة التعلــم” ،والــذي يشــتمل عــى قامئــة املــواد التــي ُيســمح للطالــب بدراســة مــا يشــاء منهــا يف
املؤسســة األكادمييــة الرشيكــة وقامئــة املــواد التــي تكافئهــا يف الجامعــة ،والحصــول عــى موافقــة القســم والكليــة أو املعهــد ووحــدة القبــول
والتســجيل وكليــة الدراســات العليــا ومصادقــة املكتــب .وتعتــر موافقــة القســم والكليــة أو املعهــد وكليــة الدراســات العليــا موافقــة مســبقة
عــى مكافــأة املــواد لغايــات معادلتهــا مــن قبــل وحــدة القبــول والتســجيل بعــد عــودة الطالــب وحســب األصــول.
 .6أن يقــوم الطالــب بدفــع الرســوم الجامعيــة عــن الفصــل الــذي يرغــب بقضائــه يف الخــارج ،بواقــع ( )6ســاعات معتمــدة للفصــل األول أو
الثــاين أو الصيفــي كحــد أدىن حتــى وإن قــل عــدد الســاعات الفعليــة املعادلــة عــن ذلــك .ويف حــال رغبــة الطالــب مبعادلــة عــدد مــن الســاعات
يزيــد عــن الحــد األدىن حــن عودتــه يقــوم بدفــع باقــي الرســوم الجامعيــة املرتتبــة عليــه قبــل اعتــاد املعادلــة مــن قبــل وحــدة القبــول
والتســجيل يف الجامعــة.
 .7يف حــال قضــاء الطالــب فصلــن دراســيني يف الخــارج يتــم دفــع الرســوم املنصــوص عليهــا أعــاه لفصــل واحــد فقــط عــى أن يتــم تحصيــل
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الرســوم عــن الفصــل الثــاين بعــد عودتــه ،وقبــل اعتــاد املعادلــة مــن قبــل وحــدة القبــول والتســجيل يف الجامعــة ،وقبــل الســاح لــه بالتســجيل
للفصــل الــذي يليــه يف الجامعــة8 .
 .8يقوم املكتب برتشيح الطالب حسب األصول من أجل القبول يف املؤسسة األكادميية الرشيكة.
 .9يقــوم الطالــب باســتالم رســالة القبــول مــن املؤسســة األكادمييــة الرشيكــة مــن املكتــب بعــد أن يقــوم بتزويــد املكتــب بنســخة عــن
الوصــل املــايل للرســوم املدفوعــة.
 .10يف حــال عــدم حصــول الطالــب عــى تأشــرة الســفر ألي ســبب كان ،فــإن الرســوم الجامعيــة التــي قــام بدفعهــا ترصــد لــه وتســتخدم
إلمتــام إج ـراءات التســجيل املعتــادة.
 .11عىل الطالب تزويد املكتب بالوثيقة املعتمدة إلثبات انتظامه بالدراسة يف الجامعة الرشيكة.
 .12يقــوم املكتــب بإج ـراء الــازم للحصــول عــى كشــف عالمــات الطالــب مبــارشة مــن املؤسســة األكادمييــة الرشيكــة إلرســالها إىل وحــدة
القبــول والتســجيل يف الجامعــة.
املادة ( :)5يبت مجلس العمداء يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه القواعد والرشوط ،ويف أي إشكــال ينتج
عن تطبيقها.
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تعليامت منح درجة دكتور يف الطب ( )M.Dيف الجامعة األردنية
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( )1359/2013تاريخ 9/9/2013
استناداً إىل نص املادة (/17ب)11/
من (قانون الجامعات األردنية رقم ( )20لسنة  )2009وتعديالته
املادة ( :)1تســمى هــذه التعليــات “تعليــات منــح درجــة دكتــور يف الطــب ( )M.Dيف الجامعــة األردنيــة” ويعمــل بهــا اعتبــاراً مــن بــدء
العــام الجامعــي .2013/2014
تطبــق هــذه التعليــات عــى طلبــة كليــة الطــب املنتظمــن املســجلني لنيــل درجــة دكتــور يف الطــب ( )M.Dاملقبولــن يف
		
املادة (:)2
العــام الجامعــي .2013-2014
الخطة الدراسية
املادة ( :)3يقــر مجلــس العمــداء الخطــة الدراســية التــي تــؤدي إىل نيــل درجــة دكتــور يف الطــب ( )M.Dبتوصيــة مــن مجلــس الكليــة بنــا ًء
عــى اقرتاحــات مجالــس األقســام فيهــا.
املادة ( :)4أ -توضــع الخطــة الدراســية عــى أســاس النظــام الســنوي يف جميــع ســنوات الدراســة لنيــل درجــة دكتــور يف الطــب (،)M.D
والخطــة الدراســية ســنوية إجباريــة يف جميــع الســنوات.
ب 1- -يحــدد لــكل مــادة مــن مــواد الخطــة الدراســية ســاعات معتمــدة خاصــة بهــا بقـرار مــن مجلــس العمــداء بنــا ًء عــى توصيــة
مــن مجلــس كليــة الطــب.
 2تعطى كل مادة من مواد الخطة الدراسية رقامً خاصاً بها. 3يذكــر إزاء كل مــادة مــن مــواد الخطــة الدراســية عــدد الســاعات املعتمــدة وعــدد املحــارضات أو النــدوات أو حلقــات النقــاش وعــدد 2018 - 2017دليـــل الطالب 38
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ســاعات املختــر األســبوعية أو عــدد ســاعات التدريــب العمــي أو امليــداين أو عــدد أســابيع التدريــب الرسيــري.
ج -يجــري تقويــم الســاعات املعتمــدة لــكل مــادة مــن مــواد الســنة األوىل والثانيــة والثالثــة عــى أســاس أن املحــارضة األســبوعية أو النــدوة
هــي ســاعة معتمــدة واحــدة ،أمــا ســاعات املخت ـرات والتطبيــق العمــي والتدريــب امليــداين فيجــري تقييمهــا لــكل مــادة عــى حــدة ،ويف
جميــع الحــاالت ال يقــل حســاب الســاعة املعتمــدة عــن ســاعتي مختــر أو تطبيــق عمــي أو تدريــب ميــداين يف األســبوع.
د -يجــري احتســاب الســاعات املعتمــدة يف الســنوات الرابعــة والخامســة والسادســة عــى أســاس أن كل أســبوع تدريــب رسيــري هــو ســاعة
معتمــدة واحــدة.
املادة ( :)5يكــون الحــد األدىن لعــدد ســنوات الدراســة لنيــل درجــة دكتــور يف الطــب ( )M.Dســت ســنوات ،أمــا الحــد األعــى فيكــون مثــاين
ســنوات.
املادة ( :)6أ -يكون عدد الساعات املعتمدة لنيل درجة دكتور يف الطب ( )M.D) (256ساعة معتمدة.
ب -توزع الساعات املعتمدة لنيل درجة دكتور يف الطب ( )MDعىل النحو التايل-:
متطلبات الجامعة 27ساعة معتمدة
علوم أساسية  17ساعة معتمدة
علوم طبية أساسية  77ساعة معتمدة
علوم طبية رسيرية  135ساعة معتمدة
املادة ( :)7تشمل الخطة الدراسية يف كلية الطب املواد التالية-:
أ) الربنامج التحضريي (صفر– )15ساعة معتمدة ال تُحسب من ساعات الخطة الدراسية املطلوبة لنيل درجة البكالوريوس ،وتشمل:
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رقم املادة

اسم املادة

الساعات املعتمدة

3201099

أساسيات اللغة العربية

3

3201100

مهارات اللغة العربية

3

3202099

أساسيـــــــــــــات اللغـــة اإلنجليزية

3

3202100

مهارات اللغة اإلنجليزية

3

1932099

أساسيات الحاسوب

3

ويتقــدم جميــع الطلبــة املقبولــن يف الجامعــة بــدءاً مــن الفصــل األول مــن التحاقهــم بالجامعــة إىل امتحانــات تصنيفيــة يف اللغتــن العربيــة
واإلنجليزيــة والحاســوب تُعدهــا أو تعتمدهــا الجامعــة للوقــوف عــى مســتوياتهم فيهــا ،وبنــاء عــى نتائــج االمتحانــات ،إمــا ان يــدرس الطالــب
مــادة أوأكــر مــن هــذه املــواد أو ُيعفــى مــن دراســتها جمي ًعــا وينتقــل لدراســة متطلبــات الجامعــة اإلجباريــة واالختياريــة وغريهــا مــن مــواد
الخطــة الدراســية  ،وينظــم ذلــك عــى النحــو التــايل:
 1يُعفى الطالب من دراسة مادة « أساسيات حاسوب « إذا حصل عىل عالمة ال تقل عن (. )50% 2يُعفــى الطالــب مــن دراســة مــاديت اللغــة العربيــة أ ةو اللغــة اإلنجليزيــة إذا حصــل يف عالمــة امتحــان كل منهــا عــى عالمــة ال تقــلعــن ( )75%أ ّمــا إذا حصــل عــى عالمــة ( ،)50-74%فعليــه دراســة مــادة مهــارات اللغــة العربيــة أو مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة حســب مقتــى
الحــال.
 3يعد الطالب راسباً إذا حصل عىل عالمة يف االمتحان أقل من (.)50% 4تُعــد مادتــا أساســيات اللغــة العربيــة وأساســيات اللغــة اإلنجليزيــة متطلبــن ســابقني ملــاديت مهــارات اللغــة العربيــة و مهــارات اللغــةاإلنجليزيــة وال يســتطيع الطالــب دراســة املــادة إال بعــد اجتيــاز متطلبهــا الســابق بنجــاح.
ب -متطلبات الجامعة
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 1تشــكل متطلبــات الجامعــة أرضيــة مشــركة لجميــع طلبــة الجامعــة الهــدف منهــا زيــادة قــدرة الطالــب عــى التعلــم الفاعــل ومتكينــهمــن مهــارات الفهــم العميــق ومهــارات التحليــل والتفكــر الناقــد ومهــارات التواصــل املســؤول الرفيــع قـراءة وكتابــة وتحدثــا وحــوارا ومناظــرة
وإث ـراء معرفتــه يف مجــاالت الحضــارة واملعرفــة اإلنســانية واالجتامعيــة والعلميــة والتقنيــة ،وتعزيــز فهمــه لحضــارة أمتــه وفكرهــا.
 2تتكون متطلبات الجامعة من ( )27ساعة معتمدة تكون متضمنة يف جميع التخصصات ،موزعة عىل النحو التايل-:أوال ً :املواد اإلجبارية ( )18ساعة معتمدة ،وهي-:
رقم املادة

اسم املادة

الساعات املعتمدة

2200100

العلوم العسكرية

3

3400100

الثقافة الوطنية

3

3400101

مهارات التعلم والبحث العلمي

3

3400102

مهارات التواصل

3

3400103

مقدمة يف الفلسفة والتفكري الناقد

3

3400104

الحضارة اإلنسانية

3

3400105

الحياة الجامعية واخالقياتها

صفر ساعة
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املــواد االختياريــة وهــي ( )9ســاعات معتمــدة يختارهــا الطالــب مــن املجموعــات الثــاث املذكــورة أدنــاه ،بواقــع مــادة واحــدة مــن
ثانياً-:
كل مجموعــة ،عــى أن تكــون جميعهــا مــن خــارج قســم التخصــص.
املجوعة األوىل:
رقم املادة

اسم املادة

الساعات املعتمدة

0400101

اإلسالم وقضايا العرص

3

3400107

أمهات الكتب

3

2300101

الحضارة العربية اإلسالمية

3

2300102

األردن تاريخ وحضارة

3

3400108

القدس

3

املجوعة الثانية:
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املجوعة الثالثة:

رقم املادة

اسم املادة

الساعات املعتمدة

1000102

الثقافة القانونية

3

0300102

الثقافة البيئية

3

1100100

الثقافة البدنية

3

0400101

الثقافة اإلسالمية

3

7201000

الثقافة الصحية

3

رقم املادة

اسم املادة

الساعات املعتمدة

1600101

الريادة واإلبداع

3

2200103

لغة أجنبية

3

1600100

التجارة اإللكرتونية

3

1900101

وسائل التواصل االجتامعي

3

2000100

تذوق الفنون

3

3400106

موضوع خاص

3
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ويراعى ما ييل فيام يتعلق مبتطلبات الجامعة اإلجبارية -:
أوالً :العلــوم العســكرية مــادة إجباريــة للطلبــة األردنيــن واختياريــة لآلخريــن ( 3ســاعات معتمــدة) وتحســب هــذه الســاعات للطالــب ضمــن
عــدد الســاعات املعتمــدة املقــررة لتخرجــه وال تدخــل يف حســاب املعــدل وعــى الطلبــة غــر األردنيــن الذيــن مل يختــاروا دراســة هــذه املــادة
أن يدرســوا بــدالً منهــا أي مــادة أخــرى وتعامــل هــذه املــادة معاملــة مــادة العلــوم العســكرية.
ثانيا :يعفى الطالب من دراسة مادة العلوم العسكرية يف إحدى الحاالت التالية-:
 إذا درسها بنجاح يف أي جامعة أردنية رسمية أو خاصة. إذا كان مــن خريجــي الكليــات العســكرية األردنيــة (الجنــاح العســكري يف جامعــة مؤتــة ،الكليــة العســكرية امللكيــة ،مدرســة املرشــحنيالعســكرية) أو مــا يعادلهــا مــن كليــات عســكرية أجنبيــة.
 إذا كان مــن الضبــاط الحاصلــن عــى دورات الصــف التأسيســية ودورات الــوكالء التأسيســية بالنســبة للرتــب األخــرى وتعتمــد دائــرةالتعليــم الجامعــي مبديريــة الثقافــة العســكرية إلثبــات أن الطالــب املعنــي تنطبــق عليــه رشوط اإلعفــاء الــواردة يف هــذا البنــد والبنــد الســابق.
ثالثاً :يجــوز لعميــد الكليــة بنــا ًء عــى تنســيب مديــر مركــز اللغــات أن يوافــق عــى أن يســجل الطالــب الــذي يحمــل جنســية أجنبيــة وثانويــة
أجنبيــة غــر عربيــة مــادة اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا االســتدراكية رقــم ( )2500099ومــادة اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا رقــم
( )2500100وأن يســجل مــواد أخــرى بــدالً مــن املــواد التــي تــدرس باللغــة العربيــة يف الخطــة الدراســية.
رابعاً :تكــون مــادة (الثقافــة الوطنيــة) إجباريــة للطلبــة األردنيــن واختياريــة لآلخريــن .وعــى الطلبــة غــر األردنيــن الذيــن مل يختــاروا
دراســة هــذه املــادة أن يدرســوا بــدالً منهــا أي مــادة أخــرى.
املادة ( :)8مدة الدراسة والعبء الدرايس:
أ -مــدة الدراســة لنيــل درجــة دكتــور يف الطــب ( )M.Dســت ســنوات ،وتبــن الخطــة الدراســية للكليــة املــواد التــي تعطــى يف كل ســنة
دراســية.
ب -الحــد األعــى ملــدة الدراســة للحصــول عــى درجــة دكتــور يف الطــب ( )MD) (8مثــاين ســنوات .وملجلــس العمــداء بنــا ًء عــى تنســيب
مــن مجلــس الكليــة منــح طالــب الســنة السادســة الــذي رســب فيهــا للمــرة األوىل واســتنفذ بذلــك الحــد األعــى ملــدة الدراســة ســنة إضافيــة
واحــدة زيــادة عــن هــذا الحــد األعــى.
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ج  -مــع مراعــاة نــص الفقــرة (ب) مــن هــذه املــادة ،ال يجــوز أن يقــي الطالــب أكــر مــن ســنتني دراســيتني يف أي مــن الســنوات الخمــس
األوىل وأكــر مــن ثــاث ســنوات يف الســنة السادســة وال يجــور أن يرســب أكــر مــن ســنتني طــوال فــرة دراســته.
د -يكــون الحــد األعــى للعــبء الــدرايس للفصــل الــدرايس الواحــد ( )19ســاعة معتمــدة وللفصــل الصيفــي ( )9ســاعات معتمــدة ،ويجــوز
مبوافقــة عميــد الكليــة أن يصــل العــبء الــدرايس الواحــد إىل ( )22ســاعة معتمــدة وللفصــل الصيفــي إىل ( )12ســاعة معتمــدة رشيطــة أن
يكــون مــن ضمــن املــواد أحــد متطلبــات الجامعــة.
هـ -تبــدأ الدراســة يف كليــة الطــب يف الســنتني األوىل والثانيــة يف بدايــة العــام الجامعــي وتنتهــي يف نهايــة الفصــل الصيفــي مــن نفــس العــام
الجامعــي وتبــدأ الدراســة يف الســنة الثالثــة يف بدايــة العــام الجامعــي وتنتهــي يف نهايــة الفصــل الثــاين مــن نفــس العــام الجامعــي وتبــدأ
الدراســة يف الســنوات الرابعــة والخامســة والسادســة يف شــهر متــوز مــن العــام وتنتهــي يف شــهر حزيـران مــن العــام الــذي يليــه وذلــك حســب
تقويــم ســنوي تصــدره الكليــة يف بدايــة كل عــام جامعــي.
و -ال يجــوز للطالــب املســجل يف برنامــج دكتــور يف الطــب ( )M.Dأن يلتحــق يف الوقــت نفســه بــأي برنامــج آخــر يف الجامعــة مهــا كان
نوعــه أو مســتواه ،كــا ال يجــوز لغــر طلبــة الطــب التســجيل يف مــواد الخطــة الدارســية لكليــة الطــب.
املادة ( :)9املواظبة:
أ -يشــرط عــى جميــع طلبــة كليــة الطــب املواظبــة عــى حضــور كافــة االنشــطة التعليميــة مبــا تتضمنــه مــن محــارضات وحلقــات نقــاش
وتدريــب عمــي او رسيــري وزيــارات ميدانيــة وغــر ذلــك مــن انشــطة تعليميــة والتــي تضعهــا األقســام ويعتمدهــا مجلــس الكليــة لــكل مــادة
او جــزء منهــا اســتناداً اىل الخطــة الدراســية.
ب -ال يســمح للطالــب بالتغيــب عــن أكــر مــن  15%مــن مجمــوع االنشــطة التعليميــة املقــررة ألي مــادة تُــدرس عــى مــدى فصــل كامــل
باســتثناء الطلبــة الذيــن يكلفــون بتمثيــل اململكــة أو الجامعــة يف النشــاطات الرســمية أو الذيــن يقبــل عميــد الكليــة أعذارهــم حيــث يســمح
لهــم بالتغيــب عــن  20%مــن مجمــوع األنشــطة التعليميــة كحــد أقــى.
ج -إذا غــاب الطالــب أكــر مــن ( )15%مــن مجمــوع الســاعات املقــررة أو أكــر مــن  20%للطلبــة الذيــن ميثلــون اململكــة أو الجامعــة يف
النشــاطات الرســمية أو الذيــن يقتنــع عميــد الكليــة بأعذارهــم فيحــرم مــن التقــدم لالمتحــان النهــايئ يف تلــك املــادة وتعتــر نتيجتــه فيهــا
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(صفـراً) ويف جميــع األحــوال تدخــل نتيجــة ذلــك الرســوب يف حســاب معــدل عالمــات الطالــب يف تلــك الســنة ،ويعتــر ذلــك الحرمــان رســوباً
يف املــادة وتطبــق عليــه رشوط االنتقــال مــن ســنة دراســية يف كليــة الطــب إىل الســنة التــي تليهــا حســب نــص املــواد ( )17-19مــن هــذه
التعليــات.
د -ال يســمح للطالــب بالتغيــب عــن أكــر مــن  15%مــن مجمــوع األنشــطة التعليميــة املقــررة للمــواد التــي تُــدرس تباعــا عــى مــدى فصــل
كامــل ،باســتثناء الطلبــة الذيــن يكلفــون بتمثيــل اململكــة أو الجامعــة يف النشــاطات الرســمية أو الذيــن يقبــل عميــد الكليــة أعذارهــم حيــث
يســمح لهــم بالتغيــب عــن  20%مــن مجمــوع األنشــطة التعليميــة لهــذه املــواد كحــد أقــى.
هـ -إذا غــاب الطالــب أكــر مــن الحــد املســموح بــه مــن مجمــوع األنشــطة التعليميــة للمــواد التــي تــدرس تباعـاً يف الفصــل الواحــد فإنــه
يعتــر راســباً يف كل مــادة تجــاوز فيهــا هــذه النســبة.
و -مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة (د) مــن هــذه املــادة ،ال يســمح للطالــب بالتغيــب عــن أكــر مــن  30%يف أي مــن املــواد أو األجـزاء التــي
تــدرس تباعـاً يف الفصــل الواحــد باســتثناء الطلبــة الذيــن يكلفــون بتمثيــل اململكــة أو الجامعــة يف النشــاطات الرســمية أو الذيــن يقتنــع عميــد
الكليــة بأعذارهــم حيــث يســمح لهــم بالتغيــب عــن  50%مــن الجــزء أو املــادة كحــد أقــى عــى ان يعــوض الطالــب التدريــب الرسيــري
الــذي تغيــب عنــه.
ز -إذا كان غيــاب الطالــب بشــكل متصــل ملــدة ال تتجــاوز أربعــة أســابيع نتيجــة ظــروف قاهــرة يقبلهــا مجلــس الكليــة فإنــه يجــوز القيــام
برتتيبــات خاصــة لتعويــض التدريــب الــذي تغيــب عنــه الطالــب وفــق أســس يضعهــا مجلــس الكليــة.
ح -يتــم حرمــان الطلبــة الذيــن تجــاوزوا نســبة الغيــاب املســموح بهــا عنــد تجــاوز تلــك النســبة بقـرار مــن مدرس/مــدريس املــادة ويتــم
تبليــغ العميــد ومديــر القبــول والتســجيل بذلــك.
ط -عميــد الكليــة ورؤســاء األقســام فيهــا وأعضــاء الهيئــة التدريســية واالختصاصيــون العاملــون بــدوام جــزيئ واالختصاصيــون املكلفــون
بــاإلرشاف عــى تدريــب الطلبــة واملرشفــون الرسيريــون واملحــارضون املتفرغــون وغــر املتفرغــن واملنســقون اإلداريــون للتدريــب الرسيــري يف
كليــة الطــب ومديــر القبــول والتســجيل يف الجامعــة األردنيــة مكلفــون بتنفيــذ أحــكام املواظبــة اآلنفــة الذكــر.
املادة (:)10االمتحانات والعالمات واملعدالت:
أ -يجري حساب العالمة النهائية وتسجيلها لكل مادة بالحروف مع بيان عدد ساعاتها املعتمدة.
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ب 1- -العالمــة النهائيــة لــكل مــادة مــن املــواد التــي يدرســها الطالــب يف الســنوات األوىل والثانيــة والثالثــة مبــا فيهــا متطلبــات الجامعــة
هــي مجمــوع عالمــة االمتحــان النهــايئ وعالمــات االختبــارات واألعــال الفصليــة.
 2تتكــون العالمــة النهائيــة يف مــواد العلــوم الطبيــة الرسيريــة مــن مجمــوع عالمــة االمتحــان النهــايئ الكتــايب والرسيــري وعالمــاتالتقييــم ،وقــد يتضمــن االمتحــان النهــايئ جــزءاً شــفوياً.
 3تسجل نتيجة مادة العلوم العسكرية (ناجح) أو (راسب) دون عالمات وال تدخل يف حساب املعدل للسنة. 4تدخل عالمات متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية يف املعدل السنوي للسنة األوىل.ج -يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها عىل النحو التايل-:
أوالً :مواد العلوم األساسية ومتطلبات الجامعة:
 1املواد النظرية واملواد النظرية التي تتضمن جزءاً عملياً: يخصــص ألعــال الفصــل  50%عــى أن يجــرى امتحــان فصــي واحــد عــى األقــل ويكــون هــذا االمتحــان يف األســبوع الســابع أو الثامــنأو التاســع مــن الفصــل ويخصــص لــه  30%مــن العالمــة اإلجامليــة للــادة ويخصــص  20%لالختبــارات القصــرة ولألعــال الفصليــة األخــرى.
 يخصص لالمتحان النهايئ ( )50%ويكون تحريرياً و/أوعملياً وشامالً للامدة التي أعطيت خالل الفصل كاملة. 2يقــوم مجلــس قســم العلــوم الحياتيــة ومجلــس كليــة العلــوم بتقريــر كيفيــة توزيــع العالمــات التــي توضــع ملــادة العلــوم الحياتيــةالعمليــة ويعلــم مديــر القبــول والتســجيل بذلــك.
ثانيا :مواد العلوم الطبية األساسية:
أ -املواد التي تطرح من قبل قسم واحد.
 1يجــرى لــكل مــادة اختبــار نصــف فصــي كتــايب واحــد يعقــد بعــد تدريــس نصــف املــادة ويخصــص لــه  40%مــن العالمــة النهائيــة للــادةإذا مل يكــن للــادة جــزءاً عمليـاً ،وإذا كان للــادة جــزءاً عمليـاً يخصــص لالختبــار الكتــايب  40%مــن عالمــة الجــزء النظــري للــادة.
 2يخصص  10%من العالمة النهائية للامدة لتقييم الطلبة خالل الفصل. 3يجــري امتحــان كتــايب نهــايئ يكــون شــامالً للــادة ويخصــص لــه  50%مــن العالمــة النهائيــة للــادة إذا مل يكــن للــادة جــزءاً عمليـاً وإذاكان للــادة جــزءاً عمليـاً يخصــص لالمتحــان الكتــايب النهــايئ  50%مــن عالمــة الجــزء النظــري للــادة .
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 4يجري امتحان نهايئ عميل للمواد ايل تتتضمن جزءاً عملياً يخصص له نسبة مئوية من العالمة حسب حجم العميل من املادة.ب -املواد املشرتكة مع أكرث من قسم (أجهزة الجسم).
 1يجــري لــكل مــادة اختبــار نصــف فصــي كتــايب يعقــد بعــد تدريــس نصــف املــادة ويخصــص لــه  40%مــن العالمــة النهائيــة للــادة إذامل يكــن للــادة جــزءاً عملي ـاً وإذا كان للــادة جــزءاً عملي ـاً يخصــص لالختبــار الكتــايب  30%مــن العالمــة النهائيــة للــادة .
 2يخصص  10%من العالمة النهائية للامدة لتقييم الطلبة خالل الفصل. 3يجري امتحان نهايئ عميل للمواد التي تتضمن جزءاً عملياً ويخصص له  20%من العالمة النهائية للامدة. 4يعقــد امتحــان نهــايئ كتــايب يكــون شــامالً للــادة ويخصــص لــه  40%مــن العالمــة النهائيــة للــادة إذا تضمنــت املــادة جــزءاً عمليـاً ،وإذامل تتضمــن املــادة جــزءاً عمليـاً يخصــص لالمتحــان النهــايئ الكتــايب  50%مــن العالمــة النهائيــة للــادة.
ثالثاً :باســتثناء مــواد العلــوم األساســية ومتطلبــات الجامعــة يحــدد مجلــس كليــة الطــب يف بدايــة كل فصل/عــام جامعــي مواعيــد إج ـراء
االختبــارات واالمتحانــات النهائيــة لــكل مــادة تــدرس يف ذلــك الفصل/العــام.
رابعاً :مواد السنتني الرابعة والخامسة:
 1توزع العالمات التي توضع لكل مادة من املواد التي تتضمن تدريباً رسيرياً تسجل نتائجها بالنسبة املئوية كام ييل-:  20%لتقييم مدرس املادة أو ملعدل تقييم مدريس املادة أثناء التدريب الرسيري.  20%المتحان رسيري يعقد بعد االنتهاء من التدريب الرسيري مبارشة.  20%المتحان رسيري يعقد يف نهاية السنة الدراسية.  40%لالمتحــان الكتــايب الــذي يعقــد يف نهايــة الســنة الدراســية حســب مواعيــد يحددهــا مجلــس الكليــة يف بدايــة كل ســنة دراســيةويكــون شــامالً ألجــزاء املــادة.
 2تــوزع العالمــات ملــواد البحــث الطبــي الكمــي والبحــث الطبــي النوعــي واملــداواة بتخصيــص  40%المتحــان نصــف فصــي يعقــد بعــدتدريــس نصــف املــادة و 10%لتقييــم الطالــب خــال الفصــل و  50%المتحــان نهــايئ يعقــد يف نهايــة الســنة الدراســية.
 3يحــدد مجلــس كليــة الطــب يف بدايــة كل ســنة دراســية مواعيــد إج ـراء االمتحانــات الكتابيــة النهائيــة للمــواد التــي تــدرس يف كل مــنالســنتني الرابعــة والخامســة.
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خامساً :مواد السنة السادسة:
 1تتألــف الســنة السادســة حســب الخطــة الدراســية مــن خمــس مــواد رسيريــة أربعــة منهــا إجباريــة ومــادة خامســة هــي تدريــب رسيــرييف موضــوع اختيــاري ومــادة نظريــة واحــدة هــي اقتصــاد وسياســات صحيــة ومــروع تخــرج.
 2أ -توزع العالمات التي توضع للمواد األربع الرسيرية اإلجبارية كام ييل-:  20%لتقييم مدرس املادة أو ملعـدل تقييـم مدريس املادة للطالب أثناء تدريبه الرسيري.  20%المتحان رسيري يعقد يف نهاية التدريب الرسيري لكل مادة عىل شكل امتحان رسيري موضوعي متعدد املحطات (.)OSCE  20%المتحان رسيري يعقد يف نهاية السنة الدراسية عىل شكل حاالت رسيرية.  10%المتحان شفوي يعقد يف نهاية السنة الدراسية.  30%المتحان كتايب يعقد يف نهاية السنة الدراسية.ب -يــويص القســم الــذي يتبــع لــه املوضــوع الــذي اختــاره الطالــب يف مــادة تدريــب رسيــري يف موضــوع اختيــاري اىل مجلــس الكليــة بتحديد
نتيجــة الطالــب ،ناجــح أو راســب بنــا ًء عــى التقييــم الــوارد مــن املــرف عــى التدريــب.
ج -تــوزع العالمــات ملــادة اقتصــاد وسياســات صحيــة بتخصييــص  40%المتحــان نصــف فصــي يعقــد بعــد تدريــس نصــف املــادة و10%
لتقييــم الطالــب خــال الفصــل و 50%المتحــان نهــايئ يعقــد يف نهايــة العــام.
د -ترصد نتيجة مرشوع التخرج ناجح او راسب.
هـ -يحسب معدل السنة السادسة عىل أساس مجموع الساعات املعتمدة للمواد.
املادة ( :)11أ -تنظــم األمــور املتعلقــة بالتقييــم وإعــداد االختبــارات واالمتحانــات وإجرائهــا وتصحيحهــا وتقييمهــا وتحليلهــا ومعاملتهــا بعــد
التحليــل وتحويــل العالمــات املئويــة إىل أحــرف بتعليــات خاصــة يصدرهــا مجلــس كليــة الطــب.
ب -ترســل نتائــج جميــع االختبــارات واالمتحانــات بعــد اعتامدهــا مــن األقســام إىل عــادة كليــة الطــب وذلــك العتامدهــا مــن مجلــس
الكليــة وإعالنهــا خــال ( )48ســاعة حســب التعليــات النافــذة.
ج -ترسل كشوف العالمات النهائية بالحروف إىل مدير القبول والتسجيل لرصدها.
د -تحفــظ منــاذج إجابــة الطلبــة لــكل اختبــار أو امتحــان مــع نســخة الكرتونيــة مــن مفتــاح اإلجابــة وتحليــل االمتحــان لــدى عــادة كليــة
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الطــب ويجــري التــرف بنــاذج اإلجابــة مبعرفــة عميــد الكليــة بعــد ســنة مــن تاريــخ االمتحــان.
هـ -ال ترد ورقة األسئلة وال مناذج إجابة الطالب بعد تصحيحها ،وتتلف هذه األوراق بعد مرور سنة عليها.
املادة (:)12أ -كل مــن يتغيــب بعــذر قهــري عــن اختبــار معلــن عنــه ،عليــه أن يقــدم مــا يثبــت عــذره إىل عميــد الكليــة خــال ثالثــة
أيــام مــن تاريــخ زوال العــذر ويف حالــة قبــول هــذا العــذر يحــدد عميــد الكليــة ورئيــس القســم موعــداً إلج ـراء امتحــان معــوض للطالــب.
ب -كل مــن يتغيــب عــن اختبــار أو امتحــان نهــايئ معلــن عنــه دون عــذر يقبلــه عميــد الكليــة تعتــر عالمتــه يف ذلــك االختبــار أو االمتحــان
(صفـراً).
ج -كل مــن يتغيــب عــن امتحــان نهــايئ معلــن عنــه بعــذر يقبلــه عميــد الكليــة ،يبلــغ القـرار بقبــول العــذر إىل رئيــس القســم لرتتيــب أمــر
إج ـراء امتحــان معــوض للطالــب يف موعــد ال يتجــاوز بــدء العــام الجامعــي التــايل ،ويبلــغ عميــد الكليــة مديــر القبــول والتســجيل بذلــك.
املادة (:)13أ -يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب إىل العميــد ملراجعــة عالمتــه يف االختبــار يف أي مــادة خــال أســبوع واحــد مــن تاريــخ
إعــان النتائــج وللعميــد يف هــذه الحالــة أن يقــوم بالتحقــق مــن عــدم وجــود خطــأ مــادي يف جمــع العالمــات أو نقلهــا ومــن عــدم وجــود
أســئلة غــر مصححــة وذلــك عــن طريــق لجنــة مــن العميــد أو مــن ينيبــه ،ورئيــس القســم ومــدرس املــادة أو أحــد مدرســيها.
ب -يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب للعميــد ملراجعــة عالمتــه يف االمتحــان النهــايئ يف أي مــادة خــال مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ إعــان
النتائــج ،وللعميــد يف هــذه الحالــة أن يقــوم بالتحقــق مــن عــدم وجــود خطــأ مــادي يف جمــع العالمــات أو نقلهــا ،ومــن عــدم وجــود أســئلة
غــر مصححــة وذلــك عــن طريــق لجنــة مــن العميــد أو مــن ينيبــه ورئيــس القســم ومــدرس املــادة أو أحــد مدرســيها.
ج -يدفع الطالب عن كل طلب يتقدم به ملراجعة عالمة من عالماته رسامً حسبام تقرره الجامعة.
املادة (:)14الحد األدىن لعالمة النجاح يف املادة (د):
أ -يخصص لعالمات املواد بالحروف النقاط املبينة إزاء كل منها:
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العالمة

