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 وحدة القبول والتسجيل
 نظام الدراسة

 
والساعة المعتمدة هي وحدة زمنية يستحقها  .تسير الدراسة في الجامعة حسب نظام الساعات المعتمدة

الطالب في حال نجاحه في مادة من المواد التي يدرسها وهي حصيلة محاضرة نظرية لمدة ساعة في 
ولما كانت المحاضرات في  .تداد فصل دراسي كاملاألسبوع أو ساعتين عمليتين على األقل على ام

ثالث ( 3)غالبية المواد تعطى ثالث مرات في األسبوع فانه يسجل للطالب في حال نجاحه في المادة 
ساعات معتمدة، وهناك عدد قليل من المواد التي تزيد ساعاتها المعتمدة أو تقل عن ثالث، وذلك تبعاً 

والسنة الدراسية في الجامعة األردنية تتكون  .طى في األسبوع الواحدلعدد الساعات التدريسية التي تع
والدراسة فيهما  أسبوعا( 61)من فصلين دراسيين أساسيين هما األول والثاني، ومدة كل منهما 

أسابيع، غير أن عدد المحاضرات التي تعطى في األسبوع الواحد ( 8)إجبارية، وفصل صيفي ومدته 
تلك التي تعطى في كل من الفصلين األول والثاني، والدراسة في هذا في هذا الفصل ضعف عدد 

             .الفصل اختيارية، ما عدا في كليات الطب وطب األسنان والتمريض
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 تعليمات منح درجة البكالوريوس
من نظام منح الدرجات العلمية ( 3)من المادة ( أ)صادرة عن مجلس العمداء بموجب الفقرة 

الجامعة األردنية خرية والشهادات فيوالدرجات الف
(1)

 

 

  (:6)المادة 

ل بها ـــويعم .(ة البكالوريوس في الجامعة األردنيةــتعليمات منح درج)ات ــتسمى هذه التعليم( أ

 .م5002/5001دء الفصل الدراسي األول من العام الجامعي ــاعتباراً من ب

  .ردة إزاءها، ما لم تدل القرينة على خالف ذلكيكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الوا( ب

 .الجامعة األردنيـــة     : الجامعـــــــــــــــــة

 .عميد الكلية الملتحق بها الطالب      : العميـــــــــــــــــــد 

 .أي من كليات الجامعة       : الكليــــــــــــــــــــة 

 .قسم في الكلية أي       : القســـــــــــــــــــم 

 .الفصل األول أو الثاني من كل عام جامعي:           الفصل العـــادي 

تطبق هذه التعليمات على طلبة جميع كليات الجامعة المنتظمين المسجلين لنيل درجة  (:5)المادة 

 اء طلبة كليات الطب وطب األسنان والتمريض حيث تطبق عليهم التعليماتــالبكالوريوس، باستثن

 .الخاصة بهما

 الخطط الدراسية

ط الدراسية التي تؤدي إلى نيل درجة البكالوريوس في ــــــس العمداء الخطــيقر مجل (:3)المادة 

ات التي تقدمها كليات الجامعة، وذلك بناء على اقتراحات مجالس األقسام وتوصيات ـــالتخصص

 .مجالس الكليات

 .على أساس نظام الساعات المعتمدةتوضع الخطط الدراسية (  أ : (4)المادة  

ثالث ساعات معتمدة، ويجوز بقرار من مجلس ( 3)لكل مادة من مواد الخطط الدراسية  يحدد( ب

 .العمداء أن تقل أو تزيد على ذلك
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يجري تقويم الساعات المعتمدة لكل مادة على أساس أن المحاضرة األسبوعية أو الندوة هي ساعة ( جـ

لمختبرات والتطبيق فيجري تقويمها لكل مادة على حدة، وفي جميع الحاالت ال معتمدة، أما ساعات ا

 .يقل حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين تطبيقيتين أو ساعتي مختبر

ات ـــدة المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس في الكليـيكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتم (:2)المادة 

 :التاليو ــالتالية على النح

 عدد الساعات المعتمدة الكليـــــة

 ساعة  635 اآلداب

 ساعة  635 إدارة األعمال

 ساعة  635 العلوم

 (138)باستثناء تخصص المصارف اإلسالمية   635 الشريعة

 640 التمريض

 638 الزراعة

 635 العلوم التربوية

لحد األدنى لعدد باستثناء تخصص هندسة العمارة إذ يكون ا 610 الهندسة والتكنولوجيا

 (675)الساعات 

 646 الحقوق 

باستثناء تخصص دكتور الصيدلة إذ يكون عدد الساعات   162 الصيدلة

(561) 

 631 التربية الرياضية 

 632 علوم التأهيل

 635 اآلثار والسياحة

 635الملك عبدا هلل الثاني لتكنولوجيا 
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 المعلومات

كلية الدراسات الدولية والعلوم 

 اسيةالسي

635 

 635 الفنون والتصميم    

 635 كلية اللغات األجنبية

 

توزع الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس في كليات الجامعة على النحو  (:1)المادة 

  :التالي

 ساعة معتمدة 57           متطلبات الجامعة

 .دةساعة معتم 31ــ  65 من تخصصات الكلية متطلبات كل تخصص 

 واالختيارية  اإلجباريةساعة معتمدة، ويتم توزيعها بين المتطلبات  63ــ  16 متطلبات التخصص 

ساعة معتمدة، وفي قسم  (676ــ  63)الهندسة والتكنولوجيا  وتكون متطلبات التخصص في كليتي

ة ساع( 641 - 640)برنامج دكتور الصيدلة  وفي ساعة معتمدة،( 356ــ  608)هندسة العمارة 

 .معتمدة

 :التاليةتشمل الخطط الدراسية في كل تخصص تمنح فيه درجة البكالوريوس المواد (: 7)المادة  

 :متطلبات الجامعة (  أ 

تشكل متطلبات الجامعة أرضية مشتركة لجميع طلبة الجامعة، الهدف منها زيادة قدرة الطالب  .6

اء معرفته في مجاالت المعرفة على التواصل والتعبير باللغتين العربية واالنجليزية وإثر

 .واالجتماعية والعلمية والتقنية، وتعزيز فهمه لحضارة أمته وفكرها اإلنسانية

ساعة معتمدة تكون متضمنة في جميع التخصصات، ( 57)تتكون متطلبات الجامعة من  .5

   :التاليموزعة على النحو 

 .ساعة معتمدة( 57)متطلبات الجامعة : أوالً 

 :ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية( 65)اإلجبارية ويخصص لها  متطلبات الجامعة - أ
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 عدد الساعات المعتمدة اسم المـــادة رقم المادة

 3 مهارات االتصال باللغة العربّية 1111101 

 3 مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية 1112101 

 3 العلوم العسكرية 1111122 

 3 التربية الوطنية 1111132 

 

ساعة معتمدة يختارها الطالب من المجاالت األول والثاني ( 62)ات الجامعة االختيارية متطلب - ب

مادتان من كل مجال،  أقصىوالثالث المذكورة أدناه، وبحد أدنى مادة واحدة من كل مجال وبحد 

 العلوم اإلنسانية : المجال األول  .على أن تكون من خارج تخصص الطالب

 المتطلب السابق اعات المعتمدةالس اسم المادة رقم المادة

  3 حقوق اإلنسان 1132111

  3 الثقافة القانونية 1111111

  3 الثقافة اإلسالمية 1111111

  3 نظام إسالم 1112111

  3 حضارات إنسانية 2312112

  3 مهارات إدارية 1011110

  3 الكتابة اإلبداعية 2311111

  3 لوماتمدخل إلى علم المكتبات والمع 1017111

  3 الرياضة والصحة 1132111

  3 التذوق الفني 2111111

  3 لغة أجنبية 3111122
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 :العلوم االجتماعية واالقتصادية: المجال الثاني -

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

  3 تاريخ األردن وفلسطين 2312111

  3  االقتصاد السياسي العالمي  1017111

  3 مبادئ علم السياسة 2310111

  3 المنطق والتفكير الناقد 2313111

  3 مدخل إلى علم االجتماع 2310111

  3 مبادئ علم النفس 2317111

  3 جغرافية األردن 2311111

  3 آثار األردن 2011111

  3 مبادئ العمل االجتماعي 2711111

 

 :والزراعة والصحةالعلوم والتكنولوجيا : المجال الثالث -

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

  3 مبادئ في الصحة العامة 1010111

  3 العلم والمجتمع 1312111

  3 الزراعة المنزلية 1011111

  3 مبادئ في السالمة العامة 1910111

  3  صناعات أردنية 1910111

  3 مبادئ تغذية اإلنسان 1013111

  3 علم البيئة 0305100

  3  اإلسعاف األولي 1711111
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وب ــة والحاســة العربية واللغة اإلنجليزيــان في اللغــة التقدم المتحـــيتوجب على كافة الطلب:  ثانياً 

خارج خطته ( 066)ى أن يسجل الطالب الذي اخفق في النجاح بهذا االمتحان مساقاً استدراكياً ــعل

 .الدراسية

وبية ـــارات الحاســادة المهـــات بحيث يصبح اسم مـــام الكليـــط الدراسية في أقسـتعّدل الخط: الثاً ث 

للكليات اإلنسانية، والمهارات الحاسوبية ورقمها ( 6645605)هو المهارات الحاسوبية ورقمها ( 5)

 .للكليات العلمية التي تتطلب خططها الدراسية ذلك( 6636605)

- : بمادة العلوم العسكرية ما يلي  يراعى  ــ 3 

( ساعات معتمدة 3)العلـــوم العسكرية مادة إجبارية للطلبة األردنيين واختيارية لآلخرين   :أوالً  

وتحسب هذه الساعات للطالب ضمن عدد الساعات المعتمدة المقررة لتخرجه، وال تدخل في 

اروا دراسة هذه المادة أن يدرسوا بدالً وعلى الطلبة غير األردنيين الذين لم يخت .حساب المعدل

 .وتعامل المادة  معاملة مادة العلوم العسكرية .منها أي مادة أخرى

 :التاليةيعفى الطالب من دراسة مادة العلوم العسكرية في إحدى الحاالت   :ثانياً       

 .إذا درسها بنجاح في أي جامعة أردنية رسمية أو خاصة   ــ 

الجناح العسكري في جامعة مؤتة، الكلية )يجي الكليات العسكرية األردنية إذا كان من خر ــ 

 .أو ما يعادلها من كليات عسكرية أجنبية( العسكرية الملكية، مدرسة المرشحين العسكرية

إذا كان من الضباط الحاصلين على دورات الصف التأسيسية ودورات الوكالء التأسيسية    ــ 

أن  إلثباتعتمد دائرة التعليم الجامعي بمديرية التعليم والثقافة العسكرية وت .بالنسبة للرتب األخرى

 .الطالب المعني تنطبق عليه شروط اإلعفاء الواردة في البند وفي البند السابق

وعلى الطلبة غير  .إجبارية للطلبة األردنيين واختيارية لآلخرين( التربية الوطنية)ــ  تكون مادة  4 

 .م يختاروا دراسة هذه المادة أن يدرسوا بدالً منها أي مادة أخرىاألردنيين الذين ل

 .ساعة معتمدة( 31ـــ 65)متطلبات الكلية   (ب 

تشمل متطلبات الكلية مجموعة المواد التي يحتاجها طلبة الكلية كافة لتزويدهم بقاعدة معرفية  

تشكل حالة تكاملية مع مواد مشتركة وثيقة الصلة بالمجال العام للتخصص، كما تشمل المواد التي 
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التخصص، وال يشترط أن تكون هذه المواد من المواد التي تطرحها الكلية، أو أحد أقسامها 

 .األكاديمية

 :متطلبات التخصص (جـ 

 اإلجباريةساعة معتمدة يتم توزيعها بين المتطلبات ( 63ــ  16)تكون متطلبات التخصص  

( 667ــ  63)ي كليتي الصيدلة والهندسة والتكنولوجيا واالختيارية، وتكون متطلبات التخصص ف

ساعة معتمدة وفي برنامج دكتور ( 635ــ  608) :العمارةساعة معتمدة، وفي قسم هندسة 

 :ساعة معتمدة، وُيراعى في متطلبات التخصص ما يلي( 614ــ  640)الصيدلة 

اختيارية تغطي جوانب التخصصية من مواد إجبارية ومواد ( الكلية)تتكون متطلبات القسم  .6

 .التخصص بشكل متوازن

 .القسم توزيع الساعات المعتمدة من بين المواد اإلجبارية واالختيارية يراعي .5

تراعي األقسام في خططها تعزيز العالقة مع التخصصات المساندة األخرى ضمن الكلية  .3

 .الواحدة بشكل خاص ومع التخصصات األخرى في الجامعة بشكل عام

أن يبني خطته الدراسية بحيث تتضمن تخصصاً فرعياً من داخل الكلية أو من  يمكن للقسم .4

 .خارجها

أن تقترح تخصصاً مشتركاً يضم عدداً من التخصصات ( أو القسم األكاديمي)يمكن للكلية  .2

 .على مستوى الكلية أو على مستوى الجامعة

أن تقل عن  ثالث ساعات معتمدة ويجوز في حاالت خاصة( 3)يخصص للمادة الواحدة  .1

 .ساعات معتمدة( 1)ذلك إلى ساعة واحدة أو تزيد إلى حد أقصاه 

رية، ـــوم العسكـــادة العلـــالمتعلقة بم( أوالً -3-أ-7)ــ مع مراعاة ما ورد في المادة 6( أ (:8)المادة  

 ابهب التراكمي في المواد المشمولة بالخطة الدراسية للتخصص الملتحق ـــدل الطالــب معـــيحس

 .الطالب
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ــ يسمح للطالب ــ لغرض رفع معدله التراكمي إلى الحد المطلوب ــ أن يدرس مواد  5

تحسب ساعات هذه  .إضافية من خطته الدراسية، وذلك زيادة على الساعات المقررة

 .اإلنذارالمطلوبة بنجاح التي تبقي الطالب تحت ( 66)ضمن الساعات الـ اإلضافيةالمواد 

 اإلجباريةمواد متطلبات الجامعة، ومواد متطلبات الكلية، ومواد القسم : ة الدراسيةتشمل الخط( ب 

 .واالختيارية

 .يوضع وصف لكل مادة يتناسب مع عدد الساعات المعتمدة المخصصة لها ( ج

يقدم كل قسم خطة استرشادية موزعة على ثمانية فصول أو عشرة فصول أو اثني عشر فصالً (  د 

 .، وذلك حسب الفصول المحددة للتخصص(لفصل الصيفيليس من ضمنها ا)

 (:6)المادة  

م أو ــواالختيارية من داخل القسم، ويجوز أن يعطى بعضها من قس اإلجباريةتكون مواد القسم ( أ

 .رى، ويتم ذلك بعد دراسة مشتركة للموضوع من القسمينـــأقسام أخ

 .ألقل كل عام دراسيمرة على ا اإلجباريةتطرح مواد الخطة الدراسية ( ب 

 .تطرح مواد الخطة الدراسية االختيارية مرة على األقل كل أربعة فصول دراسية( جـ 

 .ُتحدد كل خطة دراسية عدد الساعات المقررة للمتطلبات المختلفة ضمن الحدود الدنيا والعليا( د 

تويات أربعة أو خمسة تصنف المواد التي ترد في الخطة الدراسية على أساس مس(   أ  (:60)المادة  

 .أو ستة

 .مع كل مادة( إن وجدت)تثبت المتطلبات السابقة أو المتزامنة (   ب 

 .تعطى كل مادة رقماً يدل على مستواها(   جـ 

يذكر إزاء كل مادة عدد المحاضرات وعدد ساعات المختبر األسبوعية أو (   د 

 .الساعات التطبيقية، وعدد الساعات المعتمدة

يجوز للطالب أن يدرس مادة ما قبل أن يدرس متطلبها السابق، وفي حالة  ال(   هـ 

 .حدوث ذلك فان تسجيله وعالمته في تلك المادة يعتبران ملغيين
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كان قد درس  إذايجوز للطالب أن يأخذ مادة ومتطلبها السابق في الفصل نفسه (   و 

 .ذلككان تخرجه يتوقف على  إذاالمتطلب السابق ولم ينجح فيه، أو 

 مدة الدراسة والعبء الدراسي

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس بعبء عادي هي ثمانية فصول أو أربع  - 6( أ (: 66)المادة  

سنوات دراسية، وفي كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية الصيدلة عشرة فصول 

 .دراسية، وفي برنامج دكتور الصيدلة اثنا عشر فصالً دراسيا

للطالب أن يحصل على درجة البكالوريوس في مدة تقل عن ثالث  ال يجوز - 5

سنوات دراسية وفي كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية الصيدلة أربع سنوات، وفي 

والسنة الدراسية تعني فصلين دراسيين . برنامج دكتور الصيدلة خمس سنوات

 .     عاديين

نهاء بعض الطلبة لمتطلبات لمجلس العمداء دراسة كل حالة على حدة من حاالت إ)

الحصول على درجة البكالوريوس بأقل من المدة المحددة في التعليمات بفصل دراسي 

(واحد فقط واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأنها
(6)

. 

ال يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب مسجالً في الدراسة للحصول على ( أ) -3 

نوات دراسية وفي كلية الهندسة والتكنولوجيا درجة البكالوريوس على سبع س

( ب.  والصيدلة على ثماني سنوات، وفي برنامج دكتور الصيدلة على تسع سنوات

ستة عشر أسبوعياً بما في ذلك االمتحانات، ( 61)تكون مدة الفصل الدراسي 

 . ثمانية أسابيع بما في ذلك االمتحانات( 8)والفصل الصيفي 

دنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل لنيل درجة يكون الحد األ - 6( جـ

اثنتي عشرة ساعة معتمدة للفصل العادي، ( 65( )العبء الدراسي)البكالوريوس 

تسع ساعات معتمدة فقط، وُيستثنى من ذلك الطالب ( 6)ويجوز بموافقة العميد دراسة 

ل من الساعات أو الذي يتوقف تخرجه في نهاية ذلك الفصل على دراسة عدد أق

 .الطالب الذي ال تتوافر له مواد من خطته الدراسية لتسجيلها
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يكون الحد األعلى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل لنيل درجة  - 5 

ثماني عشرة ساعة معتمدة، باستثناء برنامج ( 68)البكالوريوس في الفصل العادي 

 .ساعة معتمدة( 65)دكتور الصيدلة حيث يكون الحد األعلى 

اثنتين ( 55)يجوز أن يتعدى عدد الساعات المعتمدة في الفصل العادي إلى  - 3 

أن يكون تخرج الطالب في : أوالً : وعشرين ساعة معتمدة في أي من الحاالت التالية

 .ساعة معتمدة( 55)الفصل التالي متوقفاً على السماح له بدراسة 

 (. نقاط 3)التراكمي في نهاية الفصل السابق عن أن ال يقل معدل الطالب : ثانياً  

اثنتين وعشرين ( 55)أن يكون تخرج الطالب متوقفاً على السماح له بدراسة : ثالثاً 

ساعة معتمدة، وإذا كان الفصل الذي يمضيه الطالب في التدريب هو الفصل الذي 

لعادي الذي يتوقع فيه تخرجه، يسمح له بدراسة هذا العدد من الساعات في الفصل ا

 . يسبقه مباشرة

عشر ساعات ( 60)يكون الحد األعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي  - 4

اثنتي عشرة ساعة إذا كان ذلك يؤدي إلى ( 65)معتمدة، ويجوز أن يدرس الطالب 

 .تخرجه في الفصل نفسه أو في الفصل الذي يليه مباشرة

المحول من الدراسة المنتظمة إلى يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للطالب  - 2 

ساعات معتمدة في ( 60)ساعة معتمدة في الفصل العادي، و ( 68)الدراسة الخاصة 

 .الفصل الصيفي

ُيصنف الطلبة المسجلون لنيل الدرجة الجامعية األولى على أربعة أو خمسة أو (  د  

ة الرابعة، السنة السنة األولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، السن: ستة مستويات 

الخامسة، السنة السادسة، وُيعتبر الطالب بمستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو 

، 650، 60، 10، 30)الخامسة أو السادسة إذا كان قد نجح في دراسة ما ال يقل عن 

 .ساعة معتمدة على التوالي( 680
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وس أن يلتحق في الوقت نفسه ال يجوز للطالب المسجل في أي من برامج البكالوري( هـ

 .بأي برنامج آخر في الجامعة مهما كان نوعه أو مستواه

 المواظبـــــة

تشترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقشات والساعات ( أ (:    65)المادة 

 .العملية والتدريب الميداني حسب الساعات المقررة لكل مادة في الخطة الدراسية

 .من الساعات المقررة للمادة%( 62)ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ( ب  

من الساعات المقررة للمادة دون  عذر مرضي %( 62)إذا غاب الطالب أكثر من ( ج 

أو قهري يقبلهما عميد الكلية التي تدّرس المادة، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي 

، وعليه إعادة دراستها إذا كانت إجبارية، وفي (صفراً )وتعتبر نتيجته في تلك المادة 

جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل عالمات الطالب الفصلي 

 .التخصص/ والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصل من الكلية

من الساعات المقررة لمادة ما وكان هذا الغياب %( 62)إذا غاب الطالب أكثر من ( د  

و لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تدرس المادة ُيعتبر منسحباً من تلك بسبب المرض أ

المادة، وتطبق عليه أحكام االنسحاب، ويبلغ العميد مدير القبول والتسجيل قراره بذلك، 

 .وتثبت مالحظة منسحب إزاء تلك المادة في السجل األكاديمي للطالب

في النشاطات الرسمية أو الذين يقتنع عميد أما الطلبة الذين يمثلون المملكة أو الجامعة  

، وإذا تجاوزها أحدهم %(50)الكلية بأعذارهم فيسمح لهم بالتغيب بنسبة ال تتجاوز 

أما الطلبة الذين يقومون باالشتراك في .االنسحابيعتبر منسحباً وتطبق عليه أحكام 

التحاد المعني تدريبات أو مباريات لتمثيل األردن في الخارج بناًء على تنسيب من ا

باللعبة داخل األردن وبموافقة عميد الكلية المعني، فيسمح لهم بالتغيب بنسبة ال تتجاوز 

.، وإذا تجاوزها أحدهم يعتبر منسحباً وتطبق عليه أحكام االنسحاب%(52)
(6)
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دون عذر بتنسيب من %( 62)يتم حرمان الطلبة الذين تتجاوز غياباتهم نسبة ( هـ  

وافقة العميد، ويتم تبليغ مدير القبول والتسجيل بذلك عند وصول غياب مدرس المادة وبم

 . الطلبة للنسبة المبينة سابقاً 

يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة من طبيب عيادة الطلبة في (   و  

الجامعة األردنية أو معتمدة منه أو صادرة من مستشفى الجامعة، وأن تقدم هذه الشهادة 

يد الكلية خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة، إلى عم

وفي الحاالت القاهرة األخرى يقدم الطالب ما ُيثبت عذره القهري خالل أسبوع من 

 .تاريخ زوال أسباب الغياب

يتم احتساب الغياب اعتباراً من المحاضرة األولى لبدء التدريس ويحتسب الغياب ( ز 

 .الجدد الذين يتم قبولهم بعد بدء التدريس اعتباراً من تاريخ قبولهمللطلبة 

ال يعتبر الطالب مسجالً للمادة إال بعد دفع رسومها، ويجوز بموافقة عميد شؤون (  ح  

الطلبة تأجيل دفع الرسوم لمدة ال تزيد على أربعة أسابيع في الفصل العادي وأسبوعين 

ن من دفع رسوم المادة في الموعد المحدد ألسباب في الصيفي للطلبة الذين ال يتمكنو

 .خارجه عن إرادتهم

يقوم عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومدير القبول والتسجيل ( ي 

 .  بتنفيذ أحكام المواظبة األنفة الذكر

 .60/6/5065تاريخ  38/5065عدلت بقرار مجلس العمداء رقم 

 

 عدالتاالمتحانات والعالمات والم

يجري حساب العالمات وتسجيلها لكل مادة بالحروف مع بيان عدد ساعاتها ( أ(:   63)المادة  

 .المعتمدة
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العالمة النهائية لكل مادة هي مجموع عالمة االمتحان النهائي وعالمات األعمال ( ب 

الفصلية، وُيستثنى من ذلك امتحانات مادة العلوم العسكرية حيث تسجل نتائجها إما 

 .دون عالمات( راسباً )أو ( اجحاً ن)

ــ   المواد النظرية  6: يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها على النحو التالي ( ج

يخصص ألعمال الفصل : أوالً :  الخالصة، والمواد النظرية التي تتضمن جزءاً عملياً 

السابع  ، على أن يجرى امتحانان نصف فصلي ، ويكون االمتحان  في األسبوع%(20)

من العالمة اإلجمالية للمادة، %( 30)أو الثامن أو التاسع من الفصل، ويخصص له 

لالختبارات القصيرة والشفوية والتقارير والواجبات والتدريبات %( 50)وُيخصص 

وترد جميع هذه األعمال إلى . واألبحاث واألعمال الفصلية األخرى التي تتضمنها الخطة

 .ترد أوراق االمتحان نصف الفصلي بعد أسبوعين من عقدهالطلبة فور تصحيحها كما 

، ويكون تحريرياً وشامالً للمادة التي أعطيت %(20)يخصص لالمتحان النهائي : ثانياً  

خالل الفصل كاملة، وقد تشمل عالمة اإلمتحان النهائي امتحانات عملية تخصص لها 

 .نسبة مئوية يحددها مجلس القسم

تقوم مجالس األقسام المعنية ببيان كيفية توزيع العالمات التي :  ــ المواد العملية  5 

 .توضع لهذه المواد على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس الكلية

تستثنى مواد الندوات والبحوث والمختبرات الهندسية واالختبارات السريرية (  د 

تطلبات النجاح، واالختبارات العملية التي لها ساعات معتمدة، إذ يقرر مجلس كل كلية م

وطرق تقويم مستوى تحصيل الطالب في كل منها، ويعلم مدير القبول والتسجيل بذلك في 

 . بداية الفصل الدراسي

في حالة المواد متعددة الشعب يعين رئيس القسم أحد مدرسي المادة منسقاً لتدريس ( أ ( :   64)المادة 

حانات المشتركة واألسلوب الموحد المادة، يشرف على تحديد مواعيد االختبارات واالمت

 . للتقييم، وذلك بالتعاون مع مدرسي المادة
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وفي حالة المادة التي ُيدّرسها أكثر من مدرس واحد يعين رئيس القسم أحد مدرسي (  ب

المادة منسقاً لتدريسها وتحديد مواعيد االختبارات واألسلوب الموحد للتقييم بالتعاون مع 

 .مدرسي المادة اآلخرين

ترد أوراق االختبارات للطالب بعد تصحيحها خالل أسبوعين من تاريخ االمتحان، ( أ ( :  62)المادة  

وبعد انقضاء أسبوع على رد أوراق االختبار للطالب ترسل عالمته إلى عمادة الكلية 

 .ويحتفظ القسم بنسخة منها، وتعتبر هذه العالمة نهائية وال يجوز تغييرها

متحان النهائي لدى عمادة الكلية لمدة فصل دراسي، ثم يجري ُتحفظ أوراق اإل( ب 

 .إتالفها باالتفاق بين عميد الكلية المختص، ومدير القبول والتسجيل

ترسل كشوف العالمات التفصيلية بالنسبة المئوية والعالمات النهائية بالحروف لكل ( ج

ميد الكلية، وذلك للبت فيها مادة إلى القسم لدراستها وللتحقق من توازنها، ثم ُترفع إلى ع

ثم إقرارها من قبل مجلس الكلية، وتحفظ هذه النسخة في الكلية، وترسل قائمة العالمات 

 .النهائية فقط بالحروف إلى مدير القبول والتسجيل لرصدها

مدرس المادة مسؤول عن تدقيق أوراق االختبارات واالمتحانات الخاصة بمواده، ( د 

 .والبطاقات بشكل صحيح ونهائي وعن نقلها إلى الكشوف

كل من يتغيب بعذر عن امتحان معلن عنه، عليه أن يقدم ما يثبت عذره لمدرس (  أ( :   61)المادة  

