وحدة القبول والتسجيل
ترحب بك اخي الطالب اختي الطالبة في ،،،،

أسئلة تتكرر من قبلكم جنيب عليها
نتمنى أن تفيدكم بإذن اهلل

ما هً االنذارات االكادٌمٌة التً ٌحصل علٌها الطالب؟
كٌف ومتى ٌمكننً تحوٌل تخصصً ؟
كم عدد الفصول التً أستطٌع أن اؤجلها والمدة القانونٌة لبقائً فً الجامعة ؟
ما هً شروط االنتقال الى الجامعة األردنٌة من الجامعات الرسمٌة ومتى ٌتم ذلك ؟
متى أستطٌع ترصٌد رسومً الجامعٌة للفصل القادم ؟
متى أستطٌع تسجٌل الحد األعلى واألدنى للساعات فً الفصل العادي والصٌفً ؟
كٌف أستطٌع رفع معدلً التراكمً وما هً المواد التً أستطٌع أن أعٌدها ؟
هل أستطٌع خالل دراستً فً الجامعة دراسة فصل اًو أكثر فً جامعات رسمٌة أخرى ما هً شروط
ذلك ؟

متى أستطٌع دراسة مادة بدٌلة عن مادة اخرى وما هً الشروط لذلك؟
هل مادة العلوم العسكرٌة والتربٌة الوطنٌة غٌر اجبارٌة للطلبة الغٌر اردنٌٌن؟

نهاٌة
الفصل
1

مراحل فصل
الطالب مه
الجامعــــة
وتمىى أن
ال تمر بها

نهاٌة
الفصل
2

عند حصولك على معدل دون 2.0

تعطى إنذار أول
إذا استمر معدلك دون 2.0

تعطى إنذار نهائً

إذا حصلت على معدل أقل من 1.95

تفصل دراسة خاصة لمدة فصل واحد
إذا حصلت على معدل أقل من 1.75

تفصل نهائٌا ً من الجامعة

نهاٌة
الفصل
4

نهاٌة
الفصل
3

معدلك أكبر أو ٌساوي  1.95أو أنهٌت  99ساعة بنجاح

تبقى تحت اإلنذار النهائً

إذا حصلت على معدل أكبر من أو ٌساوي 1.75

تعطى فصل دراسة خاصة ثانً

إذا حصلت على معدل أقل من 1.90

تفصل نهائٌا ً من الجامعة

نهاٌة
الفصل
5
نهاٌة
الفصل
6

إذا حصلت على معدل أكبر من أو ٌساوي 1.90

تعطى فصل دراسة خاصة ثالث
إذا لم تحصل على معدل 2.0

تفصل نهائٌا ً من الجامعة

مالحظات هامة يجب أن تعلمها أخي الطالب _ :






فً أي مرحلة من المراحل المذكورة سابقا ً إذا ارتفع معدلك التراكمً فـوق
(  )2.0نقطة تلغى جمٌع اإلنذارات عنك أو تعود الى الدراسة المنتظمة .
فً أي فصل من الفصول الدراسٌة إذا انخفض معدلك التراكمً دون
(  )1.0نقطة تفصل من التخصص (باستثناء فصل قبولك فً الجامعة
أو فً الفصل الصٌفً ) وعلٌك تحوٌل تخصصك الى تخصص آخر وإذا كنت
قد حولت تخصصك سابقا ً تفصل نهائٌا ً من الجامعة .
فً الفصل الصٌفً ال تعطى أي إنذار .
هل تعرف ماذا ٌعنً فصلك الى الدراسة الخاصة :
ٌ عنً اٌقاف تسجٌلك لحٌن احضار ولً أمرك وتوقٌع تعهد وإقرار عند
مسجل كلٌتك ٌبٌن فٌه وضعك األكادٌمً .
ٌ عنً مضاعفة رسومك الجامعٌة أما الطالب المقبول ضمن البرنامج الموازي
ال تتضاعف رسومه الجامعٌه ولكنه ٌخضع لمراحل الدراسة الخاصة .

أخي الطالب لديك نوعان من التحويل (االنتق ال )

انتقال الى
التخصص األدنى

فً كل فصل دراسً ٌتم فتح باب االنتقال
الى التخصص األدنى وذلك حسب معدل
الثانوٌة العامة المقبول تنافسٌا ً فً سنة
حصولك على الثانوٌة العامة أو فً السنة
التً ترغب فً االنتقال فٌها .
وٌكون تقرٌبا ً فً منتصف كل فصل وٌتم
اإلعالن عنه فً جمٌع الكلٌات .
فما علٌك إال تعبئة نموذج تحوٌل تخصص
عند مسجل كلٌتك .
تعلن نتائج التحوٌل فً نهاٌة الفصل
الدراسً وعلى كل طالب تم قبوله فً
التخصص الجدٌد مراجعة مسجل كلٌته
الجدٌدة إلتمام عملٌة التحوٌل .