النقاط

أ

4

-أ

3.75

+ب

3.5

ب

3

-ب

2.75

+ج

2.5

ج

2

-ج

1.75

+د

1.5

د

1

-د

0.75

هـ

صفر

ب -تخصص للعالمات بالنقاط للمعدل السنوي والرتاكمي التقديرات املبينة إزاء كل منها:
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التقدير

النقاط

ممتاز

65ر4 – 3

جيد جداً

00ر64 – 3ر3

جيد

50ر99 – 2ر2

مقبول

00ر49 – 2ر2

ضعيف

دون 00ر2
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ج -يثبت املعدل السنوي واملعدل الرتاكمي العام ألقرب منزلتني عرشيتني.
املادة (:)15أ -يحسب للسنة األوىل:
 1املعــدل العلمــي بــرب العالمــة النهائيــة لــكل مــادة مــن املــواد العلميــة املقــررة بعــدد الســاعات املعتمــدة لــكل مــادة وقســمة مجموعحواصــل الــرب الناتجــة عــى مجمــوع عــدد الســاعات املعتمــدة.
 2املعــدل الســنوي للســنة األوىل بــرب العالمــة النهائيــة لــكل مــادة بعــدد الســاعات املعتمــدة لــكل مــادة داخلــة يف معــدل الســنة األوىلوقســمة مجمــوع حواصــل الــرب الناتجــة عــى مجمــوع عــدد الســاعات املعتمــدة.
 3تدخل نتائج متطلبات الجامعة التي درسها الطالب واملشمولة يف الخطة الدراسية يف حساب املعدل السنوي للسنة األوىل. 4يحسب املعدل السنوي للسنة األوىل بعد انتهاء الطالب من دراسة جميع متطلبات الجامعة املشمولة يف الخطة الدراسية.ب -يحســب املعــدل الســنوي لــكل مــن الســنوات الخمــس التاليــة (مــن الســنة الثانيــة وحتــى الســنة السادســة) بجمــع حاصــل رضب العالمــة
النهائيــة لــكل مــادة يف عــدد ســاعاتها املعتمــدة وقســمة مجمــوع حواصــل الــرب الناتجــة عــى مجمــوع عــدد الســاعات املعتمــدة يف الســنة.
املادة (:)16يحسب املعدل الرتاكمي العام للطالب حسب التوزيع التايل:
  15%ملعدل السنة األوىل.  17%ملعدل السنوات من الثانية وحتى السادسة.رشوط االنتقال من سنه دراسية يف كلية الطب إىل السنة التي تليها
املادة (:)17السنة األوىل:
أ -يشرتط النتقال طالب السنة األوىل يف كلية الطب إىل السنة الثانية.
 1أن يجتاز جميع املواد العلمية املقررة يف السنة األوىل بنجاح وأن يحصل فيها عىل معدل ( )2نقطني فام فوق. 2أن يــدرس مــا ال يقــل عــن  15ســاعة معتمــدة مــن متطلبــات الجامعــة .وتحســب مــن ضمنهــا املــواد االســتدراكيه التــي يدرســها الطالــبنتيجــة لرســوبه يف امتحــان املســتوى يف اللغــة العربيــة أو اللغــة االنجليزيــه أو الحاســوب.
ب -يحــق للطالــب أن يتقــدم المتحــان تكميــي إذا رســب يف مــادة علميــة أو مادتــن علميتــن وعــى الطالــب أن ينجــح يف هــذه االمتحانــات
 2018 - 2017دليـــل الطالب 53

التكميليــة وأن يحصــل عــى معــدل ( )2نقطتــن فــا فــوق يف معــدل املــواد العلميــة املقــررة يف هــذه الســنة ،وذلــك قبــل بــدء الفصــل الــدرايس
األول مــن العــام الجامعــي التــايل ،أمــا إذا أخفــق الطالــب يف تحقيــق ذلــك فيعتــر راســباً يف الســنة األوىل “.
ج -إذا كان الطالــب ناجح ـاً يف جميــع املــواد العلميــة املقــررة يف الســنة األوىل مبعــدل أقــل مــن ( )2نقطتــن يحــق لــه أن يتقــدم المتحــان
تكميــي يف مــادة علميــة أو مادتــن علميتــن يختارهــا أو يختارهــا الطالــب ،وذلــك قبــل بــدء الفصــل األول مــن العــام الجامعــي التــايل ،وإذا
أخفــق يف رفــع معــدل املــواد العلميــة إىل ( )2نقطتــن فــا فــوق يعتــر راســباً يف الســنة األوىل.
د -يعترب الطالب راسباً يف السنة األوىل-:
 1إذا رسب يف ثالث مواد أو أكرث من املواد العلمية املقررة يف تلك السنة. 2إذا اخفق يف الحصول عىل (د) فأكرث يف االمتحانات التكميلية املشار إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة. –3إذا مل يحصــل عــى ( )2نقطتــن فــا فــوق يف معــدل املــواد العلميــة املقــررة يف الســنة األوىل بعــد إجـراء االمتحــان التكميــي املشــار إليــه
يف الفقــرة (ب) أو الفقــرة (ج) مــن هــذه املــادة.
 4إذا مل يدرس ( )15ساعة معتمدة من متطلبات الجامعة.هـ -إذا رسب الطالب يف السنة األوىل يسمح له بإعادة دراستها ملرة واحدة ويف هذه الحالة يطبق عليه ما ييل-:
 1اعــادة دراســة جميــع املــواد العلميــة املقــررة لتلــك الســنة التــي مل يحصــل فيهــا عــى عالمــة (ج) فأكــر ،ويف أي حالــة تحســب العالمــةالجديــدة للــادة املعــادة.
 2يعفى من دراسة أي من متطلبات الجامعة االجبارية أو االختيارية إذا كان قد نجح فيها. 3يجــوز لــه اعــادة دراســة متطلبــات الجامعــة اإلجباريــة أو االختياريــة التــي تكــون عالمتــه فيهــا اقــل مــن ج ( +جيــم زائــد) وتحســبالعالمــة الجديــدة للــادة املعــادة يف املعــدل الســنوي للســنة األوىل.
املادة (:)18السنة الثانية والسنة الثالثة:
أ -يشرتط النتقال الطالب من السنة الثانية إىل السنة الثالثة أو من السنة الثالثة إىل السنة الرابعة أن يحقق ما ييل-:
 1أن يجتاز جميع املواد العلمية املقررة يف تلك السنة بنجاح. 2018 - 2017دليـــل الطالب 54
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 2أن يحصل عىل ( )2نقطتني فام فوق يف معدل املواد العلمية لتلك السنة.ب -ال يجوز انتقال الطالب للسنة الرابعة إال بعد اجتياز جميع متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية.
ج– “يحــق للطالــب أن يتقــدم المتحــان تكميــي واحــد او المتحانــن تكميليــن إذا رســب يف مــادة علميــة واحــدة أو يف مادتــن علميتــن مــن
املــواد املقــررة يف الســنة الثانيــة أو الثالثــة بحيــث يكــون االمتحــان يف املادتــن التــي رســب فيهــا أو يف املــادة التــي رســب بهــا باالضافــة إىل
مــادة علميــة اخــرى تقــل عالمتــه فيهــا عــن (ج) وعــى الطالــب أن ينجــح يف هــذه االمتحانــات التكميليــة وأن يحصــل عــى معــدل ( )2نقطتــن
فــا فــوق يف معــدل الســنة ،وذلــك قبــل بــدء الفصــل الــدرايس األول مــن العــام الجامعــي التــايل بالنســبة للســنة الثانيــة وقبــل بــدء الفصــل
الصيفــي بالنســبة للســنة الثالثــة ،أمــا إذا أخفــق الطالــب يف تحقيــق ذلــك فيعتــر راســباً يف تلــك الســنة” .و يســمح لــه بإعــادة دراســتها ملــرة
واحــدة .وعليــه إعــادة دراســة جميــع املــواد العلميــة املقــررة لتلــك الســنة التــي مل يحصــل فيهــا عــى عالمــة (ج )+فأكــر ،وتحســب العالمــة
الجديــدة للــادة املعــادة.
د -إذا كان الطالــب ناجحـاً يف جميــع املــواد العلميــة املقــررة يف الســنة الثانيــة أو الثالثــة مبعــدل أقــل مــن ( )2نقطتــن يف مــواد تلــك الســنة
يحــق لــه أن يتقــدم المتحــان تكميــي واحــد أوامتحانــن أثنــن يف مــادة او مادتــن مــن املــواد العلميــة يختارهــا أو يختارهــا الطالــب وذلــك
قبــل بــدء الفصــل األول مــن العــام الجامعــي التــايل بالنســبة لطلبــة الســنة الثانيــة وقبــل بــدء الفصــل الصيفــي بالنســبة لطلبــة الســنة الثالثــة
وإذا اخفــق يف رفــع معــدل املــواد العلميــة إىل ( )2نقطتــن فأكــر يعتــر راســباً يف تلــك الســنة ويســمح لــه بإعــادة دراســتها ملــرة واحــدة .وعليــه
إعــادة دراســة جميــع املــواد العلميــة املقــررة لتلــك الســنة التــي مل يحصــل فيهــا عــى عالمــة (ج )+فأكــر ،وتحســب العالمــة الجديــدة للــادة
املعادة.
هـ -يعترب الطالب راسباً يف السنة الثانية أو يف السنة الثالثة يف أي من الحاالت التالية-:
 1إذا رسب يف ثالث مواد أو أكرث من املواد العلمية املقررة التي تدخل يف حساب املعدل لتلك السنة. 2إذا اخفــق يف الحصــول عــى (د) فأكــر يف االمتحــان التكميــي املشــار اليــه يف الفقــرة (ج) مــن هــذه املــادة ،واخفــق بالحصــول عــى ()2نقطتــن فــا فــوق يف معــدل املــواد العلميــه.
 3إذا مل يحصــل عــى ( )2نقطتــن فأكــر يف معــدل املــواد العلميــة يف الســنة الثانيــة أو الســنة الثالثــة بعــد إجـراء االمتحــان التكميــي املشــارإليــه يف الفقــرة (ج او د) مــن هــذه املــادة.
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املادة (:)19السنتني الرابعة والخامسة:
أ -يشرتط النتقال طالب السنة الرابعة إىل السنة الخامسة وطالب السنة الخامسة إىل السنة السادسة أن يحقق ما ييل:
 1أن يجتاز جميع املواد التي تدخل يف حساب املعدل السنوي للسنة بنجاح. 2أن يحصل عىل ( )2نقطتني فام فوق يف املعدل السنوي لتلك السنة.ب -يعترب الطالب راسباً يف السنة الرابعة او الخامسة يف أي من الحالتني التاليتني:
 1إذا رسب يف أي مادة من مواد السنتني الرابعة أو الخامسة باستثناء مواد البحث الكمي الطبي والبحث النوعي الطبي واملداواة. 2إذا مل يحصل عىل ( )2نقطتني فام فوق يف املعدل السنوي للسنة.ج – إذا رســب طالــب الســنة الرابعــة أو الســنة الخامســة يف اي مــن مــواد البحــث الكمــي الطبــي والبحــث النوعــي الطبــي واملــداواة يحــق
لــه التقــدم المتحــان تكميــي فيهــا قبــل بــدء الدراســة يف الســنة السادســة وإذا نجــح فيهــا وحصــل عــى معــدل ( )2نقطتــن يف الســنة يرفــع
للســنة الخامســة او السادســة ،وإذا أخفــق يف النجــاح فيهــا يعتــر راســباً يف الســنة الرابعــة او الســنة الخامســة ويعيدهــا بجميــع موادهــا.
د -إذا رســب الطالــب يف الســنة الرابعــة أو الســنة الخامســة يســمح لــه بإعــادة الســنة ملــرة واحــدة وعليــه إعــادة دراســة جميــع املــواد
املقــررة لتلــك الســنة والنجــاح فيهــا ويف هــذه الحالــة تحســب لــه العالمــة األعــى.
املادة (:)20مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة ( )5مــن هــذه التعليــات ،إذا رســب الطالــب يف أي ســنة مــن ســنوات الدراســة الخمــس األوىل
يف كليــة الطــب يســمح لــه بإعــادة دراســتها ملــرة واحــدة ،ويف هــذه الحالــة عليــه إعــادة دراســة جميــع املــواد التــي تدخــل يف حســب املعــدل
الســنوي لتلــك الســنة ،ويعفــى طالــب الســنة األوىل مــن إعــادة دراســة أي مــن املــواد العلميــة املقــررة يف الســنة األوىل إذا كان قــد حصــل
فيهــا عــى عالمــة (ج) فأكــر ويعفــى طالــب الســنة الثانيــة أو الثالثــة مــن إعــادة دراســة أي مــن املــواد العلميــة املقــررة يف تلــك الســنة إذا
كان قــد حصــل فيهــا عــى عالمــة (ج  )+فأكــر.
املادة (:)21السنة السادسة:
أ -يشرتط لنجاح الطالب يف السنة السادسة أن يحقق ما ييل-:
 1أن يجتاز جميع املواد املقرر يف السنة السادسة بنجاح. 2أن يحصل عىل ( )2نقطة فام فوق يف معدل مواد السنة السادسة. 2018 - 2017دليـــل الطالب 56
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 3أن يعد مرشوع تخرج عىل هيئة ورقة بحثية.ب -إذا حصــل الطالــب عــى ( )2نقطــة فــا فــوق يف معــدل مــواد الســنة السادســة ورســب يف مــادة واحــدة مــن املــواد التــي تشــتمل عــى
تدريــب رسيــري يحــق لــه التقــدم المتحــان تكميــي نظــري ورسيــري يف تلــك املــادة بعــد إعــادة التدريــب الرسيــري فيهــا رشيطــة دفــع الرســوم
املقــررة وإذا رســب يف ذلــك االمتحــان التكميــي يرســب الطالــب يف الســنة السادســة ويعيــد دراســتها بجميــع موادهــا ويعتــر دوامــه الرسيــري
يف تلــك املــادة جــزءاً مــن الســنة املعــادة.
ج – إذا رســب الطالــب يف مــادة اقتصــاد وسياســات صحيــة يحــق لــه التقــدم المتحــان تكميــي فيهــا خــال أربعــة أســابيع مــن إعــان
النتائــج ،وإذا نجــح فيهــا وحصــل عــى معــدل ( )2نقطتــن فأكــر ينجــح يف الســنة السادســة ،وإذا رســب فيهــا يرســب يف الســنة السادســة
ويعيــد دراســتها بجميــع موادهــا.
د -اذا كان الطالــب ناجحـاً يف جميــع املــواد وحصــل عــى عالمــة أقــل مــن (ج) جيــم يف مــادة واحــدة وكان معدلــه أقــل مــن ( )2نقطتــن
يحــق لــه التقــدم المتحــان تكميــي نظــري ورسيــري يف تلــك املــادة بعــد إعــادة التدريــب الرسيــري فيهــا رشيطــة دفــع الرســوم املقــررة وإذا
رســب يف ذلــك االمتحــان التكميــي او اخفــق يف رفــع معدلــه اىل ( )2نقطتــن فريســب يف الســنة السادســة ويعيــد دراســتها بجميــع موادهــا
ويعتــر دوامــه الرسيــري يف تلــك املــادة جــزءاً مــن الســنة املعــادة.
هـ -يعترب الطالب راسباً يف السنة السادسة يف أي من الحاالت التالية-:
 1إذا رسب يف مادتني أو أكرث من املواد املقررة يف السنة السادسة. 2إذا رسب يف مادة أو أكرث وكان معدله أقل من ( )2نقطة. 3إذا حصل عىل عالمة أقل من جيم يف مادتني او اكرث وكان معدله يف مواد السنة السادسة اقل من ( )2نقطه. 4إذا رسب يف االمتحان التكمييل املشار إليه يف الفقرتني (ب) و (ج) من هذه املادة. 5إذا أخفق يف رفع معدله إىل ( )2نقطتني بعد يف االمتحان التكمييل املشار إليه يف الفقرة (د) من هذه املادة.املادة (:)22ترصد العالمة األعىل للطلبة الذين يتقدمون المتحان تكمييل يف أي من مواد السنوات الثالث األوىل.