المادة خالل ثالثة أيام من تاريخ زوال العذر، وفي حالة قبول هذا العذر على مدرس 

 .المادة إجراء امتحان معوض للطالب

(ب
(6)

ان النهائي المعلن عنه في مادة ما بدون عذر يقبله كل من يتغيب عن االمتح 

 (.صفراً )عميد الكلية التي ُتدرس تلك المادة،  تعتبر عالمته في ذلك االمتحان 

(ج 
(5)

من هذه التعليمات، يبلغ عميد الكلية ( و /  65)مع مراعاة ما ورد في المادة  

عنه في مادة ما إلى قراره بقبول عذر الطالب الذي يتغيب عن امتحان نهائي معلن 

مدرس المادة إلجراء امتحان معوض للطالب، على أن يجري االمتحان المعوض في 
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مدة أقصاها نهاية الفصل الذي يلي الفصل الذي لم يتقدم لالمتحان فيه، ويبلغ عميد 

 .الكلية مدير القبول والتسجيل بذلك

/ متحان النهائي لمادة إذا أجل الطالب دراسته للفصل التالي لفصل التغيب عن اال( د 

 .مواد، عليه التقدم لالمتحان المعوض في أول فصل ينتظم فيه للدراسة

للمادة التي يتغيب فيها الطالب عن االمتحان النهائي ( غير مكتمل)تسجل مالحظة ( هـ 

 .بعذر مقبول

( غ)إذا لم يبلغ مدرس المادة بقبول العذر عند رصد العالمات، توضع له عالمة ( و  

 .قابل االمتحان النهائي، وترصد عالماته األخرى مفصلةم

( ز  
(3)

إذا تغيب الطالب عن مناقشة مشروع ( 61)من المادة ( ج)مع مراعاة الفقرة  

(5)
أو لم يستطع استكمال المشروع بعذر يعتمده عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا فإنه  

 (.غير مكتمل)هذه المادة يجوز بموافقة مجلس الكلية اعتبار عالمة الطالب في 

يجوز للطالب أن يطلب مراجعة عالمته في االمتحان النهائي في أي مادة خالل (   أ(: 67)المادة  

وللعميد في هذه الحالة أن يقوم  .النتائجثالثون يوماً من تاريخ إعالن ( 30)مدة أقصاها 

دم وجود أسئلة بالتحقق من عدم وجود خطأ مادي في جمع العالمات أو نقلها، ومن ع

العميد أو من ينيبه، ورئيس القسم ومدرس : غير مصححة، وذلك عن طريق لجنة من

وعلى العميد في حال تأكده من وجود خطأ مادي في جمع . المادة أو أحد مدرسيها

العالمات أو نقلها أن يقوم بتصحيح هذا الخطأ، بعد التنسيق مع مدرس المادة ورئيس 

 .القسم المختص

فع الطالب رسماً قدره دينار واحد عن كل طلب يتقدم به لمراجعة أي عالمة يد(  ب  

 .من عالماته

 

 (.د)الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة هو عالمة (  أ( :    68)المادة  

 : ــ ترصد عالمات المواد بالحروف وفق النقاط المبينة إزاء كل  منها 1(  ب
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 النقاط العالمة

 4 أ

 3.72- أ  
 3.2 +ب   

 3 ب
 5.72- ب  

 5.2 +ج 
 5 ج

 6.72- ج 
 6.2 +د  

 6 د
 0.72- د   

 صفر هـ

 
 :                                 ــ تخصص للعالمات بالنقاط للمعدل الفصلي والتراكمي التقديرات المبينة إزاء كل منها 2

 

 

 

 

 

ــ يجري حساب المعدل الفصلي والتراكمي بضرب العالمة النهائية لكل مادة بعدد  6( ج

الساعات المعتمدة لكل مادة داخلة في المعدل وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة 

 . على مجموع عدد الساعات المعتمدة

الفصل عبارة عن معدل عالمات المواد التي درسها الطالب نجاحاً أو  ــ يكون معدل 5

 .رسوباً في ذلك الفصل حسب المواد المشمولة في الخطة الدراسية في قسمه

من هذه التعليمات يكون المعدل ( 50)من المادة ( ج)مع مراعاة ما ورد في الفقرة  - 3 

درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً  التراكمي عبارة عن معدل عالمات جميع المواد التي

 .ويدخل في حسابه المواد المشمولة في خطته الدراسية. حتى تاريخ حساب ذلك المعدل

 التقدير النقاط

 ممتاز 1 – 3600

 جيد جداً  3601 – 3611
 جيد 2699 – 2601

 مقبول 2619 – 2611
 ضعيف 2611دون 
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 . ُيثبت المعدل الفصلي أو التراكمي ألقرب منزلتين عشريتين - 4 

 .50/2/5063تاريخ  50/5063عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( 6)

 

 إنذار الطالب وفصله من الكلية

في أي فصل من الفصول ( نقطة 5)ينذر الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن ( أ (: 66)لمادة ا

 . الدراسية باستثناء الفصل الصيفي

عند حصول الطالب على إنذار فإن عليه أن ُيلغي مفعوله برفع معدله . 6(  ب  

اريخ فما فوق، وذلك في مدة أقصاها فصالن دراسيان من ت( نقطة 5)التراكمي إلى 

 (.بدون الفصل الصيفي الذي يقع ضمن مهلة اإلنذار)اإلنذار 

يعتبر الطالب  مفصوالً من التخصص إذا أخفق في إلغاء اإلنذار بعد مرور . 5 

ساعة معتمدة ( 66)الفصلين الدراسيين، ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتم  بنجاح 

عة من مؤسسة تعليمية أخرى من فأكثر بما فيها المواد التي تمت معادلتها له في الجام

 .الساعات المعتمدة حسب خطته الدراسية

 66،6ــ  62،6)يستمر الطالب تحت مفعول اإلنذار إذا حصل على معدل تراكمي . 3 

 .، وال يفصل بسبب ذلك(نقطة

يحول للدراسة الخاصة الطالب المفصول من الدراسة المنتظمة بسبب تدني معدله . 4 

، وفي هذه الحالة يعطى الطالب فصالً (نقطة 5)ألدنى المقبول التراكمي عن الحد ا

، وإذا أخفق (نقطة 5)دراسياً عادياً واحداً لرفع هذا المعدل إلى الحد األدنى المقبول 

يعتبر مفصوال من الجامعة،  إال إذا تمكن من رفع معدله التراكمي بعد هذا الفصل إلى 

 5)دراسياً عادياً ثانياً لرفع معدله إلى نقطة فما فوق فيعطى عندها فصالً ( 72،6)

فما فوق، وإذا أخفق يعتبر مفصوالً من الجامعة، إال إذا تمكن من رفع معدله ( نقطة

نقطة فما فوق فيعطى عندها فصالً دراسياً عادياً ثالثاً، وإذا ( 60،6)التراكمي إلى 

 .أخفق يعتبر مفصوالً من الجامعة
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لجامعة فصالً نهائياً ألسباب أكاديمية، بدراسة الفصل يسمح للطلبة المفصولين من ا. 2

- :الصيفي واعتباره امتداداً للفصل الدراسي الثاني، شريطة ما يلي

 .ساعة معتمدة بنجاح فما فوق( 66)أن يكون قد أنهى . 6 

أن يكون من الممكن من الناحية النظرية في حال دراسة الطالب للفصل الصيفي . 5 

يمي، وفي حال عدم تمكنه من رفع معدله التراكمي إلى الحد تصويب وضعه األكاد

 .األدنى المطلوب، يعتبر مفصوالً من الدراسة

يسمح للطالب الذي أنهى جميع متطلبات التخرج بنجاح وفق خطته الدراسية، . 1

، بدراسة فصالً دراسياً استثنائياً واحداً لرفع معدله (6.62)وبمعدل ال يقل عن 

 أن ال يكون قد أوقع عليه أي عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه،  التراكمي، شريطة

.ويعتبر الفصل الصيفي فصالً دراسياً عادياً لهذه الغاية
 (6) 

في ( نقطة واحدة)يعتبر مفصوالً من التخصص الطالب الذي يحصل على أقل من ( ج

ل األول من المعدل التراكمي عند نهاية أي فصل عادي من فصول السنة بعد الفص

 .التحاقه بالجامعة

إذا حصل الطالب في فصل دراسي ما على نتيجة غير مكتمل وكان تحت .   6( د

طائلة الفصل لتدني معدله التراكمي، فيبت في فصله بشكل قاطع بعد اكتمال عالمات 

مواد ذلك الفصل الدراسي، ويكون فصله من نهاية الفصل إذا لم يرتفع معدله التراكمي 

 . ى الحد المطلوبفيه إل

يسمح للطالب بالتسجيل لدراسة مواد أخرى خالل الفصل الدراسي التالي، فإذا تم . 5 

فصل الطالب بعد اكتمال عالمات المواد التي درسها في الفصل السابق، تحسب المواد 

 .التي درسها تالياً لذلك، كمواد دراسة خاصة، وذلك وفق أسس الدراسة الخاصة

راسة الطالب في هذه الحالة حسب نموذج تعهد يتضمن وضع الطالب يتم تنظيم د. 3 

 .وتعليمات الجامعة تعده وحدة القبول والتسجيل
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ال يجوز إعادة قبول الطالب المفصول من تخصص ما ألي سبب من األسباب ( هـ 

 .بالتخصص نفسه مرة أخرى

(و  
(6)

اصة مدير القبول يصدر قرارات اإلنذار األكاديمية والفصل إلى الدراسة الخ  

والتسجيل، أما قرارات الفصل النهائي من الجامعة فيصدرها مجلس العمداء بناء على 

 .تنسيب مدير القبول والتسجيل

( ز  
(5)

بعد إعالن قرارات اإلنذار والفصل إلى الدراسة الخاصة والفصل النهائي من  

ات في كلية الطالب الجامعة وأي أمور أكاديمية أخرى تخص الطلبة على لوحة اإلعالن

يجوز إعادة قبول الطالب في نفس التخصص ما لم يكن  .القانونيالمعني تبليغاً بالمعنى 

مفصوالً منه أكاديمياً أو مفصوالً سلوكياً من الجامعة وفي مثل هذه الحالة يحتفظ الطالب 

ز بسجله األكاديمي والسلوكي السابقين، باستثناء نتائج امتحانات الكفاءة حيث يجو

للطالب إعادة دراستها إذا كان قد رسب فيها سابقاً وال يعتبر الفصل األول فصالً جديداً 

كطالب مستجد
(3)

. 

 إعادة دراسة المواد

على الطالب إعادة دراسة كل مادة إجبارية في ( 30)مع مراعاة ما ورد في المادة ( أ(: 50)المادة 

(.هـ)أو عالمة ( -د ) الخطة الدراسية حصل فيها على نتيجة راسب 
(6)

 

للطالب إعادة دراسة أية مادة في خطته الدراسية لرفع معدله التراكمي إذا كانت ( ب 

فما دون+( جـ)عالمته فيها 
(2)

 . 

 .ــ إذا أعاد الطالب دراسة مادة ما،  ترصد له العالمة الجديدة كما هي 6( جـ

 .معدل الفصلي والمعدل التراكميــ تحسب العالمة الجديدة فقط في ال 5                     

في حالة إعادة الطالب دراسة مادة ما، فان ساعات تلك المادة تدخل في حساب عدد ( د 

 .الساعات المطلوبة للتخرج مرة واحدة

إذا درس الطالب مادة اختيارية ورسب فيها، ثم قام بدراسة مادة أخرى تعويضاً ( هـ 

فتعتبر المادة التعويضية كمادة معادة بالنسبة  عنها الستكمال متطلبات خطته الدراسية،
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للمادة  التي رسب فيها من حيث حساب عالمتيهما في المعدل الفصلي والتراكمي، 

ويطبق ذلك اثر دراسته للمادة التعويضية مباشرة بعد إقرار الطالب خطياً بأن هذه المادة 

 .تعويضية وأنه لن يعود لدراسة المادة المعوض عنها مرة أخرى

تعامل المادة أو المواد التي يدرسها الطالب خارج الجامعة بعد معادلتها حسب ( و 

األصول إذا سبق له دراستها داخل الجامعة معاملة المادة أو المواد المعادة، بحيث ال 

 .تحسب عالمة المادة التي درسها داخل الجامعة في معدله الفصلي والتراكمي

 .63/8/5065تاريخ  34/5065م عدلت بقرار مجلس العمداء رق( 6)

 

 االنسحاب من المواد ومن الفصل الدراسي

يسمح للطالب بالسحب واإلضافة خالل الفترة المحددة في التقويم الجامعي قبل بداية (:  56)المادة 

الفصل الدراسي، وال تثبت له في سجله مالحظة االنسحاب من المادة التي انسحب 

 .منها

( 64)سمح للطالب باالنسحاب من دراسة مادة أو أكثر خالل مدة أقصاها ي - 6(  أ(: 55)المادة 

أسابيع من بدء الفصل الصيفي وتثبت في سجله ( 7)أسبوعاً من بدء الفصل العادي، و 

 (.منسحب)مالحظة 

 .يتم االنسحاب في هذه الحالة الكترونياً عن طريق الطالب - 5 

ساعات التي يسجل الطالب لدراستها عن ال يجوز نتيجة لالنسحاب أن يقل عدد ال - 3 

 .ساعات معتمدة( 6)

     

من الساعات المقررة %( 62)يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر ( ب 

لجميع مواد الفصل منسحباً من الفصل، ويثبت في سجله مالحظة منسحب، وتعتبر 

 .دراسته لذلك الفصل مؤجلة
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(جـ  
(6)

طلب لعميد الكلية باالنسحاب من جميع المواد التي يجوز للطالب أن يتقدم ب  

سجلها لذلك الفصل، وبعد موافقة العميد على ذلك تعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجلة، 

أسبوعاً من بدء الفصل ( 64)وعلى الطالب أن يتقدم بمثل هذا الطلب خالل مدة أقصاها 

 .أسابيع من بدد الفصل الصيفي( 7)العادي، و

 

 سةتأجيل الدرا

من هذه المادة ال يجوز أن تزيد مدة التأجيل على ( هـ)مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ(: 53)المادة 

 .ستة فصول دراسية سواء كانت متصلة أم منفصلة

للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته قبل بداية الفصل الدراسي وفي مدة أقصاها ( ب 

ا توافرت لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة نهاية الفصل الدراسي الذي يود تأجيله إذ

 : بالموافقة على التأجيل وذلك وفقاً لما يلي

عميد الكلية، إذا كان التأجيل المطلوب لمدة فصل دراسي واحد، وال يتجاوز أربعة  - 6

 .فصول سواء كانت متصلة أم منفصلة

عة فصول وال تزيد على مجلس الكلية، إذا كان التأجيل المطلوب لمدة تتجاوز األرب - 5

 .ستة فصول سواء كانت متصلة أم منفصلة

إذا انتهى الفصل الدراسي، ولم يكن الطالب مسجالً أو مؤجالً لذلك الفصل، يعتبر ( ج 

تسجيله في الجامعة ملغى، إال إذا تقدم بعذر قهري تقبله الجهة المختصة، وذلك وفقاً لما 

 :  يلي

 .ز االنقطاع عن الدراسة فصالً دراسياً واحداً إذا لم يتجاو: ــ مجلس الكلية 6

وإذا . إذا تجاوز االنقطاع عن الدراسة أكثر من فصل دراسي واحد: ــ مجلس العمداء 5

قبلت الجهة المختصة عذره يعتبر هذا االنقطاع تأجيالً، ويحسب من ضمن الحد 

 .األقصى المسموح به للتأجيل
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ال يجوز تأجيل دراسة الطالب ( 55)المادة  من( ب)مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( د 

 .الجديد أو المنتقل إال بعد مضي فصل دراسي على التحاقه بالتخصص

إذا أوقعت على الطالب عقوبة تأديبية تتضمن إلغاء تسجيل جميع المواد التي (  هـ

/ سجلها في فصل دراسي أو الفصل المؤقت لمدة فصل أو أكثر فيعتبر هذا الفصل

لة، وتحسب من ضمن الحد األعلى المسموح به للتأجيل، ويجوز تجاوز الفصول مؤج

 .الحد األعلى لمدة التأجيل لغايات تنفيذ العقوبة التأديبية فقط

ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة ( و  

سنوات في كليتي تسع سنوات في برنامج دكتور الصيدلة، وثماني : البكالوريوس، وهي

 .الهندسة والتكنولوجيا والصيدلة، وسبع سنوات في باقي الكليات

 .يبلغ رئيس القسم المعني بقرار التأجيل(  ز  

 

 االنتقـــــــــال

(54)المادة  
(6)

يسمح بانتقال الطالب إلى الجامعة األردنية في حالة وجود شاغر له وعدم ( :  أ:  

 : سب الشروط التالية حصوله على أي عقوبة تأديبية ح

ــ   أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبوالً في التخصص المنتقل إليه في الجامعة  6

 .األردنية سنة حصوله على الثانوية العامة، أو سنة تسجيله في الجامعة األردنية

ة ــ   أن يكون منتقالً من جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي تعترف بها الجامع 5 

األردنية، وإذا كان الطالب منتقالً من جامعة أردنية رسمية يشترط أن يكون قد قبل فيها 

 .حسب أسس القبول العامة الصادرة عن مجلس التعليم العالي

ساعة معتمدة، وال تدخل ( 31)ــ أن يكون قد أنهى بنجاح في جامعته ما ال يقل عن  3 

.دله التراكمي في الجامعة األردنيةعالمات ما يعادل من هذه المواد في حساب مع
(5)
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ــ أن يكمل بنجاح في الجامعة ما ال يقل عن نصف عدد الساعات المعتمدة المطلوبة  4 

للتخرج حسب الخطة المقررة حين قبول الطالب بما في ذلك نصف عدد ساعات 

 .التخصص

 .نظام االنتظامــ   يشترط في قبول الطالب المنتقل أن تكون دراسته السابقة وفقاً ل 2 

 .3/6/5065تاريخ  37/5065عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( 5) 
 

من أحد نواب الرئيس وعميد الكلية المنتقل ( لجنة انتقال الطلبة)تشكل لجنة تسمى ( ج

إليها الطالب ومدير القبول والتسجيل للنظر في طلبات انتقال الطلبة إلى الجامعة 

 .األردنية من الجامعات األخرى، حسب الشروط النافذة، ووفقاً إلجراءات تحددها

ادلة المواد التي درسها الطالب في جامعة أخرى من قبل األقسام تتم مع(    د 

 .األكاديمية المعنية بتدريس المواد

من هذه التعليمات، إذا قبل طالب في السنة ( جـ/58)مع مراعاة ما ورد في المادة (  هـ 

األولى في الجامعة األردنية كطالب مستجد، وكان هذا الطالب قد درس بنجاح مواد في 

أو معهد جامعي أو كلية  (University College) أخرى أو كلية جامعية جامعة

مجتمع تعترف بها الجامعة األردنية وكانت هذه المواد ضمن خطته الدراسية في 

من مواد %( 20)التخصص الذي قبل فيها، يحسب له من هذه المواد ما ال يزيد عن 

 .صلي والتراكميخطته الدراسية المنتقل إليها وال تحسب في معدله الف

إذا قُبل طالب في الجامعة كطالب مستجد، وكان هذا الطالب قد درس مواد ضمن (  و  

متطلبات حصوله على درجة علمية قبل قبوله في الجامعة، وكانت هذه المواد ضمن 

خطته الدراسية في التخصص الجديد الذي قُبل فيه، فتتم معادلة هذه المواد من قبل 
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ة المعنية بتدريس المواد، وتطبق على الطالب في هذه الحالة أحكام األقسام األكاديمي

االنتقال الخارجي من حيث المدة الزمنية وطبيعة وعدد الساعات المعتمدة الالزمة 

 .لتخرجه

يتم تقديم طلبات االنتقال إلى وحدة القبول والتسجيل، ويصدر القرار بالموافقة أو ( ز 

  .عدم الموافقة من لجنة االنتقال

(أ( : 52)المادة 
(6)

مع مراعاة الحد األدنى المقرر لمعدالت القبول المذكورة في أسس القبول   

الصادرة عن مجلس التعليم العالي النافذة لحظة قبول الطالب في الجامعة، يجوز انتقال الطالب 

من تخصص إلى آخر في الجامعة إذا توافر له مقعد شاغر في ذلك التخصص الذي يرغب في 

 :وانطبق عليه أحد الشرطين التاليين. نتقال إليهاال

أن يكون معدل عالماته في الثانوية العامة قد قبل في التخصص الذي يرغب في االنتقال إليه  - 6 

 .سنة حصوله على الثانوية العامة أو في السنة التي يرغب في االنتقال فيها

في التخصص الذي  يرغب في " ل التنافسيالمعد"أن يكون معدل القبول وفق القواعد العامة  - 5 

االنتقال إليه  يساوي أو أقل من معدل القبول في التخصص المنتقل منه في السنة التي التحق فيها 

 .بذلك التخصص ، أو في السنة التي يرغب في االنتقال فيها

 : ما يليأ وفي حال توفر شاغر يجوز /52من المادة ( 5، 6)استثناء مما ورد في الشرطين ( ب 

أن ينظر في انتقال الطالب من تخصص إلى آخر داخل الكلية الواحدة، شريطة أن يكون قد ( 5. )6

ساعة معتمدة يحددها مجلس الكلية ( 54)نقاط في ( 3)حصل على معدل تراكمي ال يقل عن 

ساعة ( 65)بناء على تنسيب من القسم المختص بحيث تتضمن هذه الساعات ما ال يقل عن 

من متطلبات التخصص اإلجبارية أو االختيارية للتخصص الذي يرغب الطالب باالنتقال  معتمدة

ساعة معتمدة من ( 65)إليه ويستكمل الباقي من متطلبات الكلية، وإذا درس الطالب أكثر من 

 .ساعة معتمدة منها لغايات تحقيق شروط االنتقال( 65)متطلبات الكلية يحسب له عالمات أعلى 
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ر في انتقال الطالب من تخصص إلى آخر خارج كلية الطالب، شريطة أن يكون قد حصل ـ أن ينظ 5 

ساعة معتمدة يحددها مجلس الكلية التي ( 54)نقطة في ( 2،3)على معدل تراكمي ال يقل عن 

 .يرغب باالنتقال إليها، بناء على تنسيب من القسم المختص إن ُوجد

من هذه المادة، فيحسب له من ( ب)ال الواردة في الفقرة ــ إذا لم يحقق الطالب شروط االنتق 6( ج 

المواد التي درسها من خارج خطته األصلية لغايات تحقيقه هذه الشروط ما يتفق وخطته 

 .الدراسية األصلية

5
(6)

من هذه المادة، أن يتقدم بطلب خطي ( ب)ــ  على الطالب الذي يرغب باالستفادة من نص الفقرة  

ته أو عميد الكلية التي يرغب باالنتقال إليها، وأن يحقق الشروط المحددة مسبق إلى عميد كلي

خالل مدة أقصاها نهاية الفصل الرابع من التحاقه في الجامعة، ويكون االنتقال لمرة واحدة وفقاً 

 .ألحكام هذه الفقرة

 .ةمن هذه الماد( ب)ــ ُيصدر مجلس الكلية قرار الموافقة باالنتقال حسب نص الفقرة  3 

ــ عند انتقال الطالب إلى تخصص آخر تحسب له المواد التي يختارها من المواد التي درسها  6( د 

في التخصص المنتقل منه، وتكون ضمن الخطة الدراسية للتخصص المنتقل إليه وتدخل عالمات 

 .تلك المادة أو المواد في المعدل التراكمي للطالب

قل إليه مادة سبق أن درسها في التخصص المنتقل منه، ولم ــ إذا درس الطالب في التخصص المنت 5

 .يرغب في احتسابها لحظة انتقاله، فتعامل هذه المادة معاملة المادة المعادة

ــ إذا انقطع الطالب عن دراسته لمدة فصل دراسي واحد بسبب عدم التسجيل أو الفصل من  6(  هـ

آخر في الجامعة، فُيعتبر انقطاعه عن التخصص ورغب في الفصل نفسه باالنتقال إلى تخصص 

 .هذا الفصل تأجيالً لغايات استكمال إجراءات انتقال

ــ  أما الطالب المفصول من تخصص أو من تخصص لم يسجل رسمياً فيه ويرغب باالنتقال إلى  5 

تخصص آخر وتجاوز انقطاعه عن الدراسة في الجامعة أكثر من فصل دراسي واحد، ولم يقم 

 .ات االنتقال المطلوب فُيعتبر مفصوالً من الجامعةبعمل إجراء
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بسبب تدني المعدل التراكمي ألقل من نقطة واحدة، )ــ  يسمح للطالب المفصول من تخصص ما  3 

أن ينتقل إلى تخصص آخر ( أو قبل الفصل النهائي من الجامعة وأثناء مهلة الدراسة الخاصة

 .من هذه المادة( أ)الواردة في الفقرة  وذلك لمرة واحدة فقط إذا توافرت فيه الشروط

ساعة ( 62)ُيحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل (   أ(:  51)المادة  

 .معتمدة تحسب للطالب المنتقل سواء أكان االنتقال من داخل الجامعة أم من خارجها

ت التأجيل واإلنذار والفصل يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد، لغايا( ب 

 .من التخصص

من هذه التعليمات إلى مدير ( ــ أ 52)تقدم طلبات االنتقال وفقاً ألحكام المادة ( جـ  

القبول والتسجيل على النماذج المقررة لهذا الغرض، وفي أي حال من األحوال يكون 

 .االنتقال لمرة واحدة فقط

من هذه ( 54)من المادة ( ج)يها في الفقرة تبث لجنة انتقال الطلبة المنصوص عل( د 

 .التعليمات في طلبات انتقال الطلبة من تخصص إلى آخر

ساعة معتمدة في جامعة أردنية ( 31)يسمح لطلبة الجامعة بدراسة ما ال يزيد عن ( أ(: 57)المادة  

 ــ : رسمية أخرى، وتحسب لهم هذه الساعات وفق الشروط التالية

الطالب المحول للدراسة )لب منتظماً في دراسته في الجامعة األردنية ــ أن يكون الطا 6 

(الخاصة يعامل كطالب منتظم
(6)

. 

