تعليمات الدراسة الخاصة الحرة
نظام الدراسة الخاصة (الحرة)  :هو نظام يجيز لألفراد الراغبين بالدراسة في الجامعة األردنية
بالتسجيل ضمن الفئات التالية:
أ -الطلبة الذين يدرسون في جامعات أو معاهد جامعية عليا داخل األردن أو خارجه ،ويرغبون في
دراسة بعض المواد في الجامعة األردنية في فصل دراسي واحد أو أكثر.
ب -الطلبة الذين يرغبون في االلتحاق بالجامعة األردنية مستقبال ً.
ت -األفراد الذين يرغبون في تعميق معرفتهم التخصصية بهدف تحسين أدائهم ومهاراتهم في األعمال
أو الوظائف التي يقومون بها ،أو الذين يرغبون في إثراء معرفتهم الثقافية أو العلمية.
آلية ومواعيد التسجيل
على الطلبة الذين يرغبون بالدراسة الخاصة (الحرة) مراجعة وحدة القبول والتسجيل الستكمال إجراءات
التسجيل خالل فترة السحب واالضافة في بداية كل فصل دراسي.
شروط القبول
 -1أن يكون حاصالً على شهادة الدراسة الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها بمعدل ال يقل عن الحد
األدنى المطلوب للدراسة حسب أسس القبول النافذة ،وذلك إذا تقدم لدراسة مواد من مستوى
البكالوريوس.
 -2أن يكون حاصال ً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها بتقدير ال يقل عن جيد إذا تقدم لدراسة مواد
من مستوى الماجستير.
 -3أن يكون حاصال ًعلى شهادة الماجستير أو ما يعادلها بتقدير ال يقل عن جيد جداً إذا تقدم لدراسة
مواد من مستوى الدكتوراه.
 -4أن يكون قد درس المتطلبات السابقة للمواد التي يرغب في التسجيل بها.
 -5أن تتوافر الشواغر في المواد التي يرغب في التسجيل فيها.
 يستثنى من هذه الشروط الطلبة المسجلون للدراسة في جامعات أو معاهد عليا غير الجامعةاألردنية والطلبة الذين ال يرغبون في احتسابها ألغراض الحصول على درجة جامعية.
 يحصل الطالب الذي يحقق شروط القبول المذكورة أعاله في نهاية الفصل الدراسي على كشفعالمات رسمي يثبت دراسته لهذه الساعات المعتمدة بعد تسديد رسم كشف العالمات.
 يجوز تسجيل الطلبة الذين ال تنطبق عليهم شروط القبول في الدراسة الخاصة في المواد التييرغبون في تسجيلها كطلبة مستمعين ،إذ يسمح لهم بحضور المحاضرات فقط وال يطلب منهم التقدم
المتحاناتها ،وال يتم منحهم وثائق تثبت عالماتهم في هذه المواد.
 تطبق على الطلبة المسجلين في الدراسة الخاصة شروط المواظبة واالمتحانات والعالمات وأحكامالتأديب الواردة في أنظمة الجامعة وتعليماتها .
 يستفيد طالب الدراسة الخاصة من جميع الخدمات والتسهيالت الجامعية المتوافرة ويمنح هويةجامعية خاصة لهذا الغرض .
 يكون الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل العادي لطالب الدراسة الخاصة ما يلي : )18( -1ساعة معتمدة إذا كانت المواد من مستوى البكالوريوس.
 )12( -2ساعة معتمدة إذا كانت المواد من مستوى الماجستير والدكتوراه.
الوثائق المطلوبة
أ -صورة مصدقة عن هوية األحوال المدنية أو صورة مصدقة عن شهادة الميالد للطالب األردني.
ب-صورة عن جواز السفر للطالب غير األردني.
ج -كشف عالمات شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو كشف عالمات شهادة البكالوريوس
أو الماجستير أو ما يعادلها.
د -وثيقة إثبات التحاق بالدراسة (إثبات طالب) في جامعة أو معهد جامعي آخر (إذا كان الطالب ملتحقا
بالدراسة في جامعة أو معهد من مستوى جامعي).