 2018 - 2017دليـــل الطالب 57

املادة (:)23الفصل من الكلية:
أ -يعترب الطالب مفصوالً من الكلية يف أي من الحاالت التالية-:
 1إذا مل يستطع اجتياز أي سنة دراسية من السنوات الخمس األوىل يف مدة سنتني جامعيتني. 2إذا مل يستطع اجتياز السنة السادسة يف ثالث سنوات دراسية ،للطالب الذي مل يكن قد رسب يف أي من السنوات الخمس األوىل. 3إذا رسب ثالث سنوات طوال مدة دراسته. 4مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة ( )8فقــرة (ب) مــن هــذه التعليــات اذا مل يســتطع اكــال دراســته يف الكليــة يف خــال املــدة املســموحبهــا.
ب -يصدر مدير القبول والتسجيل قرارات الفصل من الكلية ويصدر مجلس العمداء قرارات الفصل النهايئ من الجامعة.
ج -يعــد إعــان قـرارات اإلنــدار والفصــل النهــايئ مــن الجامعــة واي امــور اكادمييــة اخــرى تخــص الطلبــة عــى لوحــة اإلعالنــات يف الكليــة
تبليغ ـاً باملعنــى القانــوين.

التأجيل واالنسحاب

املادة (:)24التأجيل واالنسحاب:
أ -للطالــب أن يتقــدم بطلــب لتأجيــل دراســته خــال مــدة أقصاهــا أســبوعان مــن بــدء العــام الــدرايس الــذي يــود تأجيلــه إذا توافــرت لديــه
أســباب تقتنــع بهــا الجهــة املختصــة بالتأجيــل وذلــك وفقـاً ملــا يــي:
 1عميد الكلية :إذا كان التأجيل املطلوب ملدة سنة دراسية واحدة. 2مجلس الكلية :إذا كان التأجيل املطلوب ملدة تزيد عىل سنة دراسية واحدة وال تتجاوز سنتني دراسيتني متصلتني.ب  -يعتــر الطالــب الــذي يتجــاوز مجمــوع غيابــه بعــذر مقبــول ( )20%مــن الســاعات املقــررة لجميــع املــواد الدراســية منســحباً مــن الســنة
الدراســية ،ويثبــت يف ســجله مالحظــة منســحب ،وتعتــر دراســته لتلــك الســنة الدراســية مؤجلــة.
ج -إذا بــدأ التدريــس يف أي مــن الفصــول الدراســية ،ومل يكــن الطالــب مســجال لذلــك الفصــل أو مؤجــا لتلــك الســنة ،يعتــر تســجيله يف
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الجامعــة ملغــي إال إذا تقــدم بعــذر قهــري تقبلــه الجهــة املختصــة ،وذلــك وف ًقــا ملــا يــي:
 1العميــد :إذا مل يتجــاوز االنقطــاع عــن الحــد املســموح بــه مــن الغيــاب (املــادة  9فقــرة ج) وإذا قبــل العميــد العــذر يعــاد تســجيل الطالبيف الجامعــة وعليــه إكــال دراســته لذلــك الفصــل الــدرايس.
 2املجلــس :إذا تجــاوز االنقطــاع الحــد املســموح بــه مــن الغيــاب ولكنــه مل يتجــاوز ســتة أســابيع مــن بدايــة الفصــل الــدرايس .وإذا قبــلاملجلــس عــذره يعتــر هــذا االنقطــاع تأجيــا ويحســب مــن ضمــن الحــد األقــى املســموح بــه للتأجيــل.
 3مجلــس العمــداء :إذا تجــاوز االنقطــاع عــن الدراســة أكــر مــن ســتة أســابيع مــن بدايــة الفصــل الــدرايس .وإذا قبــل مجلــس العمــداء عــذرهيعتــر هــذا االنقطــاع تأجيــا ،ويحســب مــن ضمــن الحــد األقــى املســموح بــه للتأجيــل.
د -للطالــب أن يتقــدم لعميــد الكليــة بطلــب لالنســحاب مــن الدراســة عــى أن يتــم ذلــك قبــل أربعــة أســابيع عــى األقــل مــن نهايــة العــام
الــدرايس وإذ وافــق العميــد عــى الطلــب تعتــر دراســة الطالــب لذلــك العــام مؤجلــة.
هـ -ال يجــوز أن تتجــاوز مــدة التأجيــل او االنســحاب طيلــة مــدة دراســة الطالــب ســنتني دراســيتني ســواء كان التأجيــل متصـاً أم منفصـاً،
ومــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة (ب) مــن هــذه املــادة ال يجــوز تأجيــل دراســة الطالــب الجديــد أو املنتقــل إالّ بعــد مــي ســنة دراســية واحــدة
عــى التحاقــه بالكليــة.
و -إذا أوقعــت عــى الطالــب عقوبــة الفصــل املؤقــت أو عقوبــة تأديبيــة تتضمــن ألغــاء تســجيل مــادة او املــواد التــي ســجلها يف أي ســنة
دراســية ،فتعتــر هــذه املــدة (الســنة و/أو إلغــاء التســجيل) تأجيــا للدراســة ،وتحســب مــن ضمــن الحــد األعــى املســموح بــه للتأجيــل ،ويجــوز
تجــاوز الحــد األعــى ملــدة التأجيــل لغايــات تنفيــذ العقوبــة التأديبيــة فقــط.
ز ـ ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعىل للمدة املسموح بها للحصول عىل درجة البكالوريوس يف الطب والجراحة.

االنتقـــــال

املادة (:)25أ -يجوز انتقال الطالب من كلية أخرى يف الجامعة األردنية إىل كلية الطب إذا انطبق عليه الرشطان التاليان:
 1أن يكــون معــدل عالماتــه يف الثانويــة العامــة مقبــوالً تنافســياً يف الكليــة ســنة حصولــه عــى الثانويــة العامــة أو يف الســنة التــي يرغــب يفاالنتقــال فيهــا.
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ب -عنــد انتقــال الطالــب إىل كليــة الطــب تحســب لــه املــواد التــي يختارهــا مــن املــواد التــي درســها يف الكليــة املنتقــل منهــا ،وتكــون ضمــن
الخطــة الدراســية لكليــة الطــب ،وتدخــل عالمــات تلــك املــواد يف املعــدل الرتاكمــي للطالــب.

رشوط االنتقال من كلية طب يف جامعة أخرى إىل كلية الطب يف الجامعة األردنية

املادة (:)26أوالً :يجــوز النظــر يف انتقــال الطلبــة إىل كليــة الطــب يف الجامعــة األردنيــة يف حالــة وجــود شــواغر لهــم حســب الــروط
التاليــة:
أ  -أن يكون الطالب منتقالً من كلية طب تعرتف بها الجامعة األردنية.
ب -أن يكــون معــدل الطالــب يف الثانويــة العامــة مقبــوالً تنافســيا يف كليــة الطب/الجامعــة األردنيــة ســنة حصولــه عــى الثانويــة العامــة أو
ســنة تســجيله يف الجامعــة األردنيــة ،وأن يكــون قــد حصــل عــى تقديــر جيــد جــداً عــى األقــل يف املعــدل الرتاكمــي للمــواد التــي درســها يف
الجامعــة التــي يرغــب يف االنتقــال منهــا.
ج -أن يكــون االنتقــال للمســتوى الســنة الثانيــة فــا فــوق ،أي أن يقبــل الطالــب للدراســة أمــا يف الســنة الثانيــة أو يف الســنة الثالثــة أو يف
الســنة الرابعــة ،وال يجــوز االنتقــال إىل أي ســنة فــوق الســنة الرابعــة وعــى الطالــب املنتقــل لكليــة الطــب يف الجامعــة األردنيــة أن يــدرس عــى
األقــل ثــاث ســنوات دراســية متتاليــة يف كليــة الطــب يف الجامعــة األردنيــة قبــل تخرجــه.
د -ال تدخــل عالمــات املــواد التــي درســها الطالــب قبــل انتقالــه إىل كليــة الطــب يف الجامعــة يف حســاب املعــدل الســنوي أو املعــدل الرتاكمــي
لدراســته يف كليــة الطــب يف الجامعــة األردنيــة.
ثانيا :أ -تشــكل لجنــة تســمى (لجنــة انتقــال الطلبــة لكليــة الطــب) مــن أحد نــواب الرئيــس ،وعميــد كلية الطــب ومديــر القبول والتســجيل،
للنظــر يف طلبــات انتقــال الطلبــة إىل كليــة الطــب مــن جامعــات أخــرى.
ب -تقــوم الكليــة بتحديــد مســتوى الســنة التــي ميكــن التحــاق الطالــب فيهــا وذلــك يف ضــوء الخطــة الدراســية لكليــة الطــب يف الجامعــة
األردنيــة بعــد أخــذ رأي األقســام املعنيــة ،ويجــوز للكليــة أن تطلــب مــن الطالــب دراســة بعــض املــواد التــي تراهــا متممــة للســنة الدراســية
التــي متــت معادلتهــا وال يجــوز للطالــب االنتقــال للســنة التاليــة إال بعــد نجاحــه يف هــذه املــواد.
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ثالثاً :يتــم تقديــم طلبــات االنتقــال إىل مديريــة القبــول والتســجيل ويصــدر القــرار باملوافقــة أو عــدم املوافقــة مــن لجنــة االنتقــال ،ويف
أي حــال مــن األحــوال يكــون االنتقــال ملــرة واحــدة فقــط.
رابعاً :أ -إذا قبــل طالــب جديــد يف كليــة الطــب يف الجامعــة األردنيــة وكان هــذا الطالــب قــد درس بنجــاح مــواد يف جامعــة أخــرى أو كليــة
جامعيــة أو معهــد جامعــي تعــرف بهــا الجامعــة األردنيــة فإنــه يجــوز للكليــة تحديــد مســتوى الســنة التــي ميكــن التحــاق الطالــب بهــا وال
تحســب هــذه املــواد يف معدلــه الســنوي أو الرتاكمــي ،ويجــوز أن يطلــب مــن الطالــب دراســة بعــض املــواد التــي تراهــا الكليــة متممــة للســنة
التــي تــم معادلتهــا لــه ،عــى ان تحســب عالمــات هــذه املــواد وعالمــات متطلبــات الجامعــة يف املعــدل الســنوي للســنة التــي تــم تحديــد
مســتواه فيهــا الغ ـراض احتســاب املعــدل الرتاكمــي العــام وال تحســب يف املعــدل الســنوي للســنة التــي تــم تحديــد مســتواه فيهــا الغ ـراض
االنتقــال مــن ســنة الخــرى وال يجــوز للطالــب االنتقــال للســنة التاليــة إالّ بعــد نجاحــه يف هــذه املــواد ،وتطبــق عــى الطالــب يف هــذه الحالــة
أحــكام االنتقــال الخارجــي مــن حيــث املــدة الزمنيــة.
ب -إذا رســب الطالــب يف مــادة أو مادتــن مــن املــواد العلميــة التــي طلــب منــه دراســتها واملشــار لهــا يف الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة يحــق
لــه التقــدم المتحــان تكميــي يف املــادة أو املادتــن التي/اللتــن رســب فيها/فيهــا وإذا مل ينجــح يف االمتحــان التكميــي يعيــد دراســة املــادة أو
املادتــن التي/اللتــن رســب فيها/فيهــا.
املادة (:)27يحســب املعــدل الرتاكمــي العــام للطالــب املنتقــل إىل كليــة الطــب يف الجامعــة األردنيــة والحــد األعــى ملــدة الدراســة حســب
األســس التاليــة-:
أ -الطالب املنتقل إىل السنة الثانية-:
 20%لكل سنه من السنوات الثانية حتى السادسة ويكون الحد األعىل ملدة الدراسة ( )7سنوات.
ب -الطالب املنتقل إىل السنة الثالثة-:
 25%لكل من السنوات الثالثة وحتى السادسة ويكون الحد األعىل ملدة الدراسة ( )6سنوات.
ج -الطالب املنتقل إىل السنة الرابعة-:
 35%لكل من السنتني الرابعة والخامسة.
 30%للسنة السادسة ويكون الحد األعىل ملدة الدراسة ( )5سنوات
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املادة (:)28يعامل الطالب املنتقل معاملة الطالب الجديد ،وذلك لغايات التأجيل واالنقطاع واالنسحاب من الكلية.

“تعليامت التدريب الرسيري لطلبة الكليات الصحية يف الجامعة األردنية”
صادرة عن مجلس العمداء استناداً إىل نص املادة ( – 17ب – )11
من قانون الجامعات األردنية رقم ( )20لسنة  2009وتعديالته
املــادة ( :)1تســمى هــذه التعليــات (تعليــات التدريــب الرسيــري لطلبــة الكليــات الصحيــة يف الجامعــة األردنيــة) ويُعمــل بهــا اعتبــاراً مــن
بدايــة العــام الجامعــي .2013/2014
املــادة( :)2يكــون للكلــات والعبــارات التاليــة حيثــا وردت يف هــذه التعليــات املعــاين الــواردة إزاء كل منهــا مــا مل تــدل القرينــة عــى خــاف
ذلك:
الجامعة األردنية
		
الجامعة:
مجلس عمداء الجامعة األردنية
		
املجلس:
رئيس الجامعة األردنية
		
الرئيس:
الكلية 			:أي كلية صحية يف الجامعة األردنية
			 عميد أي كلية صحية
العميد:
املؤسسة التدريبية :أي مستشفى أو مركز صحي أو عيادة تعتمدها الجامعـــة لغايـــات التدريب لطلبـــة الكليات الصحية.
التدريب الرسيري :التدريــب الــذي يتــم تحــت اإلرشاف يف املؤسســة التدريبيــة ســواء يف أقســام املــرىض املنومــن أو الوحــدات املتخصصــة
أو املراكــز الصحيــة أو العيــادات الخارجيــة.
املرشف األكادميي :عضو هيئة التدريس املسؤول عن املادة وعن تدريب الطلبة.
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حامــل درجــة املاجســتري أو االختصــاص العــايل أو البــورد األردين الــذي يــرف أو يســاعد يف اإلرشاف عــى تدريــب

املرشف الرسيري:
الطلبــة.
املدريب الرسيري :حامل درجة البكالوريوس الذي يرشف أو يساعد يف اإلرشاف عىل تدريب الطلبة.
املــادة ( :)3أ .تحــدد الخطــة الدراســية لــكل تخصــص مــواد التدريــب الرسيــري أو املــواد التــي تتضمــن تدريبـاً رسيريـاً ومتطلباتهــا الســابقة
وتسلســلها يف الخطــة الدراســية ومــدة التدريــب الرسيــري باأليــام أو األســابيع ومــا يعادلهــا بالســاعات املعتمــدة عــى أن ال تقــل الســاعة
املعتمــدة عــن ( )32ســاعة تدريــب فعــي باســثناء طــب األســنان حيــث ال يقــل حســاب الســاعة املعتمــدة عــن ( )16ســاعة تدريــب فعــي.
ب .تحدد الخطة الدراسية املواد و/أو عدد الساعات املعتمدة التي يجب امتامها بنجاح قبل االلتحاق بالتدريب.
املادة ( :)4أ .يتم تدريب جميع الطلبة يف املؤسسات التدريبية حسب برامج تعدها الكلية.
ب .يلتزم الطالب بأوقات التدريب الرسيري حسب دوام املؤسسة التدريبية.
ج .يلتزم الطالب أثناء التدريب بتعليامت وأنظمة وقوانني الجامعة واملؤسسة التدريبية.
د .يلتــزم الطالــب أثنــاء التدريــب باملحافظــة عــى آداب وأخالقيــات املهنــة وعــى أرسار املــرىض وخصوصياتهــم واملحافظــة عــى ممتلكات
املؤسســة التدريبيــة وســمعتها.
هـــ .تطبــق عــى الطالــب أثنــاء التدريــب أحــكام املواظبــة املنصــوص عليهــا يف تعليــات منــح درجــة البكالوريــوس أو تعليــات منــح
درجــة دكتــور يف الطــب أو تعليــات منــح درجــة دكتــور يف طــب األســنان يف الجامعــة األردنيــة حســب مقتــى الحــال.
املــادة ( :)5أ .املــرف األكادميــي هــو املســؤول األول عــن املــادة ويتــوىل اإلرشاف عــى تدريــب الطلبــة ومتابعتهــم وتقييــم أدائهــم أثنــاء
التدريــب وتنظيــم وإج ـراء االمتحانــات وتصحيحهــا ورصدهــا واعتامدهــا وكذلــك اإلرشاف عــى املرشفــن واملدربــن الرسيريــن.
ب .يجــوز أن يشــارك يف اإلرشاف عــى الطلبــة أثنــاء التدريــب الرسيــري مرشف ـاً رسيري ـاً ويف هــذه الحالــة ُيحتســب العــبء التدريــي
للمــرف الرسيــري أو مدربــاً رسيريــاً مــن العاملــن يف املؤسســة التدريبيــة لقــاء مكافــأة يحددهــا الرئيــس.
املــادة ( :)6أ .يتــم اختيــار أحــد املرشفــن األكادمييــن منســقاً للتدريــب للــادة التــي يقــوم بــاإلرشاف عليهــا أكــر مــن مــرف أكادميــي ،ويقــوم
املنســق مبتابعــة التدريــب واإلرشاف عــى حســن ســره وتنســيق التقييــم وإجـراء االمتحانــات وتصحيحهــا ورصدهــا واعتامدهــا.
ب .يُكلف العميد أحد نوابه أو مساعديه لوضع الربامج التنفيذية للتدريب ومتابعة حسن سري التدريب يف املؤسسات التدريبية.
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املــادة ( :)7أ.يُحتســب العــبء التدريــي للــادة للمــرف أو املرشفــن األكادمييــن أو املرشفــن الرسيريــن املســؤوليني عــن التدريــب الرسيــري،
وال يجــوز احتســاب العــبء ألكــر مــن شــخص لقــاء نفــس التدريــب الرسيــري.
ب .ال تُدفع مكافأة وال ُيحتسب أي عبء تدرييس إال ملن يقوم بتدريب الطلبة أو اإلرشاف املبارش عىل تدريبهم.
املادة ( :)8أ .يُسجل الطالب يف كلية التمريض التدريب املكثف يف الفصل النهايئ من دراسته مع املواد النظرية األخرى.
ب .يجوز للطالب يف كلية التمريض أن يسجل مادة عملية واحدة فقط مع التدريب املكثف مبوافقة العميد.
ج .يقــي الطالــب يف كليــة التمريــض نصــف فــرة التدريــب املكثــف يف أحــد األقســام العامــة والنصــف اآلخــر يف إحــدى الوحــدات
املتخصصــة يف املؤسســة التدريبيــة.
د .يجــوز للطالــب يف كليــة التمريــض أن يقــي التدريــب املكثــف املكثــف يف الورديــة املســائية أو الليليــة رشيطــة أن ال يقــل تدريبــه يف
الورديــات الصباحيــة عــن نصــف مــدة التدريــب املقــررة.
هـــ .تُــرف عــى التدريــب املكثــف لطلبــة كليــة التمريــض لجنــة يشــكلها العميــد تقــوم مقــام القســم بــكل مــا يتعلــق بهــذه املــادة ،ويف
هــذه الحاليــة يُحتســب لرئيــس اللجنــة ســاعة معتمــدة واحــدة عــن كل ( )80طالــب وبحــد أقــى ســاعتني معتمدتــن.
املــادة ( :)9يتــم تقييــم الطلبــة مــن خــال منــاذج خاصــة تُعــد لهــذه الغايــة وتشــمل بنــود التقييــم املواظبــة واملشــاركة وتقديــم الحــاالت وأي
أوجــه أخــرى وقــد تشــمل االمتحانــات الشــفوية والرسيريــة والكتابيــة و ُيحــدد يف الخطــة الدراســية وزن كل وجــه مــن أوجــه التقييــم هــذه.
املادة ( :)10يضع مجلس الكلية األسس التنفيذية لتطبيق هذه التعليامت عىل أن ال تتعارض معها.
املادة ( :)11يبت املجلس يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.
املادة ( :)12العمداء وأعضاء هيئة التدريس ومدير وحدة القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليامت.
املادة ( :)13تلغي هذه التعليامت أي تعليامت أو قرارات أو أسس صادرة عن مجلس العمداء أو مجالس الكليات يف هذا الشأن.
التدريب الرسيري خارج مستشفى الجامعة األردنية
املادة (:)29أ-

يجــوز أن يتــدرب طلبــة الســنوات الرسيريــة يف كليــة الطــب (الرابعــة ،الخامســة ،السادســة) رسيريــاً يف مستشــفى أو
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مركــز أو معهــد خــاص بالتشــخيص والعــاج يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية وذلــك طبق ـاً للمعايــر التــي تضعهــا كليــة الطــب ،ويتــم تحديــد
تلــك املستشــفيات واملراكــز واملعاهــد بق ـرار مــن رئيــس الجامعــة بنــا ًء عــى تنســيب مجلــس كليــة الطــب.
ب -يســمح لطلبــة الســنة السادســة يف كليــة الطــب قضــاء فــرة ال تزيــد عــن شــهرين مــن مــدة التدريــب الرسيــري املقــررة يف الخطــة
الدراســية لتلــك الســنة يف مستشــفى تعليمــي جامعــي أو معهــد رسيــري خــارج األردن يعتمــده عميــد الكليــة لهــذه الغايــة عــى أال تقــل مــدة
تدريبــه عــن شــهر واحــد ،ويتقــدم الطالــب بطلــب خطــي إىل رئيــس القســم الرسيــري املعنــي قبــل شــهرين عــى األقــل مــن بــدء التدريــب
ويرفــع رئيــس القســم هــذا الطلــب لعميــد الكليــة للبــت فيــه ،وال تتحمــل الجامعــة أي نفقــات ماليــة.
املادة (:)30أ -تتــم مراقبــة التدريــب الرسيــري لطلبــة كليــة الطــب يف الســنوات الرسيريــة (الرابعــة ،الخامســة ،السادســة) مــن خــال
ســجل يومــي للتدريــب الرسيــري ( )Log Bookخــاص بــكل قســم مــن األقســام الرسيريــة ،ويســلم الطالــب الســجل الخــاص بــه قبــل بــدء
تدريبــه الرسيــري وعــى الطالــب إعادتــه وتســليمه إىل رئيــس القســم حــال انتهــاء فــرة التدريــب الرسيــري.
ب -يقيم الطالب استناداً للمعلومات املدونة والواردة يف سجل التدريب الرسيري الخاص به ،وأيه تقارير أخرى مطلوبة.
متطلبـات الحصول عىل درجـة دكتور يف الطب ()M.D
املادة (	:)31متنح درجة دكتور يف الطب ( )M.Dللطالب املنتظم واملسجل يف كلية الطب بعد إمتام املتطلبات التالية-:
أ -النجاح يف جميع املواد املطلوبة للتخرج يف الخطة الدراسية لكلية الطب.
ب -الحصــول عــى معــدل عــام تراكمــي ال يقــل عــن ( )2نقطتــن يف املــواد التــي تدخــل يف حســاب املعــدل الرتاكمــي حســب الخطــة الدراســية
لكليــة الطــب.
ج -عدم تجاوز الحد األعىل لسنوات الدراسة حسب ما تنص عليه هذه التعليامت.
أحكام عامة
املادة (	:)32متنــح شــهادات التخــرج عنــد اســتحقاقها يف نهايــة كل عــام جامعــي ،ويقــام حفــل التخــرج مــرة واحــدة يف الســنة يف نهايــة
الفصــل الثــاين.
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املادة (:)33يبت مجلس العمداء يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.