 .ساعة معتمدة في الجامعة( 31)ــ أن يكون الطالب قد أنهى دراسة ما ال يقل عن  5  

ــ أن يحصل الطالب على موافقة خطية مسبقة من رئيس قسمه وعميد كليته لدراسة  3  

 .لمطلوبةالمواد ا

 .ــ  أن يكون ناجحاً في هذه الساعات 4

يجوز السماح للطالب المنتظم في دراسته في الجامعة بدراسة فصلين على األكثر ( : ب/57)المادة  

في جامعة خارج األردن معترف بها، على أن ال يزيد عدد الساعات المعتمدة التي 

عتمدة، وتحسب له هذه أربع وعشرين ساعة م( 54)يدرسها خالل الفصليين على 
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الساعات إذا كان ناجحاً فيها وكانت دراسته لها عن طريق االنتظام، وال تدخل 

  -:عالماتها في معدله التراكمي، ويشترط الحتساب هذه الساعات ما يلي

ساعة معتمدة في الجامعة ( 31)أن يكون الطالب قد أنهى دراسة ما ال يقل عن  -6

 .وبمعدل تراكمي جيد على األقل

 .أن يدرس الطالب هذه الساعات في غير فصل تخرجه بعد أخذ موافقة القسم والكلية -5

من مجموع الساعات %( 20)أال يزيد مجموع الساعات التي تعادل للطالب عن  -3

 .المعتمدة في خطته الدراسية

من هذه الفقرة طلبة األقسام التي لها ( 3)يستثنى من التعليمات الواردة في البند  -4

 .ة أو اتفاقيات ملزمة مع جهات أو جامعات أخرىتعليمات خاص

 

 متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

 : تمنح درجة البكالوريوس للطلبة بعد إتمام المتطلبات التالية(: 58)المادة  

 .النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية -6( أ

 .نقطة( 5)الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن  -5 

 .إتمام المتطلبات األخرى التي تقتضيها الخطة التي يتخرج بموجبها الطالب -3 

قضاء المدة الدنيا المطلوبة للحصول على الدرجة، وعدم تجاوز المدة القصوى، ( ب  

 .من هذه التعليمات( 66)حسبما ورد في المادة 

د، فيجب أن ُيكمل بنجاح في أما الطالب المنتقل والطالب الجديد الذي ُحسبت له موا( جـ 

الجامعة األردنية ما ال يقل عن نصف عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج حسب 

الخطة الدراسية المقرة حين قبول الطالب ، وأن يكون من ضمنها على األقل نصف عدد 

الساعات المعتمدة من متطلبات القسم التخصصية ، ويكون من ضمن مدة الدراسة 

 .ألخيران لدراستهالفصالن ا
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 ام عامـةـــأحك

 .يشترط في الطالب الخريج أن يكون مسجالً في فصل تخرجه(: 56)المادة  

ــ إذا توقف احتمال تخرج طالب على دراسة مادة واحدة وكانت هذه المادة غير  6(: 30)المادة  

ة مطروحة في الفصل الذي يتخرج فيه، أو كانت مطروحة ومتعارضة مع مادة إجباري

أو اختيارية أخرى ، فللعميد بعد أخذ رأي رئيس القسم أن يوافق على أن يدرس الطالب 

  . مادة أخرى بديلة عنها على أن يعلم مدير وحدة القبول والتسجيل بذلك

ــ إذا توقف احتمال تخرج طالب على دراسة مادتين، وكانتا غير مطروحتين أو  5 

ة أخرى، فللعميد بعد أخذ رأي القسم أن يوافق متعارضتين مع مواد إجبارية أو اختياري

 .على أن يدرس الطالب مادتين بديلتين عنهما، على أن يعلم مدير القبول والتسجيل بذلك

ــ لمجلس العمداء وألسباب صحية أو ظروف قاهرة يقدرها الموافقة على أن يدرس  3 

 .الطالب مادة أو مادتين بديلتين

لى اجتياز مادة واحدة، سبق له أن درسها ثالث مرات إذا توقف تخرج الطالب ع(  ب 

ولم ينجح في تلك المادة، فإنه يجوز بموافقة ( باإلضافة لدراسة مواد أخرى)أو أكثر 

العميد وتوصية من رئيس القسم المختص، السماح له بدراسة مادة بديلة مماثلة للمادة 

 .المستبدلة من حيث مستواها وعدد ساعاتها المعتمدة

 .في جميع األحوال ال يجوز للطالب أن يدرس أكثر من مادتين بديلتين( ج 

إذا استنفد الطالب المدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس وكان من ( د 

الممكن نظرياً أن ينهي متطلبات التخرج بدراسة فصل إضافي واحد، فللعميد أن يوافق 

يس القسم المختص ومدير القبول على منحه هذه الفرصة بناء على تنسيب من رئ

 .والتسجيل

يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية من مجلس القسم أن يوافق على أن يستبدل (  أ(:  36)المادة  

القسم مادتين بمادتي مهارات االتصال في اللغة اإلنجليزية للطلبة الذين لم يدرسوا اللغة 
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على أن تكون المادتان البديلتان في لغة اإلنجليزية في شهادة الدراسة الثانوية العامة 

 .أجنبية عالمية

دراسة مادتين بديلتين عن مادتي ( الصم)يجوز لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  

واللغة العربية االستدراكية ( 6206600)االتصال باللغة العربية مهارات 

المادتين بحيث تكون  5066/5065المقبولين منذ العام الجامعي  للطلبة( 6206066)

البديلتين من متطلبات الجامعة االختيارية
(6)

. 

يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها الطالب بناًء على توصية من مجلس القسم ومدير ( ب  

القبول والتسجيل أن يوافق على أن يستبدل القسم مواداً أخرى بمواد الحاسوب 

 .المكفوفين ومهارات الحاسوب ومبادئ اإلحصاء للطلبة( 66)االستدراكي و

(ج
(6)

يجوز لعميد الكلية التي يتبعها الطالب بناء على توصية من عميد المعهد الدولي  

لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، أن يوافق على أن يسجل الطالب الذي يحمل جنسية 

أجنبية وثانوية أجنبية غير عربية مادة اللغة العربية للناطقين بغيرها االستدراكية 

وأن يسجل مواد ( 5200600)ومادة اللغة العربية للناطقين بغيرها رقم ( 5200066)

 .أخرى بدالً من المواد التي تدرس باللغة العربية في الخطة الدراسية

ــ إذا قُبل طالب في تخصص ما، وسبق له أن درس مواد دراسة خاصة في  6(:  35)المادة  

صص التي قُبل فيه، فتحسب له المواد الجامعة، وكانت ضمن خطته الدراسية في التخ

 ــ :التي يختارها، وتدخل عالماتها في معدله التراكمي، على أن يراعى في ذلك ما يلي

ست ( 31)ال يجوز أن يزيد عدد الساعات المعتمدة للمواد التي تحسب للطالب على ( أ

 .وثالثين ساعة معتمدة

خمس ( 62)التخرج مقابل كل يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات ( ب 

 .عشرة ساعة معتمدة تحسب للطالب

إذا درس الطالب في التخصص الذي قُبل فيه مادة درسها ضمن الدراسة الخاصة، ( ج

 .ولم يرغب باحتسابها لحظة قبوله فتعامل هذه المادة معاملة المادة المعادة
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سب فيها، فتعامل المادة البديلة والمادة إذا درس الطالب مادة بديلة عن مادة سبق أن ر(:  33)المادة  

 .المستبدلة معاملة المادة المعادة من حيث التعامل مع عالمتيهما

ساعة معتمدة من المواد ( 68)ُيسمح للطالب إذا رغب بدراسة ما ال يزيد على (:  34)المادة 

المطروحة في الجامعة، وذلك زيادة على متطلبات خطته الدراسية، وال تحسب في 

 .عدله الفصلي والتراكميم

ُتمنح شهادات التخرج عند استحقاقها في نهاية كل فصل، ويكون حفل التخرج مرة (: 32)المادة  

ال يجوز للطالب الذي أنهى متطلبات التخرج بنجاح تأجيل . نهاية الفصل الثاني واحدة في العام في 

.تخرجه لغايات رفع معدله التراكمي
(6)

 

 
 .لس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليماتيبت مج(: 31)المادة 

 .عمداء الكليات ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات(: 37)المادة  

توافق اللجنة على إعطاء طلبة ذوي االحتياجات  -(:214/5065)قرار لجنة مجلس العمداء رقم 

واللغة ( 6206600)ن مادتي مهارات االتصال باللغة العربية مادتين بديلتين ع( الصم)الخاصة 

، بحيث تكون 5060/5066للطلبة المقبولين منذ العام الجامعي ( 6206066)العربية االستدراكية 

.المادتين البديلتين من متطلبات الجامعة االختيارية
(6)

 

 50/1/5065تاريخ  51/5065تمت إضافته بموجب قرار مجلس العمداء رقم 
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تعليمات قبول الطلبة في البرنامج الموازي للحصول على درجة 

 البكالوريوس في الجامعة األردنية

 

تعليمات قبول الطلبة في البرنامج الموازي للحصول على درجة :  تسمى هذه التعليمات(:  6)المادة  

 .5002/5001لجامعي البكالوريوس في الجامعة األردنية، ويعمل بها اعتباراً من بدء العام ا

يحدد مجلس العمداء قبل بداية كل عام جامعي، أعداد الطلبة الذين سيتم قبولهم في (: 5)المادة  

 .تخصص/ البرنامج الموازي في كل كلية

 : يقبل الطالب في البرنامج الموازي، إذا توافرت فيه الشروط التالية(: 3)المادة  

الثانوية العامة األردنية أو ما يعادلها بشهادة  أن يكون حاصالً على شهادة الدراسة(  أ

 .صادرة عن وزارة التربية والتعليم األردنية

/ أن تكون شهادة الدراسة الثانوية التي يحملها الطالب من فرع يؤهله لاللتحاق بالكلية( ب 

 :التخصص المتقدم إليه، وذلك على النحو التالي 

 .التخصصات/ مقبولة في جميع الكليات: العلميالفرع / ــ  شهادة الدراسة الثانوية 6 

مقبولة في كافة تخصصات الكليات : الفرع األدبي/ ــ   شهادة الدراسة الثانوية 5 

 .اإلنسانية

ــ  يجوز قبول شهادة الدراسة الثانوية في الفروع األخرى في الكليات أو التخصصات  3 

ل هذه الشهادة لاللتحاق بها في المناظرة لتلك الكليات أو التخصصات التي تؤهل حام

 .جامعات البلد الذي أصدر هذه الشهادة

ــ   شهادة الدراسة الثانوية غير األردنية التي ال يوجد فيها نص يوضح أنها في الفرع  4 

مقبولة في الكليات المناظرة للكليات التي تقبل فيها تلك الشهادة في البلد : العلمي أو األدبي

 .الذي منحها
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التخصصات، وضمن األعداد المقرر قبولها، وفي / يقبل الطلبة تنافسياً في الكليات(:   4)دة الما 

 : جميع األحوال يشترط أن ال يقل معدل الطالب في شهادة الدراسة الثانوية عن الحدود الدنيا التالية

 %00     كليتي الطب وطب األسنان                                                      -

 %80 كليتي الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة                                        -

 %72 كلية علوم التأهيل  -

 %72 تخصص التحاليل الطبية في كلية العلوم -

 %70 كليات الشريعة والحقوق والزراعة والتمريض - 

 %12 باقي كليات الجامعة -

 

من هذه التعليمــــــات، ( 4)وفي المادة ( 3)من المادة ( ب)ء مما ورد في الفقرة استثنا(:  2)المادة 

محدود من الطلبة الحاصلين على شهادة دبلوم كليات المجتمع أو ما يعادلها  عــــدديجوز قبــــول 

 : وذلك ضمن الشروط التالية

 .و ما يعادلهاأن يكون الطالب ناجحاً في شهادة الدراسة الثانوية العامة أ(  أ  

لتخصصات %( 70)أن ال يقل معدله في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة عن ( ب 

ويجوز لحملة شهادة دبلوم كليات . في باقي التخصصات%( 18)الصيدلة والهندسة و

المجتمع نظام الثالث سنوات واألربع سنوات ممن لم يشملهم نظام االمتحان الشامل التقدم 

اظر لتخصصه شريطة التقدم لالمتحان التأهيلي الذي تعقده جامعة إلى التخصص المن

باستثناء %( 18)البلقاء التطبيقية لغايات التجسير ونجاحهم فيه بمعدل ال يقل عن 

تخصصات الصيدلة والهندسة حيث يشترط أن ال يقل معدلهم في هذا االمتحان عن 

حاصلين على الشهادة الجامعية يتم قبول الطلبة األردنيين وغير األردنيين ال%(.  70)

المتوسطة من خارج األردن وبغض النظر عن معدلهم في المؤسسة التعليمية التي 

تخرجوا منها خارج المملكة في التخصصات المناظرة شريطة اعتراف دولهم بالمؤسسة 

يعادل للطالب الحاصل على الشهادة الجامعية . التعليمية التي تخرجوا منها، وشهاداتها
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ساعة والطالب الحاصل على الشهادة الجامعية  42توسطة في األردن ما ال يزيد عن الم

ساعة من مواد الخطة الدراسية للطالب  30المتوسطة من خارج األردن ما ال يزيد عن 

ساعة للحاصلين على ( 22)الحاصل على شهادة الدبلوم نظام سنتين وبما ال يزيد على 

ساعة للحاصلين على ( 42)دنية لنظام الثالث سنوات والشهادة الجامعية المتوسطة األر

 .الشهادة الجامعية المتوسطة من خارج األردن لنظام الثالث سنوات 

تقوم األقسام األكاديمية المعنية بتدريس المواد بمعادلة المواد التي سبق أن درسها (   أ(:  1)المادة  

لحصول على شهادة الدبلوم أو في جامعة أو في البرنامج الموازي ضمن متطلبات ا الملتحقالطالب 

 : كلية جامعية أو معهد معترف به، وتتم هذه المعادلة ضمن الشروط التالية

ــ أن يكون ناجحاً في هذه المواد، أما بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية  6

لتها عن المتوسطة من خارج األردن فيجب أن ال تقل عالمة المادة المطلوب معاد

لباقي التخصصات%( 18)في تخصصات الصيدلة والهندسة و%( 70)
(6)

. 

ــ أن ال يقل عدد الساعات المعتمدة للمادة المعادلة عن عدد الساعات المقررة للمادة  5 

 .المقابلة لها في الجامعة األردنية

 .الطالبــ أن تكون هذه المواد ضمن الخطة الدراسية للكلية أو التخصص الملتحق به  3 

ــ أن ال تحسب عالمات الطالب في هذه المواد في معدله التراكمي في الجامعة  4 

 .األردنية

تقوم كلية الطب أو طب األسنان أو التمريض بتحديد مستوى السنة الدراسية التي (  ب 

يمكن التحاق الطالب بها، وذلك على ضوء الخطة الدراسية المقررة، ويجوز للكلية أن 

لطالب دراسة بعض المواد التي تراها متممة للسنة التي تمت معادلتها له، وال تطلب من ا

 .يجوز انتقال الطالب للسنة التالية إال بعد نجاحه في هذه المواد

على الطالب الملتحق بالبرنامج الموازي، وسبق أن درس مواد في جامعة أخرى، أن (  جـ

نصف عدد الساعات المعتمدة المطلوبة يدرس بنجاح في الجامعة األردنية ما ال يقل عن 

للتخرج حسب الخطة الدراسية المقرة حين قبول الطالب، وأن يكون من ضمنها على 
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األقل نصف عدد الساعات المعتمدة من متطلبات القسم التخصصية، ويكون من ضمن مدة 

ى الدراسة الفصالن األخيران لدراسته أما في كليات الطب وطب األسنان والتمريض فعل

 .الطالب دراسة ثالث سنوات دراسية متتالية على األقل قبل تخرجه

يجوز في حاالت خاصة ترتبط بالمصلحة الوطنية العليا، وبقرار من مجلس التعلـــيم ( أ(:  7)المادة  

طالب من غير ( 2)العالـــي بنـــاء علـــى تنسيب من مجلس أمناء الجامعة قبول ما ال يزيد على 

 .كل تخصص ممن ال تنطبق عليهم شروط القبول شريطة أن يكون قبولهم تنافسياً  األردنيين في

يجوز قبول عدد من الطلبة غير األردنيين استثناًء من شرط المعدل في البرنامج ( ب 

من مجموع عدد الطلبة المقبولين لكل تخصص وبحد %( 60)الموازي بنسبة ال تزيد عن 

موح به لمعدالت القبول، على أن يكون قبولهم عالمات أقل من الحد المس( 60)أعلى 

 .تنافسياً ضمن البرنامج الموازي

 %(.10)في جميع األحوال يجب أن ال يقل معدل الطالب عن ( ج

 .ال يجــوز لمــن التحــق بالبرنامـــج الموازي التحويل إلى البرنامج العادي(:  8)المادة  

 .على أي طالب التحق بالبرنامج الموازي في الجامعةال تسري اإلعفاءات المالية (:  6)المادة  

تستوفى من الطالب الملتحق في البرنامج الموازي الرسوم المحددة في الجــدول رقم (: 60)المادة  

 (.3)والجدول رقم (. 5)والجــــدول رقم ( 6)

تعليمات قبول الطلبة )و( تعليمات قبول الطلبة في البرنامج الدولي)تلغي هذه التعليمات (:  66)المادة  

 (.تعليمات قبول الطلبة في البرنامج المسائي)و ( في البرنامـــج اإلستكمالي

 .      يبث رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات(:  65)المادة  
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 (بكالوريوس)تخصصات كليات العقبة 

 (تستوفي الجامعة أيضاً الرسوم التالية) 

 ــ(: البرنامج العادي) 

 ديناراً رسم قبول( 62) 

 ديناراً رسم تسجيل في كل فصل دراسي( 58) 

 ديناراً رسم استخدام الحاسوب في الفصل العادي( 50) 

 دنانير رسم استخدام الحاسوب في الفصل الصيفي( 60)

 دنانير تأمينات مستردة من طلبة الكليات العلمية( 60)

 مستردة من طلبة الكليات اإلنسانيةدنانير تأمينات ( 2) 

 دنانير فحص مستوى اللغة اإلنجليزية( 7) 

 دنانير فحص مستوى المهارات الحاسوبية( 7)

 .دنانير رسوم امتحان مستوى اللغة العربية( 7)

 (تستوفي الجامعة أيضاً الرسوم التالية)

 ــ ( : البرنامج الموازي بالدينار) 

 التحاقديناراً رسم تقديم طلب ( 52)

 ديناراً رسم قبول( 20)

 ديناراً رسم تسجيل في كل فصل دراسي( 41)

 ديناراً رسم استخدام الحاسوب في الفصل العادي( 30) 

 ديناراً رسم استخدام الحاسوب في الفصل الصيفي( 62)

 دينار تأمينات مستردة من طلبة الكليات العلمية( 600) 

 لكليات اإلنسانيةديناراً تأمينات مستردة من طلبة ا( 20)

 دنانير فحص مستوى اللغة اإلنجليزية( 7) 

 دنانير فحص مستوى المهارات الحاسوبية( 7)
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  .دنانير رسوم امتحان مستوى اللغة العربية( 7) 

 (تستوفي الجامعة أيضاً الرسوم التالية)

 ــ(: البرنامج الموازي بالدوالر) 

 دوالراً رسم تقديم طلب التحاق( 70) 

 الراً رسم قبولدو( 640)

 دوالراً رسم تسجيل في كل فصل دراسي( 640)

 دوالراً رسم استخدام الحاسوب في كل فصل دراسي( 20)

 دوالراً رسم استخدام الحاسوب في كل الفصل الصيفي( 52)

 دوالراً تأمينات مستردة من طلبة الكليات العلمية( 620) 

 نسانيةدوالراً تأمينات مستردة من طلبة الكليات اإل( 72)

 دوالرات فحص مستوى اللغة اإلنجليزية( 60)

 دوالرات فحص مستوى المهارات الحاسوبية( 60)

 .دنانير رسوم امتحان مستوى اللغة العربية( 60)

 رسوم البرنامج الدولي للطلبة غير األردنيين بالدوالر 

 (تحانات الكفاءةتقديم طلب قبول، تسجيل، استخدام الحاسوب، ام)دوالراً رسوم متفرقة ( 810)

 دوالراً رسم تسجيل في كل فصل دراسي( 580)

 دوالراً رسم استخدام الحاسوب في كل فصل دراسي( 600)

 دوالراً رسم استخدام الحاسوب في الفصل الصيفي( 20)

 دوالراً تأمينات مستردة من طلبة الكليات العلمية( 300)

 .نسانيةدوالراً تأمينات مستردة من طلبة الكليات اإل( 620)
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قواعد وشروط مشاركة طلبة الجامعة األردنية في برامج التبادل 
 الطالبي مع المؤسسات األكاديمية الشريكة 

استناداً إلى نص 6 20/7/2111تاريخ ( 700/2111)صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم 
 6الته، وتعدي(2119لسنة  21قانون الجامعات األردنية رقم )من ( 11/ب/71)المادة 

  
تطبق هذه القواعد والشروط على طلبة الجامعة األردنية المنتظمين في برامـج (: 6)المادة   

 .البكالوريوس والماجستيــر والدكتوراه

يكون للكلمــات والعبارات التالية حيثمــا وردت في هذه التعليمـــات المعاني (:  5)المادة  

 : نة على غير ذلكالمخصصــة لها أدناه، إال إذا دلت القري

 الجامعة األردنية             : الجامعة

 أي كلية أو معهد في الجامعة    : الكلية أو المعهد

 أي قسم في الكلية أو المعهد            : القسم  

 مكتب العالقات الدولية في الجامعة             : المكتب 

 لجامعة الطالب المنتظم بالدراسة في ا            : الطالب

التحاق الطلبة للدراسة في مؤسسات أكاديمية شريكة بموجب             :التبادل الطالبي

مذكرات تفاهم أو اتفاقيات موقعة بينها وبين الجامعة، بحيث يدفع الطالب الرسوم الجامعية 

في الجامعة ويعفى منها في المؤسسة األكاديمية الشريكة، وال يعتبر الطالب مؤجالً وإنما 

 .منتظماً بدراسته وغير منقطع عنها

 .تطبق القواعد والشروط التالية على طلبة البكالوريوس في الجامعة(: 3)المادة  

ساعة معتمدة بنجاح كحد أدنى، إال إذا نصت ( 31)أن يكون الطالب قد أنهى  .6

مذكرة التفاهم أو االتفاقية مع المؤسسة األكاديمية الشريكة على حد أدنى يتجاوز 

 .ساعة معتمدة (31)

 (.2،5/4)أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن   .5

 .أن ال يكون الفصل الذي يرغب الطالب في قضاءه في الخارج فصل تخرج  .3
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ساعة معتمدة للطالب كحد أعلى بما ال يتعارض مع نص ( 54)يجوز احتساب    .4

 .من تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة( ب/57)المادة 

، والذي يشتمل على قائمة المواد التي "اتفاقية التعلم"لب تعبئة نموذج على الطا  .2

ُيسمح للطالب بدراسة ما يشاء منها في المؤسسة األكاديمية الشريكة وقائمة المواد 

التي تكافئها في الجامعة، والحصول على موافقة القسم والكلية أو المعهد ووحدة 

لقسم والكلية أو المعهد موافقة مسبقة على وتعتبر موافقة ا. القبول ومصادقة المكتب

مكافأة المواد لغايات معادلتها من قبل وحدة القبول والتسجيل بعد عودة الطالب 

 .وحسب األصول

أن يقوم الطالب بدفع الرسوم الجامعية عن الفصل الذي يرغب بقضائه في    .1

ات معتمدة ساع( 1)ساعة معتمدة للفصل األول أو الثاني، و( 65)الخارج، بواقع 

. للفصل الصيفي كحد أدنى حتى وإن قل عدد الساعات الفعلية المعادلة عن ذلك

وفي حال رغبة الطالب بمعادلة عدد من الساعات يزيد عن الحد األدنى حين 

عودته، يقوم بدفع باقي الرسوم الجامعية المترتبة عليه قبل اعتماد المعادلة من قبل 

 .ةوحدة القبول والتسجيل في الجامع

في حال قضاء الطالب فصلين دراسيين في الخارج يتم دفع الرسوم المنصوص  .7

عليها أعاله لفصل واحد فقط على أن يتم تحصيل الرسوم عن الفصل الثاني بعد 

عودته، وقبل اعتماد المعادلة من قبل وحدة القبول والتسجيل في الجامعة، وقبل 

 .ةالسماح له بالتسجيل للفصل الذي يليه في الجامع

يقوم المكتب بترشيح الطالب حسب األصول من أجل القبول في المؤسسة   .8

 .األكاديمية الشريكة

يقوم الطالب باستالم رسالة القبول من المؤسسة األكاديمية الشريكة من المكتب بعد  .6

 .أن يقوم بتزويد المكتب بنسخة عن الوصل المالي للرسوم المدفوعة
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ة السفر ألي سبب كان، فإن الرسوم في حال عدم حصول الطالب على تأشير .60

 .الجامعية التي قام بدفعها ترصد له وتستخدم إلتمام إجراءات التسجيل المعتادة

على الطالب تزويد المكتب بالوثيقة المعتمدة إلثبات انتظامه بالدراسة في   .66

 .الجامعة الشريكة

من يقوم المكتب بإجراء الالزم للحصول على كشف عالمات الطالب مباشرة   .65

 .المؤسسة األكاديمية الشريكة إلرسالها إلى وحدة القبول والتسجيل في الجامعة

 :تطبق القواعد والشروط التالية على طلبة الدراسات العليا في الجامعة(: 4)المادة 

ساعات معتمدة بنجاح كحد أدنى، إال إذا نصت مذكرة ( 1)أن يكون الطالب قد أنهى  .6

( 1)سسة األكاديمية الشريكة على حد أدنى يتجاوز التفاهم أو االتفاقية مع المؤ

 .ساعات معتمدة

 (.3/4)أن ال يقل معدل الطالب عن   .5

 .أن ال يكون الفصل الذي يرغب الطالب في قضاءه في الخارج فصل تخرج  .3

ساعات معتمدة للطالب كحد أعلى بما ال يتعارض مع نص ( 6)يجوز احتساب   .4

من تعليمات منح ( أ/50)الماجستير أو المادة  من تعليمات منح درجة( أ/68)المادة 

 .درجة الدكتوراه في الجامعة

، والذي يشتمل على قائمة المواد التي "اتفاقية التعلم"على الطالب تعبئة نموذج   .2

ُيسمح للطالب بدراسة ما يشاء منها في المؤسسة األكاديمية الشريكة وقائمة المواد 

على موافقة القسم والكلية أو المعهد ووحدة التي تكافئها في الجامعة، والحصول 

وتعتبر موافقة القسم . القبول والتسجيل وكلية الدراسات العليا ومصادقة المكتب

والكلية أو المعهد وكلية الدراسات العليا موافقة مسبقة على مكافأة المواد لغايات 

 .لمعادلتها من قبل وحدة القبول والتسجيل بعد عودة الطالب وحسب األصو

أن يقوم الطالب بدفع الرسوم الجامعية عن الفصل الذي يرغب بقضائه في   .1

ساعات معتمدة للفصل األول أو الثاني أو الصيفي كحد أدنى ( 1)الخارج، بواقع 
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وفي حال رغبة الطالب . حتى وإن قل عدد الساعات الفعلية المعادلة عن ذلك

عودته يقوم بدفع باقي الرسوم بمعادلة عدد من الساعات يزيد عن الحد األدنى حين 

الجامعية المترتبة عليه قبل اعتماد المعادلة من قبل وحدة القبول والتسجيل في 

 .الجامعة

في حال قضاء الطالب فصلين دراسيين في الخارج يتم دفع الرسوم المنصوص  .7

عليها أعاله لفصل واحد فقط على أن يتم تحصيل الرسوم عن الفصل الثاني بعد 

بل اعتماد المعادلة من قبل وحدة القبول والتسجيل في الجامعة، وقبل عودته، وق

 8. السماح له بالتسجيل للفصل الذي يليه في الجامعة

يقوم المكتب بترشيح الطالب حسب األصول من أجل القبول في المؤسسة األكاديمية  .8

 .الشريكة

ة من المكتب بعد يقوم الطالب باستالم رسالة القبول من المؤسسة األكاديمية الشريك .6

 .أن يقوم بتزويد المكتب بنسخة عن الوصل المالي للرسوم المدفوعة

في حال عدم حصول الطالب على تأشيرة السفر ألي سبب كان، فإن الرسوم  .60

 .الجامعية التي قام بدفعها ترصد له وتستخدم إلتمام إجراءات التسجيل المعتادة

إلثبات انتظامه بالدراسة في  على الطالب تزويد المكتب بالوثيقة المعتمدة .66

 .الجامعة الشريكة

يقوم المكتب بإجراء الالزم للحصول على كشف عالمات الطالب مباشرة من   .65

 .المؤسسة األكاديمية الشريكة إلرسالها إلى وحدة القبول والتسجيل في الجامعة

اعد والشروط، وفي يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه القو(: 2)المادة 

 .أي إشكــال ينتج عن تطبيقها
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   (M.D) تعليمات منـح درجة دكتور في الطب
 في الجامعـة األردنيــة

من نظام منح الدرجات العلمية ( 3)من المادة ( أ)صادرة عن مجلس العمداء بموجب الفقرة 
 والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة األردنية

 
في الجامعـــة  (M.D) تعليمات منح درجة دكتور في الطب"هـذه التعليمات تسمى (: 6)المادة 

 . 5066/5065ويعمــــل بها   اعتباراً من بدء العام الجامعـي " األردنية

تطبق هذه التعليمات على طلبة كلية الطب المنتظمين المسجلين لنيل درجة دكتور في (:  5)المادة 

   (M.D) .الطـب

 6سيــــــةالخطـــــة الدرا

 يقر مجلس العمداء الخطـة الدراسية التي تؤدي إلـــى نيل درجة دكتـــور في الطب(:  3)المادة  

(M.D) بتوصيـــة من مجلس الكلية بناًء على اقتراحات مجالس األقسام فيها. 