الرجوع الى
األسئلة

يشترط ألي ووع مه
التحويل أن ال يكون لديك
أي عقوبة تأديبية أعلى
مه التىبيه .

انتقال الى
التخصص األعلى

علٌك مراجعة القسم الذي ترغب فً
االنتقال الٌه لتعبئة الطلب مسبقا ً.
ٌحدد لك من قبل رئٌس القسم  24ساعة
معتمدة لتدرسها فً مدة أقصاها ( )4أربعة
فصول منذ بداٌة قبولك فً الجامعة على
شرط :
أن تحصل على معدل تراكمً إذا كان
التخصص المنتقل الٌه فً :
فً داخل
كلٌتك على

فً خارج
كلٌتك على

()3.0

()3.5

عدد الفصول المؤجلة والمدة الق انونية
عدد الفصول التي تستطيع ان تؤجلها هي ستة فصول (. )6
اما المدة القصوى التي تستطيع المكوث فيها بالجامعة بدون فصول التاجيل فهي تختلف بين الكليات
آ
على الشكل التي :
كليتا الهندسة والصيدلة

برنامج دكتور الصيدلة

باقـي الكليــات

8
سنوات

9
سنوات

7
سنوات

شروط اإلنتق ال الى الجامعة األردنية










أخي انطانة يجة أن يكىن قثىنك في جامعتك تىافسياً ( عه
طريق نجىح تىسيق انقثىل انمىحذ )
ان يكىن معذنك في انثاوىيح انعامح مقثىل تىافسيا في انجامعح
االردويح
أن تكىن اردوي انجىسيح
أن تكىن قذ درست عهى األقم  36ساعح معتمذج تىجاح
أن يكىن تخصصك نه تخصص مىاظر في انجامعح األردويح
أن يكىن معذنك انتراكمي جيذ جذاً في جامعتك
أال يكىن نذيك أيح عقىتح تأديثيح
إرا اوطثقت عهيك انشروط انساتقح عهيك تقذيم طهة في
وحذج انقثىل وانتسجيم في انجامعح األردويح ويكىن عادج في
األول مه شهر آب مه كم سىح نمذج اسثىعيه .

أخي الطالب يمكن ترصيد رسومك الجامعية في الحالتين التاليتين :
 إذا غبت بعذر مرضً معتمد من اللجنة الطبٌة العلٌا تتجاوز مدته ( ) %15
من ساعات الفصل  )3( ] ،أسابٌع فً الفصل العادي و ( )10عشرة أٌام فً
الفصل الصٌفً [.
 إذا انسحبت من الفصل الدراسً خالل فترة السحب واإلضافة الرسمٌة المحددة
لذلك الفصل حسب التقوٌم الرسمً الجامعً الساري .
 إذا انطبقت احدى الحالتٌن السابقتٌن علٌك إتباع الخطوات التالٌة :
 اعتماد التقارٌر الطبٌة من عٌادة الطلبة ثم عمٌد كلٌتك
 كتابة استدعاء لألستاذ الدكتور رئٌس الجامعة
 وبعد أخذ رأي مدٌر وحدة القبول والتسجٌل ٌتم تحوٌلها من قبل
األستاذ الدكتور رئٌس الجامعة الى اللجنة الطبٌة فً مستشفى
الجامعة وفً حال تمت الموافقة ٌتم ترصٌد الرسوم الجامعٌة لك .

متى تستطيع تسجيل الحد األعلى واألدنى للساعات :
 22ساعة

الفصل
العادي

 12ساعة

 12ساعة

الفصل
الصٌفً

 3ساعة

 10ساعات
بموافقة العمٌد

 إذا حصلت على معدل تراكمً جٌد جداً فما فوق
ٌمكنك تسجٌل ( )22ساعة معتمدة فً الفصل
الذي ٌلٌه .
 إذا كان متوقع تخرجك فً الفصل الحالً أو
الفصل الذي ٌسبق فصل تخرجك ٌمكنك تسجٌل
الحد األعلى للساعات ( )22ساعة معتمدة .
 أما الطالب المفصول الى الدراسة الخاصة ال
ٌستطٌع أن ٌسجل أكثر من ( )18ساعة معتمدة
حتى لو كان متوقع تخرجه .