تعليامت منح درجة دكتور يف طب األسنان ( )DDSيف الجامعة األردنية
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( )319/2011تاريخ 13/6/2011
استنادا إىل نص املادة (/3أ ) من (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات
يف الجامعة األردنية)
املــادة ( -: )1أ) تســمى هــذه التعليــات (تعليــات منــح درجــة دكتــور يف طــب األســنان ( )DDSيف الجامعــة األردنيــة)  ،ويعمــل بهــا اعتبــاراً
مــن تاريــخ إصدارهــا .
ب) يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين الواردة إزاءها  ،ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك:
الجامعة :الجامعة األردنيــــة
الكليـــة :كلية طب األسنان
املجلس :مجلس الكلية
العميــد :عميد الكلية
املادة ( -:)2تطبق هذه التعليامت عىل طلبة الكلية املسجلني لنيل درجة دكتور يف طب األسنان (.)DDS
املادة ( -:)3يقــرر مجلــس العمــداء الخطــة الدراســية لنيــل درجــة دكتــور يف طــب األســنان ( )DDSالتــي يقدمهــا املجلــس بتوصيــة منــه
بنــا ًء عــى اقرتاحــات مجالــس األقســام يف الكليــة.
املــادة ( -:)4أ) توضــع الخطــة الدراســية عــى أســاس النظــام الســنوي يف جميــع مراحــل الدراســة لنيــل درجــة دكتــور يف طــب األســنان ()DDS
مبــا فيهــا الســنة األوىل ،والخطــة الدراســية ســنوية إجباريــة يف جميع الســنوات.
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ب) يحدد لكل مادة من مواد الخطة الدراسية ساعات معتمدة خاصة بها بقرار من مجلس العمداء بنا ًء عىل توصية من املجلس.
 1تعطى كل مادة من مواد الخطة الدراسية رقامً خاصاً بها. 2تصنف املواد الواردة يف الخطة الدراسية لنيل درجة دكتور يف طب األسنان ()DDSعىل أساس خمس سنوات دراسية. 3يذكــر إزاء كل مــادة عــدد املحــارضات وعــدد ســاعات املختــر األســبوعية وعــدد أســابيع التدريــب الرسيــري  ،وعــدد الســاعات املعتمــدة.ويذكــر أيضـاً إزاء املــادة مــدة دراســتها يف الســنة الدراســية ،فقــد تكــون املــادة ممتــدة عــى فصــل درايس واحــد ،أو فصلــن دراســيني وفصــل
صيفــي.
ج) يجــري تقويــم الســاعات املعتمــدة لــكل مــادة عــى أســاس أن كل ســت عــرة ســاعة مــن املحــارضات أو النــدوات أو حلقــات النقــاش هــي
ســاعة معتمــدة واحــدة .أمــا ســاعات املختـرات والتطبيــق العمــي والتدريــب الرسيــري ،فيجــري تقييمهــا لــكل مــادة عــى حــدة ،ويف جميــع
الحــاالت ال يقــل حســاب الســاعة املعتمــدة عــن اثنــن وثالثــن ســاعة مختــر أو تطبيــق عمــي أو ســت عــرة ســاعة تدريــب رسيــري.
املــادة ( -: )5يكــون عــدد الســاعات املعتمــدة لنيــل درجــة دكتــور يف طــب األســنان ( )D.D.S) (195ســاعة معتمــدة ،وتــوزع هــذه الســاعات
عــى متطلبــات التخــرج وفقـاً ملــا يــي:
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الرقم

نوع املـــادة

الساعات املعتمدة

أوال

متطلبات الجامعــــة

27

ثانيا

متطلبات من كلية العلوم

16

ثالثـا

متطلبات من كلية الطب يف املرحلة ما قبل الرسيرية

54

رابعـا

متطلبات من كلية الطب يف املرحلة الرسيرية

4

خامسا

متطلبات من كلية اآلداب

2

سادسا

متطلبات من كلية امللك عبدالله الثاين لتكنولوجيا
املعلومات
متطلبات من كلية التمريض

3
3

ثامنا

متطلبات كلية طب األسنان يف املرحلة ما قبل الرسيرية

23

تاسعا

متطلبات كلية طب األسنان يف املرحلة الرسيرية

63

سابعا

195

املجموع
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املادة (-: )6أ)الربنامج التحضريي (صفر– )15ساعة معتمدة ال تُحسب من ساعات الخطة الدراسية املطلوبة لنيل درجة البكالوريوس ،وتشمل:
رقم املادة

اسم املادة

الساعات املعتمدة

3201099

أساسيات اللغة العربية

3

3201100

مهارات اللغة العربية

3

3202099

أساسيـــــــــــــات اللغـــة اإلنجليزية

3

3202100

مهارات اللغة اإلنجليزية

3

1932099

أساسيات الحاسوب

3
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ويتقــدم جميــع الطلبــة املقبولــن يف الجامعــة بــدءاً مــن الفصــل األول مــن التحاقهــم بالجامعــة إىل امتحانــات تصنيفيــة يف اللغتــن العربيــة
واإلنجليزيــة والحاســوب تُعدهــا أو تعتمدهــا الجامعــة للوقــوف عــى مســتوياتهم فيهــا ،وبنــاء عــى نتائــج االمتحانــات ،إمــا ان يــدرس الطالــب
مــادة أوأكــر مــن هــذه املــواد أو يُعفــى مــن دراســتها جمي ًعــا وينتقــل لدراســة متطلبــات الجامعــة اإلجباريــة واالختياريــة وغريهــا مــن مــواد
الخطــة الدراســية  ،وينظــم ذلــك عــى النحــو التــايل:
ُ 5يعفى الطالب من دراسة مادة « أساسيات حاسوب « إذا حصل عىل عالمة ال تقل عن (. )50% 6يُعفــى الطالــب مــن دراســة مــاديت اللغــة العربيــة أ ةو اللغــة اإلنجليزيــة إذا حصــل يف عالمــة امتحــان كل منهــا عــى عالمــة ال تقــلعــن ( )75%أ ّمــا إذا حصــل عــى عالمــة ( ،)50-74%فعليــه دراســة مــادة مهــارات اللغــة العربيــة أو مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة حســب مقتــى
الحــال.
 7يعد الطالب راسباً إذا حصل عىل عالمة يف االمتحان أقل من (.)50% 8تُعــد مادتــا أساســيات اللغــة العربيــة وأساســيات اللغــة اإلنجليزيــة متطلبــن ســابقني ملــاديت مهــارات اللغــة العربيــة و مهــارات اللغــةاإلنجليزيــة وال يســتطيع الطالــب دراســة املــادة إال بعــد اجتيــاز متطلبهــا الســابق بنجــاح.
ب :متطلبات الجامعة:
1تشــكل متطلبــات الجامعــة أرضيــة مشــركة لجميــع طلبــة الجامعــة الهــدف منهــا زيــادة قــدرة الطالــب عــى التعلــم الفاعــل ومتكينــه مــنمهــارات الفهــم العميــق ومهــارات التحليــل والتفكــر الناقــد ومهــارات التواصــل املســؤول الرفيــع ق ـراءة وكتابــة وتحدثــا وحــوارا ومناظــرة
وإث ـراء معرفتــه يف مجــاالت الحضــارة واملعرفــة اإلنســانية واالجتامعيــة والعلميــة والتقنيــة ،وتعزيــز فهمــه لحضــارة أمتــه وفكرهــا.
2تتكون متطلبات الجامعة من ( )27ساعة معتمدة تكون متضمنة يف جميع التخصصات ،موزعة عىل النحو التايل-:أوال ً :املواد اإلجبارية ( )18ساعة معتمدة ،وهي-:
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رقم املادة

اسم املادة

الساعات املعتمدة

2200100

العلوم العسكرية

3

3400100

الثقافة الوطنية

3

3400101

مهارات التعلم والبحث العلمي

3

3400102

مهارات التواصل

3

3400103

مقدمة يف الفلسفة والتفكري
الناقد
الحضارة اإلنسانية

3
3

3400105

الحياة الجامعية واخالقياتها

صفر ساعة

3400104
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املــواد االختياريــة وهــي ( )9ســاعات معتمــدة يختارهــا الطالــب مــن املجموعــات الثــاث املذكــورة أدنــاه ،بواقــع مــادة واحــدة مــن
ثانياً-:
كل مجموعــة ،عــى أن تكــون جميعهــا مــن خــارج قســم التخصــص.
املجوعة األوىل:
رقم املادة

اسم املادة

الساعات املعتمدة

0400101

اإلسالم وقضايا العرص

3

3400107

أمهات الكتب

3

2300101

الحضارة العربية اإلسالمية

3

2300102

األردن تاريخ وحضارة

3

3400108

القدس

3
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املجوعة الثانية:
رقم املادة

اسم املادة

الساعات املعتمدة

1600101

الريادة واإلبداع

3

2200103

لغة أجنبية

3

1600100

التجارة اإللكرتونية

3

1900101

وسائل التواصل االجتامعي

3

2000100

تذوق الفنون

3

3400106

موضوع خاص

3
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ويراعى ما ييل فيام يتعلق مبتطلبات الجامعة اإلجبارية:
أوالً :العلــوم العســكرية مــادة إجباريــة للطلبــة االردنيــن واختياريــــة لآلخريـــــن ( 3ســاعات معتمــدة) وتحســب هــذه الســاعات للطالــب
ضمــن عــدد الســاعات املعتمــدة املقــررة لتخرجــه ،وال تدخــل يف حســاب املعــدل .وعــى الطلبــة غــر األردنيــن الذيــن مل يختــاروا دراســة هــذه
املــادة أن يدرســوا بــدالً منهــا أي مــادة أخــرى .وتعامــل هــذه املــادة معاملــة مــادة العلــوم العســكرية.
ثانياً :يعفى الطالب من دراسة مادة العلوم العسكرية يف إحدى الحاالت التالية:
أ -إذا درسها بنجاح يف أي جامعة أردنية رسمية أو خاصة.
ب -إذا كان مــن خريجــي الكليــات العســكرية األردنيــة ( الجنــاح العســكري يف جامعــة مؤتــة ،الكليــة العســكرية امللكيــة ،مدرســة املرشــحني
العســكرية) أو مــا يعادلهــا مــن كليــات عســكرية أجنبيــة.
ج -إذا كان مــن الضبــاط الحاصلــن عــى دورات الصــف التأسيســية ،ودورات الــوكالء التأسيســية بالنســبة للرتــب األخــرى .وتعتمــد دائــرة
التعليــم الجامعــي مبديريــة التعليــم والثقافــة العســكرية لإلثبــات أن الطالــب املعنــي تنطبــق عليــه رشوط اإلعفــاء الــواردة يف هــذا البنــد ويف
البنــد الســابق.
ثالثـاً :يجــوز لعميــد الكليــة التــي يتبعهــا الطالــب بنــاء عــى توصيــة مــن مديــر مركــز اللغــات ،أن يوافــق عــى أن يســجل الطالــب مــاديت اللغــة
العربيــة للناطقــن بغريهــا بــدالً مــن مــاديت مهــارات االتصــال  /اللغــة العربيــة ،وأن يســجل مــواد أخــرى بــدالً مــن املــواد التــي تـ ّـدرس باللغــة
العربيــة يف الخطــة الدراســية للطلبــة الذيــن ال يتقنــون اللغــة العربيــة ،رشيطــة التقــدم المتحــان الكفــاءة يف مركــز اللغــات وإذا رســب الطالــب
يف االمتحــان عليــه دراســة مــادة ( )2500099مهــارات اللغــة العربيــة االســتدراكية للناطقــن بغريهــا ،وإذا نجــح عليــه دراســة مــادة ()2500100
مهــارات االتصــال باللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا فقــط.
رابعـاً :تكــون مــادة (الثقافــة الوطنيــة) إجباريــة للطلبــة األردنيــن واختياريــة لآلخريــن .وعــى الطلبــة غــر األردنيــن الذيــن مل يختــاروا دراســة
هــذه املــادة أن يدرســوا بــدالً منهــا أي مــادة أخــرى.
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ج) عىل الطالب أن ينهي دراسة متطلبات الجامعة االجبارية واالختيارية بنجاح قبل بدء السنة الرابعة.
ثانيا :متطلبات الكلية يف مواد العلوم األساسية من كلية العلوم ( )16ساعة معتمدة:
يجــب عــى الطالــب دراســة مــواد العلــوم األساســية مــن كليــة العلــوم حســب تسلســلها الــوارد يف الخطــة الدراســية وذلــك خــال الفصلــن
األول والثــاين مــن الســنة األوىل.
ثالثاً :متطلبات الكلية من كلية الطب ( )58ساعة معتمدة:
وهــي مــواد إجباريــة يدرســها الطالــب حســب تسلســلها الــوارد يف الخطــة الدراســية ،وتشــمل دراســة العلــوم الطبيــة األساســية مــن كليــة
الطــب خــال الســنتني الثانيــة والثالثــة ( 54ســاعة معتمــدة) ،ودراســة العلــوم الطبيــة الرسيريــة مــن كليــة الطــب ( 4ســاعات معتمــدة) خــال
الفصلــن األول والثــاين مــن الســنة الرابعــة.
رابعاً :متطلبات الكلية التخصصية ( )86ساعة معتمدة:
وهــي مــواد يدرســها الطالــب منــذ الســنة الثانيــة وحتــى نهايــة الســنة النهائيــة ،وذلــك حســب تسلســلها الــوارد يف الخطة الدراســية ،وتشــمل
دراســة متطلبــات الكليــة يف املرحلـــة مــا قبــل السـريريـــة ( 23ســاعة معتمــدة) ومتطلبات الكليــة يف املرحلــة الرسيرية ( 63ســاعة معتمدة).
خامساً :متطلبات الكلية من كلية اآلداب (ساعتان معتمدتان) :يدرسها الطالب يف السنة األوىل
سادساً :متطلبات الكلية من كلية امللك عبد الله الثاين لتكنولوجيا املعلومـــات ( 3ساعات معتمدة)  :يدرسها الطالب يف السنة األوىل .
سابعاً :متطلبات الكلية من كلية التمريض ( )3ساعات معتمدة يدرسها الطالب يف السنة الثانية .
املادة ( :)7أ) يوضع وصف للامدة يتناسب مع عدد الساعات املعتمدة املخصصة لها.
ب) تضع الكلية خطة سنوية موزعة عىل فصول الدراسة وسنواتها.
املادة ( :)8أ) مــدة الدراســة لنيــل درجــة دكتــور يف طــب األســنان ( )D.D.Sخمــس ســنوات ،وتبــن الخطــة الدراســية للكليــة املــواد التــي
تعطــى يف كل ســنة دراســية.
ب) الحــد األعــى ملــدة الدراســة للحصــول عــى درجــة دكتــور يف طــب األســنان ( )DDS) (7ســنوات وملجلــس العمــداء بنــاء عــى تنســيب مــن
مجلــس الكليــة منــح طالــب الســنة الخامســة فقــط الــذي رســب فيهــا للمــرة األوىل واســتنفد بذلــك الحــد األعــى ملــدة الدراســة ،ســنة إضافيــة
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واحــدة زيــادة عــن هــذا الحــد.
ج) مع مراعاة نص الفقرة (ب) من هذه املادة ال يجوز أن يقيض الطالب أكرث من سنتني دراسيتني يف أي سنة من سنوات الدراسة.
د)  1-يكون العبء الدرايس بالساعات املعتمدة يف كل فصل درايس كام هو مبني يف الجدول التايل:
السنة

الفصل األول

الفصل الثاين

الفصل الصيفي

املجموع

األوىل

17

18

9

44

الثانية

19

18

6

43

الثالثة

18

19

4

41

الرابعة

19

18

-

37

الخامسة

17

13

-

30
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 2ويجــوز مبوافقــة العميــد أن يصــل العــبء الــدرايس للفصــل العــادي يف الســنة األوىل أو الســنة الثانيــة أو الســنة الثالثــة إىل ( )22ســاعةمعتمــدة  ،ويف الفصــل الصيفــي إىل ( )12ســاعة معتمــدة رشيطــة أن يكــون مــن ضمــن املــواد أحــد متطلبــات الجامعــة.
هـــ) تبــدأ الدراســة يف الكليــة يف جميــع الســنوات يف بدايــة العــام الجامعــي وتنتهــي بنهايــة الفصــل الصيفــي للســنوات األوىل والثانيــة والثالثــة
وبنهايــة الفصــل الثــاين للســنتني الرابعــة والخامســة.
و) ال يجــوز للطالــب املســجل يف برنامــج دكتــور يف طــب األســنان ( )DDSأن يلتحــق يف الوقــت نفســه بــأي برنامــج أخــر يف الجامعــة مهــا كان
نوعــه أو مســتواه.
املــادة ( : )9أ) تشــرط املواظبــة لجميــع طلبــة الكليــة يف كل املحــارضات واملناقشــات والتدريــب العمــي والرسيــري حســب الســاعات الدراســية
املقــررة لــكل مــادة يف الخطــة الدراســية.
ب) ال يســمح للطالــب التغيــب عــن أكــر مــن ( )15%مــن الســاعات املقــررة للــادة ،أو أكــر مــن ( )20%مــن مجمــوع الســاعات املقــررة
للــادة للطلبــة الذيــن ميثلــون اململكــة أو الجامعــة يف النشــاطات الرســمية أو الذيــن يقبــل العميــد أعذارهــم.
ج) إذا غــاب الطالــب أكــر مــن النســبة املســموح بهــا يف الفقــرة (ب) مــن هــذه املــادة ،فيحــرم مــن التقــدم لالمتحــان النهــايئ يف تلــك املــادة،
وتعتــر نتيجتــه فيهــا (صفـراً) ،ويف جميــع األحــوال تدخــل نتيجــة ذلــك الرســوب يف حســاب معــدل عالمــات الطالــب يف تلــك الســنة  ،ويعتــر
ذلــك الحرمــان رســو ًبا يف املــادة وتطبــق عليــه رشوط االنتقــال مــن ســنة دراســية يف كليــة طــب األســنان إىل الســنة التــي تليهــا حســب املــادة
( )21 ،20 ،19 ،18مــن هــذه التعليــات.
د) :يتــم حرمــان الطلبــة الذيــن تتجــاوز غياباتهــم النســبة املســموح بهــا يف الفقــرة (ب) مــن هــذه املــادة بتنســيب مــن مــدرس املــادة ومبوافقــة
العميــد ،ويتــم تبليــغ مديــر القبــول والتســجيل بذلــك عنــد وصــول غيــاب الطلبــة للنســبة املبينة ســابقاً.
هـــ) يقــوم العميــد ورؤســاء األقســام وأعضــاء الهيئــة التدريســية واملحــارضون واملرشفــون غــر األكادمييــن عــى التدريــب ،واملنســقون اإلداريون
للتدريــب الرسيــري ومديــر القبــول والتســجيل بتنفيــذ أحــكام املواظبــة اآلنفــة الذكــر.
املادة ( : )10أ) :يجري حساب العالمة النهائية وتسجيلها لكل مادة بالحروف ،مع بيان عدد ساعاتها املعتمدة.
ب) 1- :العالمــة النهائيــة لــكل مــادة هــي مجمــوع عالمــة االمتحــان النهــايئ وعالمــات االختبــارات واألعــال الفصليــة ويســتثنى مــن ذلــك
امتحانــات مــادة العلــوم العســكرية حيــث تســجل نتائجهــا إمــا (ناجح ـاً أو راســباً) دون عالمــات.
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 2تتكــون العالمــة النهائيــة يف مــواد العلــوم الطبيــة الرسيريــة ومــواد علــوم طــب األســنان الرسيريــة أو العمليــة مــن مجمــوع عالمــة االمتحــانالنهــايئ التحريــري أو العمــي أو الرسيــري وعالمــات التقييــم ،وقــد يتضمــن االمتحــان النهــايئ جزءاً شــفوياً.
ج) يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها عىل النحو التايل:
أوالً :مواد السنة األوىل:
 1املواد النظرية واملواد النظرية التي تتضمن جزءاً عملياً:يخصــص ألعــال الفصــل ( )50%مــن العالمــة النهائيــة حيــث يجــرى امتحــان نصــف فصــي ،ويكــون هــذا االمتحــان يف األســبوع الســابع
أو الثامــن أو التاســع مــن الفصــل ،ويخصــص لــه ( )30%مــن العالمــة اإلجامليــة للــادة ،ويخصــص ( )20%لالختبــارات القصــرة والتقاريــر
والواجبــات والتدريبــات واألبحــاث واألعــال الفصليــة األخــرى وذلــك مبوجــب تعليــات تضعهــا الكليــة .ويخصــص لالمتحــان النهــايئ ()50%
ويكــون تحريريـاً وشــامالً للــادة التــي أعطيــت خــال الفصــل كاملــة ،وقــد تشــمل عالمــة االمتحــان النهــايئ امتحانــات عمليــة تخصــص لهــا
نســبة مئويــة يحددهــا مجلــس القســم املعنــي يف كليــة العلــوم.
 2املواد العملية:تقوم مجالس األقسام املعنية يف كلية العلوم ببيان كيفية توزيع العالمات التي توضع لهذه املواد.
ثانياً :مواد السنة الثانية والثالثة (متطلبات من كلية الطب):
 1يجــري لــكل مــادة اختبــار فصــي كتــايب واحــد عــى األقــل يعقــد بعــد تدريــس نصــف املــادة ويخصــص لــه ( ) 40%مــن العالمــة النهائيــةللــادة.
 2يحدد مجلس كلية الطب طريقة توزيع باقي العالمة بحيث تشتمل عىل:أ -امتحان عميل يف املواد التي تتضمن جزءاً عملياً ويخصص له ( )10-20%حسب الحجم العميل لكل مادة.
ب -امتحان نهايئ كتايب ويخصص له ( )40-60%من العالمة فيكون شامالً ألجزاء املادة.
 3يحدد مجلس كلية الطب يف بداية كل عام جامعي مواعيد إجراء االختبارات واالمتحانات لكل مادة تدرس يف ذلك العام الجامعي.ثالثاً :مواد السنة الرابعة (متطلبات من كلية الطب):
يخصص لالختبارات واألعامل الفصلية ( )40%من العالمة اإلجاملية ،ويخصص لالمتحان النهايئ ( )60%من العالمة اإلجاملية.
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رابعاً :مواد الكلية التخصصية (متطلبات من الكلية):
 1تســمى املــواد التــي تــدرس عــى مــدار فصلــن دراســيني متتاليــن مــواد ممتــدة ،أمــا املــواد التــي تــدرس خــال فصــل درايس واحــد فتســمىمــواد فصليــة.
 2تكون االختبارات واالمتحانات وطرق التقويم عىل النحو التايل:أ) املــواد النظريــة :يجــرى اختبــاران للمــواد املمتــدة التــي تســجل نتائجهــا بالحــروف ،ويجــرى االختبــار األول بعــد دراســة ثلــث املــادة تقريبـاً،
واالختبــار الثــاين بعــد درايس ثلثــي املــادة تقريب ـاً ،أمــا االمتحــان النهــايئ فيجــرى بعــد نهايــة تدريــس املــادة .ويف املــواد النظريــة الفصليــة
يجــرى اختبــار واحــد يف منتصــف الفصــل ،أمــا االمتحــان النهــايئ فيجــرى يف نهايــة الفصــل الــدرايس.
ب) املــواد العمليــة والرسيريــة :يتــم التقييــم املتواصــل للطالــب طــوال مــدة تدريــس املــادة ســواء املــادة الفصليــة أو املمتــدة ،ويشــرط
لدخــول االمتحــان النهــايئ يف املــادة أن يكــون الطالــب قــد أنهــى الحــد األدىن مــن متطلبــات املــادة العمليــة.
ويحــدد املجلــس متطلبــات هــذه املــواد بنــا ًء عــى توصيــة مجالــس األقســام ،وإذا مل يتــم الطالــب الحــد األدىن املطلــوب ملتطلبــات املــادة  ،ال
يســمح لــه بالدخــول لالمتحــان النهــايئ ،ومينــح فــرة ال تزيــد عــى أربعــة أســابيع بعــد انتهــاء الفصــل الــدرايس مبــارشة ليتمكــن مــن اســتكامل
هــذه املتطلبــات ،وإذا مل يســتكملها يعتــر راســباً يف املــادة .أمــا االمتحــان النهــايئ العمــي أو الرسيــري فيجــرى يف نهايــة تدريــس املــادة ،ويجــوز
أن يشــمل هــذا االمتحــان جــزءاً شــفوياً.
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 3-يبني الجدول التايل العالمة املخصصة لالختبارات واالمتحانات والتقويم واالمتحان النهايئ يف مواد الكلية:

طبيعة املادة

االختبار االول

االختبار الثاين

االمتحان النهايئ

املجموع

املواد النظرية املمتدة

25%

25%

50%

100%

60%

100%

40%

100%

املواد النظرية الفصلية
املواد العملية الفصلية
واملمتدة

اختبار منتصف الفصل
%40
التقييم املستمر
60 %
60 %

ويشــتمل االمتحــان النهــايئ يف الســنة الخامســة للمــواد النظريــة والعمليــة عــى جــزء شــفوي يهــدف إىل تقييــم مــدى اكتســاب الطالــب
للمعرفــة واملهــارات الكافيــة ملزاولــة مهنــة طــب األســنان ،ويبــن الجــدول التــايل كيفيــة توزيــع العالمــات ملــواد الســنة الخامســة التــي تحتــوي
عــى امتحــان شــفوي:
أوالً :املواد النظرية والعملية املمتدة املرتافقة:
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وتقــوم لجنــة لــكل مــادة ال يقــل عــدد أعضائهــا عــن اثنــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس أو مــع أعضــاء هيئــة تدريــس مــن جامعــات أخــرى
بتقييــم هــذا الجــزء مــن االمتحــان.
 4يحدد املجلس يف كل عام جامعي مواعيد عقد االختبارات واالمتحانات لكل مادة يف ذلك العام الجامعي.يدرســها أكــر مــن مــدرس واحــد أو املــواد املتعــددة الشــعب ،يعــن مجلــس القســم أحــد مــدريس املــادة
املــادة ( :)11يف حالــة املــادة التــي ّ
منســقاً لتدريســها بالتعــاون مــع مــدريس املــادة اآلخريــن وبــإرشاف العميــد لتحديــد مواعيــد االختبــارات واالمتحانــات واألســلوب واملعايــر
املوحــدة للتقييــم.
املادة ( :)12أ) تنظم األمور املتعلقة بإعداد االختبارات واالمتحانات وإجرائها وتصحيحها وتقييمها بتعليامت خاصة يصدرها املجلس.
ب) ويف حالــة املــواد التــي يدرســها أكــر مــن عضــو هيئــة تدريــس أو املــواد متعــددة الشــعب ،يقــوم رئيــس القســم أو منســق املــادة أو مــن
يختــاره مجلــس القســم مــن مــدريس املــادة بتــويل مســؤولية اإلرشاف عــى طباعــة األســئلة واإلرشاف عــى تصحيــح االختبــارات واالمتحانــات
الخاصــة باملــادة ،وهــو مســؤول عــن نقــل النتائــج إىل الكشــوف.
ج) يقــوم مجلــس القســم بدراســة نتيجــة االختبــارات ومــن ثــم يرفعهــا رئيــس القســم بعــد اعتامدهــا مــن مجلــس القســم إىل املجلــس ،وذلــك
للبــت فيهــا وإعالنهــا خــال يومــن بعــد اعتامدهــا مــن قبــل املجلــس.
د) ترســل كشــوف العالمــات التفصيليــة بالنســبة املئويــة والعالمــات النهائيــة بالحــروف لــكل مــادة إىل القســم لدراســتها واعتامدهــا ،ثــم ترفــع
جميــع نتائــج املــواد التــي يدرســها القســم خــال يومــن مــن تاريــخ عقــد آخــر امتحــان نهــايئ يدرســه القســم إىل العميــد وذلــك للبــت فيهــا
ثــم إقرارهــا مــن قبــل املجلــس وتحفــظ هــذه النســخ يف الكليــة وترســل قامئــة العالمــات النهائيــة فقــط بالحــروف إىل مديــر القبــول والتســجيل
لرصدها.
هـ) يقوم كل مدرس مبناقشة األسئلة واإلجابات بعد تصحيحها مع الطلبة وال ترد أوراق اإلجابة للطالب ،وتتلف بعد مرور سنة عليها.
و) تحفــظ أوراق أو ملفــات إجابــات الطلبــة لــكل اختبــار أو امتحــان مــع نســخة مــن مفتــاح اإلجابــة ونســخة مــن األســئلة يف عــادة الكليــة
ملــدة عــام جامعــي ،ومــن ثــم يجــري التــرف بهــا باالتفــاق بــن العميــد ومديــر القبــول والتســجيل.
املــادة ( : )13أ) كل مــن يتغيــب بعــذر قهــري عــن اختبــار أو امتحــان نهــايئ معلــن عنــه ،عليــه أن يقــدم مــا يثبــت عــذره إىل العميــد خــال
ثالثــة أيــام مــن تاريــخ زوال العــذر ،ويف حالــة قبــول هــذا العــذر ،يحــدد العميــد ورئيــس القســم موعــداً إلجـراء اختبــار معــوض للطالــب.
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ب) كل مــن يتغيــب عــن امتحــان نهــايئ معلــن عنــه ،بعــذر يقبلــه العميــد ،يبلــغ القـرار بقبــول العــذر إىل رئيــس القســم لرتتيــب أمــر إجـراء
امتحــان معــوض للطالــب يف موعــد ال يتجــاوز بــدء العــام الجامعــي التــايل ،ويبلــغ العميــد مديــر القبــول والتســجيل بذلــك.
ج) كل من يتغيب عن اختبار أو امتحان نهايئ معلن عنه ،دون عذر يقبله العميد ،تعترب عالمته يف ذلك االختبار أو االمتحان (صفراً).
د) تســجل مالحظــة (غــر مكتمــل) للــادة التــي يتغيــب فيهــا الطالــب عــن االمتحــان النهــايئ بعــذر مقبــول ،وذلــك حتــى يتــم إجـراء االمتحــان
املعــوض املشــار إليــه يف الفقــرة (ج) مــن هــذه املــادة ،ويف هــذه الحالــة تســجل للطالــب العالمــة التــي يحصــل عليهــا بعــد إجـراء االمتحــان.
املــادة ( : )14أ) يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب إىل العميــد ملراجعــة عالمتــه يف االختبــار يف أي مــادة خــال أســبوع واحــد مــن تاريــخ إعــان
النتائــج أو يف مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ إعــان النتائــج يف االمتحــان النهــايئ ،وللعميــد يف هــذه الحالــة أن يقــوم بالتحقــق مــن عــدم وجــود
خطــأ مــادي يف جمــع العالمــات أو نقلهــا ،ومــن عــدم وجــود أســئلة غــر مصححــة ،وذلــك عــن طريــق لجنــة مــن  :العميــد ،أو مــن ينيبــه،
ورئيــس القســم  ،ومــدرس املــادة أو أحــد مدرســيها .وعــى اللجنــة يف حــال تأكدهــا مــن وجــود خطــأ مــادي يف جمــع العالمــات أو نقلهــا أن
تقــوم بتصحيــح الخطــأ.
ب) يجــوز للطالــب أن يتقــدم بطلــب إىل العميــد ملراجعــة عالمتــه يف االمتحــان النهــايئ يف أي مــادة خــال مــدة أقصاهــا أســبوعان مــن تاريــخ
إعــان النتائــج ،وعــى العميــد يف هــذه الحالــة أن يقــوم بالتحقــق مــن عــدم وجــود خطــأ مــادي يف جمــع العالمــات أو نقلهــا ،ومــن عــدم وجــود
أســئلة غــر مصححــة ،وذلــك عــن طريــق لجنــة مــن :العميــد أو مــن ينيبــه ،ورئيــس القســم ومــدرس املــادة أو أحــد مدرســيها .وعــى اللجنــة
يف حــال تأكدهــا مــن وجــود خطــأ مــادي يف جمــع العالمــات أو نقلهــا أن تقــوم بتصحيــح الخطــأ.
ج) يدفع الطالب رسامً قدره دينار واحد عن كل طلب يتقدم به ملراجعة أي عالمة من عالماته.
املادة ( : )15أ) الحد األدىن لعالمة النجاح يف املادة هو عالمة (د).
ب)  1-يخصص لعالمات املواد بالحروف النقاط املبينة إزاء كل منها:
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العالمة

النقاط

أ

4

-أ

3.75

+ب

3.5

ب

3

-ب

2.75

+ج

2.5

ج

2

-ج

1.75

+د

1.5

د

1

-د

0.75

هـ

صفر

( )1عدل بقرار مجلس العمداء رقم ( )909/2011تاريخ .19/9/2011
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 تخصص للعالمات بالنقاط للمعدل الفصيل والرتاكمي التقديرات املبينة إزاء كل منها:النقاط

التقدير

3.65-4

ممتاز

3.00-3.64

جيد جداً

2.50-2.99

جيد

2.00-2.49

مقبول

دون 2.00

ضعيف

) يثبت املعدل السنوي واملعدل الرتاكمي العام ألقرب منزلتني عرشيتني.
املادة ( : )16يحسب للسنة األوىل -:
 .1معــدل املــواد العلميــة املقــررة  :بــرب العالمــة النهائيــة لــكل مــادة مــن املــواد العلميــة املقــررة بعــدد الســاعات املعتمــدة لــكل مــادة
وقســمة مجمــوع حواصــل الــرب الناتجــة عــى مجمــوع عــدد الســاعات املعتمــدة.
 .2املعــدل الســنوي للســنة األوىل  :بــرب العالمــة النهائيــة لــكل مــادة بعــدد الســاعات املعتمــدة لــكل مــادة داخلــة يف معــدل الســنة
األوىل وقســمة مجمــوع حواصــل الــرب الناتجــة عــى مجمــوع عــدد الســاعات املعتمــدة.
 .3تدخل نتائج متطلبات الجامعة التي درسها الطالب واملشمولة يف الخطة الدراسية يف حساب املعدل السنوي للسنة األوىل.
 .4يحسب املعدل السنوي للسنة األوىل بعد انتهاء الطالب من دراسة جميع متطلبات الجامعة املشمولة يف الخطة الدراسية.
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شــروط االنتقال من سنه دراسية يف الكلية إىل السنـة التي تليـها
املادة ( -: )17يتم حساب معدل التخرج للطالب (املعدل الرتاكمي العام) حسب التوزيع التايل:
 15%من املعدل السنوي للسنة األوىل.
 20%من املعدل السنوي للسنة الثانية.
 20%من املعدل السنوي للسنة الثالثة.
 20%من املعدل السنوي للسنة الرابعة.
 25%من املعدل السنوي للسنة الخامسة.
املادة ( : )18ال تحسب متطلبات الجامعة يف معدل النجاح والرسوب لغاية االنتقال من سنة دراسية إىل السنة التي تليها.

املادة ( -: )19السنة األوىل:

أ) يشرتط النتقال طالب السنة األوىل يف كلية طب األسنان إىل السنة الثانية :
 1أن يجتاز جميع املواد العلمية املقررة يف السنة األوىل بنجاح وأن يحصل فيها عىل معـدل ( )2نقطتني فام فوق. 2أن يــدرس الطالــب مــا ال يقــل عــن ( )18ســاعة معتمــدة مــن متطلبــات الجامعــة اإلجباريــة واالختياريــة  ،وتحســب مــن ضمنهــا املــواداالســتدراكية التــي يدرســها الطالــب نتيجــة لرســوبه يف امتحــان املســتوى يف اللغــة العربيــة أو اللغــة االنجليزيــة أو الحاســوب .
ب -يحــق للطالــب أن يتقــدم المتحــان تكميــي إذا رســب يف مــادة علميــة أو مادتــن علميتــن وعــى الطالــب أن ينجــح يف هــذه االمتحانــات
التكميليــة وأن يحصــل عــى معــدل ( )2نقطتــن فــا فــوق يف معــدل املــواد العلميــة املقــررة يف هــذه الســنة  ،وذلــك قبــل بــدء الفصــل
الــدرايس األول مــن العــام الجامعـــي التــايل  ،أمــا إذا أخفــق الطالــب يف تحقيــق ذلــك فيعتــر راســباً يف تلــك الســنة.
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ج -إذا كان الطالــب ناجح ـاً يف جميــع املــواد العلميــة املقــررة يف الســنة األوىل مبعــدل أقــل مــــن ( )2نقطتــن يحــق لــه أن يتقــدم المتحــان
تكميــي يف مــادة علميــة أو مادتــن علميتــن اثنتــن يختارهــا أو يختارهــا الطالــب ،وذلــك قبــل بــدء الفصــل األول مــن العــام الجامعــي التــايل
 ،وإذا أخفــق يف رفــع معــدل املــواد العلميــة املقــررة إىل ( )2نقطتــن فــا فــوق يعتــر راســباً يف الســنة األوىل.
د -يعترب الطالب راسباً يف السنة األوىل -:
 1إذا رسب يف ثالث مواد أو أكرث من املواد العلمية املقررة يف تلك السنة. 2إذا اخفق يف الحصول عىل عالمة (د) فأكرث يف االمتحانات التكميلية املشار إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة. 3إذا مل يحصــل عــى ( )2نقطتــن فــا فــوق يف معــدل املــواد العلميــة املقــررة يف الســنة األوىل بعــد إجـراء االمتحــان التكميــي املشــار إليــهيف الفقــرة (ب) أو الفقــرة (ج) مــن هــذه املــادة
 4إذا مل يــدرس الطالــب أو يعفــى مــن دراســة مــا مجموعــه ( )18ســاعة معتمــدة مــن متطلبــات الجامعــة اإلجباريــة واالختياريــة ،وتحســبمــن ضمنهــا املــواد االســتدراكية التــي يدرســها الطالــب نتيجــة لرســوبه يف امتحــان املســتوى يف اللغــة العربيــة أو اللغــة االنجليزيــة أو الحاســوب
هـ -إذا رسب الطالب يف السنة األوىل يسمح له بإعادة دراستها ملرة واحدة وعليه يف هذه الحالة:
 .1إعــادة دراســة جميــع املــواد العلميــة املقــررة لتلــك الســنة التــي مل يحصــل فيهــا عــى عالمــة (جـــ) فأكــر ،وتحســب العالمــة الجديــدة
للــادة املعــادة.
 .2يعفى من دراسة أي من متطلبات الجامعة اإلجبارية أو االختيارية إذا كان قد نجح فيها .
 .3يجــوز لــه إعــادة دراســة متطلبــات الجامعــة اإلجباريــة أو االختياريــة التــي تكــون عالمتــه فيهــا (ج )+فــا دون وتحســب العالمــة
الجديــدة للــادة املعــادة يف املعــدل الســنوي للســنة األوىل.

املادة ( : )20السنتان الثانية والثالثة:

أ) :يشرتط النتقال الطالب من السنة الثانية إىل السنة الثالثة أو من السنة الثالثة إىل السنة الرابعة أن يحقق ما ييل -:
 1أن يجتاز جميع املواد العلمية املقررة لتلك السنة بنجاح. 2أن يحصل عىل ( )2نقطتني فام فوق يف معدل املواد العلمية املقررة لتلك السنة. 2018 - 2017دليـــل الطالب 87

ب) ال يجوز انتقال الطالب للسنة الرابعة إال بعد اجتياز جميع متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية.
ج) يحــق للطالــب أن يتقــدم المتحانــن تكميليــن إذا رســب يف مــادة أو مادتــن علميتــن مــن املــواد املقــررة يف الســنة الثانيــة أو الســنة الثالثــة
 ،بحيــث يكــون االمتحــان يف املادتــن التــي رســب بهــا أو التــي رســب بهــا باإلضافــة إىل مــادة علميــة أخــرى يقــل معدلهــا عــن (ج) وعــى
الطالــب أن ينجــح يف هــذه االمتحانــات التكميليــة وأن يحصــل عــى معــدل ( )2نقطتــن فــا فــوق يف املعــدل الســنوي  ،وذلــك قبــل بــدء
الفصــل الــدرايس األول مــن العــام الجامعــي التــايل  ،أمــا إذا أخفــق يف تحقيــق ذلــك فيعتــر راســباً يف تلــك الســنة .ويســمح لــه بإعــادة دراســتها
ملــرة واحــدة وعليــه إعــادة دراســة جميــع املــواد العلميــة املقــررة لتلــك الســنة والتــي مل يحصــل فيهــا عــى عالمــة (جـــ )+فأكــر وتحتســب
العالمــة الجديــدة للــادة املعــادة.
د) إذا كان الطالــب ناجح ـاً يف جميــع املــواد العلميــة املقــررة التــي تدخــل يف حســاب املعــدل الســنوي يف الســنة الثانيــة أو الســنة الثالثــة
مبعــدل أقــل مــن ( )2نقطتــن يحــق لــه أن يتقــدم المتحــان تكميــي واحــد أو أثنــن مــن املــواد العلميــة يختارهــا أو يختارهــا وذلــك قبــل
بــدء الفصــل األول مــن العــام الجامعــي التــايل وإذا اخفــق يف رفــع معــدل املــواد إىل ( )2نقطتــن فأكــر يعتــر راســباً يف تلــك الســنة ويســمح
لــه بإعــادة دراســتها ملــرة واحــدة وعليــه إعــادة دراســة جميــع املــواد العلميــة املقــررة لتلــك الســنة التــي مل يحصــل فيهــا عــى عالمــة (جـــ)+
فأكــر وتحتســب العالمــة الجديــدة للــادة املعــادة.
هـ) يعترب الطالب راسباً يف السنة الثانية أو السنة الثالثة يف أي من الحاالت التاليــة -:
 1إذا رسب يف ثالث مواد أو أكرث من املواد العلمية املقررة لتلك السنة. 2إذا اخفق يف الحصول عىل (د) فأكرث يف االمتحان التكمييل املشار إليه يف الفقرة (ج) من هذه املادة . 3إذا مل يحصــل عــى ( )2نقطتــن فأكــر يف معــدل املــواد العلميــة املقــررة التــي تدخــل يف حســاب املعــدل الســنوي يف الســنة الثانيــة أوالســنة الثالثــة بعــد إج ـراء االمتحــان التكميــي املشــار إليــه يف الفقــرة (ج) أو الفقــرة (د) مــن هــذه املــادة .
 4-إذا مل يحصل عىل ( )2نقطتني فام فوق يف املعدل السنوي لتلك السنة.

املادة ( : )21السنة الرابعة:

أ) يشرتط النتقال طالب السنة الرابعة إىل السنة الخامسة أن يحقق ما ييل:
 1اجتياز جميع املواد املقررة للسنة الرابعة بنجاح. 2018 - 2017دليـــل الطالب 88
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 2الحصول عىل ( )2نقطتني فام فوق يف املعدل السنوي للسنة الرابعة.ب) إذا حصــل الطالــب عــى ( )2نقطتــن فــا فــوق يف املعــدل الســنوي للســنة الرابعــة ورســب يف مــادة واحــدة ،يســمح لــه بالتقــدم المتحــان
تكميــي يف تلــك املــادة ،وذلــك قبــل بــدء الفصــل األول مــن العــام الجامعــي التــايل.
ج) يعترب الطالب راسباً يف السنة الرابعة يف أي من الحاالت التالية:
 1إذا رسب يف مادتني أو أكرث من مواد تلك السنة. 2إذا مل يحصل عىل ( )2نقطتني فام فوق يف املعدل السنوي لتلك السنة.3إذا أخفق يف االمتحان التكمييل املشار إليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة.د) إذا رســب الطالــب يف الســنة الرابعــة يســمح لــه بإعــادة دراســتها ملــرة واحــدة .وعليــه إعــادة دراســة جميــع املــواد املقــررة لتلــك الســنة
والتــي مل يحصــل فيهــا عــى عالمــة (ج )+فأكــر وتحســب لــه العالمــة الجديــدة للــادة املعــادة.