نيل توضع الخطة الدراسية على أساس النظام السنوي في جميع سنوات الدراسة ل  -أ(:   4)المادة  

 .، والخطة الدراسية سنوية إجبارية في جميع السنوات(M.D) درجة دكتــور في الطب

يحدد لكل مادة من مواد الخطة الدراسية ساعات معتمدة خاصة بها بقرار من مجلس العمداء . 6 -ب 

 .بناًء على توصية من مجلس كلية الطب

 .اتعطى كل مادة من مواد الخطة الدراسية رقماً خاصاً به. 5 

يذكر إزاء كل مادة من مواد الخطة الدراسية عدد الساعات المعتمدة وعدد المحاضرات أو . 3  

الندوات أو حلقات النقاش وعدد ساعات المختبر األسبوعية أو عدد ساعات التدريب العملي أو 

 .الميداني أو عدد أسابيع التدريب السريري

مواد السنة األولى والثانية والثالثة على أساس أن يجري تقويم الساعات المعتمدة لكل مادة من  -ج 

المحاضرة األسبوعية أو الندوة هي ساعة معتمدة واحدة، أما ساعات المختبرات والتطبيق العملي 

والتدريب الميداني فيجري تقييمها لكل مادة على حدة، وفي جميع الحاالت ال يقل حساب الساعة 

 .لي أو تدريب ميداني في األسبوعالمعتمدة عن ساعتي مختبر أو تطبيق عم
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يجرى احتساب الساعات المعتمدة في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة على أساس أن كل  -د 

 .ساعة معتمدة 6ر652أسبوع تدريب سريري هو 

ست  (M.D) يكون الحد األدنى لعدد سنوات الدراسة لنيل درجة دكتـــور في الطب(: 2)المادة  

 .لحـــد األعلى فثماني سنواتسنـــوات، أما ا

 (M.D) يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة لنيل درجة دكتور في الطب -أ(:  1)المادة  

- :توزع الساعات المعتمدة على النحو التالي -ب.    ساعة معتمدة (552)

 ساعة معتمدة  75متطلبات الجامعـة                  
 ساعة معتمدة 67    علـوم أساسيــة          

 ساعة معتمدة  71            علوم طبية أساسية
 ساعة معتمدة  632            علوم طبية سريرية

  -:تشمل الخطة الدراسيـة في كلية الطب المواد التاليـة(: 7)المادة  

 متطلبات الجامعـة   -:أوالً 

الهدف منها زيادة قدرة الطالب على  تشكل متطلبات الجامعة أرضية مشتركة لجميع طلبة الجامعة -أ  

التواصل والتعبير باللغتين العربية واإلنجليزية وإثراء معرفته في مجاالت المعرفة اإلنسانية 

 .واالجتماعية والعلمية وتعزيز فهمه لحضارة أمته وفكرها

الث ساعة معتمدة على الطالب أن يدرسها في السنوات الث( 57)تتكون متطلبات الجامعة من  -ب 

 :  األولى موزعه على النحو التالي

 : ساعة معتمدة( 65: )المواد اإلجبارية-6  

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 3 مهارات االتصال باللغة العربية 1011111

 3 مهارات االتصال باللغة االنجليزية 1012111

 3 العلوم العسكرية 2211111

 3 التربية الوطنية 2311111
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  -:ويراعى ما يلي فيما يتعلق بمتطلبات الجامعة اإلجبارية 

وتحسب ( ساعات معتمدة 3)العلوم العسكرية مادة إجبارية للطلبة األردنيين واختيارية لآلخرين : أوالً 

هذه الساعات للطالب ضمن عدد الساعات المعتمدة المقررة لتخرجه وال تدخل في حساب المعدل 

دنيين الذين لم يختاروا دراسة هذه المادة أن يدرسوا بدالً منها أي مــادة أخرى وعلى الطلبة غير األر

يعفى الطالب من دراسة مادة العلوم العسكرية : ثانيا. وتعامل هذه المادة معاملة مادة العلوم العسكرية

  -:في إحدى الحاالت التالية

 . إذا درسها بنجاح في أي جامعة أردنية رسمية أو خاصة -

الجناح العسكري في جامعة مؤتة، الكلية العسكرية )ا كان من خريجي الكليات العسكرية األردنية إذ -

 .أو ما يعادلها من كليات عسكرية أجنبية( الملكية، مدرسة المرشحين العسكرية

إذا كان من الضباط الحاصلين على دورات الصف التأسيسية ودورات الوكالء التأسيسية بالنسبة  -

خرى وتعتمد دائرة التعليم الجامعي بمديرية الثقافة العسكرية إلثبات أن الطالب المعني للرتب األ

 .تنطبق عليه شروط اإلعفاء الواردة في هذا البند والبند السابق

يجوز لعميد الكلية التي يتبعها الطالب بناء على توصية من عميد المعهد الدولي لتعليم اللغة : ثالثاً  

غيرها، أن يوافق على أن يسجل الطالب الذي يحمل جنسية أجنبية وثانوية أجنبية العربية للناطقين ب

ومادة اللغة العربية ( 5200066)غير عربية مادة اللغة العربية للناطقين بغيرها االستدراكية 

وأن يسجل مواد أخرى بدالً من المواد التي تدرس باللغة العربية ( 5200600)للناطقين بغيرها رقم 

 .طة الدراسيةفي الخ

وعلى الطلبة غير . إجبارية للطلبة األردنيين واختيارية لآلخرين( التربية الوطنية)تكون مادة : رابعاً    

 .األردنيين الذين لم يختاروا دراسة هذه المادة أن يدرسوا بدالً منها أي مادة أخرى

الت األول والثاني والثالث ساعة معتمدة يختارها الطالب من المجا( 62) -:المواد االختياريـة -5 

المذكور أدناه ، وبحد أدنى مادة واحدة من كل مجال ، وبحد أقصى مادتان من كل مجال ، على أن 

 العلوم اإلنسانية: المجال األول : تكون من خارج قسم التخصص 
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 الثقافة القانونية  1111111 

 الثقافة اإلسالمية  1111111 

 نظام اإلسالم  1112111 

 حضارات إنسانية  2112132 

 مهارات إدارية  1011110 

 الكتابة اإلبداعية  2311111 

 مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات  1017111 

 الرياضة والصحة  1132111 

 التذوق الفني  2111111 

 لغة أجنبية  3111122 

 حقوق اإلنسان  1132111 

 

 قتصاديةالعلوم االجتماعية واال: المجال الثاني 

 تاريخ األردن وفلسطين  2312111

 االقتصاد السياسي العالمي  1017111 

 مبادئ علم السياسة  2310111 

 المنطق والتفكير الناقد  2313111 

 مدخل إلى علم االجتماع  2310111 

 مبادئ علم النفس  2317111 

 جغرافية األردن  2311111 

 آثار األردن  2011111 

 مبادئ العمل االجتماعي  2711111 
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 العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة: المجال الثالث

 مبادئ في الصحة العامة  1010111 

 العلم والمجتمع  1312111 

 الزراعة المنزلية  1011111 

 مبادئ في السالمة العامة  1910111 

 صناعات أردنية  1910111 

 مبادئ تغذية اإلنسان  1013111 

 علم البيئة  1310111 

 اإلسعاف األولي  1711111 

 

يتوجب على كافة الطلبة التقدم المتحان في اللغة العربية واللغة االنجليزية والحاسوب على أن يسجل  

 .خارج خطته الدراسية( 066)الطالب الذي يخفق في النجاح بهذا االمتحان مساقا استدراكيا 

 ـيمـدة الدراســة والعـبء الدراسـ

ست سنوات، وتبين الخطة الدراسيـة  (M.D) مدة الدراسة لنيل درجة دكتور في الطب -أ(: 8)المادة  

 .التي تعطى في كل سنة دراسية للكلية المـــواد 

ثماني ( 8) (MD) الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة دكتور في الطب -ب  

 .سنوات

مجلس الكلية منح طالب السنة السادسة الذي رسب ولمجلس العمداء بناًء على تنسيب من  

فيها للمرة األولى واستنفذ بذلك الحد األعلى لمدة الدراسة سنة إضافية واحدة زيادة عن 

 .هذا الحد األعلى
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من هذه المادة ال يجوز أن يقضي الطالب أكثر من ( ب)مع مراعاة نص الفقرة  -ج  

ألولى وأكثر من ثالث سنوات في السنة سنتين دراسيتين في أي من السنوات الخمس ا

 .السادسة وال يــجوز أن يرسب أكثر من سنتين طوال فترة دراسته

ساعة معتمدة ( 66)يكون الحد األعلى للعبء الدراسي للفصل الدراسي الواحد  -د 

ساعات معتمدة، ويجوز بموافقة عميد الكلية أن يصل العبء ( 60)وللفصل الصيفي 

ساعة معتمدة ( 65)ساعة معتمدة وللفصل الصيفي إلى ( 55)ى الدراسي الواحد إل

 .شريطة أن يكون من ضمن المواد أحد متطلبات الجامعة

تبدأ الدراسة في كلية الطب في السنتين األولى والثانية في بداية العام الجامعي وتنتهي  -هـ

الثالثة في بداية في نهاية الفصل الصيفي من نفس العام الجامعي وتبدأ الدراسة في السنة 

العام الجامعي وتنتهي في نهاية الفصل الثاني من نفس العام الجامعي وتبدأ الدراسة في 

السنوات الرابعة والخامسة والسادسة في شهر تموز من العام وتنتهي في شهر حزيران 

وال . من العام الذي يليه وذلك حسب تقويم سنوي تصدره الكلية في بداية كل عام جامعي

أن يلتحق في الوقت نفسه  (M.D) ز للطالب المسجل في برنامج دكتور في الطبيجو

 .  بأي برنامج آخر في الجامعة مهما كان نوعه أو مستواه

 المواظبــــــــة

يشترط على جميع طلبة كلية الطب المواظبة على حضـــــور كافة األنشطة التعليمية  -أ(:  6)المادة 

ضرات وحلقات نقاش وتدريب عملي أو سريري وزيارات ميدانية وغير بمـــا تتضمنـــــه من محا

ذلك من أنشطة تعليمية والتي تضعها األقسام ويعتمدها مجلس الكلية لكل مادة أو جزء منها استناداً إلى 

 .الخطة الدراسية

من مجموع األنشطة التعليمية المقررة % 62ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من  -ب 

ُتدرس على مدى فصل كامل باستثناء الطلبة الذين يكلفون بتمثيل المملكة أو  ألي مادة

الجامعة في النشاطات الرسمية أو الذين يقبل عميد الكلية أعذارهم حيث يسمح لهم 

 .من مجموع األنشطة التعليمية كحد أقصى% 50بالتغيب عن 
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% 50أو أكثر من من مجموع الساعات المقررة %( 62)إذا غاب الطالب أكثر من  -ج 

للطلبة الذين يمثلون المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية أو الذين يقتنع عميد الكلية 

( صفراً )بأعذارهم فيحرم من التقدم لالمتحان النهائي في تلك المادة وتعتبر نتيجته فيها 

 وفي جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل عالمات الطالب في تلك

السنة، ويعتبر ذلك الحرمان رسوباً في المادة وتطبق عليه شروط االنتقال من سنة دراسية 

 .من هذه التعليمات 66-67في كلية الطب إلى السنة التي تليها حسب نص المواد 

من مجموع األنشطة التعليمية المقررة % 62ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من  -د  

على مدى فصل كامل، باستثناء الطلبة الذين يكلفون بتمثيل  للمواد التي ُتدرس تباعا

المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية أو الذين يقبل عميد الكلية أعذارهم حيث يسمح 

 .من مجموع األنشطة التعليمية لهذه المواد كحد أقصى% 50لهم بالتغيب عن 

ع األنشطة التعليمية للمواد التي إذا غاب الطالب أكثر من الحد المسموح به من مجمو -هـ 

 .تدرس تباعاً في الفصل الواحد فإنه يعتبر راسباً في كل مادة تجاوز فيها هذه النسبة

من هذه المادة، ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر ( د)مع مراعاة ما ورد في الفقرة  -و  

لواحد باستثناء في أي من المواد أو األجزاء التي تدرس تباعاً في الفصل ا%  30من 

الطلبة الذين يكلفون بتمثيل المملكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية أو الذين يقتنع عميد 

من الجزء أو المادة كحد أقصى على % 20الكلية بأعذارهم حيث يسمح لهم بالتغيب عن 

 .أن يتم تعويض التدريب السريري الذي فقده الطالب أثناء غيابه

طالب بشكل متصل لمدة ال تتجاوز أربعة أسابيع نتيجة ظروف إذا كان غياب ال -ز  

قاهرة يقبلها مجلس الكلية فإنه يجوز عمل ترتيبات خاصة لتعويض التدريب الذي تغيب 

 .عنه الطالب أثناء غيابه وفق أسس يضعها مجلس الكلية

 يتم حرمان الطلبة الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح بها بتنسيب من مدرسي -ح  

 .المادة وبموافقة العميد ويتم تبليغ مدير القبول والتسجيل بذلك
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عميد الكلية ورؤساء األقسام فيها وأعضاء الهيئة التدريسية واالختصاصيون العاملون  -ط 

بدوام جزئي واالختصاصيون المكلفون باإلشراف على تدريب الطلبة والمشرفون 

ين والمنسقون اإلداريون للتدريب السريريون والمحاضرون المتفرغون وغير المتفرغ

السريري في كلية الطب ومدير القبول والتسجيل في الجامعة األردنية مكلفون بتنفيذ أحكام 

 .المواظبة األنفة الذكـر

 االمتحانــات والعالمــات والمعـدالت

ساعاتها يجري حساب العالمة النهائية وتسجيلها لكل مادة بالحروف مع بيان عدد  -أ(: 60)المادة  

 .المعتمدة

العالمة النهائية لكل مادة من المواد التي يدرسها الطالب في السنوات األولى والثانية والثالثة  -6 -ب 

بما فيها متطلبات الجامعة هي مجموع عالمة االمتحان النهائي وعالمات االختبارات واألعمال 

 .الفصلية

بية السريرية من مجموع عالمة االمتحان تتكون العالمة النهائية في مواد العلوم الط -5  

 .النهائي الكتابي والسريري وعالمات التقييم، وقد يتضمن االمتحان النهائي جزءاً شفوياً 

دون عالمات وال تدخل في ( راسب)أو ( ناجح)تسجل نتيجة مادة العلوم العسكرية  -3 

 .حساب المعدل للسنة

ة واالختيارية في المعدل السنوي للسنة تدخل عالمات متطلبات الجامعة اإلجباري - 4 

  -:يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها على النحو التالي -ج. األولى

 مواد العلوم األساسية ومتطلبات الجامعة: أوال

 : المواد النظرية والمواد النظرية التي تتضمن جزءاً عملياً  -6

لي واحد على األقل ويكون هذا االمتحان على أن يجرى امتحان فص% 20يخصص ألعمال الفصل  -

من العالمة اإلجمالية للمادة % 30في األسبوع السابع أو الثامن أو التاسع من الفصل ويخصص له 

 . لالختبارات القصيرة ولألعمال الفصلية األخرى% 50ويخصص 
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أعطيت خالل  أو عملياً وشامالً للمادة التي/ويكون تحريرياً و%( 20)يخصص لالمتحان النهائي  -

 .الفصل كاملة

يقوم مجلس قسم العلوم الحياتية ومجلس قسم الكيمياء ومجلس كلية العلوم بتقرير كيفية توزيع  -5 

العالمات التي توضع لمادتي العلوم الحياتية العملية والكيمياء العامة العملية ويعلم مدير القبول 

 .والتسجيل بذلك

 ـةمواد العلوم الطبية األساسي: ثانيا

يجرى لكل مادة اختبار نصف فصلي كتابي واحد يعقد بعد تدريس نصف المادة ويخصص له  -6

 . من العالمة النهائية للمادة% 40

 :  يحدد مجلس الكلية طريقة توزيع باقي العالمة بحيث تشمل على  -5

حسب حجم العملي % 50-60امتحان عملي في المواد التي تتضمن جزأ عمليا ويخصص له  -

 . لكل مادة

 .من العالمة ويكون شامال ألجزاء المادة% 10-40امتحان نهائي كتابي ويخصص له  -

 ً باستثناء مواد العلوم األساسية ومتطلبات الجامعة يحدد مجلس كلية الطب في بداية كل  -ثالثا

عام جامعي مواعيد إجراء االختبارات واالمتحانات النهائية لكل مادة تدرس في ذلك /فصل

 .العام/الفصل

 مواد السنتين الرابعة والخامسة  -:رابعاً   

  -:توزع العالمات التي توضع لكل مادة تسجل نتائجها بالنسبة المئوية كما يلي -6 

 . لتقييم مدرس المادة أو لمعدل تقييم مدرسي المادة أثناء التدريب السريري% 50 -

 .لتدريب السريريلالمتحان السريري النهائي الذي يجرى بعد االنتهاء من ا% 30 -

لالمتحان الكتابي الذي يعقد في نهاية السنة حسب مواعيد يحددها مجلس الكلية في بداية % 20 - 

يحدد مجلس كلية الطب في بداية كل عام جامعي مواعيد إجراء االمتحانات  -5. كل عام جامعي

 .الكتابية النهائية للمواد التي تدرس في كل من السنتين الرابعة والخامسة

 مواد السنة السادســة  -:خامساً  
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تتألف السنة السادسة حسب الخطة الدراسية من أربع مواد إجبارية ومادة خامسة هي تدريب  -6

 .سريري في موضوع اختياري

  -:توزع العالمات التي توضع للمواد األربع اإلجبارية كما يلي -أ -5

 .لطالب أثناء تدريبه السريريلتقييم مدرس المادة أو لمعـدل تقييـم مدرسي المادة ل% 50 -

األمراض الباطنية، الجراحة )لالمتحان السريري النهائي في المواد األربعة اإلجبارية % 40 -

ويكون على شكل امتحان موضوعي متعدد ( العامة، األطفال واألمراض النسائية والتوليد

لس كلية الطب موعد يحدد مج%.  60المحطات ويجوز أن يتضمن جزءاً شفهياً بما ال يزيد عن 

 .عقد هذا االمتحان

األمراض الباطنية، الجراحة )لالمتحان الكتابي النهائي للتخصصات الرئيسة األربعة % 40 - 

الذي يجرى في نهاية الفصل الدراسي الثاني للسنة ( العامة، األطفال واألمراض النسائية والتوليد

 .السادسة

لذي اختاره الطالب في مادة تدريب سريري في يوصي القسم الذي يتبع له الموضوع ا -ب 

موضوع اختياري الى مجلس الكلية بتحديد نتيجة الطالب، ناجح أو راسب بناًء على التقييم 

يحسب معدل السنة السادسة على أساس مجموع الساعات  -ج. الوارد من المشرف على التدريب

 .المعتمدة للمواد

ة بإعداد االختبارات واالمتحانات وإجرائها وتصحيحها وتقييمها تنظم األمور المتعلق -أ(: 66)المادة  

وتحليلها ومعاملتها بعد التحليل وتحويل العالمات المئوية إلى أحرف بتعليمات خاصة يصدرها مجلس 

 .كلية الطب

ترسل نتائج جميع االختبارات واالمتحانات بعد اعتمادها من األقسام إلى عمادة كلية  -ب 

ساعة حسب التعليمات ( 48)مادها من مجلس الكلية وإعالنها خالل الطب وذلك العت

 .النافذة

 -ترسل كشوف العالمات النهائية بالحروف إلى مدير القبول والتسجيل لرصدها د -ج 

تحفظ نماذج إجابة الطلبة لكل اختبار أو امتحان مع نسخة من مفتاح اإلجابة ونسخة من 
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مدة عام جامعي، ومن ثم يجري التصرف بها ورقة األسئلة لدى عمادة كلية الطب ل

 .بمعرفة عميد الكلية

ال ترد ورقة األسئلة وال نماذج إجابة الطالب بعد تصحيحها، وتتلف هذه األوراق  -هـ 

 .بعد مرور سنة عليها

كل من يتغيب بعذر قهري عن اختبار معلن عنه، عليه أن يقدم ما يثبت عذره إلى  -أ(: 65)المادة 

خـــالل ثالثة أيام من تاريخ زوال العذر وفي حالة قبول هذا العذر يحدد عميد الكلية  عميد الكلية

 .ورئيس القسم موعداً إلجراء امتحان معوض للطالب

كل من يتغيب عن اختبار أو امتحان نهائي معلن عنه دون عذر يقبله عميد الكلية  -ب 

 (.صفراً )تعتبر عالمته في ذلك االختبار أو االمتحان 

كل من يتغيب عن امتحان نهائي معلن عنه بعذر يقبله عميد الكلية، يبلغ القرار بقبول  -ج 

العذر إلى رئيس القسم لترتيب أمر إجراء امتحان معوض للطالب في موعد ال يتجاوز بدء 

 .العام الجامعي التالي، ويبلغ عميد الكلية مدير القبول والتسجيل بذلك

أن يتقدم بطلب إلى العميد لمراجعة عالمته في االختبار في أي مـــادة  يجوز للطالب  -أ(: 63)المادة  

خالل أسبــوع واحد من تاريخ إعالن النتائج وللعميد في هذه الحالة أن يقوم بالتحقق من عدم وجود 

خطأ مادي في جمع العالمات أو نقلها ومن عدم وجود أسئلة غير مصححة وذلك عن طريق لجنة من 

 .نيبه، ورئيس القسم ومدرس المادة أو أحد مدرسيهاالعميد أو من ي

يجوز للطالب أن يتقدم بطلب للعميد لمراجعة عالمته في االمتحان النهائي في أي مادة خالل   -ب 

مدة أقصاها شـهر من تاريخ إعالن النتائج، وللعميد في هذه الحالة أن يقوم بالتحقق من عدم وجود 

لها، ومن عدم وجود أسئلة غير مصححة وذلك عن طريق لجنة خطأ مادي في جمع العالمات أو نق

 .من العميد أو من ينيبه ورئيس القسم ومدرس المادة أو أحد مدرسيها

 .يدفع الطالب عن كل طلب يتقدم به لمراجعة عالمة من عالماته رسماً حسبما تقرره الجامعة -ج 

 (.د)الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة (: 64)المادة 

 :  يخصص لعالمات المواد بالحروف النقاط المبينة إزاء كل منها - أ
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 النقاط العالمة

 4 أ

 3.72- أ  
 3.2 +ب   

 3 ب
 5.72- ب  

 5.2 +ج 
 5 ج

 6.72- ج 
 6.2 +د  

 6 د
 0.72- د   

 صفر هـ

 
 :تخصص للعالمات بالنقاط للمعدل السنوي والتراكمي التقديرات المبينة إزاء كل منها - ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 .يثبت المعدل السنوي والمعدل التراكمي العام ألقرب منزلتين عشريتين -ج
 : يحسب للسنة األولى -أ(: 62)المادة  

مة النهائية لكل مادة من المواد العلمية معدل المواد العلمية المقررة بضرب العال -6

المقررة بعدد الساعات المعتمدة لكل مادة وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة 

 . على مجموع عدد الساعات المعتمدة

المعدل السنوي للسنة األولى بضرب العالمة النهائية لكل مادة بعدد الساعات المعتمدة  -5

لى وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على لكل مادة داخلة في معدل السنة األو

 . مجموع عدد الساعات المعتمدة

 التقدير النقاط

 ممتاز 1 – 3600

 جيد جداً  3601 – 3611
 جيد 2699 – 2601

 مقبول 2619 – 2611
 ضعيف 2611دون 
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تدخل نتائج متطلبات الجامعة التي درسها الطالب والمشمولة في الخطة الدراسية في  -3

 .حساب المعدل السنوي للسنة األولى

يحسب المعدل السنوي للسنة األولى بعد انتهاء الطالب من دراسة جميع متطلبات   -4

 .ة المشمولة في الخطة الدراسيةالجامع

من السنة الثانية وحتى )يحسب المعدل السنوي لكل من السنوات الخمس التالية  -ب 

بجمع حاصل ضرب العالمة النهائية لكل مادة في عدد ساعاتها المعتمدة ( السنة السادسة

 .وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة في السنة

 : يحسب المعدل التراكمي العام للطالب حسب التوزيع التالي(: 61)المادة 

 لمعدل السنة األولى% 62 -

لمعدل السنوات من الثانية وحتى السادسة   شــروط االنتقال من سنه دراسية % 67 - 

 .في كلية الطـب إلى السنـة التي تليـها

 : السنة األولى(:  67)المادة  

 :ب السنة األولى في كلية الطب إلى السنة الثانيةيشترط النتقال طال .أ 

أن يجتاز جميع المواد العلمية المقررة في السنة األولى بنجاح وأن يحصل فيها على  -6

 .نقطتين فما فوق( 5)معـدل 

وتحسب من ضمنها . ساعة معتمدة من متطلبات الجامعة 68أن يدرس ما ال يقل عن   -5

الب نتيجة لرسوبه في امتحان المستوى في اللغة المواد االستدراكية التي يدرسها الط

 .العربية أو اللغة االنجليزية أو الحاسوب

يحق للطالب أن يتقدم المتحان تكميلي إذا رسب في مادة أو مادتين علميتين وعلى الطالب أن  .ب 

نقطتين فما فوق في معدل ( 5)ينجح في هذه االمتحانات التكميلية وأن يحصل على معدل 

لمية المقررة في هذه السنة ، وذلك قبل بدء الفصل الدراسي األول من العام الجامعـي المواد الع

 " .التالي ، أما إذا أخفق الطالب في تحقيق ذلك فيعتبر راسباً في تلك السنة 
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( 5)إذا كان الطالب ناجحاً في جميع المواد العلمية المقررة في السنة األولى بمعدل أقل مــن   .ج 

ن يتقدم المتحان تكميلي في مادة علمية أو مادتين علميتين يختارها أو نقطتين يحق له أ

يختارهما الطالب ، وذلك قبل بدء الفصل األول من العام الجامعي التالي ، وإذا أخفق في رفع 

 .نقطتين فما فوق يعتبر راسباً في السنة األولى( 5)معدل المواد العلمية إلى 

 -:األولى يعتبر الطالب راسباً في السنة. د

 .إذا رسب في ثالث مواد أو أكثر من المواد العلمية المقررة في تلك السنة -6

فأكثر في االمتحانات التكميلية المشار إليها في الفقرة ( د)إذا اخفق في الحصول على   -5

 .من هذه المادة( ب)

نقطتين فما فوق في معدل المواد العلمية المقررة في السنة ( 5)إذا لم يحصل على   -3

من هذه ( ج)أو الفقرة ( ب)ألولى بعد إجراء االمتحان التكميلي المشار إليه في الفقرة ا

 .المادة

 .ساعة معتمدة من متطلبات الجامعة( 68)إذا لم يدرس  -4

إذا رسب الطالب في السنة األولى يسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة وفي هذه الحالة يطبق . هـ

 :عليه ما يلي

المواد العلمية المقررة لتلك السنة التي لم يحصل فيها على عالمة  إعادة دراسة جميع -6

 .فأكثر، وفي أي حالة تحسب العالمة الجديدة للمادة المعادة( ج)

يعفى من دراسة أي من متطلبات الجامعة اإلجبارية أو االختيارية إذا كان قد نجح   -5

 .فيها

االختيارية التي تكون عالمته فيها يجوز له إعادة دراسة متطلبات الجامعة اإلجبارية أو  -3