 إذا كان متوقع تخرجك فً الفصل الصٌفً ٌمكنك
أن تسجل الحد األعلى ( )12ساعة معتمدة .
 إذا كان متوقع تخرجك فً الفصل األول ٌمكنك
أن تسجل فً الفصل الصٌفً الذي ٌسبق فصل
تخرجك ( )12ساعة معتمدة .
 أما الطالب المفصول الى الدراسة الخاصة ال
ٌستطٌع أن ٌسجل أكثر من ( )10ساعات
معتمدة حتى لو كان متوقع تخرجه .

أخي الطالب تستطيع رفع معدلك التراكمي بمراعاة ما يلي :
ٌ جب أن تعٌد دراسة المواد التً رسبت فٌها فوراً فً الفصل التالً .
ٌ مكنك أن تعٌد دراسة المواد الناجح فٌها وتكون عالمة المادة التً ٌمكنك
إعادتها (د) أو (د )+أو (ج) أو (ج )+فقط .

 إذا رسبت فً مادة اختٌارٌة وال ترغب فً اعادتها ٌمكنك دراسة مادة
اختٌارٌة أخرى من نفس المجموعة واعتبارها مادة تعوٌضٌة عن المادة
الراسب فٌها بشرط أن تكتب تعهد عند مسجل كلٌتك بأن ال تعود لدراسة المادة
التً رسبت بها سابقا ً  ،وٌكون هذا عند نجاحك فً المادة االختٌارٌة الثانٌة .
ٌ جب أن تحصل على معدل فصلً أعلى من المعدل التراكمً السابق دائما ً .

أخي الطالب تستطيع أن تدرس في جامعات أخرى بالشروط التالية :
فً داخل
األردن
تستطٌع أن تدرس ما ال ٌزٌد عن
( )36ساعة معتمدة فً جامعات
رسمٌة فقط بشرط :
أن تكون منهً ما ال ٌقل عن
( )36ساعة معتمدة بنجاح
وبمعدل تراكمً ( )2.00على
االقل.
أن تحصل على موافقة مسبقة من
رئٌس قسمك وعمٌد كلٌتك على
دراسة هذه المواد .
فً كال الحالتٌن ال تدخل عالمات
المواد فً المعدل التراكمً

فً خارج
األردن
تستطٌع أن تدرس فصلٌن على
األكثر فً جامعة معترف فٌها خارج
األردن .
على أن ال تزٌد مجموع الساعات
عن ( )24ساعة معتمدة فً
الفصلٌن بشرط :
أن تكون منهً ما ال ٌقل عن ()36
ساعة معتمدة بنجاح وبمعدل
تراكمً جٌد ( )2.5على االقل .
أن تدرس هذه المواد فً غٌر فصل
التخرج بعد أخذ موافقة القسم
وعمٌد الكلٌة .

عزٌزي الطالب/ة تستطٌع دراسة مادتٌن بدٌلتٌن على االكثر فً فصل تخرجك فً
الحاالت التالٌة:

•
•
•

•

ان تكون قد رسبت فً مادة واحدة ثالثة مرات فاكثر .
ان تكون لدٌك مادة اجبارٌة غٌر مطروحة فً فصل تخرجك.
ان ٌكون لدٌك مادة متعارضة مع مادة اجبارٌة او اختٌارٌة اخرى
وال ٌمكن تسجٌلها فً أي حال من االحوال.
فً جمٌع االحوال ال ٌجوز للطالب ان ٌدرس اكثر من مادتٌن
بدٌلتٌن.

مادة العلوم العسكرٌة والتربٌة الوطنٌة
• مااااادة العلااااوم العسااااكرٌة اجبارٌااااة • ماااادة التربٌاااة الوطنٌاااة اجبارٌاااة
للطلبة االردنٌٌن واختٌارٌاة للطلباة
للطلباااااة االردنٌاااااٌن واختٌارٌاااااة
غٌاااار االردنٌااااٌنل وال تاااادخل فااااً
للطلبة غٌر االردنٌٌن.
حساب المعدل التراكمً
• وٌسااتطٌع الطالااب غٌاار االردنااً
دراسااة أي مااادة اخاارى باادال منهااا
وتعاماااال عالمتهااااا معاملااااة مااااادة
العلااوم العسااكرٌة (ناااج ل راسااب)
(أي مااادة تطااارج بالجامعااة بواقاااع
( )3ساعات).

• وٌسااتطٌع الطالااب غٌاار االردنااً
دراسااة أي مااادة اخاارى باادال منهااا.
(أي مااادة تطااارج بالجامعااة بواقاااع
( )3ساعات).