املادة ( : )22السنة الخامسة:

أ) يشرتط لنجاح الطالب يف السنة الخامسة أن يحقق ما ييل:
 1اجتياز جميع املواد املقررة يف السنة الخامسة. 2الحصول عىل ( )2نقطتني فام فوق يف املعدل السنوي للسنة الخامسة.ب) إذا حصــل الطالــب عــى ( )2نقطتــن فــا فــوق يف املعــدل الســنوي للســنة الخامســة ،ورســب يف مــادة واحــدة ،يســمح لــه بالتقــدم
المتحــان تكميــي يف تلــك املــادة ،ويرتــب ذلــك عــى النحــو التــايل:
 1املــادة العمليــة :إعــادة تســجيل املــادة ودفــع الرســوم املقــررة خــال الفصــل الصيفــي التــايل  ،ويقــوم الطالــب بإعــادة التدريــب الرسيــرييف تلــك املــادة كــا وردت ســاعاتها يف الخطــة الدراســية ،ومــن ثــم يتقــدم فيهــا المتحــان نهــايئ مبــارش ًة  ،وإذا رســب الطالــب يف املــادة يعتــر
راســباً يف الســنة الخامســة.
 2املــادة النظريــة :يتقــدم الطالــب المتحــان تكميــي يف املــادة وذلــك قبــل بــدء الفصــل الصيفــي مــن نفــس العــام الجامعــي .وإذا رســبالطالــب يف هــذا االمتحــان التكميــي يعتــر راســباً يف الســنة الخامســة.
ج) يعترب الطالب راسباً يف السنة الخامسة يف أي من الحاالت التالية:
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 1إذا رسب يف مادتني أو أكرث من مواد تلك السنة. 2إذا مل يحصل عىل ( 2نقطه) فام فوق يف املعدل السنوي لتلك السنة. 3إذا أخفق يف االمتحان النهايئ املشار إليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة.د) إذا رســب الطالــب يف الســنة الخامســة يســمح لــه بإعــادة دراســتها ملــرة واحــدة وعليــه إعــادة دراســة جميــع املــواد املقــررة والتــي مل يحصــل
فيهــا عــى عالمــة (ج )+فأكــر وتحســب لــه العالمــة الجديــدة للــادة املعــادة.
املادة (: )23أ) تجري االمتحان التكمييل لجنة من أعضاء الهيئة التدريسية يشكلها عميد الكلية املعني.
ب) ترصد العالمة األعىل للطلبة الذين يتقدمون المتحان تكمييل يف املادة املعنية.
املــادة ( : )24مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة ( )8مــن هــذه التعليــات ،إذا رســب الطالــب يف أي ســنة مــن ســنوات الدراســة يف كليــة طــب
األســنان يســمح لــه بإعــادة دراســتها ملــرة واحــدة ،ويف هــذه الحالــة عليــه إعــادة دراســة جميــع املــواد التــي تدخــل يف حســاب معــدل املــواد
العلميــة لتلــك الســنة  ،ويعفــى طالــب الســنة األوىل مــن إعــادة دراســة أي مــن املــواد العلميــة املقــررة يف الســنة األوىل إذا كان قــد حصــل
فيهــا عــى عالمــة (ج) فأكــر ويعفــى الطالــب يف باقــي الســنوات مــن إعــادة دراســة أي مــن املــواد العلميــة املقــررة يف تلــك الســنة إذا كان
قــد حصــل فيهــا عــى عالمــة (ج  )+فأكــر.
املادة ( : )25أ) يعترب الطالب مفصوالً من الكلية ،يف أي من الحالتني التاليتني:
 1إذا مل يستطع اجتياز أي سنة دراسية يف مدة سنتني جامعيتني. 2مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة (ب) مــن املــادة ( )8مــن هــذه التعليــات .إذا مل يســتطع إكــال دراســته يف الكليــة خــال املــدة املســموحبهــا
ب) يصدر مدير القبول والتسجيل قرارات الفصل من الكلية ويصدر مجلس العمداء قرارات الفصل النهايئ من الجامعة.
ج) يعــد إعــان ق ـرارات اإلنــذار و الفصــل النهــايئ مــن الجامعــة وأي أمــور أكادمييــة أخــرى تخــص الطلبــة عــى لوحــة اإلعالنــات يف الكليــة
تبليغ ـاً باملعنــى القانــوين.
املــادة ( : )26أ) للطالــب أن يتقــدم بطلــب لتأجيــل دراســته خــال مــدة أقصاهــا اســبوعان مــن بــدء العــام الــدرايس الــذي يــود تأجيلــه،إذا
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توافــرت لديــه أســباب تقتنــع بهــا الجهــة املختصــة بالتأجيــل ،وذلــك وفقـاً ملــا يــي:
 1العميد :إذا كان التأجيل املطلوب ملدة سنة دراسية واحدة. 2املجلس :إذا كان التأجيل املطلوب ملدة تزيد عىل سنة دراسية واحدة وال تتجاوز سنتني دراسيتني متصلتني.ب) يعتــر الطالــب الــذي تجــاوز مجمــوع غيابــه بعــذر النســبة املســموح بهــا يف الفقــرة (ب) مــن املــادة ( )9مــن الســاعات املقــررة لجميــع
املــواد الدراســية منســحباً مــن الســنة الدراســية ويثبــت يف ســجله مالحظــة منســحب ،وتعتــر دراســته لتلــك الســنة الدراســية مؤجلــة .
ج) إذا بــدأ التدريــس يف أي مــن الفصــول الدراســية ،ومل يكــن الطالــب مســجالً لذلــك الفصــل أو مؤجـاً لتلــك الســنة ،يعتــر تســجيله يف الجامعة
ملغــى ،إال إذا تقــدم بعــذر قهــري تقبلــه الجهــة املختصــة ،وذلــك وفقـاً ملــا يــي:
 1العميــد :إذا مل يتجــاوز االنقطــاع عــن الحــد املســموح بــه مــن الغيــاب (املــادة ( ،)9فقــرة (ج)) .وإذا قبــل العميــد العــذر يعــاد تســجيلالطالــب يف الجامعــة وعليــه إكــال دراســته لذلــك الفصــل الــدرايس.
 2املجلــس : :إذا تجــاوز االنقطــاع الحــد املســموح بــه مــن الغيــاب ولكنــه مل يتجــاوز ســتة أســابيع مــن بدايــة الفصــل الــدرايس .وإذا قبــلاملجلــس عــذره يعتــر هــذا االنقطــاع تأجي ـاً ،ويحســب مــن ضمــن الحــد األقــى املســموح بــه للتأجيــل.
 3مجلــس العمــداء :إذا تجــاوز االنقطــاع عــن الدراســة أكــر مــن ســتة أســابيع مــن بدايــة الفصــل الــدرايس  ،وإذا قبــل مجلــس العمــداء عــذرهيعتــر هــذا االنقطــاع تأجيـاً ،ويحســب مــن ضمــن الحــد األقــى املســموح بــه للتأجيــل.
د) للطالــب أن يتقــدم للعميــد بطلــب لإلنســحاب مــن الدراســة عــى أن يتــم ذلــك قبــل أربعــة أســابيع عــى األقــل مــن نهايــة العــام الــدرايس،
وإذا وافــق العميــد عــى الطلــب تعتــر دراســة الطالــب لذلــك العــام مؤجلــة.
هـــ) مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة (و) مــن هــذه املــادة ،ال يجــوز أن تتجــاوز مــدة التأجيــل طيلــة مــدة دراســة الطالب ســنتني دراســيتني ســواء
أمتصـاً كان التأجيــل ام منقطعاً.
و) إذا أوقعــت عــى الطالــب عقوبــة الفصــل املؤقــت أو عقوبــة تأديبيــة تتضمــن ألغــاء تســجيل املــواد التــي ســجلها يف أي ســنة دراســية،
فتعتــر هــذه املــدة (الســنة و/أو إلغــاء التســجيل) تأجيـاً للدراســة ،وتحســب مــن ضمــن الحــد األعــى املســموح بــه التأجيــل ،ويجــوز تجــاوز
الحــد األعــى ملــدة التأجيــل لغايــات تنفيــذ العقوبــة التأديبيــة فقــط.
ز) مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة (ب) و (و) مــن هــذه املــادة ،ال يجــوز تأجيــل الدراســة أو االنســحاب مــن الدراســة للطالــب الجديــد أو
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املنتقــل إال بعــد مــي ســنة دراســية واحــدة عــى التحاقــه بالكليــة.
ح) ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعىل للمدة املسموح بها للحصول عىل درجة دكتور يف طب األسنان (.)D.D.S
املادة ( :)27أ) يجوز انتقال الطالب من كلية أخرى يف الجامعة إىل الكلية إذا انطبق عليه الرشطان التاليان:
 1أن يكــون معــدل عالماتــه يف الثانويــة العامــة مقبــوالً تنافســياً يف الكليــة ســنة حصولــه عــى الثانويــة العامــة أو يف الســنة التــي يرغــبفيهــا يف االنتقــال.
 2ان يتوافر له مقعد شاغر يف الكلية.ب) عنــد انتقــال الطالــب إىل الكليــة تحســب لــه املــواد التــي يختارهــا مــن املــواد التــي درســها يف الكليــة املنتقــل منهــا إذا كانــت مــن ضمــن
الخطــة الدراســية للكليــة ،وتدخــل عالمــات تلــك املــواد يف املعــدل الرتاكمــي للطالــب.
املادة ( : )28رشوط االنتقال من كلية طب األسنان يف جامعة أخرى إىل الكلية:
أوالً :يجوز النظر يف انتقال الطلبة إىل الكلية يف حالة وجود شواغر لهم حسب الرشوط التالية:
أ) أن يكون الطالب منتقالً من كلية طب أسنان تعرتف بها الجامعة.
ب) أن يكــون معــدل الطالــب يف الثانويــة العامــة مقبــوالً تنافســياً يف الكليــة ســنة حصولــه عــى الثانويــة العامــة ،أو ســنة تســجيله يف الجامعــة،
وأن يكــون قــد حصــل عــى تقديــر جيــد جــداً عــى األقــل يف املعــدل الرتاكمــي للمــواد التــي درســها يف الجامعــة التــي يرغــب يف االنتقــال منهــا.
ج) أن يكــون االنتقــال ملســتوى الســنة الثانيــة والثالثــة فقــط ،وال يجــوز االنتقــال إىل اي ســنة فــوق الســنة الثالثــة ،وعــى الطالــب املنتقــل إىل
الكليــة أن يــدرس عــى األقــل ثــاث ســنوات دراســية متتاليــة فيهــا قبــل تخرجــه.
د) ال تدخل عالمات املواد التي درسها الطالب قبل انتقاله إىل الكلية يف حساب املعدل السنوي أو املعدل الرتاكمي لدراسته فيها.
ثانيـاً :أ) تشــكل لجنــة تســمى (لجنــة انتقــال الطلبــة لكليــة طــب األســنان) ،مــن أحــد نــواب الرئيــس والعميــد ومديــر القبــول والتســجيل للنظر
يف طلبــات انتقــال الطلبــة إىل الكليــة مــن جامعــات أخــرى.
ب) تقــوم الكليــة بتحديــد مســتوى الســنة التــي ميكــن التحــاق الطالــب بهــا ،وذلــك يف ضــوء الخطــة الدراســية املقــررة .ويجــوز للكليــة أن
تطلــب مــن الطالــب دراســة بعــض املــواد التــي تراهــا متممــة للســنة الدراســية التــي متــت معادلتهــا لــه عــى أن تحســب عالمــات هــذه
املــواد وعالمــات متطلبــات الجامعــة يف املعــدل الســنوي للســنة التــي تــم تحديــد مســتواه فيهــا ألغـراض احتســاب املعــدل الرتاكمــي العــام وال
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تحســب يف املعــدل الســنوي للســنة التــي تــم تحديــد مســتواه فيهــا ألغـراض االنتقــال مــن ســنة ألخــرى ،وال يجــوز للطالــب االنتقــال للســنة
التاليــة إال بعــد نجاحــه يف هــذه املــواد.
ثالثـاً :يتــم تقديــم طلبــات االنتقــال إىل وحــدة القبــول والتســجيل ،ويصــدر القـرار باملوافقــة أو عــدم املوافقــة مــن لجنــة االنتقــال ،ويف أي حــال
مــن األحــوال يكــون االنتقــال ملــرة واحــدة فقــط
رابع ـاً :إذا قبــل طالــب جديــد يف الكليــة ،وكان هــذا الطالــب قــد درس بنجــاح مــواد يف جامعــة أخــرى أو كليــة جامعيــة أو معهــد جامعــي
تعــرف بهــا الجامعــة ،فإنــه يجــوز للكليــة تحديــد مســتوى الســنة التــي ميكــن التحــاق الطالــب بهــا وال تحســب هــذه املــواد يف معدلــه الســنوي
أو الرتاكمــي ،ويجــوز أن يطلــب مــن الطالــب دراســة بعــض املــواد التــي تراهــا متممــة للســنة الدراســية التــي متــت معادلتهــا لــه عــى أن
تحســب عالمــات هــذه املــواد وعالمــات متطلبــات الجامعــة يف املعــدل الســنوي للســنة التــي تــم تحديــد مســتواه فيهــا ألغـراض احتســاب
املعــدل الرتاكمــي العــام وال تحســب يف املعــدل الســنوي للســنة التــي تــم تحديــد مســتواه فيهــا ألغـراض االنتقــال مــن ســنة ألخــرى ،وال يجــوز
للطالــب االنتقــال للســنة التاليــة إال بعــد نجاحــه يف هــذه املــواد.
خامسـاً :إذا قبــل طالــب يف الكليــة كطالــب مســتجد ،وكان هــذا الطالــب قــد درس مــواد ضمــن متطلبــات حصولــه عــى درجــة علميــة قبــل
قبولــه يف الكليــة ،وكانــت هــذه املــواد ضمــن خطــة الدراســة يف الكليــة فإنــه يجــوز للكليــة تحديــد مســتوى الســنة التــي ميكــن التحــاق الطالــب
بهــا .ويجــوز للكليــة أن تطلــب مــن الطالــب دراســة بعــض املــواد التــي تراهــا متممــة للســنة التــي متــت معادلتهــا لــه عــى أن تحســب عالمــات
هــذه املــواد وعالمــات متطلبــات الجامعــة يف املعــدل الســنوي للســنة التــي تــم تحديــد مســتواه فيهــا ألغـراض احتســاب املعــدل الرتاكمــي
العــام وال تحســب يف املعــدل الســنوي للســنة التــي تــم تحديــد مســتواه فيهــا ألغـراض االنتقــال مــن ســنة ألخــرى ،وال يجــوز للطالــب االنتقــال
للســنة التاليــة إال بعــد نجاحــه يف هــذه املــواد .وتطبــق عــى الطالــب يف هــذه الحالــة أحــكام االنتقــال الخارجــي مــن حيــث املــدة الزمنيــة.
سادسـاً :إذا رســب الطالــب الجديــد أو املســتجد يف الســنة التــي انتقــل إليهــا يســمح لــه بإعــادة دراســتها ملــرة واحــدة ،وعليــه إعــادة دراســة
جميــع املــواد املقــررة لتلــك الســنة حســب نــص املــادة ( )24مــن هــذه التعليــات وتحســب العالمــات الجديــدة للمــواد.
املادة ( : )29يحسب املعدل العام للطالب املنتقل إىل الكلية والحد األعىل ملدة الدراسة حسب األسس التالية:
 1الطالب املنتقل إىل السنة الثانية. 20%من املعدل السنوي للسنة الثانية.
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 25%من املعدل السنوي للسنة الثالثة.
 25%من املعدل السنوي للسنة الرابعة.
 30%من املعدل السنوي للسنة الخامسة.
ويكون الحد األعىل ملدة الدراسة يف هذه الحالة ست سنوات.
 2الطالب املنتقل إىل السنة الثالثة: 30%من املعدل السنوي للسنة الثالثة.
 30%من املعدل السنوي للسنة الرابعة.
 40%من املعدل السنوي للسنة الخامسة.
ويكون الحد األعىل ملدة الدراسة يف هذه الحالة خمس سنوات.
املادة ( : )30يعامل الطالب املنتقل معاملة الطالب الجديد وذلك لغايات التأجيل واالنسحاب من الكلية.
املادة (: )31التدريب الرسيري خارج مستشفى الجامعة.
يجــوز تدريــب طلبــة الســنوات الرسيريــة يف الكليــة (الرابعــة والخامســة) رسيريـاً يف مستشــفى أو مركــز أو معهــد خــاص بالتشــخيص والعــاج
يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،وذلــك طبق ـاً للمعايــر التــي تضعهــا الكليــة ،ويتــم تحديــد تلــك املستشــفيات واملراكــز واملعاهــد بق ـرار مــن
رئيــس الجامعــة ،بنــا ًء عــى تنســيب املجلــس.
املــادة ( : )32أ) تتــم مراقبــة ومتابعــة التدريــب الرسيــري لطلبــة الكليــة يف الســنوات الرسيريــة (الرابعــة والخامســة) مــن خــال منــوذج
املتطلبــات العمليــة للتدريــب الرسيــري الخــاص بــكل مــادة مــن علــوم طــب األســنان الرسيريــة ،ويســلم الطالــب النمــوذج الخــاص يف بدايــة
العــام الــدرايس لتدويــن املعلومــات الخاصــة بــكل مريــض واإلج ـراءات التــي تــم انجازهــا وتوقيعهــا مــن املــرف عــى التدريــب.
ب) يق ّيــم الطالــب اســتناداً للعالمــات التــي ســجلت لإلج ـراءات التــي أنجزهــا الطالــب واملوقعــة مــن املــرف عــى التدريــب عــى منــوذج
خــاص بعالمــات املتطلبــات يحتفــظ بــه القســم.
املادة ( : )33متنح درجة دكتور يف طب األسنان ( )D.D.Sللطالب املسجل واملنتظم يف الكلية بعد إمتام الرشوط التالية:
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 1النجاح يف جميع املواد املطلوبة للتخرج يف الخطة الدراسية للكلية. 2الحصــول عــى معــدل تراكمــي عــام ال يقــل عــن ( 2نقطــه) يف املــواد التــي تدخــل يف حســاب املعــدل الرتاكمــي حســب الخطــة الدراســيةللكليــة.
 3عدم تجاوز الحد األعىل من السنوات الدراسية ،حسب ما تنص عليه هذه التعليامت.املادة ( : )34متنح شهادات التخرج عند استحقاقها يف نهاية كل عام درايس ويكون حفل التخرج مرة واحدة يف نهاية الفصل الثاين.
املادة ( : )35تلغي هذه التعليامت التعليامت الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ()912/2008تاريخ 13/10/2008وتعديالتها .
املادة ( : )36يبت مجلس العمداء يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.
املادة (: )37عميد الكلية ومدير القبول والتسجيل مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليامت.
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تعليامت التدريب لطلبة البكالوريوس من غري الكليات الصحية يف الجامعة األردنية
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( )81/2017تاريخ 30/1/2017
استناداً إىل نص املادة (/3أ) من (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات يف
الجامعة األردنية)
املــادة ( :)1تســمى هــذه التعليــات (تعليــات التدريــب لطلبــة البكالوريــوس مــن غــر الكليــات الصحيــة يف الجامعــة األردنيــة) ويعمــل بهــا
اعتبــاراً مــن بدايــة العــام الجامعــي .2017/2018
املادة ( :)2يكون للكلامت التالية املعاين املب ّينة إزاء كل منها ما مل تدل القرينة عىل خالف ذلك:
الجامعة :الجامعة األردنية
املجلس :مجلس العمداء
الكلية :أي كلية يف الجامعة باستثناء الكليات الصحية.
التدريب :التدريب امليداين الذي يتطلب تفرغاً كامالً أو جزئياً.
املرشف :عضو هيئة التدريس أو املحارض املتفرغ املكلف باإلرشاف عىل تدريب الطلبة.
املادة ( :)3أ .التـــدريـب إلزامي لجميع الطلبة الذين تتطلب خططهم الدراسيــــة ذلك ،ويتـم توثيق ذلـــك يف الخطـــة
الدراسية.
ب .يقــوم القســم بتحضــر خطــة متكاملــة للتدريــب تحــدد فيهــا أوجــه ومهــارات التدريــب وتقـ ّر مــن مجلــي القســم والكليــة ولجنــة الخطــة
الدراســية اســتناداً إىل هــذه التعليــات.
 2018 - 2017دليـــل الطالب 96
 2017 - 2016دليـــل الطالب 96

ج .تحدد الخطة الدراسية متطلبات التدريب السابقة وتسلسلها يف الخطة الدراسية ومدة التدريب.
د .تحدد الخطة الدراسية املواد و/أو عدد الساعات املعتمدة التي يجب إمتامها بنجاح قبل االلتحاق بالتدريب.
ه .تبني الخطة بوضوح فيام إذا كان التدريب يتطلب تفرغاً كامالً أو جزئياً من الطالب.
املادة ( :)4أ .يتم اختيار مؤسســـات التدريب من بني تلك التي تلبي متطلبــــات التدريب املحددة من قبل القســـم
ويتم اعتامد تلك املؤسسات من قبل مجلس الكلية.
ب .يشرتط اللتحاق الطالب بالتدريب الذي يتطلب تفرغاً كامالً. :
أ -أن ينهي دراسة ما ال يقل عن ( )120ساعة معتمدة لطلبة كلية الهندسة.
ب .أن ينهي دراسة ما ال يقل عن ( )90ساعة معتمدة بالنسبة لباقي التخصصات.
املادة ( :)5أ .تحـدد مدة التدريب باألسابيع وتوثق يف الخطة الدراس ّية ويتم احتسابهـــا بالساعــــات املعتمدة لغايــــات
التسجيل بحيث ال تقل الساعة املعتمدة عن ( )32ساعة تدريب فعلية.
ب .يتم تحديد ساعات التدريب وأوقاتها وأماكنها بالتنسيق ما بني الكلية والجهة التي يتدرب فيها الطالب.
ج .يتم توثيق فعاليات التدريب يف سجل يومي يدونه الطالب ويعتمده املرشف.
د .يلتزم الطالب يف أثناء التدريب بأنظمة وتعليامت الجامعة وأنظمة وتعليامت املؤسسة التي يتدرب فيها.
املادة ( :)6أ -يحدد القسم مرشفاً عىل التدريب ،تكون مهمته متابعــــة تنفيذ خطة التـــــدريب وتقييم الطلبة ورصد
نتائجهم النهائية وأية أمور أخرى مرتبطة بالتدريب.
ب -تحدد آلية احتساب عبء املرشف يف ضوء أعداد الطلبة وساعات اإلرشاف بنا ًء عىل تنسيب من القسم والكلية وموافقة املجلس.
ج -يجــوز تكليــف مرشفــن عــى التدريــب مــن املؤسســات التــي يتــدرب فيهــا الطلبــة لقــاء مكافــأة ماليــة مقطوعــة تحــدد حســب التعليــات
النافــذة يف الجامعــة.
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د -يكلف العميد أحد نوابه أو مساعديه ملتابعة ُحسن سري التدريب يف أقسام الكلية إن لزم.
املادة ( :)7تطبق أحكام املواظبة الواردة يف “تعليامت منح درجة البكالوريوس يف الجامعة األردنية” عىل التدريب.
املادة ( :)8يشرتط إمتام التدريب بنجاح لتخرج الطالب وعىل الطالب الذي يرسب يف التدريب إعادته.
املادة ( :)9أ .يتم تقييم الطالب يف أثناء التدريب ويف نهايته وفق خطة التدريب وطبيعته يف ضوء ما ييل:
 1تقرير ذايت يعده الطالب. 2السجل اليومي الوارد يف املادة /5ج. 3تقرير املرشف عىل التدريب. 4أوراق عمل أو مشاريع أو تجارب يقدمها أو يقوم بها الطالب. 5االختبارات. 6أي أعامل أو نشاطات أخرى يحددها القسم يف خطة التدريب.ب .يحدد وزن لكل شكل من أشكال التقييم التي يتم اختيارها من الفقرة (أ) من هذه املــادة ويوثق ذلك
يف خطة التدريب.
ج .ترصد نتيجة التقييم باألحرف أو ناجح /راسب وفق ما تحدده خطة التدريب.
		