وتحسب العالمة الجديدة للمادة المعادة في المعدل السنوي ( جيم زائد+ )اقل من ج 

 .للسنة األولى
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 :السنة الثانية والسنة الثالثة(: 68)المادة  

لرابعة أن يشترط النتقال الطالب من السنة الثانية إلى السنة الثالثة أو من السنة الثالثة إلى السنة ا .أ 

- :يحقق ما يلي

 . أن يجتاز جميع المواد العلمية المقررة في تلك السنة بنجاح -6

 .نقطتين فما فوق في معدل المواد العلمية لتلك السنة( 5)أن يحصل على  -5

ال يجوز انتقال الطالب للسنة الرابعة إال بعد اجتياز جميع متطلبات الجامعة اإلجبارية  .ب 

 .واالختيارية

ن يتقدم المتحان تكميلي واحد أو المتحانين تكميليين إذا رسب في مادة علمية يحق للطالب أ  .ج 

واحدة أو في مادتين علميتين من المواد المقررة في السنة الثانية أو الثالثة بحيث يكون االمتحان 

في المادتين التي رسب فيهما أو في المادة التي رسب بها باإلضافة إلى مادة علمية أخرى تقل 

وعلى الطالب أن ينجح في هذه االمتحانات التكميلية وأن يحصل على معدل ( ج)فيها عن  عالمته

نقطتين فما فوق في معدل السنة ، وذلك قبل بدء الفصل الدراسي األول من العام الجامعي ( 5)

ب في التالي بالنسبة للسنة الثانية وقبل بدء الفصل الصيفي بالنسبة للسنة الثالثة، أما إذا أخفق الطال

وعليه إعادة . ويسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة. تحقيق ذلك فيعتبر راسباً في تلك السنة

فأكثر، +( ج)دراسة جميع المواد العلمية المقررة لتلك السنة التي لم يحصل فيها على عالمة 

 .وتحسب العالمة الجديدة للمادة المعادة

مية المقررة في السنة الثانية أو الثالثة بمعدل أقل من إذا كان الطالب ناجحاً في جميع المواد العل  .د 

نقطتين في مواد تلك السنة يحق له أن يتقدم المتحان تكميلي واحد أو امتحانين أثنين في مادة ( 5)

أو مادتين من المواد العلمية يختارها أو يختارهما الطالب وذلك قبل بدء الفصل األول من العام 

لطلبة السنة الثانية وقبل بدء الفصل الصيفي بالنسبة لطلبة السنة الثالثة وإذا الجامعي التالي بالنسبة 

نقطتين فأكثر يعتبر راسباً في تلك السنة ويسمح له بإعادة ( 5)اخفق في رفع معدل المواد إلى 

وعليه إعادة دراسة جميع المواد العلمية المقررة لتلك السنة التي لم يحصل . دراستها لمرة واحدة

 .فأكثر ، وتحسب العالمة الجديدة للمادة المعادة+( ج)على عالمة  فيها
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 -:يعتبر الطالب راسباً في السنة الثانية أو في السنة الثالثة في أي من الحاالت التالية   .ه 

إذا رسب في ثالث مواد أو أكثر من المواد العلمية المقررة التي تدخل في حساب المعدل لتلك  -6

 .السنة

من هذه ( ج)فأكثر في االمتحان التكميلي المشار إليه في الفقرة ( د)ول على إذا اخفق في الحص -5

 .نقطتين فما فوق في معدل المواد العلمية( 5)المادة، واخفق بالحصول على 

نقطتين فأكثر في معدل المواد العلمية في السنة الثانية أو السنة الثالثة ( 5)إذا لم يحصل على  -3

 .من هذه المادة( ج أو د)ي المشار إليه في الفقرة بعد إجراء االمتحان التكميل

 : السنـتين الرابعــة والخامسة(: 66)المادة 

يشترط النتقال طالب السنة الرابعة إلى السنة الخامسة وطالب السنة الخامسة إلى السنة السادسة  - أ

 .ة بنجاحأن يجتاز جميع المواد التي تدخل في حساب المعدل السنوي للسن -6: أن يحقق ما يلي

 .فما فوق في المعدل السنوي لتلك السنة( نقطة5)أن يحصل على  -5       

 :يعتبر الطالب راسباً في السنة الرابعة أو الخامسة في أي من الحالتين التاليتين - ب

 .إذا رسب في أي مادة تدخل في حساب المعدل السنوي للسنة -6

 .للسنة فما فوق في المعدل السنوي( نقطة 5)إذا لم يحصل على   -5

وعليه ' إذا رسب الطالب في السنة الرابعة أو السنة الخامسة يسمح له بإعادة السنة لمرة واحدة -ج  

 .إعادة دراسة جميع المواد المقررة لتلك السنة والنجاح فيها وفي هذه الحالة تحسب له العالمة األعلى

لتعليمـــات، إذا رســـب الطالب في أي من هذه ا( 2)مع مــراعاة ما ورد فـــي المادة (:  50)المادة   

سنـــة من سنـــوات الدراسة الخمس األولى في كلية الطب يسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة، وفي 

هذه الحالة عليه إعادة دراسة جميع المواد التي تدخل في حسب المعدل السنوي لتلك السنة ، ويعفى 

ن المواد العلمية المقررة في السنة األولى إذا كان قد حصل طالب السنة األولى من إعادة دراسة أي م

فأكثر ويعفى طالب السنة الثانية أو الثالثة من إعادة دراسة أي من المواد العلمية ( ج)فيها على عالمة 

 .فأكثر+( ج )المقررة في تلك السنة إذا كان قد حصل فيها على عالمة 
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 :السنة السادســـة(:  56)المادة 

- :رط لنجاح الطالب في السنة السادسة أن يحقق ما يلييشت .أ 

 .أن يجتاز جميع المواد المقرر في السنة السادسة -6

 .نقطة فما فوق في معدل مواد السنة السادسة( 5)أن يحصل على  -5

نقطة فما فوق في معدل مواد السنة السادسة ورسب في مادة واحدة ( 5)إذا حصل الطالب على  .ب 

إكمال نظري وسريري في تلك المادة بعد إعادة التدريب السريري فيها  يحق له التقدم المتحان

شريطة دفع الرسوم المقررة أما إذا رسب في ذلك االمتحان التكميلي فيرسب في السنة السادسة 

 .ويعيد دراستها بجميع موادها ويعتبر دوامه السريري في تلك المادة جزءاً من السنة المعادة

يحق له  5عالمة دال أو دال زائد في مادة واحدة وكان معدله اقل من إذا حصل الطالب على    .ج 

التقدم المتحان إكمال نظري وسريري في تلك المادة بعد إعادة التدريب السريري فيها شريطة 

( 5)دفع الرسوم المقررة أما إذا رسب في ذلك االمتحان التكميلي أو أخفق في رفع معدله الى 

سادسة ويعيد دراستها بجميع موادها ويعتبر دوامه السريري في تلك نقطتين فيرسب في السنة ال

 .المادة جزءاً من السنة المعادة

 -:يعتبر الطالب راسباً في السنة السادسة في أي من الحاالت التالية  .د 

 .إذا رسب في مادتين أو أكثر من المواد المقررة في السنة السادسة -6

 .نقطة 5ل من إذا رسب في مادة أو أكثر وكان معدله أق -5

إذا حصل على عالمة دال أو دال زائد في مادتين أو أكثر وكان معدله في مواد السنة  -3

 .نقطه( 5)السادسة اقل من 

 .وج من هذه المادة( ب)إذا رسب في االمتحان التكميلي المشار إليه في الفقرة    -4

لفقرة ج من هذه في االمتحان التكميلي المشار إليه في ا 5إذا أخفق في رفع معدله إلى   -2

 .المادة

 .  ترصد عالمة االمتحان التكميلي الجديدة بدالً من عالمة االمتحان الراسبة للمادة المعنية(: 55)المادة 
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 الفصــل مـن الكليــة

- :يعتبر الطالب مفصوالً من الكلية في أي من الحاالت التالية -أ(: 53)المادة 

 .السنوات الخمس األولى في مدة سنتين جامعيتينإذا لم يستطع اجتياز أي سنة دراسية من  -6

إذا لم يستطع اجتياز السنة السادسة في ثالث سنوات دراسية، للطالب الذي لم يكن قد رسب في  -5

 .أي من السنوات الخمس السابقة

 .إذا رسب ثالث سنوات طوال مدة دراسته  -3

م يستطع إكمال دراسته في من هذه التعليمات إذا ل( ب)فقرة  8مع مراعاة ما ورد في المادة   -4

 .الكلية في خالل المدة المسموح بها

يصدر مدير القبول والتسجيل قرارات الفصل من الكلية ويصدر مجلس العمداء قرارات  -ب 

 .الفصل النهائي من الجامعة

يعد إعالن قرارات اإلنذار والفصل النهائي من الجامعة وأي أمور أكاديمية أخرى تخص  -ج 

 .لوحة اإلعالنات في الكلية تبليغاً بالمعنى القانونيالطلبة على 

 التأجيــل واالنسحـــاب

للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته خالل مدة أقصاها أسبوعان من بدء العام  -أ(: 54)المادة 

الدراسي الذي يود تأجيله إذا توافرت لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة بالتأجيل وذلك وفقاً لما 

 :يلي

 .إذا كان التأجيل المطلوب لمدة سنة دراسية واحدة: عميد الكلية -6

إذا كان التأجيل المطلوب لمدة تزيد على سنة دراسية واحدة وال تتجاوز سنتين : مجلس الكلية -5

 .دراسيتين متصلتين

من الساعات المقررة لجميع %( 50)يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر مقبول  -ب  

اد الدراسية منسحباً من السنة الدراسية، ويثبت في سجله مالحظة منسحب، وتعتبر دراسته لتلك المو

 .السنة الدراسية مؤجلة
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إذا بدأ التدريس في أي من الفصول الدراسية، ولم يكن الطالب مسجال لذلك الفصل أو مؤجال  -ج 

ري تقبله الجهة المختصة، وذلك لتلك السنة، يعتبر تسجيله في الجامعة ملغي إال إذا تقدم بعذر قه

 : وفًقا لما يلي

وإذا قبل "( ج"فقرة  6المادة )إذا لم يتجاوز االنقطاع عن الحد المسموح به من الغياب : العميد -6

 .العميد العذر يعاد تسجيل الطالب في الجامعة وعليه إكمال دراسته لذلك الفصل الدراسي

ه من الغياب ولكنه لم يتجاوز ستة أسابيع من بداية إذا تجاوز االنقطاع الحد المسموح ب: المجلس -5

وإذا قبل المجلس عذره يعتبر هذا االنقطاع تأجيال ويحسب من ضمن الحد . الفصل الدراسي

 .األقصى المسموح به للتأجيل

إذا تجاوز االنقطاع عن الدراسة أكثر من ستة أسابيع من بداية الفصل : مجلس العمداء  -3

العمداء عذره يعتبر هذا االنقطاع تأجيال، ويحسب من ضمن الحد  وإذا قبل مجلس. الدراسي

 .األقصى المسموح به للتأجيل

للطالب أن يتقدم لعميد الكلية بطلب لالنسحاب من الدراسة على أن يتم ذلك قبل أربعة أسابيع  -د 

ذلك العام على األقل من نهاية العام الدراسي وإذا وافق العميد على الطلب تعتبر دراسة الطالب ل

 .مؤجلة

ال يجوز أن تتجاوز مدة التأجيل أو االنسحاب طيلة مدة دراسة الطالب سنتين دراسيتين سواء  -هـ 

من هذه المادة ال يجوز تأجيل ( ب)كان التأجيل متصالً أم منفصالً، ومع مراعاة ما ورد في الفقرة 

 .ة على التحاقه بالكليةدراسة الطالب الجديد أو المنتقل إالّ بعد مضي سنة دراسية واحد

إذا أوقعت على الطالب عقوبة الفصل المؤقت أو عقوبة تأديبية تتضمن إلغاء تسجيل مادة او  -و  

تأجيال للدراسة، ( أو إلغاء التسجيل/السنة و)المواد التي سجلها في أي سنة دراسية، فتعتبر هذه المدة 

ز تجاوز الحد األعلى لمدة التأجيل وتحسب من ضمن الحد األعلى المسموح به للتأجيل، ويجو

 .لغايات تنفيذ العقوبة التأديبية فقط

ز ـ ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس  

 .في الطب والجراحة
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 االنتقـــــــال

ة إلى كلية الطب إذا انطبق يجوز انتقال الطالب من كلية أخرى في الجامعة األردني -أ(: 52)المادة  

 :عليه الشرطان التاليان

أن يكون معدل عالماته في الثانوية العامة مقبوالً تنافسياً في الكلية سنة حصوله على الثانوية  -6

 .العامة أو في السنة التي يرغب في االنتقال فيها

 .أن يتوافر له مقعد شاغر في الكلية  -5

ب تحسب له المواد التي يختارها من المواد التي درسها في عند انتقال الطالب إلى كلية الط -ب  

الكلية المنتقل منها، وتكون ضمن الخطة الدراسية لكلية الطب، وتدخل عالمات تلك المواد في 

 .المعدل التراكمي للطالب

 شروط االنتقال من كلية طب في جامعة أخرى

 إلى كلية الطب في الجامعة األردنية

يجوز النظر في انتقال الطلبة إلى كلية الطب في الجامعة األردنية في حالة وجود  :أوالً (: 51)المادة  

 :شواغر لهم حسب الشروط التالية

 .أن يكون الطالب منتقالً من كلية طب تعترف بها الجامعة األردنية .أ 

سنة الجامعة األردنية / أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة مقبوالً تنافسيا في كلية الطب   .ب 

حصوله على الثانوية العامة أو سنة تسجيله في الجامعة األردنية، وأن يكون قد حصل على تقدير 

جيد جداً على األقل في المعدل التراكمي للمواد التي درسها في الجامعة التي يرغب في االنتقال 

 .منها

اسة أما في السنة الثانية أن يكون االنتقال لمستوى السنة الثانية فما فوق، أي أن يقبل الطالب للدر  .ج 

أو في السنة الثالثة أو في السنة الرابعة، وال يجوز االنتقال إلى أي سنة فوق السنة الرابعة وعلى 

الطالب المنتقل لكلية الطب في الجامعة األردنية أن يدرس على األقل ثالث سنوات دراسية متتالية 

 .في كلية الطب في الجامعة األردنية قبل تخرجه
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دخل عالمات المواد التي درسها الطالب قبل انتقاله إلى كلية الطب في الجامعة في حساب ال ت .د 

 .المعدل السنوي أو المعدل التراكمي لدراسته في كلية الطب في الجامعة األردنية

من أحد نواب الرئيس، وعميد كلية ( لجنة انتقال الطلبة لكلية الطب)تشكل لجنة تسمى  -أ : ثانيا 

 .القبول والتسجيل، للنظر في طلبات انتقال الطلبة إلى كلية الطب من جامعات أخرى الطب ومدير

تقوم الكلية بتحديد مستوى السنة التي يمكن التحاق الطالب فيها وذلك في ضوء الخطة الدراسية  -ب 

لب لكلية الطب في الجامعة األردنية بعد أخذ رأي األقسام المعنية، ويجوز للكلية أن تطلب من الطا

دراسة بعض المواد التي تراها متممة للسنة الدراسية التي تمت معادلتها وال يجوز للطالب االنتقال 

 .للسنة التالية إال بعد نجاحه في هذه المواد

يتم تقديم طلبات االنتقال إلى مديرية القبول والتسجيل ويصدر القرار بالموافقة أو عدم الموافقة : ثالثاً  

 . وفي أي حال من األحوال يكون االنتقال لمرة واحدة فقطمن لجنة االنتقال، 

إذا قبل طالب جديد في كلية الطب في الجامعة األردنية وكان هذا الطالب قد درس بنجاح مواد : رابعاً  

في جامعة أخرى أو كلية جامعية أو معهد جامعي تعترف بها الجامعة األردنية فأنه يجوز للكلية تحديد 

يمكن التحاق الطالب بها وال تحسب هذه المواد في معدله السنوي أو التراكمي،  مستوى السنة التي

ويجوز أن يطلب من الطالب دراسة بعض المواد التي تراها الكلية متممة للسنة التي تم معادلتها له، 

على أن تحسب عالمات هذه المواد وعالمات متطلبات الجامعة في المعدل السنوي للسنة التي تم 

مستواه فيها ألغراض احتساب المعدل التراكمي العام وال تحسب في المعدل السنوي للسنة التي تحديد 

تم تحديد مستواه فيها ألغراض االنتقال من سنة ألخرى وال يجوز للطالب االنتقال للسنة التالية إالّ 

 .بعد نجاحه في هذه المواد

ية كطالب مستجد، وكان هذا الطالب قد درس إذا قبل طالب في كلية الطب في الجامعة األردن: خامساً  

مواد ضمن متطلبات حصوله على درجة علمية قبل قبوله في الجامعة األردنية، وكانت هذه المواد 

ضمن خطة الدراسة في كلية الطب فأنه يجوز للكلية تحديد مستوى السنة التي يمكن التحاق الطالب 

اد التي تراها الكلية متممة للسنة التي تمت فيها ويجوز أن يطلب من الطالب دراسة بعض المو

معادلتها له، على أن تحسب عالمات هذه المواد وعالمات متطلبات الجامعة في المعدل السنوي للسنة 
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التي تم تحديد مستواه فيها ألغراض احتساب المعدل التراكمي العام وال تحسب في المعدل السنوي 

اض االنتقال من سنة ألخرى وال يجوز للطالب االنتقال للسنة للسنة التي تم تحديد مستواه فيها ألغر

وتطبق على الطالب في هذه الحالة أحكام االنتقال الخارجي من .التالية إالّ بعد نجاحه في هذه المواد

 حيث المدة الزمنية

ية يحسب المعدل التراكمي العام للطالب المنتقل إلى كلية الطب في الجامعة األردن(:  57)المادة  

  -:والحد األعلى لمدة الدراسة حسب األسس التالية

لكل سنه من السنوات الثانية حتى السادسة ويكون الحد % 50 -:الطالب المنتقل إلى السنة الثانية .أ 

 .سنوات( 7)األعلى لمدة الدراسة

لكل من السنوات الثالثة وحتى السادسة ويكون الحد % 52 -:الطالب المنتقل إلى السنة الثالثة  .ب 

 .سنوات( 1)األعلى لمدة الدراسة 

للسنـة % 30. لكل من السنتين الرابعة والخامسة% 32 -:الطالب المنتقل إلى السنة الرابعة .ج 

 .سنوات( 2)السادسـة ويكون الحد األعلى لمدة الدراسة 

يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب الجديد، وذلك لغايات التأجيل واالنقطاع (:  58)المادة 

 .       نسحاب من الكليةواال

 التدريب السريري خارج مستشفى الجامعة األردنية

الرابعة، الخامسة، )يجوز أن يتدرب طلبة السنوات السريرية في كلية الطب  -أ(: 56)المادة  

سريرياً في مستشفى أو مركز أو معهد خاص بالتشخيص والعالج في المملكة األردنية ( السادسة

للمعايير التي تضعها كلية الطب، ويتم تحديد تلك المستشفيات والمراكز والمعاهد  الهاشمية وذلك طبقاً 

 .بقرار من رئيس الجامعة بناًء على تنسيب مجلس كلية الطب

يسمح لطلبة السنة السادسة في كلية الطب بقضاء فترة ال تزيد عن شهرين من مدة التدريب  -ب 

لسنة في مستشفى تعليمي جامعي أو معهد سريري خارج السريري المقررة في الخطة الدراسية لتلك ا

األردن يعتمده عميد الكلية لهذه الغاية على أال تقل مدة تدريبه عن شهر واحد، ويتقدم الطالب بطلب 

خطي إلى رئيس القسم السريري المعني قبل شهرين على األقل من بدء التدريب ويرفع رئيس القسم 
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تتم مراقبة  -أ(: 30)ه، وال تتحمل الجامعة أي نفقات مالية المادة هذا الطلب لعميد الكلية للبت في

من خالل ( الرابعة، الخامسة، السادسة)التدريب السريري لطلبة كلية الطب في السنوات السريرية 

خاص بكل قسم من األقسام السريرية، ويسلم الطالب  (Log Book) سجل يومي للتدريب السريري

تدريبه السريري وعلى الطالب إعادته وتسليمه إلى رئيس القسم حال انتهاء السجل الخاص به قبل بدء 

 .فترة التدريب السريري

يقيم الطالب استناداً للمعلومات المدونة والواردة في سجل التدريب السريري الخاص به، وأيه   -ب 

 .تقارير أخرى مطلوبة

 (M.D) متطلبـات الحصول على درجـة دكتور في الطب

للطالب المنتظم والمسجل في كلية الطب بعد  (M.D) تمنح درجة دكتور في الطب(:  36)المادة 

  -:إتمام المتطلبات التالية

 .النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية لكلية الطب .أ 

نقطتين في المواد التي تدخل في حساب ( 5)الحصول على معدل عام تراكمي ال يقل عن    .ب 

 . لتراكمي حسب الخطة الدراسية لكلية الطبالمعدل ا

 .عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات الدراسة حسب ما تنص عليه هذه التعليمات  .ج 

 أحكـــام عامــــــة

تمنح شهادات التخرج عند استحقاقها في نهاية كل عام جامعي، ويقام حفل التخرج مرة (:  35)المادة 

 .واحدة في السنة في نهاية الفصل الثاني

 .يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات(:  33)المادة 
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 تعليمات منح درجة دكتور في طب األسنان
  (DDS) في الجامعة األردنية 
استنادا إلى نص  13/0/2111تاريخ ( 319/2111)صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم 

درجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة نظام منح ال)من ( أ/3)المادة 
 (6األردنية

  
في  (DDS) تعليمات منح درجة دكتور في طب األسنان)تسمى هذه التعليمات ( أ -(:6)المادة 

 .، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها(الجامعة األردنية

 : زاءها، ما لم تدل القرينة على غير ذلكيكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إ( ب  

 الجامعة األردنيــــة: الجامعة

 كلية طب األسنان : الكليـــة 

 مجلس الكلية : المجلس

 عميد الكلية  : العميــد

 تطبق هذه التعليمات على طلبة الكلية المسجلين لنيل درجة دكتور في طب األسنان -(:5)المادة 

(DDS)  

التي  (DDS) جلس العمداء الخطة الدراسية لنيل درجة دكتور في طب األسنانيقرر م -(:3)المادة 

 .يقدمها المجلس بتوصية منه بناًء على اقتراحات مجالس األقسام في الكلية

توضع الخطة الدراسية على أساس النظام السنوي في جميع مراحل الدراسة لنيل ( أ -(:4)المادة  

ما فيها السنة األولى، والخطة الدراسية سنوية إجبارية في ب (DDS) درجة دكتور في طب األسنان

 .جميع السنوات

يحدد لكل مادة من مواد الخطة الدراسية ساعات معتمدة خاصة بها بقرار من مجلس العمداء بناًء ( ب 

 .تعطى كل مادة من مواد الخطة الدراسية رقماً خاصاً بها -6. على توصية من المجلس

على  (DDS) اردة في الخطة الدراسية لنيل درجة دكتور في طب األسنانتصنف المواد الو -5 

 .أساس خمس سنوات دراسية



 

 

67 

 

يذكر إزاء كل مادة عدد المحاضرات وعدد ساعات المختبر األسبوعية وعدد أسابيع التدريب  -3 

ة، فقد ويذكر أيضاً إزاء المادة مدة دراستها في السنة الدراسي. السريري ، وعدد الساعات المعتمدة

 .تكون المادة ممتدة على فصل دراسي واحد، أو فصلين دراسيين وفصل صيفي

يجري تقويم الساعات المعتمدة لكل مادة على أساس أن كل ست عشرة ساعة من المحاضرات أو ( ج 

أما ساعات المختبرات والتطبيق العملي والتدريب . الندوات أو حلقات النقاش هي ساعة معتمدة واحدة

، فيجري تقييمها لكل مادة على حدة، وفي جميع الحاالت ال يقل حساب الساعة المعتمدة عن السريري

 .اثنين وثالثين ساعة مختبر أو تطبيق عملي أو ست عشرة ساعة تدريب سريري

 (D.D.S( )662)يكون عدد الساعات المعتمدة لنيل درجة دكتور في طب األسنان -(:2)المادة  

 :الساعات على متطلبات التخرج وفقاً لما يليساعة معتمدة، وتوزع هذه 

الساعات  نوع المادة الرقم

 المعتمدة

 57 متطلبات الجامعــــة أوالً 

 61 متطلبات من كلية العلوم ثانًيا

 ً  24 متطلبات من كلية الطب في المرحلة ما قبل السريرية ثالثا

 ً  4 متطلبات من كلية الطب في المرحلة السريرية رابعا

 ً  5 متطلبات من كلية اآلداب خامسا

 ً  3 متطلبات من كلية الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات سادسا

 ً  3 متطلبات من كلية التمريض سابعا

 ً  53 متطلبات كلية طب األسنان في المرحلة ما قبل السريرية ثامنا

 ً  13  متطلبات كلية طب األسنان في المرحلة السريرية تاسعا

 662 المجموع
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 :متطلبات الجامعة: أوالً  -(:1)المادة 

تشكل متطلبات الجامعة أرضية مشتركة لجميع طلبة الجامعة، الهدف منها زيادة ( أ 

قدرة الطالب على التواصل والتعبير باللغتين العربية واالنجليزية وإثراء معرفته في 

وتعزيز فهمه لحضارة أمته مجاالت المعرفة اإلنسانية واالجتماعية والعلمية والتقنية، 

 .وفكرها

ساعة معتمدة، على الطالب دراستها في ( 57)تتكون متطلبات الجامعة من ( ب 

السنوات األولى والثانية والثالثة وفي جميع األحوال عليه النجاح فيها قبل االنتقال إلى 

عه على المرحلة السريرية أي قبل بدء السنة الرابعة في الكلية، وهذه المتطلبات موز

 :النحو التالي

 : ساعة معتمدة وتشمل المواد آالتية( 65: )المتطلبات اإلجبارية -6  

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

  3 مهارات االتصال باللغة العربية           1011111

  3 مهارات االتصال باللغة االنجليزية 1012111

  3 سكريةالعلوم الع 2211111

  3 التربية الوطنية 2311111

 : ويراعى ما يلي فيما يتعلق بمتطلبات الجامعة اإلجبارية

وتحسب ( ساعات معتمدة 3)العلوم العسكرية مادة إجبارية للطلبة األردنيين واختيارية لآلخرين : أوالً 

. ي حساب المعدلهذه الساعات للطالب ضمن عدد الساعات المعتمدة المقررة لتخرجه، وال تدخل ف

. وعلى الطلبة غير األردنيين الذين لم يختاروا دراسة هذه المادة أن يدرسوا بدالً منها أي مادة أخرى

 .وتعامل هذه المادة معاملة مادة العلوم العسكرية

 :يعفى الطالب من دراسة مادة العلوم العسكرية في إحدى الحاالت التالية: ثانياً  

 .امعة أردنية رسمية أو خاصةإذا درسها بنجاح في أي ج .أ 
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الجناح العسكري في جامعة مؤتة، الكلية )إذا كان من خريجي الكليات العسكريـــــة األردنيـــــة  .ب 

 .أو ما يعادلها من كليات عسكرية أجنبية( العسكرية الملكية، مدرسة المرشحين العسكرية

ات الوكالء التأسيسية بالنسبة إذا كان من الضباط الحاصلين على دورات الصف التأسيسية، ودور .ج 

 .للرتب األخرى

وتعتمد دائرة التعليم الجامعي بمديرية التعليم والثقافة العسكرية لإلثبات أن الطالب المعني تنطبق  

 .عليه شروط اإلعفاء الواردة في هذا البند وفي البند السابق

من عميد المعهد الدولي لتعليم اللغة يجوز لعميد الكلية التي يتبعها الطالب بناء على توصية : ثالثاً  