املادة ( :)10أ .ال يجوز للطالــــب دراسة أي مادة أخرى يف فصل التدريب إذا كان التدريب يتطلب تفرغاً كامـالً.
ب .يحـدد القسم عدد الساعات املعتمدة التي ميكن للطـــالب دراستها يف فصل التدريب الذي يتطلب
تفرغاً جزئياً عىل أن ال تتعارض مع أوقات التدريب.
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املادة ( :)11يجوز يف حــــاالت خاصــــة السامح للطالب بقضاء التدريب يف مؤسسة تدريبية خارج األردن رشيطـــة
اعتامدهــا لغايــات التدريــب مــن املجلــس بعــد التأكــد مــن اســتيفاء املؤسســة لــروط التدريــب وتوافــر رشوط اإلرشاف املطلــوب عــى أن يتــم
ذلــك بتوصيــة مــن مجلــس القســم وتنســيب مجلــس الكليــة املعنيــن.
املادة ( :)12إذا كان فصــــل التدريب الـــذي يتطلــــب تفــــرغاً كامالً هو فصل التخرج ،فإن الفصل الدرايس الذي
يسبق فصل التدريب هو فصل التخرج لغايات دراسة املواد البديلة وتحديد العبء الدرايس.
املادة ( :)13تضع كل كلية إجراءات تنفيذية ُمفصلة لتعليامت التدريب تقر من مجليس القسم والكلية.
املادة ( :)14يبت مجلس العمداء يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.
املادة ( :)15تلغي هذه التعليامت أي تعليامت أو قرارات أو أسس سابقة صادرة يف هذا الشأن.
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الجامعة األردنية  -كلية التمريض
تعليامت التدريب الرسيري التمرييض
لطلبة كلية التمريض
املــادة ( :)1تســمى هــذه التعليــات (تعليــات التدريــب الرسيــري التمريــي لطلبــة كليــة التمريــض يف الجامعــة األردنيــة) ،ويعمــل بهــا
اعتبــاراً مــن تاريــخ تطبيــق الخطــة املعدلــة لدرجــة البكالوريــوس يف التمريــض ،والخطــة املعدلــة لدرجــة البكالوريــوس يف التمريض-إنــاث.
املادة ( :)2تكون للكلامت التالية حيثام وردت يف هذه التعليامت املعاين املخصصة لها فيام ييل ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك-:
الجامعـة  :الجامـعة األردنيـة
الكليــة  :كليـة التمريـض
املــادة  :التدريب الرسيري التمرييض
اللجنــة  :لجنة اإلرشاف من أعضاء هيئة التدريس
منسق املادة :عضو هيئة التدريس الذي توكل إليه مهام التنسيق للامدة بشعبها النظرية والعملية.
عضو هيئة التدريس الذي توكل إليه مهام تدريب الطلبة يف مكان التدريب العميل
املرشف األكادميي:
املدرب الرسيري  :املمــرض القانــوين الــذي يعمــل يف مــكان التدريــب العمــي ،وتــوكل اليــه مهــام تدريــب الطلبــة املــادة ( :)3يتــم طــرح
املــادة باســم (التدريــب الرسيــري التمريــي) ويشــارك بــاإلرشاف عــى تدريــب الطلبــة يف املــادة املرشفــن األكادمييــن واملدربــن الرسيريــن.
املــادة ( :)4يتــم تدريــب الطلبــة يف مستشــفى الجامعــة وغــره مــن مستشــفيات اململكــة املعتمــدة ،وذلــك وفــق أســس التدريــب العمــي
التــي تصــادق عليهــا اللجنــة.
املــادة ( :)5يشــرط للتســجيل يف املــادة أن يكــون الطالــب يف الفصــل النهــايئ مــن دراســته ،وان يكــون قــد أنهــى بنجــاح جميــع مــواد الخطــة
الدراسية.
املــادة ( :)6تشــكل لجنــة إرشاف مــن جميــع املرشفــن األكادمييــن يف بدايــة كل فصــل درايس ،ويعــن منســق للــادة لــكل ( )100طالــب ،عــى
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أن يكــون عميــد الكليــة أو مــن ينيبــه احــد املنســقني .وتتــوىل اللجنــة مهمــة القســم فيــا يتعلــق بهــذه املــادة.
املــادة ( :)7تشــتمل فــرة التدريــب عــى ( )56ورديــة مــدة كل منهــا ( 8ســاعات) ،مبعــدل أربعــة ( )4أيــام يف األســبوع مــا عــدا عطلــة نهايــة
األســبوع ،والعطــل الرســمية.
املــادة ( :)8ال يجــوز للطالــب أن يــداوم ورديتــن يف اليــوم الواحــد ،ويحتســب لــه ورديــة ونصــف يف حــال كانــت فــرة الورديــة يف املستشــفى
( )12ســاعة.
املــادة ( :)9يجــوز للطالــب الــدوام يف الورديــة الصباحيــة أو املســائية أو الليليــة (عــى أن ال تقــل نســبة الــدوام يف الورديــات الصباحيــة عــن
.)50%
املادة ( :)10عىل الطالب أن يقيض  50%من فرتة التدريب يف احد األقسام العامة ،و 50%يف إحدى الوحدات املتخصصة.
املادة ( :)11ال يجوز للطالب التدرب يف املستشفى الذي يعمل به ،حتى لو كان العمل ضمن الدوام الجزيئ.
املــادة ( :)12تنطبــق عــى الطلبــة يف حالــة التعــرض أليــة إصابــات يف أثنــاء تدريبهــم اإلجـراءات املتبعــة يف التعامــل مــع الكــوادر العاملــة يف
مــكان التدريــب العمــي الــذي حدثــت فيــه اإلصابــة.
املادة ( :)13تحدد عالمة الطالب يف املادة عىل النحو اآليت-:
أ .تقييم مرشف التدريب العميل ،وعضو اللجنة املسؤول عن الطالب 10%
ب .امتحانا كتايب (يعقد يف األسبوع الثاين عرش من الفصل) 45%
ج .امتحان شفوي تعقده لجنة يشمل ممتحناً واحداً عىل األقل من خارج الجامعة 20%
د .امتحان عميل يف مكان التدريب بإرشاف أعضاء من اللجنة 20%
هـ .االلتزام بعقد التدريب ،وتقديم التقارير األسبوعية للمرشف األكادميي 5%
املادة( :)14أ -يتوىل منسق املادة املهام اآلتية -:
 تحضري خطة املادة ،وتعليامتها ،ومناذجها ،بالتعاون مع لجنة اإلرشاف. االجتامع الدوري مع لجنة اإلرشاف ،وذلك لتنسيق املادة وتنظيم أمورها وسريها. االجتامع مع الطلبة يف بداية الفصل ،وعند الحاجة. 2018 - 2017دليـــل الطالب 101

 تحديد أماكن التدريب املعتمدة بالتعاون مع لجنة اإلرشاف . توزيع الطلبة عىل املرشدين األكادمييني ،وأماكن التدريب العميل. االجتامع مع جميع مديري التمريض ،والتعليم املستمر يف أماكن التدريب املعتمدة لتدريب الطلبة. متابعة األمور املتعلقة بأسس تقييم الطلبة مع أعضاء لجنة اإلرشاف. التنظيم والتنسيق لالمتحان الشفهي للامدة بالتعاون مع لجنة اإلرشاف. مصادقة واعتامدها عالمات الطلبة يف مادة التدريب الرسيري التمرييض.ب -يتوىل املرشف األكادميي املهام اآلتية -:
 التحضري للامدة من خالل لجنة اإلرشاف. مساعدة الطلبة يف وضع أهداف التدريب الرسيري التمرييض الخاصة به ،وتحضري االتفاقية ثالثية األطراف. االلتقــاء مبجموعــة الطلبــة املســؤول عنهــم ،دوريـاً ،مــرة كل شــهر عــى األقــل وذلــك لتعريفهــم باملــادة ،وأهدافهــا ،واسـراتيجياتها ،ومتابعــةســر التدريب.
 التنسيق مع املعنيني يف أماكن التدريب لتسهيل أمور تدريب الطلبة. متابعة أداء الطالب من خالل-: .1القيام بالزيارات امليدانية ملنطقة التدريب العميل (مبا ال يقل عن زيارتني يف الشهر الواحد لكل طالب).
 .2التعاون مع املدرب الرسيري يف املستشفى املعتمد.
 .3متابعة أداء املدرب الرسيري ،والتنسيق معه لتحسني أمور التدريب.
 .4املشاركة يف اإلعداد ،والتنفيذ ،واإلرشاف عىل مختلف األنشطة التقييمية للطلبة.
 .5تقديــم تقريريــن منفصلــن عــن نتائــج الزيــارات امليدانيــة ،وســر تدريــب طلبتــه ،أحدهــا يف منتصــف الفصــل ،واآلخــر مــع نهايــة الفــرة
املحــددة للتدريــب.
ج -يتوىل املدرب الرسيري املهام اآلتية-:
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 وضع برنامج الطالب حسب النظام املتبع يف مكان التدريب العميل. توفري فرص التدريب العميل يف املستشفى لصالح الطالب. مساعدة الطالب يف تحديد مواطن الضعف ،والقوة ،يف األداء. مناقشة خطة الرعاية التمريضية التي يقدمها الطالب. مساعدة الطالب عىل حل ما يواجهه من مشكالت أثناء التدريب. املشاركة يف تقييم الطالب مع املرشف األكادميي باستخدام النامذج املخصصة. متابعة سري تدريب الطالب مع املرشف األكادميي بشكل مستمر. رصد حضور الطالب للتدريب العميل ،وإبالغ املرشف األكادميي بأي تقصري. حضور االجتامعات ،أو ورش العمل التي تعقدها الكلية إذا لزم األمر.د -يتوىل الطالب املسجل يف مادة التدريب الرسيري التمرييض ما ييل-:
 اختيار مكان التدريب العميل من قامئة أماكن التدريب العميل املعلنة واملعتمدة من الكلية. توقيــع اتفاقيــة ثالثيــة األطـراف مــع املــرف األكادميــي واملــدرب الرسيــري خــال الشــهر األول مــن الفصــل الــدرايس باســتخدام النمــوذجاملعتمــد.
 تزويــد املــرف األكادميــي ،واملــدرب الرسيــري بربنامــج موضــح فيــه األيــام التــي ســيتدرب فيهــا  ،والورديــات ،وذلــك قبــل بــدء التدريــب،وقبــل بدايــة كل شــهر.
 تقديم تقرير أسبوعي يتضمن أنشطة التدريب العميل والحاالت الدراسية التي قام بها محددة باليوم والتاريخ للمرشف األكادميي. إعداد ملف يتضمن جميع متعلقات التدريب العميل (االتفاقية ،نسخ من التقارير األسبوعية ،مناذج من األنشطة التدريبية ...الخ). االلتزام بخطة املادة الدراسية ،وجميع متطلباتها. االلتزام بقوانني الجامعة وأنظمتها ومكان التدريب العميل ،ومادة التدريب الرسيري التمرييض.املادة ( -:)15أ) يتم احتساب ساعة معتمدة لكل مرشف أكادميي مقابل تدريب  3-4من الطلبة .
ب) يتم احتساب  3ساعات معتمدة ملنسق املادة.
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املادة ( - :)16أ) تعترب هذه التعليامت جز ًءا من الخطة الدراسية للحصــول عىل درجة البكالوريوس يف التمريــض
ودرجة البكالوريوس يف التمريض-إناث.
ب) مــع مراعــاة مــا ورد يف الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة ،تطبــــق عــى الطالـــب خــال فــرة التدريــب تعليمــــات منــــح درجــــة البكالوريوس
يف الجامعــة جميعهــا.
املادة ( :)17تحال الحاالت غري املنصوص عليها يف هذه التعليامت إىل مجلس العمداء للبت فيها.
املادة ( :)18عميد الكلية ،ومدير وحدة القبول والتسجيل ،مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليامت .

تعليامت التدريب الرسيري يف أقسام كلية علوم التأهيل
صادرة عن مجلس العمداء استناداً إىل نص املادة (/12ب)11/
من (قانون الجامعات األردنية رقم ( )42لسنة  )2001وتعديالته()1
املــادة ( :)1تســمى هــذه التعليمـــات (تعليــات مــادة التدريــب الرسيــري لطلبــــة كليــة علــوم التأهيــل) ،ويعمــــل بهــا اعتبــاراً مــن تاريــخ
صدورهــا.
املادة ( :)2يكون للكلامت التالية حيثام وردت يف هذه التعليامت املعاين املخصصة لها فيام ييل ،ما لـم تدل القرينة
عىل غري ذلك:
 الجامعة  :الجامعة األردنية. الكلية  :كلية علوم التأهيل. القسم  :أي قسم من األقسام األكادميية يف الكلية. املادة  :مادة التدريب الرسيري. املرشف األكادميي  :عضــو هيئــة التدريــس أو املحــارض املتفــرغ الــذي تــوكل إليــه مهــام تدريــب الطلبــة يف مــكان التدريــب 2018 - 2017دليـــل الطالب 104
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العميل.
 املرشف الرسيري  :هــو الشــخص الــذي يقــوم بــاألرشاف عــى تدريــب الطلبــة يف مختـرات الكلية أو الشــخص الــذي تنتدبه املؤسســةأو املركز الذي يتدرب فيه الطالب ملتابعة التدريب.
 املؤسسة  :املستشفى أو املركز الذي تعتمده الكلية لغايات التدريب.املــادة ( :)3تعتــر هــذه التعليــات جــزءاً ال يتجــزأ مــن الخطــة الدراســية لدرجــة البكالوريــوس وتطبــق عــى الطالــب خــال فــرة التدريــب
الرسيــري تعليــات منــح درجــة البكالوريــوس يف الجامعــة ،ويعتــر التدريــب العمــي إجباريـاً للحصــول عــى الدرجــة الجامعيــة األوىل.
املــادة ( :)4يهــدف برنامــج التدريــب الرسيــري إىل توفــر فــرص تدريبيــة لطلبــة البكالوريــوس يف الكليــة مــن أجــل اكتســاب مهــارات رسيريــة
واتجاهــات إيجابيــة مرتبطــة باســتخدام أســاليب التقييــم والعــاج التأهيــي للمــرىض.
املادة ( :)5تعتمد الكلية قوائم املهارات واإلجراءات املختلفة يف علوم التأهيل املتوقع من الطلبة التدرب عليها يف املؤسسة.
املــادة ( :)6يتــم التدريــب يف مؤسســات القطاعــن العــام والخــاص التــي توافــق عليهــا الكليــة بتوصيــة مــن القســم املعنــي وتكــون حســب
تسلســل املــادة يف الخطــة الدراســية.
املادة ( :)7أ -تكون مدة التدريب فصالً دراسياً كامالً وملدة ( )16أسبوعاً.
ب -ميتــد اليــوم التدريبــي مــن الســاعة الســابعة والنصــف صباحـاً ولغايــة الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر ،باســتثناء طلبــة قســم علــوم الســمع
والنطــق.
املــادة ( :)8يجــوز يف حــاالت خاصــة أن يتــدرب الطالــب يف مؤسســة خــارج العاصمــة أو خــارج األردن رشيطــة الحصــول عــى موافقــة الكليــة
الخطيــة املســبقة.
املــادة ( :)9ينســب القســم العــدد املناســب مــن أعضــاء هيئــة التدريــس و/أو املرشفــن الرسيريــن لــإرشاف عــى تدريــب الطلبــة بحيــث ال
تزيــد النســبة عــن ( )10طــاب لــكل مــرف رسيــري.
املــادة ( :)10للجامعــة أن تؤمــن داخــل األردن وســيلة نقــل للطلبــة واملــرف األكادميــي لنقلهــم إىل أماكــن التدريــب الرسيــري وإعادتهــم إىل
الجامعــة.
املادة ( :)11يسمح للطالب التسجيل يف املادة بعد إنهاء دراسة ( )100ساعة معتمدة بنجاح.
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املــادة ( :)12يجــوز للطالــب دراســة مــواد دراســية مــن الخطــة رشيطــة أن تكــون مــن غــر املتطلبــات الســابقة للــادة ومواعيدهــا خــارج
ســاعات التدريــب.
املادة ( :)13يتم تنفيذ ومتابعة وتقويم مادة التدريب الرسيري باالستناد إىل خطط ومناذج تقرها الكلية والقسم املعني.
املادة ( :)14تحدد عالمات الطالب يف مادة التدريب الرسيري عىل النحو اآليت:
 1تقريــر مكتــوب يقدمــه املــدرب الرسيــري و/أو املــرف األكادميــي باســتخدام النــاذج التــي أقرهــا القســم حــول أداء الطلبــة ويرصــد لــه( )20%مــن العالمــة النهائيــة.
 2ملــف الخــرة امليدانيــة ( )Portfolioالــذي يقــوم الطالــب بإعــداده خــال مــدة التدريــب يوثــق إنجازاتــه وفــق الخطــة التدريبيــةباإلضافــة إىل تقريــر مكتــوب يقدمــه الطالــب يحتــوي عــى عــرض وتحليــل املهــارات والخ ـرات املك ّتســبة وكيفيــة تعاملــه معهــا والــدروس
املســتقاة مــن الخــرة الرسيريــة ويرصــد لــه ( )20%مــن العالمــة النهائيــة.
 3أن يجتاز االمتحان النهايئ يف التدريب الرسيري ويشمل ما ييل:أ) االمتحان الشفوي والعميل ويرصد له ( )20%من العالمة النهائية.
ب) االمتحان الكتايب ويرصد له ( )40%من العالمة النهائية.
املادة ( :)15يقوم املرشف األكادميي واملرشف الرسيري بالتعاون والتنسيق بينهام باملهام اآلتية:
حضور االجتامعات الخاصة بالتدريب.
أ.
ب .مسؤولية اإلرشاف عىل تدريب الطلبة حسب أهداف املادة.
ج .متابعة الطلبة أثناء تقديم الرعاية التأهيلية للمريض.
د .رصد التزام الطلبة بالدوام.
ه .تقييم الطلبة وفق مناذج التقييم الخاصة واعتامدها من املرشف األكادميي.
و .إعــداد القيــام بجــوالت الرعايــة التأهيليــة عــى املــرىض ملناقشــة خطــط الرعايــة وتوفــر فــرص تدريبيــة كافيــة للطلبة مبــا يف ذلك املشــاركة
يف جــوالت األطبــاء عــى املــرىض املكلفــن بتقديــم الرعايــة لهــم.
ز .املشاركة يف تنفيذ إجراءات االمتحانات العملية للطلبة.
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ح .حضور ورشات العمل الخاصة بالتدريب العميل.
ط .القيــام بجــوالت الرعايــة التأهيليــة عــى املــرىض ملناقشــة خطــط الرعايــة وتوفــر فــرص تدريبيــة كافيــة للطلبــة مبــا يف ذلــك املشــاركة يف
جــوالت األطبــاء عــى املــرىض املكلفــن بتقديــم الرعايــة لهــم.
ي .املشاركة يف تنفيذ إجراءات االمتحانات الشفوية والعملية والكتابية للطلبة.
ك .تنفيذ وحضور ورشات العمل الخاصة بالتدريب العميل.
املــادة ( :)16يحتســب للمــرف األكادميــي ســاعة معتمــدة فصليـاً عــن كل ســاعتني زمنيتــن إرشافـاً مبــارشاً عــى كل عــرة طــاب يف الوقــت
الواحــد.
املادة ( :)17يلتزم املرشف الرسيري بأنظمة الجامعة وتعليامتها املتعلقة بتعليم الطلبة وتدريبهم.
املادة ( :)18يلتزم الطلبة أثناء فرتة التدريب الرسيري بأنظمة وتعليامت الجامعة ،واملؤسسة التي يتدربون فيها.
املادة ( :)19تحال الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت إىل مجلس العمداء للبت فيها.