العربية للناطقين بغيرها، أن يوافق على أن يسجل الطالب الذي يحمل جنسية أجنبية وثانوية أجنبية 

ومادة اللغة العربية ( 5200066)غير عربية مادة اللغة العربية للناطقين بغيرها االستدراكية 

أخرى بدالً من المواد التي تدرس باللغة العربية  وأن يسجل مواد( 5200600)للناطقين بغيرها رقم 

 .في الخطة الدراسية

وعلى الطلبة غير . إجبارية للطلبة األردنيين واختيارية لآلخرين( التربية الوطنية)تكون مادة : رابعاً  

 .األردنيين الذين لم يختاروا دراسة هذه المادة أن يدرسوا بدالً منها أي مادة أخرى

ساعة معتمدة يختارها الطالب من المجاالت األول والثاني ( 62)وهي  -:ختياريةالمواد اال -5 

والثالث المذكورة أدناه، وبحد أدنى مادة واحدة من كل مجال، وبحد أقصى مادتان من كل مجال، على 

 : أن تكون من خارج قسم التخصص

 

 : العلوم اإلنسانية: المجال األول 

 المتطلب السابق المعتمدةالساعات  اسم المادة رقم المادة

  3 الثقافة القانونية 1111111

  3 الثقافة اإلسالمية 1111111

  3 نظام اإلسالم 1112111

  3  حضارات إنسانية 2312112
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  3 مهارات إدارية 1011110

  3 الكتابة اإلبداعية 2311111

مدخل إلى علم المكتبات  1017111

 والمعلومات

3  

  3 الصحةالرياضة و 1132111

  3 التذوق الفني 2111111

  3 لغة أجنبية 3111122

  3 حقوق اإلنسان 1132111

 : العلوم االجتماعية واالقتصادية: المجال الثاني

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

  3 تاريخ األردن وفلسطين 2312111

  3                       االقتصاد السياسي العالمي       1017111

  3 مبادئ علم السياسة 2310111

  3 المنطق والتفكير الناقد 2313111

  3 مدخل إلى علم االجتماع 2310111

  3 مبادئ علم النفس 2317111

  3 جغرافية األردن 2311111

  3 آثار األردن 2011111

  3 مبادئ العمل االجتماعي 2711111

 : علوم والتكنولوجيا والزراعة والصحةال: المجال الثالث

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

  3 مبادئ في الصحة العامة 1010111
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  3 العلم والمجتمع 1312111

  3 الزراعة المنزلية 1011111

  3 مبادئ في السالمة العامة                  1910111

  3 صناعات أردنية 1910111

  3 مبادئ تغذية اإلنسان 1013111

  3 علم البيئة 1310111

  3 اإلسعاف األولي 1711111

يتوجب على كافة الطلبة التقدم المتحان في اللغة العربية واللغة االنجليزية والحاسوب على أن يسجل 

 .اسيةخارج خطته الدر( 066)الطالب الذي يخفق في النجاح بهذا االمتحان مساقا استدراكيا 

على الطالب أن ينهي دراسة متطلبات الجامعة اإلجبارية واالختيارية بنجاح قبل بدء السنة ( ج 

 .الرابعة

يجب على : ساعة معتمدة( 61)متطلبات الكلية في مواد العلوم األساسية من كلية العلوم : ثانيا  

رد في الخطة الدراسية وذلك الطالب دراسة مواد العلوم األساسية من كلية العلوم حسب تسلسلها الوا

 .خالل الفصلين األول والثاني من السنة األولى

وهي مواد إجبارية يدرسها الطالب حسب : ساعة معتمدة( 28)متطلبات الكلية من كلية الطب : ثالثاً  

تسلسلها الوارد في الخطة الدراسية، وتشمل دراسة العلوم الطبية األساسية من كلية الطب خالل 

 4)، ودراسة العلوم الطبية السريرية من كلية الطب (ساعة معتمدة 24)لثانية والثالثة السنتين ا

 . خالل الفصلين األول والثاني من السنة الرابعة( ساعات معتمدة

وهي مواد يدرسها الطالب منذ السنة الثانية : ساعة معتمدة( 81)متطلبات الكلية التخصصية : رابعاً 

، وذلك حسب تسلسلها الوارد في الخطة الدراسية، وتشمل دراسة متطلبات وحتى نهاية السنة النهائية

 13)ومتطلبات الكلية في المرحلة السريرية ( ساعة معتمدة 53)الكلية في المرحلـة ما قبل السـريريـة 

 (.ساعة معتمدة

 .ولىيدرسها الطالب في السنة األ(: ساعتان معتمدتان)متطلبات الكلية من كلية اآلداب : خامساً  
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( : ساعات معتمدة 3)متطلبات الكلية من كلية الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات : سادساً  

 . يدرسها الطالب في السنة األولى 

 . ساعات معتمدة يدرسها الطالب في السنة الثانية( 3)متطلبات الكلية من كلية التمريض : سابعاً 

تضع ( ب. ناسب مع عدد الساعات المعتمدة المخصصة لهايوضع وصف للمادة يت( أ(:  7)المادة 

 .الكلية خطة سنوية موزعة على فصول الدراسة وسنواتها

خمـــس سنـــوات، وتبين  (D.D.S) مدة الدراسة لنيل درجة دكتور في طـب األسنان( أ(: 8)المادة  

 .الخطـــة الدراسيـــة للكلية المواد التي تعطى في كل سنة دراسية

 (DDS) الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة دكتور في طب األسنان( ب 

سنوات ولمجلس العمداء بناء على تنسيب من مجلس الكلية منح طالب السنة الخامسة  (7)

فقط الذي رسب فيها للمرة األولى واستنفد بذلك الحد األعلى لمدة الدراسة، سنة إضافية 

 .واحدة زيادة عن هذا الحد

من هذه المادة ال يجوز أن يقضي الطالب أكثر من سنتين ( ب)مراعاة نص الفقرة  مع( ج

 .دراسيتين في أي سنة من سنوات الدراسة

يكون العبء الدراسي بالساعات المعتمدة في كل فصل دراسي كما هو مبين في  -6( د 

 :الجدول التالي

 المجموع الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول السنة

 44 6 68 67 ولىاأل

 43 1 68 66 الثانية

 46 *4 66 68 الثالثة

 37-  68 66 الرابعة

 30-  63 67 الخامسة
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ويجوز بموافقة العميد أن يصل العبء الدراسي للفصل العادي في السنة األولى أو  -5

( 65)ساعة معتمدة، وفي الفصل الصيفي إلى ( 55)السنة الثانية أو السنة الثالثة إلى 

 .عة معتمدة شريطة أن يكون من ضمن المواد أحد متطلبات الجامعةسا

تبدأ الدراسة في الكلية في جميع السنوات في بداية العام الجامعي وتنتهي بنهاية ( هـ  

الفصل الصيفي للسنوات األولى والثانية والثالثة وبنهاية الفصل الثاني للسنتين الرابعة 

 .والخامسة

أن يلتحق في  (DDS) سجل في برنامج دكتور في طب األسنانال يجوز للطالب الم( و 

 .الوقت نفسه بأي برنامج أخر في الجامعة مهما كان نوعه أو مستواه

تشترط المواظبة لجميع طلبة الكلية في كل المحاضرات والمناقشات والتدريب العملي (: أ(: 6)المادة 

 .الخطة الدراسيةوالسريري حسب الساعات الدراسية المقررة لكل مادة في 

من الساعات المقررة للمادة، أو أكثر من %( 62)ال يسمح للطالب التغيب عن أكثر من (: ب 

من مجموع الساعات المقررة للمادة للطلبة الذين يمثلون المملكة أو الجامعة في النشاطات %( 50)

 .الرسمية أو الذين يقبل العميد أعذارهم

من هذه المادة، فيحرم من التقدم ( ب)نسبة المسموح بها في الفقرة إذا غاب الطالب أكثر من ال(: ج  

، وفي جميع األحوال تدخل نتيجة ذلك (صفراً )لالمتحان النهائي في تلك المادة، وتعتبر نتيجته فيها 

الرسوب في حساب معدل عالمات الطالب في تلك السنة ، ويعتبر ذلك الحرمان رسوًبا في المادة 

النتقال من سنة دراسية في كلية طب األسنان إلى السنة التي تليها حسب المادة وتطبق عليه شروط ا

 .من هذه التعليمات( 56، 50، 66، 68)

من هذه المادة ( ب)يتم حرمان الطلبة الذين تتجاوز غياباتهم النسبة المسموح بها في الفقرة (: د 

قبول والتسجيل بذلك عند وصول غياب بتنسيب من مدرس المادة وبموافقة العميد، ويتم تبليغ مدير ال

 .الطلبة للنسبة المبينة سابقاً 
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يقوم العميد ورؤساء األقسام وأعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرون والمشرفون غير (: هـ  

األكاديميين على التدريب، والمنسقون اإلداريون للتدريب السريري ومدير القبول والتسجيل بتنفيذ 

 .ة الذكرأحكام المواظبة اآلنف

 (:60)المادة  

 .يجري حساب العالمة النهائية وتسجيلها لكل مادة بالحروف، مع بيان عدد ساعاتها المعتمدة(: أ 

العالمة النهائية لكل مادة هي مجموع عالمة االمتحان النهائي وعالمات االختبارات  -6(: ب 

ناجحاً أو )ية حيث تسجل نتائجها إما واألعمال الفصلية ويستثنى من ذلك امتحانات مادة العلوم العسكر

 .دون عالمات( راسباً 

تتكون العالمة النهائية في مواد العلوم الطبية السريرية ومواد علوم طب األسنان  -5 

السريرية أو العملية من مجموع عالمة االمتحان النهائي التحريري أو العملي أو 

ًً السريري وعالمات التقييم، وقد يتضمن االمتحان الن ً  .هائي جزءاً شفويا

مواد السنة : أوالً : يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها على النحو التالي(: ج 

 :األولى

يخصص ألعمال الفصل :  المواد النظرية والمواد النظرية التي تتضمن جزءاً عملياً  -6 

ن في من العالمة النهائية حيث يجرى امتحان نصف فصلي، ويكون هذا االمتحا%( 20)

من العالمة %( 30)األسبوع السابع أو الثامن أو التاسع من الفصل، ويخصص له 

لالختبارات القصيرة والتقارير والواجبات %( 50)اإلجمالية للمادة، ويخصص 

. والتدريبات واألبحاث واألعمال الفصلية األخرى وذلك بموجب تعليمات تضعها الكلية

تحريرياً وشامالً للمادة التي أعطيت خالل  ويكون%( 20)ويخصص لالمتحان النهائي 

الفصل كاملة، وقد تشمل عالمة االمتحان النهائي امتحانات عملية تخصص لها نسبة 

 .مئوية يحددها مجلس القسم المعني في كلية العلوم

تقوم مجالس األقسام المعنية في كلية العلوم ببيان كيفية توزيع :  المواد العملية -5 

 .توضع لهذه المواد العالمات التي
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 (: متطلبات من كلية الطب)مواد السنة الثانية والثالثة : ثانياً 

يجري لكل مادة اختبار فصلي كتابي واحد على األقل يعقد بعد تدريس نصف المادة  -6

 .من العالمة النهائية للمادة%( 40)ويخصص له 

 : يحدد مجلس كلية الطب طريقة توزيع باقي العالمة بحيث تشتمل على  -5

%( 50-60)امتحان عملي في المواد التي تتضمن جزءاً عملياً ويخصص له  - أ

 .حسب الحجم العملي لكل مادة

من العالمة فيكون شامالً %( 10-40)امتحان نهائي كتابي ويخصص له    - ب

 .ألجزاء المادة

يحدد مجلس كلية الطب في بداية كل عام جامعي مواعيد إجراء االختبارات  -3

 .دة تدرس في ذلك العام الجامعيواالمتحانات لكل ما

يخصص لالختبارات واألعمال (: متطلبات من كلية الطب)مواد السنة الرابعة : ثالثاً   

من %( 10)من العالمة اإلجمالية، ويخصص لالمتحان النهائي %( 40)الفصلية 

 .العالمة اإلجمالية

 (:متطلبات من الكلية)مواد الكلية التخصصية : رابعاً  

د التي تدرس على مدار فصلين دراسيين متتاليين مواد ممتدة، أما المواد تسمى الموا -6

 .التي تدرس خالل فصل دراسي واحد فتسمى مواد فصلية

 : تكون االختبارات واالمتحانات وطرق التقويم على النحو التالي  -5

يجرى اختباران للمواد الممتدة التي تسجل نتائجها بالحروف، : المواد النظرية( أ

االختبار األول بعد دراسة ثلث المادة تقريباً، واالختبار الثاني بعد دراسي  ويجرى

وفي المواد . ثلثي المادة تقريباً، أما االمتحان النهائي فيجرى بعد نهاية تدريس المادة

النظرية الفصلية يجرى اختبار واحد في منتصف الفصل، أما االمتحان النهائي 

 .فيجرى في نهاية الفصل الدراسي
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يتم التقييم المتواصل للطالب طوال مدة تدريس : المواد العملية والسريرية( ب 

المادة سواء المادة الفصلية أو الممتدة، ويشترط لدخول االمتحان النهائي في المادة 

 .     أن يكون الطالب قد أنهى الحد األدنى من متطلبات المادة العملية

على توصية مجالس األقسام، وإذا لم يتم  ويحدد المجلس متطلبات هذه المواد بناءً  

الطالب الحد األدنى المطلوب لمتطلبات المادة ، ال يسمح له بالدخول لالمتحان 

النهائي، ويمنح فترة ال تزيد على أربعة أسابيع بعد انتهاء الفصل الدراسي مباشرة 

أما . لمادةليتمكن من استكمال هذه المتطلبات، وإذا لم يستكملها يعتبر راسباً في ا

االمتحان النهائي العملي أو السريري فيجرى في نهاية تدريس المادة، ويجوز أن 

 .يشمل هذا االمتحان جزءاً شفوياً 

يبين الجدول التالي العالمة المخصصة لالختبارات واالمتحانات والتقويم  -3 

 :  واالمتحان النهائي في مواد الكلية

 المجموع االمتحان النهائي بار الثانياالخت االختبار األول طبيعة المادة

 %600 %20 %52 %52 المواد النظرية الممتدة

 %600 %10 %40اختبار منتصف الفصل  المواد النظرية الفصلية

المواد العملية الفصلية 

 والممتدة

 %600 %40 %10التقييم المستمر 

 
عملية على جزء شفوي يهدف إلى تقييم ويشتمل االمتحان النهائي في السنة الخامسة للمواد النظرية وال

مدى اكتساب الطالب للمعرفة والمهارات الكافية لمزاولة مهنة طب األسنان، ويبين الجدول التالي 

 :كيفية توزيع العالمات لمواد السنة الخامسة التي تحتوي على امتحان شفوي

 : المواد النظرية والعملية الممتدة المترافقة: أوالً  

 المجموع االمتحان النهائي االختبار الثاني االختبار األول طبيعة المادة

  شفوي شامل تحريري 
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المواد النظرية 

 الممتدة

52% 52% 40% 60% 600% 

 المجموع االمتحان النهائي التقييم المستمر طبيعة المادة

  شفوي شامل عملي المستمر 

المواد العملية 

 الممتدة

10% 50% 60% 600% 

 

 : واد العملية الممتدة التي ال يرافقها خالل الفصل الثاني مواد نظريةالم: ثانيا

االختبار  االختبار األول طبيعة المادة

 الثاني

 المجموع االمتحان النهائي

 المجموع االمتحان النهائي التقييم المستمر طبيعة المادة

  شفوي شامل عملي المستمر 

المواد العملية 

 الممتدة

10% 50% 60% 600% 

وتقوم لجنة لكل مادة ال يقل عدد أعضائها عن اثنين من أعضاء هيئة التدريس أو مع أعضاء هيئة 

 .تدريس من جامعات أخرى بتقييم هذا الجزء من االمتحان

يحدد المجلس في كل عام جامعي مواعيد عقد االختبارات واالمتحانات لكل مادة في ذلك العام  -4 

 .الجامعي

لة المادة التي يّدرسها أكثر من مدرس واحد أو المواد المتعددة الشعب، يعين في حا(: 66)المادة 

مجلس القسم أحد مدرسي المادة منسقاً لتدريسها بالتعاون مع مدرسي المادة اآلخرين 

وبإشراف العميد لتحديد مواعيد االختبارات واالمتحانات واألسلوب والمعايير الموحدة 

 .للتقييم
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ظم األمور المتعلقة بإعداد االختبارات واالمتحانات وإجرائها وتصحيحها وتقييمها تن( أ(: 65)المادة  

 .بتعليمات خاصة يصدرها المجلس

وفي حالة المواد التي يدرسها أكثر من عضو هيئة تدريس أو المواد متعددة ( ب 

الشعب، يقوم رئيس القسم أو منسق المادة أو من يختاره مجلس القسم من مدرسي المادة 

تولي مسؤولية اإلشراف على طباعة األسئلة واإلشراف على تصحيح االختبارات ب

 .واالمتحانات الخاصة بالمادة، وهو مسؤول عن نقل النتائج إلى الكشوف

يقوم مجلس القسم بدراسة نتيجة االختبارات ومن ثم يرفعها رئيس القسم بعد ( ج 

وإعالنها خالل يومين بعد  اعتمادها من مجلس القسم إلى المجلس، وذلك للبت فيها

 .اعتمادها من قبل المجلس

ترسل كشوف العالمات التفصيلية بالنسبة المئوية والعالمات النهائية بالحروف لكل ( د 

مادة إلى القسم لدراستها واعتمادها، ثم ترفع جميع نتائج المواد التي يدرسها القسم خالل 

لقسم إلى العميد وذلك للبت فيها ثم يومين من تاريخ عقد آخر امتحان نهائي يدرسه ا

إقرارها من قبل المجلس وتحفظ هذه النسخ في الكلية وترسل قائمة العالمات النهائية 

 .فقط بالحروف إلى مدير القبول والتسجيل لرصدها

يقوم كل مدرس بمناقشة األسئلة واإلجابات بعد تصحيحها مع الطلبة وال ترد ( هـ 

 .لف بعد مرور سنة عليهاأوراق اإلجابة للطالب، وتت

تحفظ أوراق أو ملفات إجابات الطلبة لكل اختبار أو امتحان مع نسخة من مفتاح ( و 

اإلجابة ونسخة من األسئلة في عمادة الكلية لمدة عام جامعي، ومن ثم يجري التصرف 

 .بها باالتفاق بين العميد ومدير القبول والتسجيل

هري عن اختبار أو امتحان نهائي معلن عنه، عليه أن يقدم ما كل من يتغيب بعذر ق( أ(: 63)المادة 

يثبت عذره إلى العميد خالل ثالثة أيام من تاريخ زوال العذر، وفي حالة قبول هذا العذر، 

 .يحدد العميد ورئيس القسم موعداً إلجراء اختبار معوض للطالب
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، يبلغ القرار بقبول كل من يتغيب عن امتحان نهائي معلن عنه، بعذر يقبله العميد( ب 

العذر إلى رئيس القسم لترتيب أمر إجراء امتحان معوض للطالب في موعد ال يتجاوز 

 .بدء العام الجامعي التالي، ويبلغ العميد مدير القبول والتسجيل بذلك

كل من يتغيب عن اختبار أو امتحان نهائي معلن عنه، دون عذر يقبله العميد، تعتبر ( ج 

 (.صفراً )الختبار أو االمتحان عالمته في ذلك ا

للمادة التي يتغيب فيها الطالب عن االمتحان النهائي ( غير مكتمل)تسجل مالحظة ( د

من هذه ( ج)بعذر مقبول، وذلك حتى يتم إجراء االمتحان المعوض المشار إليه في الفقرة 

 .المتحانالمادة، وفي هذه الحالة تسجل للطالب العالمة التي يحصل عليها بعد إجراء ا

يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إلى العميد لمراجعة عالمته في االختبار في أي مادة ( أ( : 64)المادة 

خالل أسبوع واحد من تاريخ إعالن النتائج أو في مدة أقصاها شهر من تاريخ إعالن 

طأ النتائج في االمتحان النهائي، وللعميد في هذه الحالة أن يقوم بالتحقق من عدم وجود خ

مادي في جمع العالمات أو نقلها، ومن عدم وجود أسئلة غير مصححة، وذلك عن 

. العميد، أو من ينيبه، ورئيس القسم ، ومدرس المادة أو أحد مدرسيها: طريق لجنة من 

وعلى اللجنة في حال تأكدها من وجود خطأ مادي في جمع العالمات أو نقلها أن تقوم 

 .بتصحيح الخطأ

أن يتقدم للعميد لمراجعة عالمته في االختبار في أي مادة خالل  يجوز للطالب( ب 

أسبوع واحد من تاريخ إعالن النتائج ومراجعة عالمة االمتحان النهائي في مدة أقصاها 

شهر من تاريخ إعالن النتائج وللعميد في هذه الحالة أن يقوم بالتحقق من عدم وجود 

دم وجود أسئلة غير مصححة، وذلك عن خطأ مادي في جمع العالمات أو نقلها، ومن ع

. العميد أو من ينيبه، ورئيس القسم، ومدرس المادة أو أحد مدرسيها: طريق لجنة من

وعلى اللجنة في حالة تأكدها من وجود خطأ مادي فيجمع العالمات أو نقلها أن تقوم 

 .بتصحيح الخطأ
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لمراجعة أي عالمة من يدفع الطالب رسماً قدره دينار واحد عن كل طلب يتقدم به ( ج 

 .عالماته

 (.د)الحد األدنى لعالمة النجاح في المادة هو عالمة ( أ(: 62)المادة  

  : يخصص لعالمات المواد بالحروف النقاط المبينة إزاء كل منها -6( ب 

 النقاط العالمة

 4 أ

 3.72- أ  
 3.2 +ب   

 3 ب
 5.72- ب  

 5.2 +ج 
 5 ج

 6.72- ج 
 6.2 +د  

 6 د
 0.72- د   

 صفر هـ

تخصص للعالمات بالنقاط للمعدل الفصلي والتراكمي التقديرات  - 5                              

 : المبينة إزاء كل منها

 

 

 

 

 

 .لمعدل السنوي والمعدل التراكمي العام ألقرب منزلتين عشريتينيثبت ا( ج

  -:يحسب للسنة األولى(: 61)المادة  

 التقدير النقاط

 ممتاز 1 – 3600

 جيد جداً  3601 – 3611
 جيد 2699 – 2601

 مقبول 2619 – 2611
 ضعيف 2611دون 
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بضرب العالمة النهائية لكل مادة من المواد العلمية : معدل المواد العلمية المقررة . 6

المقررة بعدد الساعات المعتمدة لكل مادة وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على 

 .عدد الساعات المعتمدة مجموع

بضرب العالمة النهائية لكل مادة بعدد الساعات : المعدل السنوي للسنة األولى . 5 

المعتمدة لكل مادة داخلة في معدل السنة األولى وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة 

 . على مجموع عدد الساعات المعتمدة

ب والمشمولة في الخطة الدراسية في تدخل نتائج متطلبات الجامعة التي درسها الطال. 3

 .حساب المعدل السنوي للسنة األولى

يحسب المعدل السنوي للسنة األولى بعد انتهاء الطالب من دراسة جميع متطلبات . 4 

 .الجامعة المشمولة في الخطة الدراسية

 شــروط االنتقال من سنه دراسية في الكلية إلى السنـة التي تليـها

 :حسب التوزيع التالي( المعدل التراكمي العام)تم حساب معدل التخرج للطالب ي(: 67)المادة  

 .من المعدل السنوي للسنة األولى  62% 

 .من المعدل السنوي للسنة الثانية % 50 

 .من المعدل السنوي للسنة الثالثة  50% 

 .من المعدل السنوي للسنة الرابعة % 50 

 .سةمن المعدل السنوي للسنة الخام % 52 

ال تحسب متطلبات الجامعة في معدل النجاح والرسـوب لغاية االنتقال من سنــة (: 68)المادة 

 .دراسيــة إلى السنــة التـي تليها

يشترط النتقال طالب السنة األولى في كلية طب األسنان إلى السنة  -أ :  السنة األولى -(:66)المادة   

 :الثانية

المقررة في السنة األولى بنجاح وأن يحصل فيها على  أن يجتاز جميع المواد العلمية -6

 . نقطتين فما فوق( 5)معـدل 
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ساعة معتمدة من متطلبات الجامعة اإلجبارية ( 68)أن يدرس الطالب ما ال يقل عن  -5

واالختيارية ، وتحسب من ضمنها المواد االستدراكية التي يدرسها الطالب نتيجة 

 .العربية أو اللغة االنجليزية أو الحاسوب  لرسوبه في امتحان المستوى في اللغة

يحق للطالب أن يتقدم المتحان تكميلي إذا رسب في مادة علمية أو مادتين علميتين  -ب 

نقطتين ( 5)وعلى الطالب أن ينجح في هذه االمتحانات التكميلية وأن يحصل على معدل 

قبل بدء الفصل الدراسي  فما فوق في معدل المواد العلمية المقررة في هذه السنة ، وذلك

األول من العام الجامعـي التالي ، أما إذا أخفق الطالب في تحقيق ذلك فيعتبر راسباً في تلك 

 .السنة

إذا كان الطالب ناجحاً في جميع المواد العلمية المقررة في السنة األولى بمعدل أقل  -ج 

لمية أو مادتين علميتين نقطتين يحق له أن يتقدم المتحان تكميلي في مادة ع( 5)مــن 

اثنتين يختارها أو يختارهما الطالب، وذلك قبل بدء الفصل األول من العام الجامعي التالي 

نقطتين فما فوق يعتبر راسباً ( 5)، وإذا أخفق في رفع معدل المواد العلمية المقررة إلى 

 .في السنة األولى

- :يعتبر الطالب راسباً في السنة األولى -د 

 .في ثالث مواد أو أكثر من المواد العلمية المقررة في تلك السنة إذا رسب -6

فأكثر في االمتحانات التكميلية المشار إليها في ( د)إذا اخفق في الحصول على عالمة   -5

 .من هذه المادة( ب)الفقرة 

نقطتين فما فوق في معدل المواد العلمية المقررة في السنة ( 5)إذا لم يحصل على   -3

من هذه ( ج)أو الفقرة ( ب)جراء االمتحان التكميلي المشار إليه في الفقرة األولى بعد إ

 المادة

ساعة معتمدة من متطلبات ( 68)إذا لم يدرس الطالب أو يعفى من دراسة ما مجموعه  -4

الجامعة اإلجبارية واالختيارية، وتحسب من ضمنها المواد االستدراكية التي يدرسها 

ن المستوى في اللغة العربية أو اللغة االنجليزية أو الطالب نتيجة لرسوبه في امتحا
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إذا رسب الطالب في السنة األولى يسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة  -الحاسوب  هـ

 : وعليه في هذه الحالة

إعادة دراسة جميع المواد العلمية المقررة لتلك السنة التي لم يحصل فيها على عالمة  .6

 . لجديدة للمادة المعادةفأكثر، وتحسب العالمة ا( جـ)

 . يعفى من دراسة أي من متطلبات الجامعة اإلجبارية أو االختيارية إذا كان قد نجح فيها .5

يجوز له إعادة دراسة متطلبات الجامعة اإلجبارية أو االختيارية التي تكون عالمته فيها  .3

 .لسنة األولىفما دون وتحسب العالمة الجديدة للمادة المعادة في المعدل السنوي ل+( ج)

يشترط النتقال الطالب من السنة الثانية إلى السنة الثالثة أو (: أ:  السنتان الثانية والثالثة(: 50)المادة  

- :من السنـــة الثالثــة إلى السنة الرابعة أن يحقق ما يلي 

 .أن يجتاز جميع المواد العلمية المقررة لتلك السنة بنجاح -6

 .فوق في معدل المواد العلمية المقررة لتلك السنة نقطتين فما( 5)أن يحصل على  -5

ال يجوز انتقال الطالب للسنة الرابعة إال بعد اجتياز جميع متطلبات الجامعة ( ب

 .اإلجبارية واالختيارية

يحق للطالب أن يتقدم المتحانين تكميليين إذا رسب في مادة أو مادتين علميتين من ( ج 

ة أو السنة الثالثة ، بحيث يكون االمتحان في المادتين التي المواد المقررة في السنة الثاني