تعليامت الدراسة الخاصة الحرة يف الجامعة األردنية
صادرة من مجلس العمداء بقراره رقم ( )1518/2013تاريخ 28/10/2013
املادة ( -:) 1
املادة (-:) 2

تُسمى هذه التعليامت (تعليامت الدراسة الخاصة الحرة يف الجامعة األردنية) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
يجوز أن يسجل للدراسة الحرة يف بعض املواد يف الجامعة األردنية أشخاص من الفئات اآلتية-:
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أ  -الطلبــة الذيــن يدرســون يف جامعــات أو معاهــد جامعيــة عليــا داخــل األردن أو خارجــه ،ويرغبــون يف دراســة بعــض املــواد يف الجامعــة
األردنيــة يف فصــل درايس واحــد أو أكــر.
ب  -الطلبة الذين يرغبون يف االلتحاق بالجامعة األردنية مستقبال ً.
ج  -األفـراد الذيــن يرغبــون يف تعميــق معرفتهــم التخصصيــة بهــدف تحســن أدائهــم ومهاراتهــم يف األعــال أو الوظائــف التــي يقومــون بهــا،
أو الذيــن يرغبــون يف إث ـراء معرفتهــم الثقافيــة أو العلميــة.
د -طلبة الجامعات التي تربطها بالجامعة األردنية اتفاقيات تبادل الطلبة .
املادة (  -:) 3أوال ً -:يشرتط يف قبول الطالب للتسجيل يف الدراسة الخاصة الحرة ما يأيت -:
أ  -أن يكون حاصالً عىل شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها وذلك إذا تقدم لدراسة مواد من مستوى البكالوريوس.
ب -أن يكون حاصال ً عىل شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها إذا تقدم لدراسة مواد من مستوى املاجستري أو الدكتوراه.
جـ  -أن تتوافر الشواغر يف املواد التي يرغب يف التسجيل فيها .
ثانياً -:يســتثنى مــن الــروط الــواردة يف (أوالً /أ  ،ب  ،جـــ )مــن هــذه املــادة الطلبــة املســجلون للدراســة يف جامعــات أو معاهــد عليــا غــر
الجامعــة األردنيــة والطلبــة واألف ـراد الذيــن ال يرغبــون يف احتســابها ألغ ـراض الحصــول عــى درجــة جامعيــة.
ثالثاً  -:يطلب من الطالب الذي يرغب بالتسجيل يف الدراسة الخاصة تقديم الوثائق الثبوتية اآلتية -:
أ  -كشــف عالمــات شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة أو مــا يعادلهــا أو كشــف عالمــات شــهادة البكالوريــوس أو املاجســتري أو مــا يعادلهــا،
إذا مل يكــن ملتحق ـاً يف جامعــة أو معاهــد عليــا  ،ويرغــب باحتســابها ألغ ـراض درجــة علميــة .
ب  -وثيقــة إثبــات التحاقــه بالدراســة يف جامعــة أو معهــد جامعــي آخــر (إذا كان الطالــب ملتحقـاً بالدراســة يف جامعــة أو معهــد مــن مســتوى
جامعي).
رابعاً  -:يقبــل الطلبــة يف الدراســة الخاصــة بقـرار مــن رئيــس الجامعــة بنــاء ً عــى تنســيب مــن عميــد الكليــة و مديــر القبــول والتســجيل
أو مديــر مكتــب العالقــات الدوليــة .
املادة (  -:) 4تطّبــق عــى الطلبــة املســجلني يف الدراســة الخاصــة رشوط املواظبــة واالمتحانــات والعالمــات وأحــكام التأديــب الــواردة يف
أنظمــة الجامعــة وتعليامتهــا.
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املادة (  -:) 5الحد األعىل للعبء الدرايس يف الفصل الواحد لطالب الدراسة الخاصة ما يأيت-:
أ  )18( -ساعة معتمدة إذا كانت املواد من مستوى البكالوريوس.
ب  )12( -ساعة معتمدة إذا كانت املواد من مستوى املاجستري أو الدكتوراه.
املادة (  -:) 6أوال ً -:تحدد رسوم الساعة املعتمدة لطلبة الدراسة الخاصة كام يأيت -:
 1للطلبة من مستوى البكالوريوس تكون -:(أ) – مساوية لرسوم طلبة الربنامج املوازي .
(ب) – للطلبة الذين استوىف رسومهم بالدوالر األمرييك فتكون مساوية لرسوم طلبة الربنامج الدويل .
 2لطلبة الدبلوم املهني والعايل ،تكون مثيل الرسوم التي يدفعها طلبة الدراسة املنتظمة يف هذه الربامج. 3للطلبة من مستوى املاجستري والدكتوراه -:أ  -تكون مثيل الرسوم املقررة لطلبة الدراسة املنتظمة يف برامج الدراسات العليا للطلبة الذين يدفعون بالدينار.
ب  -أما الطلبة الذين تستوىف رسومهم بالدوالر األمرييك فتكون مساوية لرسوم طلبة الربنامج الدويل.
ثانياً  -:تضاف إىل رسوم الساعة املعتمدة الواردة يف (أوال ً) أعاله رسوم التسجيل األخرى ورسوم التأمني الطبي املقررة.
ثالثاُ -:يكــون رســم الســاعة املعتمــدة لطلبــة الدراســة الخاصــة يف مــادة العلــوم العســكرية مســاوياً ألدىن رســم ســاعة يف الكليــة التــي
يتبعهــا الطالــب.
رابعاً  -:يكــون رســم الســاعة املعتمــدة ملــادة الرياضيــات التــي تــدرس يف أكــر مــن تخصــص مســاوياً ألعــى رســم ســاعة يف الكليــة التــي
يتبعهــا الطالــب.
املادة (  -:) 7يســتفيد طالــب الدراســة الخاصــة مــن جميــع الخدمــات والتســهيالت الجامعيــة املتوافــرة ،ومينــح هويــة جامعيــة خاصــة
لهــذا الغــرض.
املادة (  -:) 8يعطى طالب الدراسة الخاصة الذي حقق رشوط املادة ( )3وثيقة تثبت املواد التي درسها وعالماته يف كل منها.
املادة (  -:) 9يجــوز تســجيل الطلبــة الذيــن ال تنطبــق عليهــم رشوط القبــول يف الدراســة الخاصــة يف املــواد التــي يرغبــون يف تســجيلها
كطلبــة مســتمعني ،إذ يســمح لهــم بحضــور املحــارضات فقــط وال يطلــب منهــم التقــدم المتحاناتهــا ،وال يتــم منحهــم وثائــق تثبــت عالماتهــم
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يف هــذه املــواد.
املادة ( -:)10يبت مجلس العمداء يف الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت.
املادة ( -:)11تلغــي هــذه التعليــات ( تعليــات الدراســة الخاصــة يف الجامعــة األردنيــة) الصــادرة بقـرار مجلس العمــداء رقــم ()57/2006
تاريــخ  ،20/2/2006وأي تعليــات أو أســس تتعــارض مــع أحــكام هــذه التعليــات .
املادة ( -:)12عمداء الكليات ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليامت.

تعليامت امتحان الكفاءة ملادة التالوة ( )99لطلبة كلية الرشيعة
املــادة ( :)1تســمى هــذه التعليــات (تعليــات امتحــان الكفــاءة ملــادة التــاوة  99لطلبــة كليــة الرشيعــة) ويعمــل بهــا اعتبــاراً مــن بــدء العــام
الجامعي .2007/2008
املــادة ( :)2يعقــد قســم أصــول الديـــن امتحانـاً يسمــــى “امتحــان الكفــاءة يف التــاوة” للطلبــة مرتيــــن يف كل عــــام جامعــــي ،ويلــزم طلبــة
الســنة األوىل بالتقــدم لــه خــال العــام الجامعــي األول.
املــادة ( :)3يخــول هــذا االمتحــان الطلبــة الناجحــن فيــه تســجيل مــواد التــاوة والحفــظ  3 ،2 ،1التــي يطرحــــها قســم أصـــول الديــن يف الخطة
الدراســية للكلية.
املــادة ( :)4يلــزم الطلبــة الراســبون يف امتحــان الكفــاءة بتســجيل مــادة (التــاوة رقــم ( )99التــي تطرحهــا الكليــة قبــل تســجيل أي مــن مــواد
التــاوة والحفــظ يف الكليــة.
املادة ( :)5يخ ّول النجاح يف مادة التالوة رقم ( )99التسجيل يف مواد التالوة والحفظ .3 ،2 ،1
املادة ( :)6تكون النتيجة يف هذه املادة (ناجح) أو (راسب) وال تدخل يف املعدل الرتاكمي للطالب.
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املادة ( : )7يعقد امتحان الكفاءة يف التالوة محوسباً.
املادة ( :)8تكون أهداف امتحان الكفاءة يف التالوة التحقق من أهلية الطالب لدراسة مواد التالوة والحفظ يف
مســتوياتها الثالثــة  ،3 ،2 ،1وســامة ضبــط األلفــاظ والحــروف الصعبــة ،واملتشــابهة ،والتأكــد مــن معرفــة بعــض املهــارات األساســية يف التــاوة
التــي ســبق للطالــب أن درســها يف املراحــل الدراســية الســابقة ،كاإلدغــام واإلخفــاء واإلظهــار واملــد ،والقلقلــة.
يعفى الطالب من التقدم المتحان التالوة والحفظ يف الحاالت التالية:
 1معادلة مادة التالوة والحفظ التي سبق للطالب دراستها يف جامعة أو كلية مجتمع. 2اجتياز الطالب لالمتحان بنجاح يف جامعة أخرى. 3-دراسة الطالب ملادة التالوة االستدراكية والنجاح فيها.

تعليامت عمليات التسجيل والسحب واإلضافة يف الجامعة األردنية
صادرة عن مجلس العمداء استناداً إىل نص املادة ( )12من قانون الجامعات األردنية
املــادة ( :)1تسمــــى هــذه التعليــات “تعليــات عمليــات التســجيل والسحــــــب واإلضافــة يف الجامعــة األردنيــة” ويعمــــل بهــا اعتبــاراً مــن
تاريــخ إصدارهــا.
املادة ( :)2يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين املحددة لها فيام ييل إال إذا دلت القرينة عىل خالف ذلك.
ــــ فــرة التســجيل :هــي الفــرة املحــددة يف التقويــم الجامعــي لقيــام الطلبــة بتســجيل مــواد الفصــل الــدرايس خاللهــا ،وتحــدد وحــدة القبــول
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والتســجيل موعــداً لــكل طالــب إلجـراء هــذه العمليــة.
ــــ فــرة الســحب واإلضافــة :هــي الفــرة املحــددة يف التقويــم الجامعــي لقيــام الطلبــة بســحب أو إضافــة بعــض املــواد للفصــل الــدرايس ،وتحــدد
وحــدة القبــول والتســجيل موعــداً لــكل طالــب إلجـراء هــذه العمليــة.
املادة ( :)3أ) ال يجوز طرح مواد جديدة بعد بدء فرتة التسجيل إال يف حاالت اضطرارية يقدرها نائب الرئيس املختص.
ب) ال يجوز تغيري املواعيد املعلنة لتدريس املواد إال بقرار من عميد الكلية بعد أخذ رأي مدير وحدة القبول والتسجيل.
جـــ) تحــدد أســاء أعضــاء الهيئــة التدريســية املكلفــن بتدريــس املــواد املطروحــة عنــد إعــداد الجــدول الــدرايس وال يجــوز تعديــل هــذه
األســاء إال يف حــاالت اضطراريــة يقدرهــا عميــد الكليــة ويوافــق عليهــا.
د) يقفل باب االنتقال من كلية إىل أخرى أو من تخصص إىل آخر مع بداية فرتة السحب واإلضافة.
املادة ( :)4أ) تحدد أعــداد الطلبة الذين يُسمــح لهم بالتسجيل لدراســـة أي مادة وفق سياسة عـــامة يضعـــها مجـــلس العمداء.
ب) يجــوز مبوافقــة نائــب الرئيــس املختــص بنــاء عــى تنســيب مــن عميــد الكليــة التــي تــدرس املــادة أن يقــل عــدد الطلبــة املســجلني يف املــادة
عــن الحــد األدىن الــذي يقــره مجلــس العمــداء إذا اقتضــت الــرورة ذلــك.
جـــ) يف الحــاالت االضطراريــة ومبوافقــة رئيــس القســم املختــص بتدريــس املــادة ،يســمح للطالــب بتســجيل مــادة مغلقــة (اســتكامل تســجيل إىل
األعــى املقــرر) حســب منــوذج..
املــادة ( :)5تقــوم وحــدة الشــؤون املاليــة بإلغــاء تســجيل الطالـــب الــذي ال يقــوم بدفــع الرســــوم الجامعية املقــــررة بعد مــــرور أســبوع واحد
عــى تاريــخ موعــد تســجيله.
املــادة ( :)6أ) يجــوز تخصيـــص موعـــــد جديـــــد وملــرة ثانيــة مجـــــاناً للطالــــب الــذي مل يتمكــن مــن التسجيـــــل أو السحـــــب واإلضافــة يف
املوعــد األول املعلــن لــه.
ب) يســتوىف مبلــغ ( )15خمســة عــر دينــاراً إضافــة للرســوم الجامعيــة املقــررة مــن كل طالــب يســمح لــه بالتســجيل ملــواد الفصــل الــدرايس
بعــد انتهــاء فــرة التســجيل ،وقبــل بــدء الفصــل الــدرايس ،ويســتثنى مــن دفــع هــذا املبلــغ الطالــب الــذي تنطبــق عليــه إحــدى الحــاالت
التاليــة :ــ
 1ــ إذا كان من املتوقع تخرجه يف الفصل الدرايس العادي السابق ومل يحقق متطلبات التخرج.
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 2ــ إذا كان مؤجالً للفصل الدرايس العادي السابق.
 3ــــ إذا ُمنــع مــن التســجيل يف الفــرة املخصصــة لهــذه العمليــة ،وكان هــذا املنــع مــن جهــات مختصــة يف الجامعــة أو لظــروف قاهــرة ليــس
مســؤوالً عنهــا مبــارشة.
املادة ( :)7تُحال الحاالت التي مل يرد عليها نص يف هذه التعليامت إىل رئيس الجامعة للبت فيها.
املــادة ( :)8تلغــى هــذه التعليــات “تعليــات الســحب واإلضافــة يف الجامعــة األردنية”الصــادرة عــن رئيــس الجامعة بقـراره رقــم 10/1/22620
تاريــخ  31/12/1990وتعديالتها.
املادة ( :)9رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدير الشؤون املالية ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليامت.

تعليامت النشاطات الطالبية وخدمة املجتمع يف الجامعة األردنية
صادرة عن مجلس الجامعة يف جلسته رقم ( )7/2014تاريخ ( )28/12/2014باالستناد لنص
املادة ( )33من قانون الجامعة األردنية وتعديالته رقم ( )52لسنة 1972
املــادة ( :)1تســمى هــذه التعليــات “تعليــات النشــاطات الطالبيــة وخدمــة املجتمــع يف الجامعــة األردنيــة” ،ويعمــل بهــا اعتبــاراً مــن بدايــة
الفصــل الثــاين للعــام الجامعــي .2014/2015
املادة ( :)2يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين املخصصة إزاءها ما مل تدل القرينة عىل غري ذلك:
الجامعة األردنية.
 الجامعــــةرئيس الجامعة األردنية.
 الرئيسعميد شؤون الطلبة.
 العميدكليات الجامعة ومراكزها.
 الكلية /الكلياتلجنة عامدة شؤون الطلبة.
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الطالب املسجل يف الجامعة لنيل درجة البكالوريوس يف أي من الربامج الدراسية.
 الطالبهــو أي نشــاط يقــر وفقـاً ألحــكام هــذه التعليــات ســواء أكان ثقافيـاً أو فنيـاً أو رياضيـاً أو ترفيهيـاً أو خدمــة املجتمــع
 النشــاطأو مبــادرة أو أو محــارضة أو ورشــة عمــل أو نــدوة أو مشــاركة يف البطــوالت التــي تنظمهــا الجامعــة أو زيــارة ملنطقــة معينــة أو أي فعاليــة
أخــرى ،ويكــون لــكل نشــاط نقطــة واحــدة ألغ ـراض هــذه التعليــات.
املــادة ( :)3يتــم إق ـرار النشــاطات مــن قبــل العميــد ،وبخصــوص النشــاطات الخاصــة بالكليــات فأنــه يتــم التنســيق بــن العميــد وعمــداء
الكليــات ،وفيــا يتعلــق بنشــاطات اتحــاد الطلبــة فأنــه يتــم التنســيق بخصوصهــا بــن العميــد ورئيــس االتحــاد.
املادة ( :)4تهدف النشاطات الطالبية وخدمة املجتمع إىل اآليت:
 .1تنمية الشعور باالنتامء للوطن وروح املسؤولية لدى الطلبة.
 .2االعتناء بالثقافة العامة.
 .3تنمية روح العمل الجامعي.
 .4إطالع الطلبة عىل أوضاع مجتمعهم بأفراده وقطاعاته املختلفة وتحفيزهم عىل تقديم خدمات مناسبة لهذا املجتمع.
 .5توفري الفرص للطلبة إلقامة عالقات إيجابية مع أفراد املجتمع ومؤسساته املختلفة.
 .6تطوير بيئة الزمالة والعطاء واملشاركة بني الطلبة والجامعة وخدمة املجتمع.
 .7تدريب الطلبة عىل تحمل املسؤولية وإنجاز األعامل حسب الخطة املوضوعة إلنجازها وبأقل جهد وتكلفة.
 .8تطوير العالقات واالتجاهات واملهارات لدى الطلبة التي تولد لديهم حس االلتزام باملشاركة الفعالة يف خدمة املجتمع.
 .9تعزيز احرتام الطلبة ألنفسهم وثقتهم بها.
 .10االهتامم بالقيم األخالقية.
 .11العمل عىل رقي اآلداب والفنون.
 .12تعزيز القيم واملامرسات اإليجابية والتصدي للمظاهر واملامرسات السلبية.
املادة (:)5
أ .يُلزم الطالب باملشاركة بنشاطني (نقطتني) عىل األقل يف كل فصل درايس.
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ب .وال يجــوز تأجيــل هــذه األنشــطة إال مبوافقــة العميــد إذا اقتنــع بالعــذر املقــدم مــن الطالــب ،وبخــاف ذلــك يوقــف تســجيل الطالــب
للفصــل التــايل.
جُ .يلــزم الطالــب بزراعــة شــجرة واحــدة عــى األقــل خــال حياتــه الجامعيــة ،وذلــك يف املــكان الــذي يتــم تحديــده مــن قبــل العميــد
بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة.
املــادة ( :)6تعتــر النشــاطات الطالبيــة وخدمــة املجتمــع املبينــة يف املــادة ( )5مــن هــذه التعليــات ،متطلــب إجبــاري للتخــرج دون أن يتحمــل
الطالب أي رســوم.
املــادة ( :)7تتــوىل عــادة شــؤون الطلبــة ولجنــة عــادة شــؤون الطلبــة (مســاعدء العمــداء لشــؤون الطلبــة) تنظيــم النشــاطات الطالبيــة
وخدمــة املجتمــع عــى النحــو التــايل:
أ .مراقبة النشاطات والتقيد بها.
ب .تســجيل النشــاطات التــي يشــارك فيهــا كل طالــب بحيــث يكــون هنــاك صفحــة لــكل طالــب تقيــد فيهــا كافــة نشــاطاته وترتبــط بوحــدة
القبــول والتســجيل.
ج .اإلعالن عن كافة النشاطات والفعاليات واملبادرات وخدمة املجتمع.
د .مخاطبة الكليات لتحديد أسامء الطلبة الذين سيشاركون يف كل نشاط.
ه .إعداد تقرير سنوي عن النشاطات الالمنهجية وخدمة املجتمع.
املــادة ( :)8تلغــي هــذه التعليــات “تعليــات خدمــة املجتمــع يف الجامعــة األردنيــة “الصــادرة عــن مجلــس العمــداء رقــم ()217/2000
تاريــخ .12/8/2002
املادة ( :)9يبت رئيس الجامعة يف الحاالت التي مل يرد عليها نص فيه هذه التعليامت.

 2018 - 2017دليـــل الطالب 115

أسس ومعايري لوحات الرشف للطلبة املتفوقني يف الجامعة األردنية صادرة عن مجلس العمداء
مبوجب قراره رقم ( )14/99تاريخ 3/1/1999
أوالً :تسمى هذه األسس (أسس ومعايري لوحات الرشف للطلبة املتفوقني يف الجامعة األردنية) ،ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.
ثانياً :يكون يف الجامعة أربع قوائم للتفوق هي:
 1ــ قامئة الرئيس.
 2ــ قامئة العميد (الدراسة الجامعية األوىل).
 3ــ قامئة عميد كلية الدراسات العليا.
 4ــ قامئة عميد شؤون الطلبة.
ثالثاً  :أ) تشمل قامئة الرئيس طالباً واحداً من كل كلية ،ويشرتط فيه ما ييل:
( )1()1أن ال يقل معدله الرتاكمي عن .65،3
( )2()2أن ال يكون قد رسب يف أي من املواد التي درسها يف الجامعة.
( )3أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة.
( )4وإذا كان الطالــب قــد تخــرج قبــل نظــام العالمــات بالرمــوز أي عــى النظــام املئــوي ،فيشــرط أن ال يقــل معدلــه الرتاكمــي يف القســم/
الربنامــج عــن  ،84%وأن ال يكــون قــد حصــل يف أي مــن املــواد التــي درســها يف الجامعــة عــى عالمــة أقــل مــن .68%
ب) يضــم إىل القامئــة ســنوياً الطالــب صاحــب أعــى معــدل يف برامــج املاجســتري والطالــب صاحــب أعــى معــدل يف برامــج الدكتــوراه ،مــن
قامئــة عميــد كليــة الدراســات العليــا لتلــك الســنة.
جـ) تعلق لوحة خشبية أو نحاسية تنقش عليها األسامء يف إدارة الجامعة.
رابعـاً :أ) تشــمل قامئــة العميــد :الطالــب األول يف كل قســم ،وإذا كان القســم يقــدم أكــر مــن برنامــج واحــد يــؤدي إىل درجــة البكالوريــوس،
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يتــم اختيــار األول يف كل برنامــج ويشــرط يف الطالــب األول يف القســم /الربنامــج مــا يــي  1 :ــــ أن ال يقــل معدلــه الرتاكمــي عــن .3.5
 2ــ أن ال يكون قد رسب يف أي من املواد التي درسها يف الجامعة.
)1( 3ــ أن ال يكون قد رسب يف أي من املواد التي درسها يف الجامعة.
 4ــ أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة.
 5ــــ إذا كان الطالــب قــد تخــرج قبــل نظــام العالمــات بالرمــوز ،أي عــى النظــام املئــوي ،فيشــرط أن ال يقــل املعــدل الرتاكمــي للطالــب األول
يف القســم /الربنامــج عــن  ،80%وأن ال يكــون قــد حصــل يف أي مــن املــواد التــي درســها يف الجامعــة عــى أقــل مــن .68%
 6ــ تعلق لوحة خشبية أو نحاسية تنقش عليها األسامء يف كل كلية /قسم.
خامساً :أ) تضم قامئة عميد كلية الدراسات العليا ما ييل  :ــ
 1ــ خمسة من طلبة املاجستري موزعني عىل النحو اآليت:
أ) اثنني من طلبة الكليات اإلنسانية واالجتامعية ،رشيطة أال يكونا من الربنامج نفسه.
ب) اثنني من طلبة الكليات العلمية ،رشيطة أال يكونا من الربنامج نفسه.
جـ) طالب واحد من طلبة الكليات الطبية مبن فيهم طلبة االختصاص العايل يف الطب.
 2ــ اثنني من طلبة الدكتوراه موزعني عىل النحو اآليت :
أ ) واحد من طلبة الكليات اإلنسانية واالجتامعية.
ب) واحد من طلبة الكليات العلمية.
ج) يشرتط فيمن يوضع أسمه يف قامئة عميد كلية الدراسات العليا ما ييل:ــ
( )1أن ال يقل معدله الرتاكمي عن  8،3يف املاجستري والدكتوراه.
( )2أن ال يكــون قــد حصــل يف أي مــن املــواد التــي درســها عــى عالمــة تقــل عــن “ب ( ”)Bيف املاجســتري ،و “ب ”)+B( +يف الدكتــوراه ،أو عــى
عالمــة تقــل عــن  75%يف املاجســتري و  80%يف الدكتــوراه حســب نظــام العالمــات املئــوي.
( )3ويشــرط يف طلبــة املاجســتري عــى نظــام االمتحــان الشــامل أن يكــون الطالــب املتفــوق قــد اجتــاز االمتحــان مــن املــرة األوىل .أمــا طلبــة
املاجســتري عــى نظــام الرســالة فيشــرط أن يكــون الطالــب قــد نجــح يف مناقشــة الرســالة مــن املــرة األوىل ،وأمــا طلبــة الدكتــوراه فيشــرط أن
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يكــون الطالــب قــد اجتــاز امتحــان الكفــاءة املعرفيــة مــن املــرة األوىل وأن يكــون قــد نجــح يف مناقشــة رســالته مــن املــرة األوىل.
( )4يشرتط يف الطالب الذي تخرج عىل النظام املئوي أن ال يكون معدله الرتاكمي أقل من  80%للامجستري و 85%للدكتوراه.
( )5أن ال يكون الطالب قد صدرت بحقه أي عقوبة.
جـ) تعلق لوحة خشبية أو نحاسية تنقش عليها األسامء يف كلية الدراسات العليا.
سادس ـاً :أ)( )1تبــدأ قامئــة عميــد شــؤون الطلبــة اعتبــاراً مــن العــام الجامعــي  ،98/1999ويكــون الحــد األعــى للطلبــة املتفوقــن ســنوياً
عرشيــن ،ويشــرط فيهــم مــا يــي :ــــ
( )1أن ال يقل معدل الطالب املتفوق عن (.)3.5
( )2أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة.
( )2()3أال يكون قد رسب يف أي من املواد التي درسها يف الجامعة.
ب) يكــون معيــار التفــوق يف النشــاط أن يكــون الطالــب قــد شــارك أو مثــل الجامعــة أو األردن يف لعبــة فرديــة أو جامعيــة عــى األقــل عــى
املســتوى الوطنــي أو الــدويل ،وحصــل عــى جائــزة ذهبيــة أو فضيــة أو برونزيــة.
جـ) تعلق لوحة خشبية أو نحاسية تنقش عليها األسامء يف عامدة شؤون الطلبة.
سابعـــاً :تلغي هذه األسس (الئحة التفوق الفصيل األكادميية) الصادرة عن مجلس العمداء يف جلسته رقم ( )10/83تاريخ .6/3/1983
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