( ج)رسب بهما أو التي رسب بها باإلضافة إلى مادة علمية أخرى يقل معدلها عن 

( 5)وعلى الطالب أن ينجح في هذه االمتحانات التكميلية وأن يحصل على معدل 

اسي األول من العام نقطتين فما فوق في المعدل السنوي ، وذلك قبل بدء الفصل الدر

ويسمح له . الجامعي التالي،أما إذا أخفق في تحقيق ذلك فيعتبر راسباً في تلك السنة

بإعادة دراستها لمرة واحدة وعليه إعادة دراسة جميع المواد العلمية المقررة لتلك السنة 

 .دةفأكثر وتحتسب العالمة الجديدة للمادة المعا+( جـ)والتي لم يحصل فيها على عالمة 

إذا كان الطالب ناجحاً في جميع المواد العلمية المقررة التي تدخل في حساب ( د  

نقطتين يحق له أن ( 5)المعدل السنوي في السنة الثانية أو السنة الثالثة بمعدل أقل من 
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يتقدم المتحان تكميلي واحد أو أثنين من المواد العلمية يختارها أو يختارهما وذلك قبل 

( 5)ول من العام الجامعي التالي وإذا اخفق في رفع معدل المواد إلى بدء الفصل األ

نقطتين فأكثر يعتبر راسباً في تلك السنة ويسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة وعليه 

إعادة دراسة جميع المواد العلمية المقررة لتلك السنة التي لم يحصل فيها على عالمة 

 .دة للمادة المعادةفأكثر وتحتسب العالمة الجدي+( جـ)

- :يعتبر الطالب راسباً في السنة الثانية أو السنة الثالثة في أي من الحاالت التاليــة( هـ  

 .إذا رسب في ثالث مواد أو أكثر من المواد العلمية المقررة لتلك السنة -6

فأكثر في االمتحان التكميلي المشار إليه في الفقرة ( د)إذا اخفق في الحصول على   -5

 .من هذه المادة( ج)

نقطتين فأكثر في معدل المواد العلمية المقررة التي تدخل ( 5)إذا لم يحصل على   -3

في حساب المعدل السنوي في السنة الثانية أو السنة الثالثة بعد إجراء االمتحان 

 .من هذه المادة( د)أو الفقرة ( ج)التكميلي المشار إليه في الفقرة 

 .فما فوق في المعدل السنوي لتلك السنةنقطتين ( 5)إذا لم يحصل على  -4

يشترط النتقال طالب السنة الرابعة إلى السنة الخامسة أن يحقق ما ( أ: السنة الرابعة(: 56)المادة    

 :يلي

 .اجتياز جميع المواد المقررة للسنة الرابعة بنجاح -6

 .نقطتين فما فوق في المعدل السنوي للسنة الرابعة( 5)الحصول على   -5

نقطتين فما فوق في المعدل السنوي للسنة الرابعة ( 5)حصل الطالب على  إذا( ب 

ورسب في مادة واحدة، يسمح له بالتقدم المتحان تكميلي في تلك المادة، وذلك قبل بدء 

 .الفصل األول من العام الجامعي التالي

 :يعتبر الطالب راسباً في السنة الرابعة في أي من الحاالت التالية( ج 

 .رسب في مادتين أو أكثر من مواد تلك السنة إذا -6 

 .نقطتين فما فوق في المعدل السنوي لتلك السنة( 5)إذا لم يحصل على  -5 
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 . من هذه المادة( ب)إذا أخفق في االمتحان التكميلي المشار إليه في الفقرة -3 

عليه إعادة و. إذا رسب الطالب في السنة الرابعة يسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة( د

فأكثر +( ج)دراسة جميع المواد المقررة لتلك السنة والتي لم يحصل فيها على عالمة 

 .وتحسب له العالمة الجديدة للمادة المعادة

 :يشترط لنجاح الطالب في السنة الخامسة أن يحقق ما يلي( أ: السنة الخامسة(: 55)المادة  

 .اجتياز جميع المواد المقررة في السنة الخامسة -6

 .نقطتين فما فوق في المعدل السنوي للسنة الخامسة( 5)الحصول على  -5

نقطتين فما فوق في المعدل السنوي للسنة الخامسة، ( 5)إذا حصل الطالب على ( ب 

ورسب في مادة واحدة، يسمح له بالتقدم المتحان تكميلي في تلك المادة، ويرتب ذلك على 

 : النحو التالي

ة تسجيل المادة ودفع الرسوم المقررة خالل الفصل الصيفي التالي إعاد: المادة العملية -6

، ويقوم الطالب بإعادة التدريب السريري في تلك المادة كما وردت ساعاتها في الخطة 

الدراسية، ومن ثم يتقدم فيها المتحان نهائي مباشرًة ، وإذا رسب الطالب في المادة يعتبر 

 . راسباً في السنة الخامسة

يتقدم الطالب المتحان تكميلي في المادة وذلك قبل بدء الفصل الصيفي : ة النظريةالماد -5

وإذا رسب الطالب في هذا االمتحان التكميلي يعتبر راسباً في . من نفس العام الجامعي

 .السنة الخامسة

 :يعتبر الطالب راسباً في السنة الخامسة في أي من الحاالت التالية( ج 

 . ن أو أكثر من مواد تلك السنةإذا رسب في مادتي -6 

 . نقطتين فما فوق في المعدل السنوي لتلك السنة( 5)إذا لم يحصل على  -5

 .من هذه المادة( ب)إذا أخفق في االمتحان النهائي المشار إليه في الفقرة  -3
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إذا رسب الطالب في السنة الخامسة يسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة وعليه إعادة ( د 

فأكثر وتحسب له +( ج)سة جميع المواد المقررة والتي لم يحصل فيها على عالمة درا

 .العالمة الجديدة للمادة المعادة

 (:53)المادة  

 .تجري االمتحان التكميلي لجنة من أعضاء الهيئة التدريسية يشكلها عميد الكلية المعني( أ 

 .دالً من عالمته في المادة المعنيةترصد للطالب عالمته الجديدة في االمتحان التكميلي ب( ب 

من هذه التعليمات، إذا رسب الطالب في أي سنة من ( 8)مع مراعاة ما ورد في المادة (: 54)المادة  

 سنوات الدراسة 

في كلية طب األسنان يسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة، وفي هذه الحالة عليه إعادة دراسة جميع 

معدل المواد العلمية لتلك السنة ، ويعفى طالب السنة األولى من إعادة المواد التي تدخل في حساب 

فأكثر ( ج)دراسة أي من المواد العلمية المقررة في السنة األولى إذا كان قد حصل فيها على عالمة 

ويعفى الطالب في باقي السنوات من إعادة دراسة أي من المواد العلمية المقررة في تلك السنة إذا 

 .فأكثر+( ج )ل فيها على عالمة كان قد حص

 :يعتبر الطالب مفصوالً من الكلية، في أي من الحالتين التاليتين( أ(: 52)المادة  

 .إذا لم يستطع اجتياز أي سنة دراسية في مدة سنتين جامعيتين -6

إذا لم يستطع . من هذه التعليمات( 8)من المادة ( ب)مع مراعاة ما ورد في الفقرة   -5

 .ي الكلية خالل المدة المسموح بهاإكمال دراسته ف

يصدر مدير القبول والتسجيل قرارات الفصل من الكلية ويصدر مجلس العمداء ( ب  

 .قرارات الفصل النهائي من الجامعة

يعد إعالن قرارات اإلنذار والفصل النهائي من الجامعة وأي أمور أكاديمية أخرى ( ج 

 .تبليغاً بالمعنى القانوني تخص الطلبة على لوحة اإلعالنات في الكلية
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للطالب أن يتقدم بطلب لتأجيل دراسته خالل مدة أقصاها أسبوعان من بدء العـام ( أ(: 51)المادة  

الدراســي الذي يود تأجيله،إذا توافرت لديه أسباب تقتنع بها الجهة المختصة بالتأجيل، وذلك وفقاً لما 

 :يلي

 .سنة دراسية واحدةإذا كان التأجيل المطلوب لمدة : العميد -6

إذا كان التأجيل المطلوب لمدة تزيد على سنة دراسية واحدة وال تتجاوز : المجلس  -5

 . سنتين دراسيتين متصلتين

( ب)يعتبر الطالب الذي تجاوز مجموع غيابه بعذر النسبة المسموح بها في الفقرة ( ب

من السنة الدراسية  من الساعات المقررة لجميع المواد الدراسية منسحباً ( 6)من المادة 

 .ويثبت في سجله مالحظة منسحب، وتعتبر دراسته لتلك السنة الدراسية مؤجلة

إذا بدأ التدريس في أي من الفصول الدراسية، ولم يكن الطالب مسجالً لذلك الفصل ( ج 

أو مؤجالً لتلك السنة، يعتبر تسجيله في الجامعة ملغى، إال إذا تقدم بعذر قهري تقبله 

 :لمختصة، وذلك وفقاً لما يليالجهة ا

، فقرة (6)المادة )إذا لم يتجاوز االنقطاع عن الحد المسموح به من الغياب : العميد -6 

وإذا قبل العميد العذر يعاد تسجيل الطالب في الجامعة وعليه إكمال دراسته ((. ج)

 .لذلك الفصل الدراسي

الغياب ولكنه لم يتجاوز ستة  إذا تجاوز االنقطاع الحد المسموح به من: المجلس -5  

وإذا قبل المجلس عذره يعتبر هذا االنقطاع تأجيالً، . أسابيع من بداية الفصل الدراسي

 .ويحسب من ضمن الحد األقصى المسموح به للتأجيل

إذا تجاوز االنقطاع عن الدراسة أكثر من ستة أسابيع من بداية : مجلس العمداء -3 

س العمداء عذره يعتبر هذا االنقطاع تأجيالً، ويحسب الفصل الدراسي، وإذا قبل مجل

 .من ضمن الحد األقصى المسموح به للتأجيل
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للطالب أن يتقدم للعميد بطلب لالنسحاب من الدراسة على أن يتم ذلك قبل أربعة ( د 

أسابيع على األقل من نهاية العام الدراسي، وإذا وافق العميد على الطلب تعتبر دراسة 

 .العام مؤجلة الطالب لذلك

من هذه المادة، ال يجوز أن تتجاوز مدة التأجيل ( و)مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( هـ 

 .طيلة مدة دراسة الطالب سنتين دراسيتين سواء أمتصالً كان التأجيل أم منقطعاً 

إذا أوقعت على الطالب عقوبة الفصل المؤقت أو عقوبة تأديبية تتضمن إلغاء ( و 

أو إلغاء /السنة و)لتي سجلها في أي سنة دراسية، فتعتبر هذه المدة تسجيل المواد ا

تأجيالً للدراسة، وتحسب من ضمن الحد األعلى المسموح به التأجيل، ويجوز ( التسجيل

 .تجاوز الحد األعلى لمدة التأجيل لغايات تنفيذ العقوبة التأديبية فقط

مادة، ال يجوز تأجيل الدراسة أو من هذه ال( و)و( ب)مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ز 

االنسحاب من الدراسة للطالب الجديد أو المنتقل إال بعد مضي سنة دراسية واحدة على 

 .التحاقه بالكلية

ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى للمدة المسموح بها للحصول على درجة ( ح 

  (.D.D.S)  دكتور في طب األسنان

ل الطالب من كلية أخرى في الجامعة إلى الكلية إذا انطبق عليه الشرطان يجوز انتقا( أ(: 57)المادة 

 :التاليان

أن يكون معدل عالماته في الثانوية العامة مقبوالً تنافسياً في الكلية سنة حصوله على  -6 

 .الثانوية العامة أو في السنة التي يرغب فيها في االنتقال

 .أن يتوافر له مقعد شاغر في الكلية -5 

ال يحق للطالب المفصول من كلية الطب أو الراسب في نهاية السنة التي يرغب ( ب 

 .االنتقال فيها االنتقال إلى الكلية
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عند انتقال الطالب إلى الكلية تحسب له المواد التي يختارها من المواد التي درسها في ( ج

ل عالمات تلك المواد الكلية المنتقل منها إذا كانت من ضمن الخطة الدراسية للكلية، وتدخ

 .في المعدل التراكمي للطالب

يجوز النظر في : أوالً : شروط االنتقال من كلية طب األسنان في جامعة أخرى إلى الكلية(: 58)المادة 

 :انتقال الطلبة إلى الكلية في حالة وجود شواغر لهم حسب الشروط التالية

 .ف بها الجامعةأن يكون الطالب منتقالً من كلية طب أسنان تعتر( أ 

أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة مقبوالً تنافسياً في الكلية سنة حصوله على ( ب 

الثانوية العامة، أو سنة تسجيله في الجامعة، وأن يكون قد حصل على تقدير جيد جداً 

 على األقل في المعدل التراكمي للمواد التي درسها في الجامعة التي يرغب في االنتقال

 .منها

أن يكون االنتقال لمستوى السنة الثانية والثالثة فقط، وال يجوز االنتقال إلى أي سنة ( ج

فوق السنة الثالثة، وعلى الطالب المنتقل إلى الكلية أن يدرس على األقل ثالث سنوات 

 .دراسية متتالية فيها قبل تخرجه

إلى الكلية في حساب المعدل  ال تدخل عالمات المواد التي درسها الطالب قبل انتقاله( د 

 .السنوي أو المعدل التراكمي لدراسته فيها

، من أحد نواب (لجنة انتقال الطلبة لكلية طب األسنان)تشكل لجنة تسمى ( أ: ثانياً  

الرئيس والعميد ومدير القبول والتسجيل للنظر في طلبات انتقال الطلبة إلى الكلية من 

 .جامعات أخرى

حديد مستوى السنة التي يمكن التحاق الطالب بها، وذلك في ضوء تقوم الكلية بت( ب 

ويجوز للكلية أن تطلب من الطالب دراسة بعض المواد التي . الخطة الدراسية المقررة

تراها متممة للسنة الدراسية التي تمت معادلتها له على أن تحسب عالمات هذه المواد 

سنة التي تم تحديد مستواه فيها وعالمات متطلبات الجامعة في المعدل السنوي لل

ألغراض احتساب المعدل التراكمي العام وال تحسب في المعدل السنوي للسنة التي تم 
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تحديد مستواه فيها ألغراض االنتقال من سنة ألخرى، وال يجوز للطالب االنتقال للسنة 

 .التالية إال بعد نجاحه في هذه المواد

إلى وحدة القبول والتسجيل، ويصدر القرار بالموافقة أو يتم تقديم طلبات االنتقال : ثالثاً  

 .عدم الموافقة من لجنة االنتقال، وفي أي حال من األحوال يكون االنتقال لمرة واحدة فقط

إذا قبل طالب جديد في الكلية، وكان هذا الطالب قد درس بنجاح مواد في جامعة : رابعاً  

بها الجامعة، فإنه يجوز للكلية تحديد أخرى أو كلية جامعية أو معهد جامعي تعترف 

مستوى السنة التي يمكن التحاق الطالب بها وال تحسب هذه المواد في معدله السنوي أو 

التراكمي، ويجوز أن يطلب من الطالب دراسة بعض المواد التي تراها متممة للسنة 

متطلبات  الدراسية التي تمت معادلتها له على أن تحسب عالمات هذه المواد وعالمات

الجامعة في المعدل السنوي للسنة التي تم تحديد مستواه فيها ألغراض احتساب المعدل 

التراكمي العام وال تحسب في المعدل السنوي للسنة التي تم تحديد مستواه فيها ألغراض 

االنتقال من سنة ألخرى، وال يجوز للطالب االنتقال للسنة التالية إال بعد نجاحه في هذه 

 .المواد

إذا قبل طالب في الكلية كطالب مستجد، وكان هذا الطالب قد درس مواد ضمن : خامساً  

متطلبات حصوله على درجة علمية قبل قبوله في الكلية، وكانت هذه المواد ضمن خطة 

. الدراسة في الكلية فإنه يجوز للكلية تحديد مستوى السنة التي يمكن التحاق الطالب بها

من الطالب دراسة بعض المواد التي تراها متممة للسنة التي تمت  ويجوز للكلية أن تطلب

معادلتها له على أن تحسب عالمات هذه المواد وعالمات متطلبات الجامعة في المعدل 

السنوي للسنة التي تم تحديد مستواه فيها ألغراض احتساب المعدل التراكمي العام وال 

مستواه فيها ألغراض االنتقال من سنة  تحسب في المعدل السنوي للسنة التي تم تحديد

وتطبق على .ألخرى، وال يجوز للطالب االنتقال للسنة التالية إال بعد نجاحه في هذه المواد

 .الطالب في هذه الحالة أحكام االنتقال الخارجي من حيث المدة الزمنية
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ح له بإعادة إذا رسب الطالب الجديد أو المستجد في السنة التي انتقل إليها يسم: سادساً 

دراستها لمرة واحدة، وعليه إعادة دراسة جميع المواد المقررة لتلك السنة حسب نص 

 .من هذه التعليمات وتحسب العالمات الجديدة للمواد( 54)المادة 

يحسب المعدل العام للطالب المنتقل إلى الكلية والحد األعلى لمدة الدراسة حسب األسس (: 56)المادة  

 :التالية

 :ب المنتقل إلى السنة الثانيةالطال -6

 . من المعدل السنوي للسنة الثانية% 50

 . من المعدل السنوي للسنة الثالثة% 52

 .من المعدل السنوي للسنة الرابعة% 52

 . من المعدل السنوي للسنة الخامسة% 30

 .ويكون الحد األعلى لمدة الدراسة في هذه الحالة ست سنوات

 :الثالثةالطالب المنتقل إلى السنة  -5

 .من المعدل السنوي للسنة الثالثة% 30 

 .من المعدل السنوي للسنة الرابعة% 30 

 .من المعدل السنوي للسنة الخامسة% 40 

 .ويكون الحد األعلى لمدة الدراسة في هذه الحالة خمس سنوات 

 .نسحاب من الكليةيعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب الجديد وذلك لغايات التأجيل واال(: 30)المادة 

يجوز تدريب طلبة السنوات السريرية في . التدريب السريري خارج مستشفى الجامعة(: 36)المادة  

سريرياً في مستشفى أو مركز أو معهد خاص بالتشخيص ( الرابعة   والخامسة)الكلية 

ويتم والعالج في المملكة األردنية الهاشمية، وذلك طبقاً للمعايير التي تضعها الكلية، 

تحديد تلك المستشفيات والمراكز والمعاهد بقرار من رئيس الجامعة، بناًء على تنسيب 

 .المجلس
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الرابعة )تتم مراقبة ومتابعة التدريب السريري لطلبة الكلية في السنوات السريرية ( أ(: 35)المادة  

مادة من علوم طب من خـــالل نموذج المتطلبات العملية للتدريب السريري الخاص بكل ( والخامسة

األسنان السريرية، ويسلم الطالب النموذج الخاص في بداية العام الدراسي لتدوين المعلومات الخاصة 

 .بكل مريض واإلجراءات التي تم انجازها وتوقيعها من المشرف على التدريب

عة يقّيم الطالب استناداً للعالمات التي سجلت لإلجراءات التي أنجزها الطالب والموق( ب 

 .من المشرف على التدريب على نموذج خاص بعالمات المتطلبات يحتفظ به القسم

للطالب المسجـــل والمنتظم في الكلية  (D.D.S) تمنح درجة دكتور في طب األسنان(: 33)المادة 

 : بعد إتمام الشـــروط التالية

 .النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية للكلية .6

في المواد التي تدخل في حساب المعدل ( نقطه 5)حصول على معدل تراكمي عام ال يقل عن ال .5

 . التراكمي حسب الخطة الدراسية للكلية

 .عدم تجاوز الحد األعلى من السنوات الدراسية، حسب ما تنص عليه هذه التعليمات .3

ي ويكون حفل التخرج مرة تمنح شهادات التخرج عند استحقاقها في نهاية كل عام دراس(: 34)المادة 

 .واحدة في  نهاية الفصل الثاني

تلغي هذه التعليمات التعليمات الصادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (: 32)المادة 

 .وتعديالتها63/60/5008تاريخ (665/5008)

 .يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات(: 31)المادة  

 .عميد الكلية ومدير القبول والتسجيل مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات(: 37) المادة 
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 تعليمات التدريب السريري التمريضي

 الجامعة األردنية    -لطلبة كلية التمريض

 
، (ةتعليمات التدريب السريري التمريضي لطلبة كلية التمريض في الجامعة األردني)تسمى هذه التعليمات (: 1)المادة 

ويعمل بها اعتباراً من تاريخ تطبيق الخطة المعدلة لدرجة البكالوريوس في التمريض، والخطة المعدلة لدرجة 

 .إناث-البكالوريوس في التمريض

تكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة (: 2)المادة  

- :على غير ذلك

 الجامـعة األردنيـة  : الجامعـة 

 كليـة التمريـض  :الكليــة  

 التدريب السريري التمريضي  : المــادة 

 لجنة اإلشراف من أعضاء هيئة التدريس   : اللجنــة 

 .  عضو هيئة التدريس الذي توكل إليه مهام التنسيق للمادة بشعبها النظرية والعملية   :منسق المادة

 عضو هيئة التدريس الذي توكل إليه مهام تدريب الطلبة في مكان التدريب العملي :        المشرف األكاديمي

الممرض القانوني الذي يعمل في مكان التدريب العملي، وتوكل اليه مهام تدريب الطلبة  :المدرب السريري

تدريب الطلبة في المادة  ويشارك باإلشراف على( التدريب السريري التمريضي)يتم طرح المادة باسم (: 3)المادة 

 .المشرفين األكاديميين والمدربين السريريين

يتم تدريب الطلبة في مستشفى الجامعة وغيره من مستشفيات المملكة المعتمدة، وذلك وفق أسس التدريب (: 4)المادة  

 .العملي التي تصادق عليها اللجنة

ي الفصل النهائي من دراسته، وان يكون قد أنهى بنجاح يشترط للتسجيل في المادة أن يكون الطالب ف(: 5)المادة  

 .جميع مواد الخطة الدراسية

تشكل لجنة إشراف من جميع المشرفين األكاديميين في بداية كل فصل دراسي، ويعين منسق للمادة لكل (: 6)المادة  

 .همة القسم فيما يتعلق بهذه المادةوتتولى اللجنة م. طالب، على أن يكون عميد الكلية أو من ينيبه احد المنسقين( 111)

أيام في األسبوع ما ( 4)، بمعدل أربعة (ساعات 8)وردية مدة كل منها ( 56)تشتمل فترة التدريب على (: 7)المادة  

 .عدا عطلة نهاية األسبوع، والعطل الرسمية
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ونصف في حال كانت فترة  ال يجوز للطالب أن يداوم ورديتين في اليوم الواحد، ويحتسب له وردية(: 8)المادة  

 .ساعة( 12)الوردية في المستشفى 

على أن ال تقل نسبة الدوام في الورديات )يجوز للطالب الدوام في الوردية الصباحية أو المسائية أو الليلية (: 9)المادة  

 %(.51الصباحية عن 

في إحدى الوحدات % 51عامة، ومن فترة التدريب في احد األقسام ال% 51على الطالب أن يقضي (: 11)المادة  

 .المتخصصة

 .ال يجوز للطالب التدرب في المستشفى الذي يعمل به، حتى لو كان العمل ضمن الدوام الجزئي(: 11)المادة  

تنطبق على الطلبة في حالة التعرض ألية إصابات في أثناء تدريبهم اإلجراءات المتبعة في التعامل مع (: 12)المادة 

 .في مكان التدريب العملي الذي حدثت فيه اإلصابة الكوادر العاملة

  -:تحدد عالمة الطالب في المادة على النحو اآلتي(: 13)المادة  

   %11تقييم مشرف التدريب العملي، وعضو اللجنة المسؤول عن الطالب . أ

  %45( يعقد في األسبوع الثاني عشر من الفصل)امتحانا كتابي . ب

  %21جنة يشمل ممتحناً واحداً على األقل من خارج الجامعة امتحان شفوي تعقده ل. ج

   %21امتحان عملي في مكان التدريب بإشراف أعضاء من اللجنة . د

  %5االلتزام بعقد التدريب، وتقديم التقارير األسبوعية للمشرف األكاديمي . هـ

  -:يتولى منسق المادة المهام اآلتية  -أ(: 14)المادة

 . دة، وتعليماتها، ونماذجها، بالتعاون مع لجنة اإلشرافتحضير خطة الما -

 .االجتماع الدوري مع لجنة اإلشراف، وذلك لتنسيق المادة وتنظيم أمورها وسيرها -

 .االجتماع مع الطلبة في بداية الفصل، وعند الحاجة - 

 .تحديد أماكن التدريب المعتمدة بالتعاون مع لجنة اإلشراف  - 

 .لى المرشدين األكاديميين، وأماكن التدريب العمليتوزيع الطلبة ع - 

 .االجتماع مع جميع مديري التمريض، والتعليم المستمر في أماكن التدريب المعتمدة لتدريب الطلبة - 

 .متابعة األمور المتعلقة بأسس تقييم الطلبة مع أعضاء لجنة اإلشراف - 

 .اون مع لجنة اإلشرافالتنظيم والتنسيق لالمتحان الشفهي للمادة بالتع - 

 .مصادقة واعتمادها عالمات الطلبة في مادة التدريب السريري التمريضي - 

  -:يتولى المشرف األكاديمي المهام اآلتية  -ب 
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 .التحضير للمادة من خالل لجنة اإلشراف -

ثالثية مساعدة الطلبة في وضع أهداف التدريب السريري التمريضي الخاصة به، وتحضير االتفاقية  - 

 .األطراف

االلتقاء بمجموعة الطلبة المسؤول عنهم، دورياً ،مرة كل شهر على األقل وذلك لتعريفهم بالمادة،  - 

 .وأهدافها،   واستراتيجياتها، ومتابعة سير التدريب

 .التنسيق مع المعنيين في أماكن التدريب لتسهيل أمور تدريب الطلبة - 

  -:متابعة أداء الطالب من خالل - 

بما ال يقل عن زيارتين في الشهر الواحد لكل )القيام بالزيارات الميدانية لمنطقة التدريب العملي  .1

 (. طالب

 . التعاون مع المدرب السريري في المستشفى المعتمد .2

 . متابعة أداء المدرب السريري، والتنسيق معه لتحسين أمور التدريب .3

 .مختلف األنشطة التقييمية للطلبةالمشاركة في اإلعداد، والتنفيذ، واإلشراف على  .4

تقديم تقريرين منفصلين عن نتائج الزيارات الميدانية، وسير تدريب طلبته، أحدهما في منتصف  .5

 .الفصل، واآلخر مع نهاية الفترة المحددة للتدريب

- :يتولى المدرب السريري المهام اآلتية -ج 

 .لي مشاركة الطالب والمدرس في وضع أهداف التدريب العم -  

 .وضع برنامج الطالب حسب النظام المتبع في مكان التدريب العملي - 

 .توفير فرص التدريب العملي في المستشفى لصالح الطالب - 

 .مساعدة الطالب في تحديد مواطن الضعف، والقوة، في األداء - 

 .مناقشة خطة الرعاية التمريضية التي يقدمها الطالب - 

 .ما يواجهه من مشكالت أثناء التدريبمساعدة الطالب على حل  - 

 .المشاركة في تقييم الطالب مع المشرف األكاديمي باستخدام النماذج المخصصة - 

 .متابعة سير تدريب الطالب مع المشرف األكاديمي بشكل مستمر - 

 .رصد حضور الطالب للتدريب العملي، وإبالغ المشرف األكاديمي بأي تقصير -  

 .ت، أو ورش العمل التي تعقدها الكلية إذا لزم األمرحضور االجتماعا - 

  -:يتولى الطالب المسجل في مادة التدريب السريري التمريضي ما يلي -د 
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 .اختيار مكان التدريب العملي من قائمة أماكن التدريب العملي المعلنة والمعتمدة من الكلية - 

ي والمدرب السريري خالل الشهر األول من توقيع اتفاقية ثالثية األطراف مع المشرف األكاديم - 

 .الفصل الدراسي باستخدام النموذج المعتمد

تزويد المشرف األكاديمي، والمدرب السريري ببرنامج موضح فيه األيام التي سيتدرب فيها ،  -

 .والورديات، وذلك قبل بدء التدريب، وقبل بداية كل شهر

العملي والحاالت الدراسية التي قام بها محددة باليوم تقديم تقرير أسبوعي يتضمن أنشطة التدريب  -

 .والتاريخ للمشرف األكاديمي

االتفاقية، نسخ من التقارير األسبوعية، نماذج )إعداد ملف يتضمن جميع متعلقات التدريب العملي  -

 (.الخ...من األنشطة التدريبية 

 .االلتزام بخطة المادة الدراسية، وجميع متطلباتها -

 .زام بقوانين الجامعة وأنظمتها ومكان التدريب العملي، ومادة التدريب السريري التمريضيااللت -

 .من الطلبة  4-3يتم احتساب ساعة معتمدة لكل مشرف أكاديمي مقابل تدريب ( أ -(:15)المادة  

 .ساعات معتمدة لمنسق المادة 3يتم احتساب ( ب                            

تعتبر هذه التعليمات جزًءا من الخطة الدراسية للحصــول على درجة البكالوريوس في ( أ -(: 16)المادة  

 .إناث-التمريــض  ودرجة البكالوريوس في التمريض

من هذه المادة، تطبــق على الطالـب خالل فترة التدريب تعليمــات منــح ( أ)مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ب  

 .معة جميعهادرجــة البكالوريوس في الجا

 .تحال الحاالت غير المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى مجلس العمداء للبت فيها(: 17)المادة  

 .عميد الكلية، ومدير وحدة القبول والتسجيل، مسؤوالن عن تنفيذ هذه التعليمات (: 18)المادة  
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 تعليمات التدريب السريري في أقسام كلية علوم التأهيل
لسنة ( 21)قانون الجامعات األردنية رقم )من ( 22/ب/21)عن مجلس العمداء استناداً إلى نص المادة  صادرة

وتعديالته( 1002
(2)

 
 

، ويعمــل بها اعتباراً (تعليمات مادة التدريب السريري لطلبــة كلية علوم التأهيل)تسمى هذه التعليمـات (: 1)المادة 

 . من تاريخ صدورها

ون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها فيما يلي، ما لـم تدل القرينة يك(:  2)المادة 

 :على غير ذلك

  . الجامعة األردنية :الجامعة -

  . كلية علوم التأهيل :الكلية   -

  .  أي قسم من األقسام األكاديمية في الكلية :القسم   -

  . ريريمادة التدريب الس : المادة  -

عضو هيئة التدريس أو المحاضر المتفرغ الذي توكل إليه مهام تدريب الطلبة في مكان  :المشرف األكاديمي -

  . التدريب العملي

هو الشخص الذي يقوم باألشراف على تدريب الطلبة في مختبرات الكلية أو الشخص الذي  :المشرف السريري -

  .ه الطالب لمتابعة التدريبتنتدبه المؤسسة أو المركز الذي يتدرب في

 .  المستشفى أو المركز الذي تعتمده الكلية لغايات التدريب :المؤسسة -

تعتبر هذه التعليمات جزءاً ال يتجزأ من الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس وتطبق على الطالب خالل (: 3)المادة 

معة، ويعتبر التدريب العملي إجبارياً فترة التدريب السريري تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجا

 . للحصول على الدرجة الجامعية األولى

يهدف برنامج التدريب السريري إلى توفير فرص تدريبية لطلبة البكالوريوس في الكلية من أجل اكتساب (: 4)المادة 

 . لمرضىمهارات سريرية واتجاهات إيجابية مرتبطة باستخدام أساليب التقييم والعالج التأهيلي ل

تعتمد الكلية قوائم المهارات واإلجراءات المختلفة في علوم التأهيل المتوقع من الطلبة التدرب عليها في (: 5)المادة 

 . المؤسسة

يتم التدريب في مؤسسات القطاعين العام والخاص التي توافق عليها الكلية بتوصية من القسم المعني (: 6)المادة 

 . الخطة الدراسية وتكون حسب تسلسل المادة في

 .أسبوعاً ( 16)تكون مدة التدريب فصالً دراسياً كامالً ولمدة  -أ(:  7)المادة 
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يمتد اليوم التدريبي من الساعة السابعة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر، باستثناء  -ب 

 . طلبة قسم علوم السمع والنطق

رب الطالب في مؤسسة خارج العاصمة أو خارج األردن شريطة الحصول يجوز في حاالت خاصة أن يتد(: 8)المادة 

 .على موافقة الكلية الخطية المسبقة

أو المشرفين السريرين لإلشراف على تدريب /ينسب القسم العدد المناسب من أعضاء هيئة التدريس و(: 9)المادة 

 . طالب لكل مشرف سريري( 11)الطلبة بحيث ال تزيد النسبة عن 

للجامعة أن تؤمن داخل األردن وسيلة نقل للطلبة والمشرف األكاديمي لنقلهم إلى أماكن التدريب (: 11)ة الماد

 . السريري وإعادتهم إلى الجامعة

 . ساعة معتمدة بنجاح( 111)يسمح للطالب التسجيل في المادة بعد إنهاء دراسة (:  11)المادة 

من الخطة شريطة أن تكون من غير المتطلبات السابقة للمادة يجوز للطالب دراسة مواد دراسية (: 12)المادة 

 . ومواعيدها خارج ساعات التدريب

 .يتم تنفيذ ومتابعة وتقويم مادة التدريب السريري باالستناد إلى خطط ونماذج تقرها الكلية والقسم المعني(: 13)المادة 

 :ى النحو اآلتيتحدد عالمات الطالب في مادة التدريب السريري عل(: 14)المادة 

أو المشرف األكاديمي باستخدام النماذج التي أقرها القسم /تقرير مكتوب يقدمه المدرب السريري و -1

 . من العالمة النهائية%( 21)حول أداء الطلبة ويرصد له 

الذي يقوم الطالب بإعداده خالل مدة التدريب يوثق إنجازاته  (Protfolio) ملف الخبرة الميدانية -2

التدريبية باإلضافة إلى تقرير مكتوب يقدمه الطالب يحتوي على عرض وتحليل وفق الخطة 

المهارات والخبرات المكتّسبة وكيفية تعامله معها والدروس المستقاة من الخبرة السريرية ويرصد 

 . من العالمة النهائية%( 21)له 

 :أن يجتاز االمتحان النهائي في التدريب السريري ويشمل ما يلي -3

 .من العالمة النهائية%( 21)تحان الشفوي والعملي ويرصد له االم( أ 

 .من العالمة النهائية%( 41)االمتحان الكتابي ويرصد له ( ب 

 :يقوم المشرف األكاديمي والمشرف السريري بالتعاون والتنسيق بينهما بالمهام اآلتية(:  15)المادة 

 .حضور االجتماعات الخاصة بالتدريب        .أ 

 .إلشراف على تدريب الطلبة حسب أهداف المادةمسؤولية ا  .ب 

 .متابعة الطلبة أثناء تقديم الرعاية التأهيلية للمريض  .ج 
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 .رصد التزام الطلبة بالدوام  .د 

 .تقييم الطلبة وفق نماذج التقييم الخاصة واعتمادها من المشرف األكاديمي .ه 

عاية وتوفير فرص تدريبية إعداد القيام بجوالت الرعاية التأهيلية على المرضى لمناقشة خطط الر .و 

 .كافية للطلبة بما في ذلك المشاركة في جوالت األطباء على المرضى المكلفين بتقديم الرعاية لهم

 .المشاركة في تنفيذ إجراءات االمتحانات العملية للطلبة   .ز 

 .حضور ورشات العمل الخاصة بالتدريب العملي  .ح 

مناقشة خطط الرعاية وتوفير فرص تدريبية كافية القيام بجوالت الرعاية التأهيلية على المرضى ل  .ط 

 .للطلبة بما في ذلك المشاركة في جوالت األطباء على المرضى المكلفين بتقديم الرعاية لهم

 . المشاركة في تنفيذ إجراءات االمتحانات الشفوية والعملية والكتابية للطلبة .ي 

 . تنفيذ وحضور ورشات العمل الخاصة بالتدريب العملي .ك 

يحتسب للمشرف األكاديمي ساعة معتمدة فصلياً عن كل ساعتين زمنيتين إشرافاً مباشراً على كل عشرة (: 16) المادة

 .طالب في الوقت الواحد

 . يلتزم المشرف السريري بأنظمة الجامعة وتعليماتها المتعلقة بتعليم الطلبة وتدريبهم(:  17)المادة 

 . دريب السريري بأنظمة وتعليمات الجامعة، والمؤسسة التي يتدربون فيهايلتزم الطلبة أثناء فترة الت(:  18)المادة 

 .تحال الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات إلى مجلس العمداء للبت فيها(:  19)المادة 
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 البكالوريوس في الجامعة األردنيةلطلبة تعليمات التدريب 
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 لطلبة كلية الشريعة( 99)تعليمات امتحان الكفاءة لمادة التالوة 

ويعمل بها اعتباراً من ( لطلبة كلية الشريعة 99تعليمات امتحان الكفاءة لمادة التالوة )تسمى هذه التعليمات (: 1)المادة 

 . 2117/2118بدء العام الجامعي 

للطلبة مرتيــن في كل عــام جامعــي، " امتحان الكفاءة في التالوة"يعقد قسم أصول الديـن امتحاناً يسمــى (: 2)المادة 

 .ويلزم طلبة السنة األولى بالتقدم له خالل العام الجامعي األول

التي يطرحــها قسم أصـول  3، 2، 1يخول هذا االمتحان الطلبة الناجحين فيه تسجيل مواد التالوة والحفظ (: 3)المادة 

 .للكليةالدين في الخطة الدراسية 

التي تطرحها الكلية قبل تسجيل ( 99)التالوة رقم )يلزم الطلبة الراسبون في امتحان الكفاءة بتسجيل مادة (:  4)المادة 

 . أي من مواد التالوة والحفظ في الكلية

 . 3، 2، 1التسجيل في مواد التالوة والحفظ ( 99)يخّول النجاح في مادة التالوة رقم (: 5)المادة 

 . وال تدخل في المعدل التراكمي للطالب( راسب)أو ( ناجح)تكون النتيجة في هذه المادة (: 6)المادة 

 . يعقد امتحان الكفاءة في التالوة محوسباً ( :  7)المادة 

تكون أهداف امتحان الكفاءة في التالوة التحقق من أهلية الطالب لدراسة مواد التالوة والحفظ في مستوياتها (: 8)المادة 

، وسالمة ضبط األلفاظ والحروف الصعبة، والمتشابهة، والتأكد من معرفة بعض المهارات األساسية 3، 2، 1ثة الثال

 .في التالوة التي سبق للطالب أن درسها في المراحل الدراسية السابقة، كاإلدغام واإلخفاء واإلظهار والمد، والقلقلة

 :الحاالت التالية يعفى الطالب من التقدم المتحان التالوة والحفظ في 

 .معادلة مادة التالوة والحفظ التي سبق للطالب دراستها في جامعة أو كلية مجتمع -1

 .اجتياز الطالب لالمتحان بنجاح في جامعة أخرى  -2

 .دراسة الطالب لمادة التالوة االستدراكية والنجاح فيها -3
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 تعليمات عمليات التسجيل والسحب واإلضافة

 في الجامعة األردنية

 من قانون الجامعات األردنية( 12)صادرة عن مجلس العمداء استناداً إلى نص المادة 

 

ويعمــل " تعليمات عمليات التسجيل والسحــــب واإلضافة في الجامعة األردنية"تسمــى هذه التعليمات (: 1)المادة 

 .بها اعتباراً من تاريخ إصدارها

 .لية المعاني المحددة لها فيما يلي إال إذا دلت القرينة على خالف ذلكيكون للكلمات والعبارات التا(: 2)المادة  

هي الفترة المحددة في التقويم الجامعي لقيام الطلبة بتسجيل مواد الفصل الدراسي : ــ فترة التسجيل 

 .خاللها، وتحدد وحدة القبول والتسجيل موعداً لكل طالب إلجراء هذه العملية

هي الفترة المحددة في التقويم الجامعي لقيام الطلبة بسحب أو إضافة بعض : ــ فترة السحب واإلضافة

 .المواد للفصل الدراسي، وتحدد وحدة القبول والتسجيل موعداً لكل طالب إلجراء هذه العملية

ال يجوز طرح مواد جديدة بعد بدء فترة التسجيل إال في حاالت اضطرارية يقدرها نائب الرئيس ( أ(: 3)المادة 

 .ختصالم

ال يجوز تغيير المواعيد المعلنة لتدريس المواد إال بقرار من عميد الكلية بعد أخذ رأي مدير وحدة ( ب 

 .القبول والتسجيل

تحدد أسماء أعضاء الهيئة التدريسية المكلفين بتدريس المواد المطروحة عند إعداد الجدول ( جـ 

 .طرارية يقدرها عميد الكلية ويوافق عليهاالدراسي وال يجوز تعديل هذه األسماء إال في حاالت اض

 .يقفل باب االنتقال من كلية إلى أخرى أو من تخصص إلى آخر مع بداية فترة السحب واإلضافة(  د

تحدد أعــداد الطلبة الذين يُسمــح لهم بالتسجيل لدراســـة أي مادة وفق سياسة عـــامة يضعـــها ( أ(:  4)المادة 

 مجـــلس 

 . العمداء

يجوز بموافقة نائب الرئيس المختص بناء على تنسيب من عميد الكلية التي تدرس المادة أن يقل عدد ( ب

 .الطلبة المسجلين في المادة عن الحد األدنى الذي يقره مجلس العمداء إذا اقتضت الضرورة ذلك

لب بتسجيل في الحاالت االضطرارية وبموافقة رئيس القسم المختص بتدريس المادة، يسمح للطا( جـ

حسب نموذج تعده وحدة القبول والتسجيل، على أن ال ( استكمال تسجيل إلى األعلى المقرر)مادة مغلقة 

 .يتجاوز ذلك السعة المقررة للقاعدة التدريسية المخصصة للمادة
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لمقــررة بعد تقوم وحدة الشؤون المالية بإلغاء تسجيل الطالـب الذي ال يقوم بدفع الرســوم الجامعية ا(: 5)المادة 

 .مــرور أسبوع واحد على تاريخ موعد تسجيله

يجوز تخصيـص موعـــد جديـــد ولمرة ثانية مجـــاناً للطالــب الذي لم يتمكن من التسجيـــل أو ( أ(:  6)المادة 

 .السحـــب واإلضافة في الموعد األول المعلن له

ة بعد المرة الثانية، من الطالب الذي يرغب خمسة دنانير تدفع مسبقاً عن كل مر( 5)يستوفى مبلغ ( ب

في تخصيص موعد جديد إلجراء عملية تسجيله في فترة التسجيل أو في تخصيص موعد جديد إلجراء 

 .عملية سحب وإضافة في فترة السحب واإلضافة

خمسة عشر ديناراً إضافة للرسوم الجامعية المقررة من كل طالب يسمح له ( 15)يستوفى مبلغ ( جـ 

لتسجيل لمواد الفصل الدراسي بعد انتهاء فترة التسجيل، وقبل بدء الفصل الدراسي، ويستثنى من دفع با

 ــ : هذا المبلغ الطالب الذي تنطبق عليه إحدى الحاالت التالية

 .ــ إذا كان من المتوقع تخرجه في الفصل الدراسي العادي السابق ولم يحقق متطلبات التخرج 1

 .للفصل الدراسي العادي السابق ــ إذا كان مؤجالً  2

ــ إذا  ُمنع من التسجيل في الفترة المخصصة لهذه العملية، وكان هذا المنع من جهات مختصة في  3

 .الجامعة أو لظروف قاهرة ليس مسؤوالً عنها مباشرة

 .يهاتُحال الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات إلى رئيس الجامعة للبت ف(:  7)المادة 

الصادرة عن رئيس الجامعة بقراره "تعليمات السحب واإلضافة في الجامعة األردنية"تلغى هذه التعليمات (: 8)المادة 

 .وتعديالتها 31/12/1991تاريخ  11/1/22621رقم 

ذه رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومدير الشؤون المالية ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ ه(: 9)المادة 

 .التعليمات
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 تعليمات خدمة المجتمع في الجامعة األردنية

 صادرة عن رئيس الجامعة باالستناد إلى قرار مجلس العمداء 

 م 1001/  2/ 21تاريخ ( 1001/ 12)رقم 

 

من بدء العــام ، ويعمل بها اعتباراً "تعليمات خدمـة المجتمع في الجامعــة األردنيــة"تسمى هذه التعليمات (: 1)المادة 

 .م2112/2113الجامعي 

 :يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة إزاءها ما لم تدل القرينة على غير ذلك(: 2)المادة 

 .الجامعة األردنية ــ الجامعــــة 

 .الطالب المسجل في الجامعة لنيل درجة البكالوريوس في أي من البرامج الدراسية ــ الطالـــــب

مكتب خدمة المجتمع في الجامعة ـ المكتــــــبـ
(1)

. 

على جميع طلبة البكالوريوس في الجامعة، ( دون دفع رسوم)تعتبر خدمة المجتمع متطلب تخرج إجبارياً (: 3)المادة 

 .ويستثنى من ذلك الطلبة الملتحقون ببرنامج تأهيل المعلمين

 ــ: يهدف متطلب خدمة المجتمع إلى ما يلي(: 4)المادة 

 .تطوير روح المواطنة لدى الطلبة(  أ  

إطالع الطلبة على أوضاع مجتمعهم بأفراده وقطاعاته المختلفة وتحفيزهم على تقديم خدمات مناسبة ( ب

 .لهذا المجتمع

 .توفير الفرص للطلبة إلقامة عالقات إيجابية مع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة( جـ

 .ء والمشاركة بين الطلبة والجامعة والمجتمعتطوير بيئة الزمالة والعطا( د 

توفير الفرصة للطلبة للحصول على خبرات متعددة تتعلق بالثقافة العامة والمجتمع وبالثقافات ( هـ 

 .الفرعية فيه

توفير فرص للتعليم لدى الطلبة من خالل التطبيق العملي للمبادئ والمفاهيم والنظريات التي ( و 

 .يدرسونها في الجامعة

تدريب الطلبة على تحمل المسؤولية وإنجاز األعمال حسب الخطة الموضوعة إلنجازها وبأقل جهد ( ز

 .وتكلفة

تطوير العالقة واالتجاهات والمهارات لدى الطلبة التي تولد لديهم حس االلتزام بالمشاركة الفعالة في ( ح

 .خدمة المجتمع

 .تعزيز احترام الطلبة ألنفسهم وثقتهم بها( طـ
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 ــ : يتولى المكتب المهام التالية(:  5)دة الما

 .التنسيق مع المؤسسات بشأن حاجاتها وإمكانية استفادتها من خدمة الطالب( أ

 .تنسيق ومتابعة متطلب خدمة المجتمع على مستوى الجامعة(  ب

 .تنظيم نشاطات خدمة المجتمع( جـ 

 .متابعة أنشطة الكليات والدوائر في خدمة المجتمع( د 

 .يمكن للطالب أن يقوم بالخدمة على شكل فردي أو جماعي(: 6)دة الما

 .تكون الفترة الزمنية التي يقضيها الطالب في خدمة المجتمع لمدة يوم عمل كامل( أ(: 7)المادة 

 .يقدم الطالب هذه الخدمة لمرة واحدة على األقل خالل مرحلة دراسته الجامعية( ب 

 .اعتباراً من بدء العام الجامعي التالي للعام الجامعي الذي قبل فيهعلى الطالب تقديم هذه الخدمة ( جـ

 : يشرف المكتب على تنفيذ متطلب خدمة المجتمع، ويقوم تبعاً لذلك بتنظيم األمور التالية (:  8)المادة 

المواطنة، : عقد ورشات عمل مفتوحة لطلبة السنة األولى في الجامعة تغطي موضوعات مختلفة مثل(  أ

مقراطية، الجامعة والمجتمع الجامعي، سلوك الطالب الجامعي، مهارات التعليم، خدمة المجتمع، الدي

 .مهارات االتصال، ويكون حضور هذه الورشات اختيارياً تطوعياً للطلبة

اإلعالن في بداية كل فصل دراسي عن المشاريع المعتمدة في الجامعة لخدمة المجتمع، وتحدد في ( ب

ة المشروع ومكان وتاريخ تنفيذه، والعدد الذي يحتاجه تنفيذ المشروع على أن يتقدم هذا اإلعالن طبيع

 .الطالب للمكتب لتسجيل اسمه بالمشروع الذي يرغب المشاركة فيه

إرسال كشف بأسماء الطلبة الذين أنجزوا متطلب خدمة المجتمع في نهاية كل فصل دراسي إلى ( جـ

 .وحدة القبول والتسجيل

 .يعلن في الجامعة في نهاية كل عام قائمة خاصة بأسماء الطلبة المتميزين في خدمة المجتمع (: 9)المادة 

إذا أنجزوا سابقــاً  2112/2113يعفى الطــلبة الذيــن التحقوا بالجامعــة قــبل بداية العــام الجامعــي (: 11)المادة 

 .ساعات خدمة مجتمع على األقل( 11)

الصادرة عن رئيس الجامعة بموجب " تعليمات األسر الجامعية وخدمة المجتمع"تعليمات تلغي هذه ال(: 11)المادة 

 .11/11/1999تاريخ  7/1/51/14372قراره رقم 
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أسس ومعايير لوحات الشرف للطلبة المتفوقين في الجامعة 

 األردنية

 3/1/1999تاريخ ( 14/99)صادرة عن مجلس العمداء بموجب قراره رقم  

 

، ويعمل بها اعتباراً من (أسس ومعايير لوحات الشرف للطلبة المتفوقين في الجامعة األردنية)هذه األسس تسمى : أوالً 

 .تاريخ إقرارها

 :يكون في الجامعة أربع قوائم للتفوق هي:  ثانياً   

 .ــ قائمة الرئيس 1 

 (.الدراسة الجامعية األولى)ــ قائمة العميد  2 

 .العليا ــ قائمة عميد كلية الدراسات 3 

 .ــ قائمة عميد شؤون الطلبة 4 

 :تشمل قائمة الرئيس طالباً واحداً من كل كلية، ويشترط فيه ما يلي( أ: ثالثاً  

 (1)
(1)

 .65،3أن ال يقل معدله التراكمي عن  

(2)
(2)

 .أن ال يكون قد رسب في أي من المواد التي درسها في الجامعة 

 .ةأن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوب( 3)

وإذا كان الطالب قد تخرج قبل نظام العالمات بالرموز أي على النظام المئوي، فيشترط أن ال يقل معدله (  4) 

، وأن ال يكون قد حصل في أي من المواد التي درسها في الجامعة %84البرنامج عن / التراكمي في القسم

 %.68على عالمة أقل من 

ب أعلى معدل في برامج الماجستير والطالب صاحب أعلى معدل في يضم إلى القائمة سنوياً الطالب صاح( ب 

 .برامج الدكتوراه، من قائمة عميد كلية الدراسات العليا لتلك السنة

 .تعلق لوحة خشبية أو نحاسية تنقش عليها األسماء في إدارة الجامعة( جـ

يقدم أكثر من برنامج واحد يؤدي إلى درجة  الطالب األول في كل قسم، وإذا كان القسم: تشمل قائمة العميد( أ: رابعاً 

 ــ: البرنامج ما يلي / البكالوريوس، يتم اختيار األول في كل برنامج ويشترط في الطالب األول في القسم

 . 5،3ــ أن ال يقل معدله التراكمي عن  1 

 .ــ أن ال يكون قد رسب في أي من المواد التي درسها في الجامعة 2

 3 
(1)

 .ون قد رسب في أي من المواد التي درسها في الجامعةــ أن ال يك

 .ــ أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة 4 
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ــ إذا كان الطالب قد تخرج قبل نظام العالمات بالرموز، أي على النظام المئوي، فيشترط أن ال يقل المعدل  5

ل في أي من المواد التي درسها ، وأن ال يكون قد حص%81البرنامج عن / التراكمي للطالب األول في القسم

 %.68في الجامعة على أقل من 

 .قسم/ ــ تعلق لوحة خشبية أو نحاسية تنقش عليها األسماء في كل كلية 6

 ــ: تضم قائمة عميد كلية الدراسات العليا ما يلي ( أ: خامساً 

 : ــ  خمسة من طلبة الماجستير موزعين على النحو اآلتي 1

 .ليات اإلنسانية واالجتماعية، شريطة أال يكونا من البرنامج نفسهاثنين من طلبة الك( أ

 .اثنين من طلبة الكليات العلمية، شريطة أال يكونا من البرنامج نفسه( ب

 .طالب واحد من طلبة الكليات الطبية بمن فيهم طلبة االختصاص العالي في الطب( جـ

 :تي ــ اثنين من طلبة الدكتوراه موزعين على النحو اآل 2  

 .واحد من طلبة الكليات اإلنسانية واالجتماعية( أ  

 .واحد من طلبة الكليات العلمية( ب

 ــ:يشترط فيمن يوضع أسمه في قائمة عميد كلية الدراسات العليا ما يلي(   ب 

 .في الماجستير والدكتوراه 8،3أن ال يقل معدله التراكمي عن ( 1) 

في الماجستير، و  "(B)ب "مواد التي درسها على عالمة تقل عن أن ال يكون قد حصل في أي من ال( 2) 

في الدكتوراه حسب نظام % 81في الماجستير و % 75في الدكتوراه، أو على عالمة تقل عن  "(+B) +ب"

 .العالمات المئوي

ن من ويشترط في طلبة الماجستير على نظام االمتحان الشامل أن يكون الطالب المتفوق قد اجتاز االمتحا( 3)

أما طلبة الماجستير على نظام الرسالة فيشترط أن يكون الطالب قد نجح في مناقشة الرسالة من . المرة األولى

المرة األولى، وأما طلبة الدكتوراه فيشترط أن يكون الطالب قد اجتاز امتحان الكفاءة المعرفية من المرة 

 .لىاألولى وأن يكون قد نجح في مناقشة رسالته من المرة األو

للماجستير % 81يشترط في الطالب الذي تخرج على النظام المئوي أن ال يكون معدله التراكمي أقل من ( 4)

 .للدكتوراه% 85و

 .أن ال يكون الطالب قد صدرت بحقه أي عقوبة( 5)

 .تعلق لوحة خشبية أو نحاسية تنقش عليها األسماء في كلية الدراسات العليا( جـ
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(أ:  سادساً  
(1 )

، ويكون الحد األعلى للطلبة 98/1999ائمة عميد شؤون الطلبة اعتباراً من العام الجامعي تبدأ ق

 ــ: المتفوقين سنوياً عشرين، ويشترط فيهم ما يلي

 (.3، 5)أن ال يقل معدل الطالب المتفوق عن ( 1)

 .أن ال يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة( 2)

(3)
(2)

 .درسها في الجامعةأال يكون قد رسب في أي من المواد التي  

يكون معيار التفوق في النشاط أن يكون الطالب قد شارك أو مثل الجامعة أو األردن في لعبة فردية أو (   ب

 .جماعية على األقل على المستوى الوطني أو الدولي، وحصل على جائزة ذهبية أو فضية أو برونزية

 .ي عمادة شؤون الطلبةتعلق لوحة خشبية أو نحاسية تنقش عليها األسماء ف(  جـ 

( 11/83)الصادرة عن مجلس العمداء في جلسته رقم ( الئحة التفوق الفصلي األكاديمية)تلغي هذه األسس : سابعـــاً  

 .6/3/1983تاريخ 

 


